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Trauma da reunificação explica a
resistência alemã a estimular gregos
Diferença entre a taxa de desemprego – lado ocidental 6 % e oriental 11,2%– mostra que mesmo após 23 anos desigualdades persistem
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THE NEW YORK TIMES
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Quando a Alemanha tenta
compreender a Grécia e a cri-
se que afeta a Europa, o país
olha não apenas para a perife-
ria do continente, ao sul, mas
também para dentro, para a
antiga Alemanha Oriental,
que ainda enfrenta dificulda-
des após mais de duas décadas
transcorridas desde a reunifi-
cação alemã.

Os estrangeiros não sabem até
que ponto as lições tiradas desta
experiência – que levou a Alema-
nha Ocidental a despejar tri-
lhões de euros na metade orien-
tal, em troca de poucos benefí-
cios imediatos – informam as
perspectivas e decisões dos go-
vernantes e eleitores alemães,
cuja maioria prefere que a Gré-
cia deixe a zona do euro, de acor-
do com pesquisas de opinião.

A maioria dos economistas
concorda que a Alemanha pode-
ria fazer mais para ajudar a reani-
mar o crescimento em toda a zo-
na do euro. Há relatos segundo
os quais a chanceler Angela Mer-
kel estaria se preparando para
propor um plano abrangente pa-
ra a União Europeia tendo em
mente este objetivo.

Mas a relutância da Alemanha
emgarantir as economias da Gré-
cia e de outros países em dificul-
dades não é apenas uma questão
que decorre do comportamento
parcimonioso dos alemães, que
não gostam de abrir o cofre, e
sim da ideia de que subsídios não
levam a economias de sucesso.

“Por si só, o dinheiro não aju-
da”, disse Simon Huber, 44 anos,
que tinha saído para uma cami-
nhada perto do Portão Sendlin-
ger. “Só podemos nos conside-
rar salvos quando salvamos a
nós mesmos.”

Embora ouçam rotineiramen-
te os apelos de seus colegas do
outro lado do Atlântico, que fa-
lam na necessidade do estímulo
para reverter a péssima situação
de países como Grécia e Portu-
gal, os especialistas alemães
creem ter mais experiência na
tentativa de reviver economias
pouco competitivas depois de
quase 23 anos lidando com a anti-
ga Alemanha Oriental. “Partici-
pamos de um experimento na vi-
da real”, disse Hans-Werner
Sinn, presidente do Instituto Ifo
de Pesquisa Econômica.

Enquanto o desemprego na an-
tiga Alemanha Ocidental é de
6%, no leste ele permanece mais
alto, 11.2%. Em 2010, o PIB per
capita foi superior a € 40 mil na
antiga parte ocidental, mas ficou
aquém dos€ 30 mil no leste; em
1991, estes números eram € 27,5
mil euros para o lado ocidental e

€ 12 mil euros no lado oriental.
Mas os especialistas dizem que
boa parte da redução na diferen-
ça entre os dois lados decorreu
da migração de pessoas que vie-
ram atrás de emprego no lado
ocidental, fator tão importante
quanto as possíveis melhorias
ocorridas no leste.

Reconstrução. Houve histó-
rias de sucesso no renascimento
de cidades como Dresden e Leip-
zig, e algumas regiões, principal-
mente aquelas localizadas no ex-
tremo sul da antiga Alemanha
Oriental, vivem situação me-
lhor. Mas a parte oriental do país
é conhecida hoje pelas praças re-
construídas com perfeição, que
ficam vazias durante a maior par-
te do dia, e novos trechos de es-
tradas, pouco usadas.

“A Alemanha fez grandes in-
vestimentos na infraestrutura
da Alemanha Oriental”, diz
Klaus Adam, professor de econo-
mia da Universidade de Man-
nheim. “A esperança de que o res-
tante se seguiria não foi cumpri-
da. É preciso aumentar os núme-

ros da produtividade.”
Enquanto boa parte da Euro-

pa segue a liderança do presiden-
te francês François Hollande,
que pede pela emissão conjunta
de títulos da dívida comum, ou
eurobônus, como solução para
os problemas da Europa, a am-
pla maioria dos alemães rejeita a
ideia. Para os ouvidos alemães, a
demanda pelos eurobônus soa
menos como uma solução técni-
ca para a crise e mais como uma
maneira de usar a boa classifica-
ção de crédito da Alemanha para
afastar reformas difíceis, porém
necessárias.

