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A força do euro
entre pequenas
empresas alemãs

Um número crescen-
te de alemães pode
desejar o fim da zo-
nadoeuro,mas Dag-

mar Bollin-Flade, dona de
uma pequena empresa, não es-
tá entre eles. Como muitos
empresário alemães, ela está
ciente dos benefícios econô-
micos de uma moeda comum
– e disposta a pagar um preço
para manter o euro intacto.
“Os que querem sair do euro
não se lembram de como as
coisas eram”, diz.

Sua empresa, Christian Bol-
lin Armaturenfabrik, perten-
ce à vasta camada de peque-
nas e médias empresas conhe-
cidas como Mittelstand, que
responde por 60% dos empre-
gos alemães. A maioria não
tem saudade dos tempos em
que precisavam ficar de olho
no valor das moedas euro-
peias, época em que o marco
alemão às vezes ficava tão for-
te que ameaçava deixá-las fo-
ra de mercados estrangeiros.

Markus Kerber, presidente
da Federação da Indústria Ale-
mã, defendeu na semana pas-
sada uma maior integração eu-
ropeia e criticou o que cha-
mou de “indecisão e desunião
políticas persistentes” que mi-
naram a confiança no euro.

Mais que a maioria, o Mit-
telstand se beneficiou do eu-
ro, que facilitou às pequenas
empresas agirem como multi-
nacionais. Bollin, com cerca
de 30 empregados numa pe-
quena fábrica, vende suas vál-
vulas especializadas a clientes
na China e por toda a Europa.

Por enquanto, empresas co-
mo a Bollin enfrentaram com
notável saúde a crise da dívida
na zona do euro. A sra. Bollin-
Flade não sofreu impacto nas
vendas. Mas ela e seus pares
estão preocupados. Numa
pesquisa da Federação da In-
dústria, o número de empre-
sas do Mittestand que espera
uma melhora nos próximos 12
meses despencou, enquanto
o número das que esperam
uma virada para pior cresceu.

O que pessoas como ela pen-
sam é importante. Aliás, a eco-
nomia alemã às vezes se pare-
ce com uma companhia gran-
de do Mittelstand: tem em vis-

ta mais a estabilidade que o
crescimento. O endividamen-
to é ruim; a prudência é uma
virtude maior que o lucro.

Essa característica com fre-
quência frustra vizinhos da
Alemanha e também alguns
economistas, para os quais o
país deveria gastar mais para
estimular o crescimento no
restante da zona do euro. Mas
os alemães argumentam que
sua atitude ajudou o país a evi-
tar retrações como as que atin-
giram a Itália e a Espanha e
estão ameaçando a França.

Enquanto a Gréciaacumula-
va dívidas na última década,
as empresas do Mittelstand re-
duziam as suas, segundo da-
dos do Instituto de Pesquisa
do Mittelstand em Bonn.
“Elas querem aumentar sua in-
dependência de bancos e de
financiamento externo”, dis-
se Christoph Lamsfuss, um
economista do instituto.

Empresas como a Christian
Bollin Armaturenfabrik, fun-
dada pelo avô da sra. Bollin-
Flade em 1924, jogarão um im-
portante papel coadjuvante
na determinação de até que
ponto a economia alemã con-
tinuará a oferecer um contra-
peso crucial para a recessão
no sul da Europa.

Há sinais, porém, de que a
crise está começando a afetar
a indústria alemã. A produção
nas fábricas caiu 0,9% em ju-
nho em relação a maio, segun-
do números oficiais. As enco-
mendas começaram a cair.

Mas há razões para acredi-
tar que o Mittelstand está pro-
tegido de uma recessão. As tur-
bulências do século 20, os
anos de estagnação que se se-
guiram à reunificação e uma
forte recessão em 2009 ensi-
naram as empresas do Mittels-
tand a se preparar para o pior.

Alguns anos atrás, a sra. Bol-
lin-Flade fez uma coisa que po-
de ajudar a explicar por que a
economia alemã tem sido tão
resistente. Ela rejeitou enco-
mendas do maior cliente. Es-
tava preocupada em se tornar
dependente demais de uma
única fonte de receita. Assim,
ela e o marido e sócio, Bernd
Flade, mantêm uma regra: ne-
nhum cliente deve ser respon-
sável por mais de 10% das ven-
das, mesmo que isso às vezes
signifique recusar negócios.

Em lugares como Vale do Si-
lício ou Xangai, isso seria sufi-
ciente para expulsá-los da câ-
mara de comércio. Mas a aver-
são ao risco e a preferência
por um crescimento lento e
firme em vez de dinheiro rápi-
do, é típico do Mittelstand.
“Não tenho dívida bancária. É
isso que diferencia o Mittels-
tand. Você reserva um pouco
para os maus tempos”, diz ela.
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Grécia vai pedir extensão
de 2 anos para seu ajuste

Moeda única facilitou
os negócios para setor
industrial conhecido
como Mittelstand, que
defende a zona do euro

Nove países da UE estão em recessão
Reino Unido, Itália e Espanha, 3ª, 4ª e 5ª economias europeias, lideram grupo; Alemanha e Holanda ainda crescem, e França tem expansão zero
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A crise das dívidas soberanas
no sul da Europa e os sucessi-
vos planos de austeridade leva-
ram a zona do euro a uma que-
da de 0,2% na atividade econô-
mica no segundo trimestre de
2012, depois da estagnação en-
tre janeiro e março. É o primei-
ro passo para que a Europa en-
tre oficialmente em recessão
no próximo trimestre, segun-
do projeções de Bruxelas.

Dos 27 países do bloco, um ter-
ço tem crescimento negativo, en-
tre os quais Reino Unido, Itália e
Espanha, terceira, quarta e quin-
ta maiores economias da região.

