
Três em cada quatro europeus
acreditam que a crise em seu
país vai piorar este ano, de acor-
do com pesquisa realizada pela
Ipsos/CGI e solicitada pelo gru-
po Publicis, que fala em uma “si-
tuação sombria e um futuro sem
perspectiva”. O grupo divulgou
ontem um documento de 110 pá-
ginas, intitulado “Europa 2013,
um continente à deriva”, elabo-
rado com base em um levanta-
mento entre março e abril com
6.000 europeus da França, Grã-
Bretanha, Polônia, Itália e Espa-
nha feito pela Ipsos/CGI, e uma
pesquisa qualitativa realizada
com 400 europeus pelo Free-
Thinking, o laboratório de estu-
dos da Publicis.

“A situação é sombria, o futu-
ro sem perspectivas, a confiança
nas instituições nacionais prejudi-
cada e a Europa institucional au-
sente. Mas o que é mais surpreen-
dente é a divisão entre o norte e o
sul”, resume o presidente da Pu-
blicis, Maurice Lévy, na apresen-
tação do estudo.

Para três em cada quatro euro-
peus (75%), a crise em seu país
vai piorar este ano, indica a pes-
quisa.

Franceses estão entre os mais
pessimistas da Europa
Os franceses estão particular-
mente convencidos disso (85%,
dos quais 23% acham que será
“muito pior”). “Nesse sentido,
eles são os campeões do pessi-
mismo na Europa, embora ne-
nhum país esteja a salvo”, diz o
estudo.

“Os alemães também temem
serem castigados pela crise euro-
peia”, e 73% acham que a situa-
ção em seu país vai piorar, en-
quanto os poloneses são os mais
otimistas (60%).

Os espanhóis são menos pessi-

mistas. Mesmo duramente afeta-
dos pela crise, uma parte signifi-
cativa prefere pensar que as coi-
sas não vão piorar, e 40% acha
que a crise vai se atenuar ao lon-
go do ano em Espanha.

Entre a população dos seis paí-
ses, “os sentimentos que domi-
nam são o pessimismo (45%) e,
no mesmo nível, a resignação
(32%) e raiva (32%).

Quando perguntados sobre
seu futuro pessoal, a maioria dos
europeus considera “aberto”
(61%). “Apenas uma minoria
considerou sem esperança
(39%, dos quais apenas 5% con-
sideram “totalmente sem pers-
pectiva”). Só os franceses (51%)
e italianos (55%) são a maioria
em pensar que o seu futuro é
“sem perspectiva”, constata o
estudo.

O pessimismo dos europeus
pode ser justificado com as previ-
sões da própria Comissão Euro-
peia, o órgão executivo da União
Europeia, cuja previsão é de uma
retração de 0,4% do PIB da Zona
do Euro neste ano. Em uma con-
juntura cada vez pior, a atenção
se concentra em França e Espa-
nha, segunda e quarta econo-
mias do bloco. A recessão na Es-
panha será pior que o esperado
em 2013 (-1,5% em vez de
-1,4%), com um desemprego de
27%, segundo a CE.

Os dados são pouco alentado-
res para os países resgatados pe-
lo FMI, Banco Central, BCE e UE:
a economia do Chipre encolherá
8,7% este ano, a Grécia, 4,2% e
Portugal, 2,3%. A única que se
salva é a Irlanda, que terá um
crescimento de 1,1%.

Pelo menos a Grécia, berço da
crise da zona do euro, voltará a
crescer em 2014, com o PIB em
alta de 0,6%, após seis anos con-
secutivos de recessão. AFP

A Comissão Europeia (CE)
pediu à França que desenvolva
reformas estruturais corajosas
em troca da flexibilização no
calendário para cumprir os
objetivos fiscais. “A França
deve executar reformas
estruturais corajosas”, disse
Olli Rehn, vice-presidente da

CE e responsável por temas
monetários, em troca de uma
prorrogação de dois anos,
até 2015, para reduzir o
déficit abaixo de 3% do PIB.
“ É importante para os franceses,
para que a França possa
reativar o crescimento e gerar
empregos”, disse Rehn. AFP
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Para europeus,
futuro será “mais
sombrio e sem
perspectivas”

6000
pessoasdecincopaísesforam
ouvidasnapesquisadogrupo
Publicis,queresultono
documento“Europa2013,um
continenteàderiva”

40%
dosespanhóisacreditamque
acrisevaiseatenuarnodecorrer
doano.Apesardeseremumdos
maisatingidospelaausteridade
sãoosmenospessimistas

CE pede à França que as
reformas sejam corajosas

Estudo do grupo Publicis com seis mil pessoas de cinco países

conclui que, em consequência da crise econômica, pessimismo

continua aumentando fazendo com que 75% da população

acredite que situação deverá piorar no decorrer de 2013
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Arquivadas acusações contra princesa
Um tribunal espanhol arquivou as acusações contra a infanta

Cristina, filha do rei Juan Carlos, afirmando não haver provas de que

ela foi cúmplice do marido em um caso de enriquecimento ilícito.