“Não se pode confiar a classifi-
cação de crédito do país a nin-
guém se não for possível contro-
lar os gastos”, disse Jens Weid-
mann, presidente do banco cen-

tral alemão, em entrevista ao jor-
nal Le Monde na sexta feira. “A
criação de um ‘pool’ comum de
endividamento não é a ferramen-
ta certa para o crescimento”, dis-
se Weidmann, ex- conselheiro
econômico de Merkel. “Isto tra-
ria problemas econômicos e le-
gais. Não acho que seremos bem
sucedidos se tentarmos reduzir
a crise de endividamento com
novas dívidas externas aos orça-
mentos normais.”

Merkel dominou o processo
decisório político europeu du-

rante boa parte da crise, culmi-
nando em março no pacto fiscal
para reduzir os déficits orçamen-
tários, assinado por 25 dos 27 paí-
ses da União Europeia. Mas paí-
ses como Grécia e Espanha apre-
sentaram desempenho econômi-
co insuficiente.

A vitória de Hollande nas elei-
ções deste mês contra o anteces-
sor, Nicolas Sarkozy, e o apoio
agressivo manifestado por ele
em relação a novas medidas e
gastos para aumentar o cresci-
mento levaram Merkel à defensi-
va. O tão aguardado plano de
Merkel para o crescimento da
Europa é debatido na chancela-
ria e nos ministérios da econo-
mia e das finanças. Para Berlim,
a resposta não é “mais Europa”,
como Merkel diz, e certamente
não é uma quantia substancial
de novos recursos, mas sim
“mais Alemanha”. O grau em
que a Alemanha espera remode-
lar a Europa à sua imagem é mais
claro do que nunca.

A revista Der Spiegel relatou
que um plano de seis pontos es-
tava sendo preparado, incluin-
do incentivos para empresas de
tamanho médio, relaxamento
das proteções contra a demis-
são de funcionários, zonas eco-
nômicas especiais e até uma ver-
são do sistema alemão de treina-
mento duplo, dividido entre as
escolas vocacionais e o traba-
lho direto nas empresas. Em-
preendimentos de propriedade
do governo serão vendidos
num processo semelhante ao

da Treuhand, agência que aju-
dou na privatização da Alema-
nha Oriental. “A região do Medi-
terrâneo deveria se parecer
mais com a República Federal,
contando apenas com um clima
mais ameno”, disse a Spiegel.

Mas o retrato unidimensional
dos alemães como mestres desal-
mados da austeridade é apenas
parte da história. A ideia de pou-
par vem acompanhada por uma
forte crença nas redes de assis-
tência social; não se trata do capi-
talismo descontrolado, mas de
um modelo conhecido como eco-
nomia social de mercado. “Con-

cordo que países endividados
até as orelhas devam fazer os cor-
tes necessários”, diz Jonas van
Westen, consultor de mídia que
mora em Munique. “Mas estes
cortes deveriam ser mais profun-
dos nos demais setores, e não só
no bem estar social.”

Opinião popular. Fala-se muito
na tomada de decisões contra a
vontade do povo grego, mas o
mesmo pode ser dito a respeito
da Alemanha, onde a maioria se
opôs à participação na zona do
euro por temer que outros paí-
ses se aproveitassem do tesouro
alemão. Os eurobônus podem
ser considerados pelos alemães
um perigoso exagero.

Esta semana, o provocador po-
pulista e autor de best-sellers
Thilo Sarrazin publicou um livro
chamado A Europa não precisa
do euro. Sarrazin, ex-membro
do conselho do banco central ale-
mão que ganhou as manchetes
dois anos atrás com um livro que
criticavaos imigrantes muçulma-
nos, disse que um reflexo alemão
de “penitência pelo Holocausto
e a guerra mundial” não seria sa-
tisfeito até que “nosso dinheiro
esteja nas mãos da Europa”.

