4 | O Jornal Económico 11 março 2022

11 março 2022 O Jornal Económico | 5

Bloomberg

PRIMEIRA MÃO
POLÍTICA MONETÁRIA

BCE acelera
retirada de
estímulos sob o
lema “incerteza,
mais opções”
A incerteza agravada pela guerra na
Ucrânia levou o Banco Central Europeu (BCE) a acelerar o ritmo de
redução de compras de ativos e a rever as suas projeções para o crescimento e para a inflação este ano,
dado o impacto da subida de preços.
Christine Lagarde, presidente do
organismo, justificou a decisão com
a necessidade de aumentar as opções ao dispor da política monetária, garantindo que manterá a flexibilidade face a todos os cenários.
A decisão de manter as taxas de juro
inalteradas era já esperada, depois

de se esfumarem, com a invasão da
Ucrânia, as perspetivas do mercado
de que uma subida poderia estar
para breve. No entanto, a aceleração
do ritmo de redução de compra de
ativos foi uma surpresa, com Lagarde a justificar a opção com uma lógica de “mais incerteza, mais opções”.
A estratégia passa agora por compras de 40 mil milhões de euros em
abril, 30 mil milhões em maio e 20
mil milhões em junho, com o fim,
ainda que “condicional” e “dependente dos dados”, do programa no
terceiro trimestre. Antes, a política
monetária apontava para 40 mil milhões de euros no segundo trimestre, 30 mil milhões no terceiro e 20
mil milhões a partir de outubro.
O BCE procura assim “uma situação em que podemos avaliar algum
tempo depois do final do programa

de compra de ativos que decisão tomar quanto às taxas de juro”, explicou a presidente da instituição, reiterando o apoio à retoma na zona
euro, bem como o compromisso
com as sanções impostas à Rússia.
As taxas diretoras mantêm-se assim inalteradas, com a taxa de referência em 0%, enquanto a taxa marginal de linha de crédito fica nos
0,25% e a de depósitos em -0,5%.
Lagarde acrescentou que qualquer
decisão relativamente a estes indicadores ocorrerá “algum tempo depois do fim do programa de compra
de ativos e será gradual”.
Crescimento revisto
em baixa e inflação em alta
A autoridade monetária europeia
reconheceu que a inflação se deverá
prolongar por mais tempo do que o
estimado, face aos desenvolvimentos na Ucrânia, o que poderá afetar
o poder de compra das famílias e,

‘Dilema à Lagarde’: entre o
apoio à retoma e o controlo da
inflação recorde na zona euro
Economistas defendem que juros teriam de subir no longo prazo, mas
a incerteza agravada pela Ucrânia pode alterar objetivos no imediato.
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por conseguinte, o consumo e o
crescimento.
Assim, as previsões para o PIB e
para a evolução de preços foram revistas. O BCE aponta agora a um
crescimento de 3,7% em 2022, menos 0,5 pontos percentuais (p.p.) do
que a anterior projeção, e de 2,8%
no próximo ano, uma redução de
0,1 p.p. Já no que respeita à inflação,
esta foi revista em alta para 5,1%
este ano e 2,1% no próximo, quando
as anteriores previsões apontavam
para 3,0% em 2021 e 1,8% em 2022.
Lagarde destacou o papel da energia na subida de preços, mas alertou
também para um possível aumento
dos salários à medida que a economia se aproxima do pleno emprego.
Este efeito conjugado com a transmissão cada vez mais evidente da
inflação energética a outros sectores
torna mais provável uma inflação
mais entrincheirada e persistente,
ainda que o BCE garanta que usará

