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Trump destruirá o euro?  

Por F. William Engdahl  

9 de fevereiro de 2017 

Nos seus primeiros dias no cargo de presidente, 'The Donald' disparou tantas ordens 

executivas e tweets agressivos que grande parte do mundo está tonta. Uma política 

que está claramente a emergir da fumaça das tentativas de proibição de imigrantes, 

aprovações do Keystone Pipeline XL e ameaças belicosas contra o Irão, é a agenda 

económica da equipa de Trump, chamada pelo assistente do presidente e 

estrategista-chefe, Steve Bannon, "economia nacional". As metas até agora são a 

China e a Alemanha, duas nações com o maior superavit comercial com os Estados 

Unidos. Um olhar mais atento, no entanto, sugere que Washington está a preparar-

se para lançar o que James Rickards, às vezes conselheiro dos mercados de capitais 

para a comunidade de inteligência dos EUA, refere como "guerras cambiais". Para 

destruir o Euro e seu Sistema Monetário Europeu. Aqui a Alemanha está no 

coração, razão pela qual, talvez, a Chanceler Merkel parece ter dores de gás severas 

sempre que o nome Trump é proferido 

Em 31 de janeiro, o novo czar dos EUA, Peter Navarro, acusou a Alemanha de usar um 

"euro grosseiramente subvalorizado para explorar" os parceiros dos EUA e da 

Alemanha. Navarro passou a chamar a Alemanha, o núcleo das economias da Eurozona, 

um "manipulador de moeda". Acostume-se ao termo porque o veremos com frequência 

nas próximas semanas. A manipulação de que fala Navarro, no entanto, é a própria 

criação em 1999-2002 da moeda única do euro. O Euro, com a Alemanha como seu maior 

membro, atua como um "marco implícito" de Navarro, cuja baixa valorização em relação 

ao dólar norte-americano dá à Alemanha uma enorme vantagem contra os seus principais 

parceiros comerciais . 

Não surpreende que a Alemanha tenha protestado vigorosamente. Angela Merkel 

declarou imediatamente que a política monetária do Banco Central Europeu por tratado é 

obrigada a controlar a inflação na zona euro como um todo, alegando ainda que a 

Alemanha não poderia manipular o euro, mesmo que quisesse porque o BCE é, por 

tratado, "Independente". Isso é apenas uma meia-verdade, a partir do 19 dos 28 Estados 

membros da União Europeia hoje na zona do euro, a Alemanha, o gigante económico da 

zona do euro, exerce influência desproporcional, não no dia-a-dia, mas em moldar a 
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construção miserável do Euro na década de 1990. Alguma história pouco conhecida está 

em ordem. 

"Protegendo o lugar da Alemanha para o próximo século" 

Embora tudo isso possa soar como uma seca económica académica sobre manipulações 

de moeda, vantagem comercial e tal, esconde uma agenda de Washington que chama de 

facto a destruição da zona do euro como sua meta final a médio prazo. 

A ironia é que a zona do euro foi duramente contrariada pelo então chanceler alemão, 

Helmut Kohl, quando os chefes de estado franceses, italianos e britânicos o estalaram 

sobre um surpreso Kohl na cúpula de chefes de Estado de dezembro de 1991 dos países 

membros da Comissão Económica Europeia em Maastricht, Holanda, onde assinaram um 

Tratado da União Europeia que prometeu a plena união monetária até o final de 1999. Lá, 

Kohl foi confrontado com a sua proposta de um tratado que estabelece uma única moeda 

europeia, hoje Euro, ausente um único Estado político europeu democraticamente 

escolhido, elegantemente Referido em Bruxelas como o "défice democrático". 

Uma França cética, a Grã-Bretanha e a Itália, temendo o novo peso de uma potência 

económica chamada Alemanha unificada, exigiram a rendição do poderoso 

Deutschemark e o poder de seu banco central do Bundesbank, o mais respeitado do 

mundo, a uma nova estrutura supranacional independente conhecida como o Banco 

Central Europeu. A Alemanha concordou, em última instância, após meses de 

negociações duras, com a condição de que os novos países da zona do euro se submetam 

aos estritos critérios de Maastricht para limitar a dívida pública em relação ao PIB de 60% 

e aos limites anuais de déficit público de 3 % Do PIB, condições rigorosamente arbitrárias 

estabelecidas pelo Bundesbank de Hans Tietmeyer. 