As informações foram publica-
das pelo Escritório Estatístico
das Comunidades Europeias
(Eurostat) ontem, em Bruxelas,
e sintetizam o quadro de estagna-

ção econômica pelo qual o conti-
nente atravessa. Os efeitos da de-
saceleração foram sentidos nas
duas maiores economias da Eu-
ropa, Alemanha e França. A pri-
meira ainda resistiu à degrada-
ção da atividade com um avanço,
embora modesto, de 0,3%. Já a
França está estagnada há seis me-
ses e só escapou da recessão por
apresentar crescimento zero. “A
França não está em recessão, ao
contrário da maior parte de nos-
sos parceiros”, disse o ministro
da Economia, Pierre Moscovici.

Se o discurso francês serve
apenas como consolo, Moscovi-
ci tem razão ao afirmar que a si-
tuação é mais grave nos países
vizinhos. O Reino Unido, tercei-
ro maior PIB da UE, teve seu ter-
ceiro trimestre seguido de recuo
do crescimento: 0,4%, 0,3% e
por fim 0,7% no segundo perío-
do de 2012. Em 12 meses, o país
que acaba de receber os Jogos
Olímpicos enfrenta um encolhi-
mento de 0,8% do PIB.

Os números aumentaram a
pressão sobre o secretário do Te-
souro, George Osborne, ameaça-
do de demissão por apresentar
estatísticas bem piores que os da
zona do euro – à qual atribui a
crise britânica. Enquanto o pri-
meiro-ministro, David Came-
ron, segue justificando suas difi-
culdades pelas da Europa conti-
nental, o secretário pediu mais
um voto de confiança, desta vez

no pacote de investimentos
anunciado neste ano.

Queda. Além do Reino Unido,
gigantes como Itália e Espanha
também enfrentam situação pro-
blemática. Em Roma, o instituto

de estatística apontou recuo do
PIB de 0,8% no primeiro trimes-
tre e de 0,7% no segundo, conso-
lidando a recessão técnica. Na
Espanha, embora o desemprego
seja maior e a crise atinja o siste-
ma financeiro, o desempenho

foi menos pior: quedas de 0,3% e
0,4% nos dois trimestres.

República Checa,Chipre, Hun-
gria, Portugal também estão em
recessão, enquanto Irlanda deve
confirmar nos próximos dias. Já
a Grécia não anunciou números
trimestrais, mas enfrenta o pior
cenário, com recuo que vai supe-
rar os 6% em 2012.

Um dos sintomas da estagna-
ção na Europa é a produção in-
dustrial, que recuou 0,6% em ju-
nho na zona do euro, revertendo
a alta de maio, de 0,9%. Em nú-
meros anuais, é pior: de junho de
2011 ao mesmo mês deste ano, a
produção caiu 2,1% no bloco de
17 países que usam a moeda úni-
ca e 2,2% no conjunto de 27 mem-
bros da UE. Uma das piores que-
das foi mais uma vez no Reino
Unido, de 2,5%. Mas nesse crité-
rio nem a Alemanha escapou,
com queda de 2%.

● Crise

Segundo documento
obtido por jornal, o
plano grego propõe
um ajuste mais lento nas
contas públicas do país

Exceção. Alemanha teve crescimento de 0,3% no período

LONDRES

A Grécia vai buscar uma exten-
são de dois anos no seu mais re-
cente programa de austeridade
com os credores internacionais
do país, informa o Financial Ti-
mes na sua edição online.

Segundo documento obtido
pelo jornal britânico, o plano do
governo grego propõe um ajuste

mais lento nas contas públicas
do país com cortes distribuídos
ao longo de quatro anos até
2016, com o déficit orçamentá-
rio declinando 1,5 ponto porcen-
tual em relação ao Produto Inter-
no Bruto (PIB) anualmente, abai-
xo dos 2,5 pontos porcentuais
previstos no acordo atual da Gré-
cia com a troica – formada pelo
Fundo Monetário Internacional
(FMI), Banco Central Europeu
(BCE) e Comissão Europeia.

De acordo com o documento
citado pelo FT, a Grécia precisa-
ria de€20 bilhões adicionais pa-
ra dar suporte ao orçamento,
uma vez que a redução anual do
déficit seria menor em 2013-14

do que o planejado.
O jornal britânico informa, no

entanto, que o governo grego
pretende buscar esses recursos
sem ajuda dos parceiros euro-
peus.

O volume de recursos adicio-
nais que o país precisará para fe-
char as contas seria levantado

por meio de um empréstimo
existente com o FMI, por emis-
sões de títulos do Tesouro e por
meio de um adiamento no início
dos pagamentos do primeiro em-
préstimo obtido pela Grécia jun-
to ao FMI e União Europeia.

O governo grego pretende
convencer os credores a adia-
rem o começo dos vencimentos,
previsto para 2016, para 2020,
ano em que está previsto o início
dos pagamentos do segundo pa-
cote de resgate obtido pelo país.

De acordo com o jornal, o pri-
meiro-ministro grego Antonis
Samaras deve definir a proposta
na próxima semana em negocia-
ções com Angela Merkel, chance-
ler alemã, e com o presidente
francês, François Hollande. A
economia grega registrou con-
tração de 6,2% anualizado no se-
gundo trimestre deste ano. /
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● Imunidade relativa

●✽
JACK
EWING
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€ 20 bi
é o valor adicional de que
a Grécia necessita para
equilibrar o seu orçamento

6,2%
foi a queda (anualizada) do
Produto Interno Bruto da
Grécia no segundo trimestre
deste ano

PIERRE MOSCOVICI
MINISTRO DA ECONOMIA FRANCÊS
“A França não está em recessão,
ao contrário da maior parte de
nossos parceiros.”
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 ago. 2012, Economia & Negócios, p. B9.