A agitação contrária ao euro
promovida por Sarrazin, dado a
exageros, atraiu menos atenção
– e menos apoio – do que seus
ataques aos imigrantes, mas tal-
vez ele esteja se antecipando aos
eventos. “O limite da irmandade
alemã se estendeu à Alemanha
Oriental, e todos viram o que
ocorreu com€2 trilhões nos últi-
mos 20 anos”, diz Michael Bur-
da, professor de economia da
Universidade Humbolt, de Ber-
lim. “Naquele caso, tratava-se
de pessoas amadas pelos ale-
mães. Eles não consideram os
gregos seus irmãos.” / TRADUÇÃO
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● Irmandade alemã

SECRETARIAS DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS, 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DO TRABALHO, 

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA 
E DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 

COMUNICADO
As Secretarias Municipais de Coordenação das Subprefeituras, de Desenvolvimento 
Econômico e do Trabalho, da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida 
e do Microempreendedor Individual, com base na Portaria Intersecretarial 
Nº 02/SMSP/SEMDET/SEMEI/SMPED/2012, fazem um aviso aos AMBULANTES 
integrantes das categorias ‘SEXAGENÁRIO’, ‘DEFICIENTES FÍSICOS GRAVES’ E 
‘DEFICIENTE FÍSICO COM MOBILIDADE REDUZIDA’:
Os enquadrados nas categorias acima e que tiveram seus Termos de Permissão 
de Uso (TPUs) REVOGADOS pela administração municipal nos últimos 12 
meses poderão comparecer ao Centro de Apoio ao Trabalho (CAT), localizado à 
Avenida Prestes Maia, 913/919, Centro, São Paulo - SP, no horário das 7h00min 
às 18h00min, de segunda a sexta-feira, durante 30 (trinta) dias contados do dia 
26/05/2012. Os interessados deverão levar consigo: documentos pessoais, cópia 
ou original do TPU, comprovante de residência atual, telefone (recado) e e-mail - 
caso possua. 
O objetivo do atendimento é oferecer aos ambulantes enquadrados nas categorias 
acima, alternativas para reinserção no mercado de trabalho e/ou incentivo para 
formalização de atividade empreendedora.

Na defensiva. Vitória de Hollande na França e seu apoio ao aumento de gastos para sair da crise levaram Merkel à defensiva

ASSINANTE,
AGORA VOCÊ TAMBÉM PODE  
FALAR COM O ESTADÃO POR SMS

Mande seu SMS para 
26620 com o código do 
serviço desejado e o CPF 
do titular de assinatura. 
Receba a resposta por 
mensagem, onde você 
estiver.

Não recebeu o jornal? 
Digite 
REPOR + CPF DO ASSINANTE 

Quer renovar a assinatura? 
Digite 
RENOVAR + CPF DO ASSINANTE 

Precisa interromper 
temporariamente a assinatura? 
Digite 
INTERROMPER +
CPF DO ASSINANTE +
DATA INICIAL + DATA FINAL

A Agência Nacional de Telecomunicações convida você para participar da audiência pública que 
discutirá a proposta de alteração do Regimento Interno da Agência. O objetivo da audiência é ouvir 
a sociedade e obter contribuições para a Consulta Pública nº 20, de 8 de maio de 2012, disponível 
no portal da Agência (www.anatel.gov.br). As manifestações recebidas serão respondidas e 
permanecerão à disposição do público na Biblioteca da Anatel.

A proposta da Anatel tem como premissas a necessidade de modernização da estrutura da 
Agência, a divisão das competências por processos, a alocação das principais competências em 
superintendências diferentes e a criação de mecanismos para aperfeiçoar a interação entre as 
superintendências.

A audiência é aberta a todos. Participe!

Data: 29 de maio, às 14h
Local: Auditório do Espaço Cultural Renato Guerreiro
SAUS Quadra 6, Bloco C – Brasília/DF

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

A ANATEL QUER OUVIR VOCÊ

Para alemães,
subsídios não levam a
economias de sucesso

MICHAEL C. BURDA
PROFESSOR EM HUMBOLT (BERLIM)
“O limite da irmandade alemã se
estendeu à Alemanha Oriental, e
todos viram o que ocorreu
com os € 2 trilhões nos
últimos 20 anos.”
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 maio 2012, Economia & Negócios, p. B15.