Eu estava ativamente empenhada em acompanhar de perto os desenvolvimentos na época 

como jornalista financeiro. No início da década de 1990, tive a oportunidade fortuita de 

aprender os pensamentos privados do Comissário dinamarquês da UE, Henning 

Christophersen. Na altura das negociações do Tratado de Maastricht, Christophersen, que 

faleceu recentemente, foi responsável, sob a presidência da Comissão Europeia, Jacques 

Delors, pela economia e as relações monetárias na CEE (antecessora da UE). Na verdade, 

ele era o Comissário responsável por reunir as várias partes no que se tornou o Euro, uma 

pessoa que poderíamos dizer, bastante informada dos debates a portas fechadas e das lutas 

entre os países membros no nascimento do euro. 
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Em 1994, Christophersen disse a um economista dinamarquês que eu conhecia muito 

bem, à margem de uma conferência financeira em Londres, que a atitude da Alemanha e, 

em especial, do chanceler Kohl para a introdução da moeda única, o euro, "mudou 180 

graus desde 1991." Ele explicou que nos três anos seguintes, os grandes bancos da França 

e da Itália sofreram profundas crises e estavam ofegantes para sobreviver (curiosamente, 

ainda estão, ainda mais), enquanto os bancos britânicos estavam profundamente numa 

crise de dívida imobiliária e nenhum desafio para os bancos alemães robustos para a 

dominação do crédito da Europa e dos mercados de capitais. "O Deutsche Bank e os 

outros grandes bancos alemães convenceram Kohl de que, se bem feito, o Euro poderia 

assegurar o papel da Alemanha na frente da Europa para o próximo século ou mais". 

Eu testemunhei pessoalmente a mudança de opinião do chanceler Kohl numa conferência 

bancária em Frankfurt pouco depois. Kohl, o euro-cético de uma vez que arrastou os pés, 

disse aos banqueiros que o Euro era a "chave para ligar a Europa para que não houvesse 

guerras futuras". Ele recebeu uma ovação de pé. Era um orador habilidoso quando 

escolheu ser. Em suma, a zona euro hoje é uma criação alemã. 

Agenda Navarro Euro 

Como presidente, Donald Trump atacou recentemente as importações de automóveis 

alemães nos EUA, ameaçando uma tarifa punitiva de importação de 35% em BMWs 

alemães fabricados fora dos EUA. A resposta alemã foi bastante estúpida num jogo de 

diplomacia de alto risco, atacando a qualidade relativa dos carros "Made in USA". O 

ministro da Economia alemão, Sigmar Gabriel, quando questionado acerca do que os 

EUA poderiam fazer para conseguir que os alemães comprassem mais carros americanos, 

como Chevrolet, disse: "Construa carros melhores." Não é um jogo de xadrez inteligente, 

Sigmar ... 

O verdadeiro objetivo da estratégia da Navarro em relação à Alemanha, no entanto, não 

é aumentar as vendas de carros qualitativamente inferiores feitos pelos EUA na 

Alemanha, e eles são inferiores, posso atestar pessoalmente. É, em última instância, 

destruir o sistema Euro altamente falhado e altamente vulnerável, um rival potencial para 

o papel do dólar dos EUA como reserva de moeda mundial. Desde 1944 e Bretton Woods, 

a hegemonia global da América descansou em dois pilares principais: Que os EUA têm 

um militar incontestado por qualquer rival e que o dólar permanece a moeda de reserva 

https://www.theguardian.com/world/2017/jan/16/germany-hits-back-at-trump-criticism-of-refugee-policy-and-bmw-tariff-threat


4 
 

mundial incontestada, o que significa, na essência, que as nações estrangeiras financiaam 

déficits de Washington ao infinito. 