A decisão foi tomada pela Alta Corte da ilha de Maiorca, revertendo

o indiciamento feito por uma instância inferior, com a ressalva de

que o caso pode ser reaberto se novos indícios forem encontrados.

NicholasKamm/AFP

Lei promulgada pelo
presidente russo, Vladimir
Putin, proíbe membros do
governo de “abrir e possuir
contas abertas em bancos
estrangeiros e possuir fundos
fora do território da Rússia”.
A proibição se estende aos
cônjuges e filhos menores de
idade, segundo a mesma fonte.
No entanto, a nova lei não
proíbe a posse de imóveis
em outros países.

Este novo texto se soma
a uma série de medidas
para combater a corrupção
e aumentar a transparência
do funcionamento do
governo. AFP

PatrickKovarik/AFP

O ministro das Finanças alemão,
Wolfgang Schaeuble, sinalizou
uma postura mais branda sobre
a união bancária na Europa ao
afirmar que a Zona do Euro deve-
ria pressionar com base na lei
atual sem aguardar por uma con-
troversa reforma do tratado de
Lisboa da UE. A união bancária é
uma parte crucial da estratégia
da Europa para superar sua crise
financeira e de dívida soberana.
Num primeiro passo, ela envol-
ve a criação de um supervisor
bancário europeu subordinado
ao Banco Central Europeu
(BCE). Isso deve ser seguido por
um esquema de resolução para
fechar ou recuperar bancos pro-
blemáticos.

Somente no mês passado,
Schaeuble aparentou causar um
entrave ao dizer que a UE precisa-
va considerar uma mudança no
tratado antes de prosseguir, devi-
do à “base legal duvidosa” à qual
ela pertence. Esses comentários
levaram a uma reação de autorida-
des e parceiros da Alemanha, co-
mo a França.

No entanto, ontem, em um
evento de uma universidade de
Berlim com o ministro das Finan-
ças francês, Pierre Moscovici,
Schaeuble mostrou um tom mais
conciliatório, chamando a união
bancária de um “projeto prioritá-
rio” e prometendo levar isso
adiante com “rapidez”.

Ele disse que embora a Euro-
pa precise de mudanças institu-
cionais no médio prazo, não de-
ve esperar para resolver seus pro-
blemas atuais. “Nós temos que
fazer o melhor sobre as bases
dos tratados atuais, e onde nós
não conseguirmos atingir coisas
institucionalmente, então nós
vamos trabalhar entre governos
ou até mesmo bilateralmente”,
disse.

A Alemanha tem destacado
nos últimos meses a necessidade
de uma preparação cautelosa e
cuidadosa de uma união bancá-
ria, preocupada com expor seus
cidadãos às responsabilidades de
um setor bancário europeu enfra-
quecido.

Os bancos alemães estão sen-

tados em mais de 600 bilhões de
euros em ativos indesejados, res-
saltando a magnitude do desafio
de reestruturação do setor finan-
ceiro, quase cinco anos após o co-
lapso do Lehman Brothers.

Segundo cálculos da Reuters
com base nos relatórios anuais
de grandes bancos alemães, os
credores querem vender cerca
de 637 bilhões de euros (US$ 833
bilhões) em ativos como imóveis
e empréstimos para navegação,
bem como dívida soberana.

Entre as instituições com
maior número de ativos “não es-
senciais” estão as maiores víti-
mas alemãs da crise financeira
mundial, incluindo os resgata-
dos Hypo Real Estate, WestLB e
Commerzbank.

A pilha de ativos indesejados
cresceu desde que reguladores
globais obrigaram os bancos a re-
servar mais capital para ativos
de risco.

Stephen Brown
Reuters

YuriGripas/Reuters

Ministro alemão
pede rapidez na união
bancária europeia
Em encontro com seu colega francês, Pierre Moscovici, titular das Finanças da
Alemanha, Wolfgang Schaeuble, abranda exigências sobre projeto para bancos

ESPANHA

Maurice Levy:
“Oque é mais

surpreendente
éa divisão

entreo norte
eo sul”

Ministros russos
não podem ter
conta no exterior

O ministro francês
da Economia, Pierre
Moscovici, disse ontem,
em Berlim, que o
problema das finanças
públicas não deveria
afetar o crescimento,
numa crítica aos efeitos
da austeridade fiscal

Schaeuble:
temos que
fazer o
melhor sobre
as bases dos
tratados
atuais
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8 maio 2013, Mundo, p. 26-27.