todos os instrumentos à sua disposição para cumprir o mandato de estabilidade de preços.
A presidente do banco reforçou
que a invasão russa da Ucrânia
“causou uma volatilidade substancial”, mas tranquiliza os europeus
quanto à exposição ao sistema financeiro e economia russas.
“As sanções financeiras contra a
Rússia, incluindo a exclusão de alguns dos seus bancos, não causaram, até ao momento, complicações severas”, afirmou Lagarde, revelando ainda que “os balanços dos
bancos europeus permanecem saudáveis” e o sector recuperou a rentabilidade registada antes da pandemia.
Sábios alemães
pedem inversão de política
A decisão desta semana do BCE surge depois de antes da invasão da
Ucrânia (24 de fevereiro) alguns

conselheiros alemães pressionarem
a presidente Christine Lagarde para
apertar a política monetária. É o
caso Volker Wieland, membro do
Conselho Consultivo de Economistas do governo alemão, conhecido
como Grupo dos Cinco Sábios, que
no início de fevereiro defendeu o
ajustamento da orientação da política monetária à evolução da inflação
que no mês passado atingiu o novo
máximo de 5,8% na zona euro.
Em entrevista ao Frankfurter Allgemeine Zeitung, a 3 de fevereiro,
Volker alertou que o banco central
corre o risco de consolidar taxas de
inflação mais altas, considerando
que “descartar um aumento da taxa
de juros em 2022 é difícil de defender” e que o BCE devia seguir o
exemplo da Reserva Federal Americana (Fed), e não esperar por 2023.
O economista alemão perspetivou,
na altura, que a inflação pudesse cair
ao longo do ano - mas num ritmo
mais lento do que o esperado anteriormente – uma projeção que fica
agora desatualizada com os efeitos
da guerra nos preços da energia e a
maior pressão sobre a inflação. Segundo Volker, o BCE deve encerrar
as compras líquidas de ativos no
âmbito do programa PEPP, e as
compras líquidas de outros programas, especialmente títulos de dívida
do sector público devem ser reduzi-

das mais rapidamente do que o planeado até agora. Após Lagarde ter
considerado como “prematura” uma
retirada de estímulos, antes do conflito na Ucrânia, o BCE acabou por
sinalizar ontem que manteve as taxas de juro diretoras inalteradas,
mas decidiu ajustar o ritmo de decréscimo de compras de ativos.
Num recente estudo para o Parlamento Europeu, Volker Wieland
recomenda ainda o reforço das regras orçamentais da UE, que foram
suspensas com a pandemia e deviam
ser retomadas em 2023, considerando que a sustentabilidade da dívida
precisa de ser mantida por meios
orçamentais e onde conclui que é
essencial recriar o espaço orçamental após a pandemia e melhorar a resiliência dos Estados-membros em
futuras crises: “a necessidade de fortalecer a resiliência e a capacidade
orçamental para circunstâncias inesperadas é destacada pela guerra
em curso entre a Rússia e Ucrânia
que está a provocar grandes mudanças na arquitetura de segurança europeia e na política energética”.
O economista alemão propõe
um mecanismo de redução da dívida a aplicar com o endividamento
elevado, de modo que em conjunturas favoráveis a despesa pública
cresça mais lentamente do que o
PIB potencial. ■

Os riscos de estagflação na zona
euro são cada vez mais sinalizados,
colocando o Banco Central Europeu (BCE) num dilema delicado
entre o estímulo ao crescimento e
o controlo da inflação. Com peculiaridades distintas do fenómeno
verificado na década de 70, os economistas consultados pelo JE projetam que a política monetária
mantenha o apoio à retoma, especialmente dada a incerteza agravada pelo conflito na Ucrânia.
São várias as vozes a alertar para
um risco de estagnação económica
aliada a um rápido aumento generalizado de preços, uma situação
descrita como estagflação e que faz
soar alarmes na zona euro. Apesar
da perspetiva do BCE de que a inflação tenderá a estabilizar na segunda metade do ano, a energia
deverá continuar a registar aumentos de preços, o que arrisca
uma contaminação a vários sectores da economia. Foi com estes
efeitos em mente que o próprio
banco central atualizou as suas
projeções macro no sentido deste
cenário: uma descida do crescimento este ano aliada a uma subida da inflação.
“Existe um clima claramente inflacionista. O aumento dos preços
da energia e das commodities nos
mercados internacionais, nomeadamente dos cereais, e todas as restrições que daí advêm em termos
dos inputs para a atividade económica levam a que as tendências inflacionistas estejam muito presentes naquilo que é o cenário futuro e
na sequência desta guerra”, começa por referir Rosa Borges, economista e professora no ISEG, apontando a uma evolução “mais sustentado no sentido de um aumento da inflação mais permanente”
depois da decisão do Kremlin de
invadir os vizinhos ucranianos.
Perante esta tendência, o “BCE
vai procurar manter as taxas de
juro”, prevê, especialmente face
aos “efeitos muito negativos na
atividade económica, nomeada-

