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A maratona de 12 horas de nego-
ciações em Bruxelas para um
acordo de resgate que garantis-
se ao Chipre € 10 bilhões em re-
cursos externos para sanear as
contas públicas e o sistema fi-
nanceiro do país não, necessa-
riamente, representou um avan-
ço em relação ao acordo firma-
do há 10 dias e rejeitado pelo
Parlamento. Essa é a análise do
economista cipriota Andreas
Milidonis, pesquisador da Fa-

culdade de Economia da Uni-
versidade do Chipre.

Para Milidonis, Ph.D. em ges-
tão de riscos e seguros pela
Georgia State University, dos
Estados Unidos, o acordo abala
não só as estruturas do sistema
financeiro do país – considera-
do um “paraíso fiscal” –, mas
também as possibilidades futu-
ras da economia nacional. A se-
guir, a síntese da entrevista con-
cedida ao Estado por telefone.

● Qual é a sua análise do acordo
assinado por Chipre?
Creio que tínhamos poucas op-
ções. Uma delas era a falência,
a outra o acordo que assina-
mos. O acordo foi o melhor que
poderíamos ter entre duas pro-
postas desagradáveis.

● Na semana passada o Parla-

mento do Chipre rejeitou um ou-
tro projeto de socorro que impu-
nha um confisco de depósitos
acima de € 20 mil. Qual é o pior
acordo: o anterior ou o atual?
No primeiro plano o que foi pro-
posto foi um haircut nos depósi-
tos dos bancos do Chipre, inclu-
sive de pequenos clientes, o
que nunca foi feito na história
em nenhum lugar do mundo.
Esse projeto foi rejeitado pelo
Parlamento por muitas razões.
Mas o acordo que foi selado ago-
ra me parece pior do que o pri-
meiro. Isso porque ele atinge
depósitos segurados pela legis-
lação. Eu e sete outros econo-
mistas da Universidade do Chi-
pre fizemos uma análise de três
páginas falando sobre o erro
que seria atingir os depósitos se-
gurados. O acordo atual não só
atinge o potencial de recupera-

ção do sistema financeiro, mas
também abala toda a economia
cipriota em longo prazo.

● A receita usada pela UE, pelo
BCE e pelo FMI para Chipre é
diferente da aplicada em outros

países, como Grécia, Irlanda e
Portugal. Por quê?
Muitos estão se perguntando a
mesma pergunta. Não sei res-
ponder. É verdade que a situa-
ção é diferente em cada país.
Mas, em lugar de atingir os de-
pósitos das pessoas comuns, a
troica poderia ter feito um hair-
cut nas dívidas soberanas, co-
mo fez na Grécia, por exemplo.
Creio que foi uma decisão mais
política do que econômica da
parte de Bruxelas.

● Com o acordo, um dos princi-
pais bancos do Chipre, o Laiki,
será extinto. Como o sr. avalia
essa decisão?
Esse banco tinha recebido inje-
ção de recursos europeus, per-
to de € 9 bilhões. Uma questão
que eu não entendi é por que o
BCE dá tanto dinheiro para um

banco que não é solvente? Não
tenho acesso a essa resposta,
porque não tenho os números
de parte do BCE e dos bancos
que participaram da injeção de
recursos.

● Como o sr. vê esse momento
histórico do Chipre?
É claro que há muitas reformas
e mudanças a se fazer no Chi-
pre, mas há muitas reformas e
mudanças a se fazer em todo o
mundo. Agora eu não falo como
acadêmico, mas como cipriota:
depois do acordo com a troica,
nós nos sentimos desaponta-
dos pelo tratamento recebido
da União Europeia. É um acor-
do que vai gerar mudanças brus-
cas na vida dos cipriotas. Te-
mos de procurar mais transpa-
rência na Europa em termos de
como as decisões são tomadas
e quais os objetivos de longo
termo dessas decisões. Não são
apenas números, mas políticas
estratégicas que estão em jogo.
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C om angústia Nicósia, a capi-
tal da minúscula ilha do Chi-
pre, aguardava, hoje, a rea-
bertura dos bancos do país,

fechados desde 16 de março, temen-
do que o governo cipriota, alarmado
pela ideia de um “tsunami bancário”,
adiasse a volta à normalidade.