Documento de Estratégia Navarro-Ross 

Como parte dos documentos de fundo da campanha presidencial de Trump, os 

conselheiros económicos da época, Peter Navarro, professor de economia da 

Universidade da Califórnia e Wilbur Ross, consultor de private equity e bilionário 

investidor, uniram-se para divulgar um documento de estratégia económica para o 

candidato Trump. Esse papel é o que está por trás do cancelamento da Parceria Trans-

Pacífico, da Parceria de Comércio e Investimento Transatlântica e seu pedido de 

renegociação do NAFTA. Também está por trás dos ataques do presidente Trump contra 

a Alemanha como um "manipulador de moeda". 

Hoje, é claro, Peter Navarro é Czar de Comércio, chefe de um recém-criado escritório do 

Conselho Nacional de Comércio na Casa Branca. Ross é o novo Secretário de 

Comércio. Ambos estão a cantar a partir do mesmo papel de música, e implicitamente 

pede a destruição da zona do euro, usando o argumento de que a Alemanha ganha 

desproporcionalmente com o euro fixo, enquanto os Estados Unidos e até mesmo os 

estados periféricos da zona do euro como a Itália, Portugal, A Grécia, e mesmo a França, 

perdem grande vantagem. 

Quatro dias antes de Donald Trump tomar o juramento como Presidente, ele deu uma 

longa entrevista para o London Times. Nela declarou: "... olha para a União Europeia e 

para a Alemanha. Basicamente, um veículo para a Alemanha". Em seguida, sobre a 

questão da Alemanha e de outros países da UE envolvendo mais de um milhão de 

refugiados da Syria, Afeganistão, Líbia e outros países muçulmanos predominantemente 

muçulmanos, Trump declarou: "Se eles não tivessem sido forçados a acolher todos os 

refugiados, tantos, com todos os problemas que, você sabe, isso implica, eu acho que você 

não teria um Brexit. Provavelmente poderia ter funcionado. Mas esta foi a última gota, 

esta foi a última gota que quebrou as costas do camelo. Eu acho que as pessoas querem, 

as pessoas querem a sua própria identidade, então se você me perguntar, outros, eu 

acredito que os outros vão sair.  

As palavras de Trump não foram tiradas da fumaça que ele cheira no café da manhã. Eles 

vieram de Peter Navarro a 29 de setembro de 2016 White Paper. Depois que Navarro 

explode a China para manter a sua Yuan estável contra o seu principal parceiro de 

http://www.thetimes.co.uk/article/full-transcript-of-interview-with-donald-trump-5d39sr09d
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exportação, os EUA, comprando dívida do Tesouro dos EUA, ele volta-se para a 

Alemanha e o Euro: 

"Um problema semelhante existe devido à União Monetária Europeia. Enquanto o euro 

flutua livremente nos mercados internacionais de moeda, esse sistema deflaciona a 

moeda alemã de onde seria se o alemão ainda existisse ". 

Navarro continua: 

"Com efeito, a fraqueza das economias do sul da Europa na União Monetária Europeia 

mantém o euro a uma taxa de câmbio inferior à que o Deutschmark teria como moeda 

livre. Esta é uma das principais razões pelas quais os EUA têm um grande déficit 

comercial com a Alemanha - US $ 75 bilhões em 2015 - embora os salários alemães 

sejam relativamente altos ... O problema estrutural mais amplo é um sistema monetário 

internacional atormentado pela manipulação generalizada da moeda . " 

Navarro conclui com uma nota de desafio: 

"Donald Trump prometeu usar o seu Departamento do Tesouro para marcar qualquer 

país que manipula a sua moeda como um" manipulador de moeda ". Isso permitirá que 

os EUA imponham tarifas defensivas e compensatórias se a manipulação da moeda 

não cessar". 

Ignorando para o tempo o facto de que a China, de acordo com os critérios do Tesouro 

dos EUA, hoje não é manipulador de moeda, e de fato tem intervindo vigorosamente no 

ano passado ou mais para fortalecer seu Yuan contra o dólar, as regras do Tesouro dos 

EUA exigem um período de um ano de negociação de boa-fé para declarar a Alemanha 

um oficial "manipulador de moeda" e impor sanções diversas. Então o estágio está a ser 

definido. 