mente no crédito”, que teria uma
subida. Perante esta tendência, o
“BCE vai procurar manter as taxas
de juro”, prevê, especialmente dados os “efeitos muito negativos na
atividade económica, nomeadamente no crédito”, que teria uma
subida. Esta visão começava a perder apoiantes antes de 24 de fevereiro, com os mercados a apontarem para uma possível subida antes do fim do ano, uma hipótese
que vinha sendo rejeitada por Lagarde até ao final de 2021, mas a
subida da inflação no início deste
ano levou a presidente a reconhecer que “a situação alterou-se”.
Já Pedro Brinca, economista e
professor na NOVA SBE, vê o potencial para um abrandamento do
crescimento, mas destaca uma diferença chave entre a situação
atual e a vivida nos anos 70: o desemprego. De forma inesperada, o
emprego na zona euro resistiu à
pandemia, o que diminui o risco
para a economia europeia.
Por outro lado, o “abrandamento da economia até ajuda o BCE,

“A longo prazo, vamos
ter taxas de juro mais
altas e o BCE não terá
de fazer compras,
mas não será agora,
vai demorar anos”,
projeta o antigo
ministro das Finanças,
Luís Campos e Cunha

porque vai haver menor pressão
nos preços por parte da procura”,
relembra.
“A parte da energia não ajuda,
mas o BCE não deverá reagir de
um ponto de vista de intervenção e
correção monetária ao aumento
dos preços da energia, porque não
tem qualquer controlo sobre eles”,
continua, projetando assim a manutenção no curto-prazo das taxas
de juro.
O maior perigo surge da possibilidade das expectativas mais elevadas para os preços se começarem
a refletir na negociação salarial, argumenta, ainda que, “para já, os
números não apontam para uma
dinâmica destas”.
Normalização da política
monetária pode demorar anos
Luís Campos e Cunha, ex-ministro das Finanças e professor na
NOVA SBE, refere que o atual paradigma de taxas de juro em zero
“nunca seria sustentável”, mas a invasão da Ucrânia torna impossível
prever a evolução no curto-prazo.
“Dadas as circunstâncias que estamos a viver, hoje não dominadas
pela pandemia, mas sim pela crise
militar que estamos a assistir na
Ucrânia, o que vamos ter é o BCE
a comprar dívida pública e, provavelmente, fazer um pequeno ajuste
nas taxas de juro, que algumas delas até estão negativas”, valores
que “não fazem sentido”, afirma o
antigo governante.
“O esforço militar que a Europa
vai ter de fazer vai ser muito grande, o número de refugiados não
para de aumentar e isso também
terá custos para a UE”, acrescenta,
ressalvando que “não podemos
deixar de ser solidários”.
Esta incerteza dificulta ainda
mais um vislumbre de como se poderá processar a normalização da
política monetária na zona euro,
dados os rácios de dívida pública
bastante díspares entre Estadosmembros e uma retoma económica a velocidades diferentes.
“A longo prazo, vamos ter taxas
de juro mais altas e o BCE não terá
de fazer compras, mas não será
agora, vai demorar anos”, remata. ■