Os outros países europeus se com-
portam como os cidadãos de Nicósia.

Estão com medo. De fato, embora
o Chipre seja um país minúsculo,
0,1% apenas do Produto Interno Bru-
to (PIB) da Europa, sua posição é es-

tratégica. Um colapso cipriota poderia
ter o efeito de uma banana de dinamite
acesa no coração da União Europeia e,
especialmente, no coração da moeda co-
mum, o euro.

Sobretudo, os europeus temem que o
plano aplicado no caso do Chipre, pela
míope ordem de Angela Merkel, pelo
Fundo Monetário Internacional, pelo
Banco Central Europeu e por Bruxelas,
crie um precedente e os senhores de
Bruxelas tenham a ideia de aplicar as
mesmas receitas a outros países. De
acordo com o objetivo essencial desse

plano, Chipre receberá uma ajuda de €
10 bilhões, com a condição de que os
bancos cipriotas (o Banco de Chipre
principalmente) retenham parte dos de-
pósitos. Trata-se de uma retenção enor-
me aplicada aos clientes ricos: as perdas
de um cliente rico poderão chegar a 45%
do que ele tem depositado.

Foi assim que um princípio funda-
mental, que constitui a espinha dorsal
da esfera financeira, foi desprezado, per-
vertido e pisoteado pelo plano de ajuda
a Chipre: o respeito rigoroso pelas so-
mas confiadas a um banco. Violar essa

regra de ouro pode abrir uma rachadura
no sistema bancário, pelo qual somas
gigantescas poderão escapar a fim de
buscar refúgio em outros lugares.

Os temores europeus são considerá-
veis, chegaram mesmo à histeria, de-
pois da desastrada declaração do funcio-
nário que ocupa um cargo essencial no
edifício do euro, o novo chefe do Euro-
grupo, que gere a zona do euro.

Essa delicada função foi desempenha-
da até agora com habilidade por Jean-
Claude Juncker, do Luxemburgo, que
acaba de ser substituído por um holan-
dês. Sua estreia foi catastrófica. Saudan-
do com ênfase o acordo sobre o Chipre,
ele disse o que jamais deveria ter dito:
“Se um banco correr o risco de não se
recapitalizar por conta própria, discuti-
remos com os acionistas e com os credo-
res obrigatórios, e pediremos a sua con-
tribuição. E, inclusive, se necessário, a
pediremos aos detentores de depósitos
não garantidos”.

Ele não poderia ter sido mais infeliz!
Nos minutos seguintes, o euro perdeu
1% em relação ao dólar. Bruxelas teve

uma crise de nervos. O holandês cul-
pado por essa besteira recebeu ime-
diatamente um apelido humilhante.
Seu nome é impronunciável, Jeroen
Dijsselbloe. Mas agora ele é chamado
Dijsselbourde (“bourde” em francês
significa “cretinice”).

Mas será que ele cometeu realmen-
te uma cretinice? Temo que não. Mui-
tos acham que, na realidade, ele tra-
duziu sem sutileza as convicções e os
desejos da verdadeira “patroa” da Eu-
ropa, a alemã Angela Merkel, com
sua obsessão pela austeridade, pelo
rigor e pelas contas exatas.

Assim, embora a ação adotada há
dois anos contra a crise europeia por
Merkel e seu ex-assistente, o francês
Nicolas Sarkozy, tenha resultado em
desastres e num declínio dramático
da Europa, a linha imposta é sempre
a mesma: Merkel continua governan-
do a zona do euro. E ela se recusa a
levar em conta o tremendo fracasso
que seu pequeno arsenal de medidas
rigorosas exibiu até agora. /TRADUÇÃO
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Milidonis. ‘Nos sentimos
desapontados com a UE’

Acadêmico entende que
acordo assinado pelo
governo do Chipre é pior
do que o rejeitado antes
pelo Parlamento
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