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La crisi de la zona euro
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Lluny d’apaivagar-se, les coses
continuen tèrboles a l’eurozona:
es van registrar nous vaivens a
Portugal i Grècia, i també es va
complicar la situació a Espanya
–ja compromesa durant la vigí-
lia, després que Moody’s hagués
rebaixat el deute deBankia, Cata-
lunya Banc i Novagalicia (les tres
entitats nacionalitzades) al ni-
vell de bo porqueria–. Els mer-
cats espanyols es van encomanar
del pessimisme global. Mentre
elsmercats financers prenien no-
ta de tots aquests factors per ti-
rar avall, per moments amb una
intensitat desconcertant (en al-
gun instant l’Ibex va vorejar pèr-
dues del 3,5%), les primes de risc

dels països perifèrics pujaven. El
dia d’avui, amb Wall Street de
descans (als Estats Units se cele-
bra el dia de la Independència),
la pilota és a les mans de Mario
Draghi. Els analistes opinen que
el president del BancCentral Eu-
ropeu (BCE) adaptarà el seu dis-
curs al gust dels parquets.
“Possiblement, Draghimantin-

drà els tipus d’interès al 0,5% (es
tracta del seu mínim històric) i
anunciarà que, si cal, el BCE in-
tervindrà per estabilitzar la situa-

ció”, va dir Christian Torres
Lang, soci director de Solventis.
“Seria elmés normal, el que toca,
tenint en compte que tots els
membres del BCE han apostat
últimament per la continuïtat en
el llarg termini de la seva política
monetària”, li va corroborar
Daniel Pingarrón, estrateg de
mercats d’IG Markets.
La veritat és que els mercats

globals necessiten oxigen: l’úl-

timmes, s’ha vist com la Reserva
Federal anunciava que comen-
çarà a retallar els estímuls del
quantitative easing (QE3) des-
prés de l’estiu, com el pla abe-
nomics japonès sembrava alguns
dubtes i com el creixement de la
Xina s’alenteix de forma notable.
Així que tot el que va passar ahir
només va servir per tirar més
llenya al foc.
D’entrada, la crisi del Govern

portuguès va provocar que l’in-
terès dels seus bons a deu anys
s’elevés de forma despropor-
cionada, des del 5% inicial fins al
5,8% al tancament de la jornada
(la seva prima de risc va pujar
prop de 150 punts, fins a 640).
Mentrestant, des de Grècia tam-
bé arribaven notícies pèssimes.
Si vol rebre el nou paquet d’aju-
da, Atenes necessita seduir la
troica (BCE, FMI i Comissió

Europea), una cosa improbable
ara, després d’interpretar-se que
el Govern d’Andonis Samaràs es-
tà incomplint la seva reforma
dels serveis públics. “Portugal i
Grècia ens han recordat que no
podem arxivar els problemes de
l’eurozona”, va dir Victoria Tor-
re, responsable d’Anàlisi i Pro-
ducte de Self Bank.
Els mercats espanyols, tant en

la renda fixa com en la variable,
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Tots els parquets
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“Portugal i Grècia ens
diuen que no es pot
donar carpetada a la
crisi”, diu una analista

Economia

Portugal iGrècia amenacende
reobrir la crisi del deute sobirà
Moody’s i Brussel·les mostren la seva desconfiança per la perifèria de l’euro

Atenesnopodrà complir l’objectiu
de reducciódel sectorpúblic
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Primes de risc dels països perifèrics
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ElGovern grec no està en condici-
ons de complir els objectius rela-
cionats amb la reforma del sector
públic, però espera arribar a un
acord amb els prestadors interna-
cionals –representats per la troi-
ca d’alts funcionaris de la Comis-

sió Europea, el Banc Central Eu-
ropeu i el FonsMonetari Interna-
cional– en tots els altres punts
d’aquí a la reunió de l’Eurogrup
del proper dilluns, segons van
confessar ahir alts càrrecs del
Ministeri de Finances.
El tarannà dels integrants de

la troica anuncia tempesta da-

vant els escassos avenços que
ha aconseguit el país en la refor-
ma del sector públic i per això
han presentat un ultimàtum de
tres dies a Atenes, perquè els
convenci divendres que pot
complir els seus compromisos
abans de rebre 8.100 milions
d’euros d’assistència. Atenes ja

va incomplir el requisit de col·lo-
car 12.500 empleats públics en
el que es denomina eufemística-
ment un “esquema de mobili-
tat”, segons el qual es transferei-
xen a altres administracions pú-
bliques o bé s’acomiaden en el
termini d’un any, i els responsa-
bles grecs van dir que no podri-
en segellar un acord sobre això
per a dilluns. “No hi ha cap pos-
sibilitat que puguem satisfer les
demandes tal com estan regla-
des”, reconeixia ahir un alt càr-
rec del Ministeri de Finances.
Atenes necessita concloure les

converses amb els seus presta-
dors abans de mitjans de mes
per assegurar-se de rebre l’úl-
tim tramdel rescat, que necessi-
ta per cancel·lar bons per uns
2.200 milions d’euros a l’agost.
En qualsevol cas, el Govern

grec volminimitzar els temors so-
bre el que passaria si Grècia no
rebés l’assistència financera a
temps, dient que en “el pitjor
dels casos” es podria compensar
amb l’emissió d’unes lletres del
Tresor addicionals. “No serà la fi
del món”, va dir un altre repre-
sentant del ministeri que va par-


