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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 11 D’AGOST DEL 2011

La crisi del deute

Itàlia acusa Moody’s i S&P
d’emetre “judicis falsos”
a La fiscalia de Trani creu que les agències han emès informes “infundats i
imprudents” sobre la seva economia a Berlusconi prepara mesures anticrisi
Redacció
ROMA

La fiscalia de Trani ha acusat les agències de ràting
Moody’s i Standard &
Poor’s (S&P) d’emetre “judicis falsos, infundats o, almenys, imprudents” sobre
el sistema econòmic i financer italià. La fiscalia
està investigant tres dels
analistes de S&P, Eileen
Zhang, Frank Gill i Moritz

Kraemer, a qui s’afegeix
un analista de Moody’s
no identificat i els responsables legals per a Itàlia
d’ambdues agències, segons va informar Il Corriere della Sera.
La primera denúncia
implica Moody’s i es refereix a l’informe difós el 6 de
maig del 2010 amb els mercats encara oberts en el
qual s’afirmava que el sistema bancari italià, després
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ve de la pàgina anterior
fins als 284 punts bàsics.
La sessió d’ahir va començar amb alces. N’hi
havia motius: el rebot de
Wall Street dilluns gràcies
a la previsió de la Reserva
Federal que mantindria
els tipus baixos fins a mit-

-7,4%
jan 2013 s’havia de notar
en l’obertura de dimarts a
Europa. Però el seu efecte
va ser molt limitat. Quan
va aparèixer la possibilitat
de rebaixa del deute francès, davant un alentiment
de la seva economia, tot va
canviar. “Ha començat a
capgirar-se davant els ru-

de la caiguda de Grècia, estava també en risc, i va provocar la caiguda dels mercats italians. Segons la fiscalia, l’informe es va basar
“en judicis infundats i imprudents”. La segona denúncia implica S&P per un
informe emès l’1 de juliol
passat, crític amb el pla
d’ajustament difós pel govern italià. L’agència va
expressar judicis negatius
sobre el pla d’ajustament

“quan els mercats estaven
encara oberts” i fins i
tot “abans que existís
un text definitiu” del pla.
D’altra banda, davant
del deteriorament de l’economia, i el mínim de la
borsa, el primer ministre
italià, Silvio Berlusconi,
va anunciar ahir que reunirà d’urgència el seu consell
de ministres el 18 d’agost
per aprovar noves mesures
per sortir de la crisi. ■

Les xifres

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

7.966

punts és el nivell en què va
tancar ahir l’Íbex, el més
baix en gairebé 30 mesos,
des del 31 de març de 2009.

mors de rebaixa de ràting
de França”, relatava Josep
Maria Valls, assessor d’inversions de Renta 4. “Això
ha fet caure els bancs i ha
estat una cadena”, afegia.
La cirereta va ser, però,
l’obertura clarament baixista de la borsa americana, amb descensos de fins
al 4%, que va acabar de deprimir els mercats europeus, que no esperaven
una reacció tan negativa
de Wall Street als rumors
sobre França.
Desmentiment inútil
El terror a la borsa va ser
tan gran que no va frenar
el daltabaix ni el desmentiment, primer per part
del govern francès, i després de les agències Moody’s i Fitch, de la rebaixa
de qualificació del deute
gal. I és que amb els temors d’una altra recessió
global, sobretot després
de la rebaixa, divendres
passat, del ràting nordamericà per part de Standard & Poor’s, que una de
les economies més fortes
estigui en dificultats afegia més llenya al foc.
“És una de les grans
economies d’Europa, i el
temor que hi ha és que si
no creix, no podrà pagar el
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284

punts bàsics es va situar
ahir la prima de risc dels
bons espanyols, 19 punts
més que dilluns.

deute”, explicava Josep
Maria Valls, que tem que
es produeixi un “cercle
viciós” del qual és molt difícil sortir: “No volen que
gastin perquè han de tornar el deute, però si no hi
ha inversió, no hi ha creixement, i sense creixement no es pot pagar el
deute. I el sector privat
tampoc no tira”, afegia
l’analista de Renta 4. Un
dels problemes d’una nova
recessió és que, a diferència de la que va començar
el 2008, els estats no tenen marge d’endeutament per fer polítiques
d’estímuls. Per això, Valls
creu que “el BCE ha de baixar del burro i fer polítiques més expansives”, és a
dir, comprar més deute
per finançar l’economia.
El sector bancari va ser
el gran perjudicat pel daltabaix d’ahir a la borsa,
sobretot la banca francesa
i italiana. Société Générale va arribar a perdre un
20% pels rumors que passa per dificultats i va tancar amb pèrdues properes al 15%. A Itàlia, Intesa San Paolo va caure
un 13,7%; al Regne Unit,
Barclays un 8,7%, i a
l’Estat espanyol, el Santander un 8,3%. ■

François Baroin, ministre d’Economia i Pressupostos, atenent
la premsa ahir després de la reunió de govern ■ J.M. / REUTERS

Sarkozy reduirà
més el dèficit
davant la pressió
dels mercats
a Aprovarà més retallades aquest
mateix agost a Podria apujar taxes

als rics i reduir les exempcions fiscals
Àlex Vicente
PARÍS

El president francès, Nicolas Sarkozy, es va comprometre ahir a prendre mesures per reduir el dèficit
públic abans que acabi el
mes d’agost, una senyal dirigida a tranquil·litzar
l’agitació dels mercats financers, mentre augmenten els rumors sobre una
possible rebaixa de la qualificació del deute francès
per part de les agències de
ràting. Sarkozy va decidir
interrompre les seves vacances estiuenques per
presidir una reunió d’emergència a l’Elisi, a la
qual va convocar el primer
ministre François Fillon i
el titular d’Afers Estrangers, Alain Juppé, així com
els ministres de l’àrea econòmica, François Baroin i
Valérie Pécresse, i el governador del Banc de
França, Christian Noyer.
El president francès va
assegurar que el 24
d’agost adoptarà “decisions definitives” per accelerar la reducció del dèficit. La setmana vinent,
Sarkozy i Fillon faran una

primera avaluació de l’evolució de la situació. L’Elisi
apuntava així un canvi
d’orientació en la política
econòmica francesa per
evitar el contagi de la crisi
del deute.
El creixement continua
sent extremadament feble (el trimestre passat va
ser d’un 0,2%) i dificulta
que Sarkozy compleixi
una de les seves principals
promeses: respectar el
pacte d’estabilitat abans
que acabi el 2013. Si no ho
aconsegueix, la seva credibilitat econòmica en sortirà debilitada.
Alguns analistes apuntaven que la reunió de crisi
d’ahir, extremadament
inhabitual, podria haver
tingut l’efecte contrari al
desitjat en els mercats, pel
fet que hauria confirmat
que l’alarma està més que
justificada. Amb tot, la
reunió va introduir en el
debat públic la perspectiva de mesures de rigor imminents, que consistirien
en la supressió d’algunes
de les més de 500 exempcions fiscals i en la creació
d’una taxa sobre les grans
fortunes. ■