Frente Anti-Euro Unida 

O novo Embaixador dos EUA na UE, Ted Malloch, deu uma entrevista à Bloomberg em 

5 de fevereiro, onde disse que apostaria ao colapso do euro e que queria "cortar o euro". 

Na mesma entrevista declarou que foi uma "forte razão" para a saída da Grexit-Grécia da 

Zona Euro. Malloch comparou a UE à extinta União Soviética, dizendo que a União 

precisa de "domesticar". 

https://assets.donaldjtrump.com/Trump_Economic_Plan.pdf
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Em outra entrevista, Malloch declarou que o euro poderia entrar em colapso nos próximos 

18 meses. Ele disse à BBC: "Eu acho que é uma moeda que não está apenas no fim, mas 

tem um problema real e poderia de facto colapsar no próximo ano, ano e meio ... A única 

coisa que faria em 2017 é encurtar o euro." Malloch, deve ser notado, não é estranho para 

a política da UE. Ele atualmente ensina como professor na escola de negócios da 

Universidade de Reading, Inglaterra. Malloch também atuou no conselho executivo do 

Fórum Económico Mundial Davos, pró-globalização, na Suíça, e foi membro sénior do 

think tank do Instituto Aspen. As suas observações sobre o futuro do Euro e da própria 

UE são bem calculadas. 

Além disso, com Steven Mnuchin, veterano de 17 anos do Goldman Sachs, como 

Secretário do Tesouro, uma pessoa que afirmou não ter nenhum problema em rotular a 

China como manipulador de moeda, o cenário parece definido para uma Guerra de Moeda 

dos EUA. 

Não cometa erros. Estou a registar desde que ficou claro que o Euro como uma moeda 

supranacional acima dos Estados-nação da UE se tornaria realidade em meados da década 

de 1990, que a ideia Euro concebida então era um desastre para os europeus e para o 

mundo. Foi uma construção de uma cabala de patriarcas europeus em torno de Jacques 

Delors, Giscard d'Estaing e outros, para tentar criar uma rival gigante da UE para o dólar 

como moeda de reserva mundial. 

O Goldman Sachs da Mnuchin, que começou em 2002, criou as operações de swaps de 

divisas que permitiram ao governo grego esconder o facto de os seus défices estarem a 

correr 12% ou mais e não os 3% da zona Euro. Convenientemente, a crise da dívida grega 

foi tornada pública em 2010, assim como os deficits orçamentários dos EUA estavam 

explodindo nos níveis de triliões de dólares anuais mais e a China, entre outros, 

ameaçaram um boicote do Tesouro dos EUA. Havia uma suspeita bem fundamentada na 

época em que Goldman e o Tesouro dos Estados Unidos deliberadamente explodiram a 

crise grega para colocar o Euro em baixa em relação ao dólar. 

Agora bem poderia ser que os feiticeiros financeiros da Goldman Sachs na nova 

administração Trump e da equipa económica de Trump decidiram ir para a matar e se 

livrar da ameaça potencial do Euro de uma vez por todas, agora que a Brexit fez a zona 

do euro e UE vulneráveis como nunca antes. Não cometa erros. Tal perturbação trará à 

UE um grande caos e perturbações, crises bancárias ainda piores do que as da década de 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-38600102
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1930. Para Trump, Navarro e Wilbur Ross esses fatores sociais e humanos são puras 

"externalidades" de seus projetos loucos. O Euro é uma construção horrível que precisa 

de uma reforma urgente, tal como a UE. 

Porquê destruir o Euro? O historiador económico britânico Harold James sugere a razão: 

"Mas quais seriam as consequências de uma dissolução do euro? Isso enfraqueceria a 

Europa como um concorrente, mas também a tornaria mais instável à medida que novas 

rivalidades nacionais se desencadearem novamente . "Não é de admirar que o chanceler 

alemão e outros em Berlim estejam hiper-nervosos com o que Trump lhes trará. 

F. William Engdahl é consultor e professor de risco estratégico, é formado em política 

pela Princeton University e é autor de best-sellers em petróleo e geopolítica, 

exclusivamente para a revista on-line "New Eastern Outlook" 
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