
Os investidores estão levando os
custos dos empréstimos italiano e
espanhol para mais perto dos da
Alemanha, especulando que uma
melhora na economia da zona do
euro supere as disputas internas
na política doméstica. Na Itália, o
ex-primeiro-ministro Silvio Ber-
lusconi respondeu à ameaça de
expulsão do Senado ameaçando
destruir a coalizão governista de
Enrico Letta. Na Espanha, o pri-
meiro-ministro Mariano Rajoy es-
tá contestando alegações de que
recebeu pagamentos ilegais de
fundos secretos do ex-tesoureiro
de seu partido.

A produção industrial na zona
do euro acelerou mais do que o pre-
visto inicialmente em agosto, con-
duzida por retomadas na Itália e
na Espanha, de acordo com dados
publicados ontem pela Markit Eco-
nomics, em Londres. Um indica-
dor da atividade industrial espa-
nhola subiu em agosto pela primei-
ra vez em mais de dois anos, en-
quanto o índice de produção fa-
bril da Itália escalou ao ritmo mais
rápido desde maio de 2011.

“Apesar do ruído político na Itá-
lia, tem havido baixa volatilidade
durante este período”, disse Axel
Botte, estrategista de renda fixa
em Paris, da Natixis Asset Manage-
ment, que gerencia US$ 382 bi-
lhões. “A intensidade da recessão
está sendo moderada na periferia.
Nós estamos relativamente otimis-
tas e mantemos posições longas”
para os títulos italianos e espa-
nhóis, dando a entender que a em-
presa mantém uma porcentagem
maior da dívida do que o recomen-
dado pelos índices de referência
que ela usa para monitorar perfor-
mance, disse ele.

“Quando você tem sinais de in-
dicadores subindo e uma elevação
cíclica, é muito mais favorável de
uma forma geral para os países pe-
riféricos”, disse Steven Major,
chefe global de pesquisas de ren-
da fixa do HSBC Holdings em Lon-
dres. “Em termos de desacelera-
ção, a periferia também tem feito
mais que os países centrais.”

Major disse que os investidores
deveriam comprar títulos italia-
nos e espanhóis de 10 anos no pe-
ríodo próximo de um a três me-
ses, apostando que a qualidade do
crédito irá melhorar em conjunto
com o crescimento.

A perspectiva para a economia
da zona do euro está melhorando
mais rápido do que os analistas

previram, com os indicadores ba-
tendo as projeções em 55,8%, o
maior nível desde março, segundo
o índice Citigroup Economic Sur-
prise. O bloco de 17 países com
moeda comum voltou a registrar
crescimento no segundo trimes-
tre, deixando para trás uma reces-
são de duração recorde. Em agos-
to a confiança econômica subiu pa-
ra o ponto mais alto em dois anos.

O custo dos empréstimos de 10
anos da Itália, de 4,33%, está abai-
xo do pico de 4,93% atingido em
26 de junho. A Espanha paga
4,47%, abaixo de uma média de
mais de 5% no ano passado. Co-
mo comparação, o yield da Alema-

nha subiu de uma média de 1,52%
desde março para 1,90%.

“O mercado parece estar fo-
cando mais em assuntos peculia-
res que no passado”, disse Anton
Heese, estrategista de renda fixa
do Morgan Stanley em Londres.
“Os riscos de contágio são consi-
derados mais baixos e, de certa
forma, dão suporte à periferia.
Em 2011, os spreads soberanos na
zona do euro foram altamente cor-
relacionados”.

Na Itália, Letta concordou em
alterar um impopular imposto so-
bre a propriedade depois que Ber-
lusconi, o ex-primeiro-ministro
eleito três vezes para o cargo, que

tem o poder de derrubar o gover-
no, se opôs ao tributo. A Corte Su-
prema da Itália aprovou a conde-
nação de Berlusconi por fraude fis-
cal em 1º de agosto, e em 9 de se-
tembro um comitê do Senado co-
meçará a discutir sua expulsão.

“O governo de Letta não se es-
forçará para cortar mais o déficit
no curto prazo, e o descarte do
imposto sobre a propriedade, ape-
sar de que no ano que vem ele se-
rá substituído por algo muito se-
melhante, fornecerá às famílias 4
bilhões de euros (US$ 5,27 bi-
lhões) em dinheiro até o fim do
ano”, disse ele. Morgane Lapeyre,
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Otimismo com a economia
oculta crises na Itália e Espanha
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Fragilidade da coalizão italiana e acusações contra premiê espanhol são ofuscadas por bons indicadores econômicos
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Um indicador da
atividade industrial
espanhola subiu em
agosto pela primeira
vez em mais de dois
anos, enquanto o
índice de produção
fabril da Itália escalou
ao ritmo mais rápido
desde maio de 2011
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 set. 2013, Mundo, p. 28.




