ANALIZĂ
exigenţe pot părea excesive? Discuţia este
departe de a fi tranşată, iar rezultatul este
o creştere a protestelor de stradă. Şomajul
atinge cifre record de 25 la sută!

Marea Britanie. Doi ani după
venirea la putere a guvernului conservator
a lui David Cameron, acesta n-a reuşit să
redreseze economia britanică. E drept,
Jubileul reginei
Elisabeta şi Jocurile Olimpice de la
Londra au măgulit sentimentele patriotice
ale englezilor, dar ţara a recăzut la începutul
anului 2012 în recesiune. Din această stare,

n-a ieşit decât la sfârşitul aceluiaşi an şi îşi
propune pentru 2013 doar o creştere de 1
la sută. Şi în ciuda liberalizării monetare şi
a devalorizării lirei sterline, Marea Britanie
nu pare să o ducă mai bine decât continentul
european. Clar, viaţa nu este mai bună în
afara zonei euro. Pentru a compensa efectele
austerităţii, Guvernul englez contează pe o
relansare a investiţiilor private şi a exporturilor.
Decepţiile apar însă una după alta, dar şi semnele
pozitive : în doi ani au fost create un milion de
locuri de muncă.
Franţa. Este o ţară cu două imagini :
„Franţa de nord”, care afişează multe interese
asemănătoare cu cele ale Germaniei şi „Franţa” de
sud, cu deficit bugetar şi comercial, la fel ca ţările
latine. Statistici de rău augur atestă caracterul
latin al Franţei.
Guvernanţii nu-l ignoră, ei ştiu că ţara
prezintă acum un fel de acalmie şi le e teamă
de pieţele financiare. Politica de austeritate a
fost începută de guvernul de dreapta şi, contrar
doctrinei, a fost continuată de cel de stânga.

Franţa ţinteşte un deficit bugetar de 3 % în 2013.
Cheltuielile sunt blocate, iar François Hollande
a crescut impozitele întreprinderilor şi pe cele
ale francezilor bogaţi, care câştigă mai mult de
un milion de euro pe an. După ezitări, Parisul

a introdus o flexisecuritate pe piaţa muncii, în
maniera ţărilor scandinave. În consecinţă, pentru
acest an pronosticul creşterii economice este
greu de făcut, dar se prognozează o creştere de
0,8%, iar economiştii, mai pesimişti, se aşteaptă
la o stagnare. Aşadar, există riscul ca tensiunile
sociale şi politice să crească. Şomajul se va agrava
şi, în consecinţă, consumul stagnează. Fără doar
şi poate, Franţa va aluneca în recesiune, scrie
revista franceză “Slate”.
Dan Marian

Estimările
Comisiei Europene

Economia zonei euro va înregistra o contracţie în 2013 pentru al doilea an
consecutiv, alimentând creşterea şomajului, în timp ce guvernele, consumatorii şi
companiile reduc cheltuielile, potrivit prognozei economice a Comisiei Europene.
PIB-ul zonei euro va scădea cu 0,3% în acest an, după ce a coborât cu 0,6% în 2012.

E

stimarea pentru anul în curs
reprezintă o înrăutăţire faţă de
aşteptările anterioare ale Comisiei,
notează Bloomberg. În noiembrie,
executivul comunitar anticipa un avans de
0,1%. Şomajul va urca la 12,2% în uniunea
monetară, comparat cu 11,4% anul trecut.
Piaţa muncii din Europa “este o preocupare
majoră”, fiindcă rata şomajului ar putea chiar
afecta perspectivele de creştere economică.
Zona euro este împovărată de situaţia fragilă
a finanţelor publice, de băncile vulnerabile şi
de economia slabă. Dificultăţile economice
se află în contrast cu evoluţia bună de pe
pieţele financiare, întrucât guvernele, băncile
şi populaţia încearcă să-şi îmbunătăţească
situaţia financiară fără să crească cererea de
consum. Comisia a înrăutăţit estimarea de
creştere economică a Germaniei de la 0,8% în
noiembrie la 0,5%, din cauza impactului crizei
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datoriilor asupra exporturilor şi investiţiilor.
“Se pot distinge unele semne de recuperare.
Prezenta prognoză prevede o revenire la
creştere moderată pe parcursul anului, odată
cu creşterea încrederii şi un sprijin mai
puternic din partea economie globale”, a spus
şeful departamentului economic al CE, Marco
Buti. Cererea de consum nu va reveni până în
2014, când va reprezenta principalul motor de
creştere. Investiţiile vor avea un impact negativ
de 0,3 puncte procentuale în PIB în acest an.
Şapte ţări din zona euro vor înregistra
contracţie în acest an, Olanda alăturânduse Italiei, Spaniei, Portugaliei, Greciei,
Sloveniei şi Ciprului. Olanda va consemna o
contracţie de 0,6% în 2013, în timp ce Grecia
va pierde 4,4%, al şaselea an consecutiv de
recesiune, iar Cipru 3,5%. Cipru este singura
ţară din zona euro unde PIB va continua să
scadă şi în 2014. (D.M)

Marco Buti şeful Departamentului economic al CE

