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Europa tem de cortar no gás e petróleo
russos para ser eficaz em novas sanções,
defendem economistas
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Lançar a ameaça de nacionalização dos bens das elites russas,
parar exportações que alimentem a guerra e excluir mais
bancos russos do sistema financeiro são outras opções em
cima da mesa
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ÚLTIMAS
OPEP revê em baixa previsão de procura de petróleo

"Em janeiro, a Rússia fez ciberataques a ministérios ucranianos,
extraiu moradas e registos para na invasão controlar a população
inteira"

Luísa Salgueiro pede união na ANMP

Autoridades de Nova Iorque prometem determinação e perseverança
após ataque em Brooklyn

A

Rússia está a ser acusada de matar mais de 400 civis nos
arredores da capital ucraniana, Kiev, algo que o
presidente Volodomyr Zelensky já classificou de
genocídio. A Europa reagiu com a promessa de reforçar as
sanções sobre Moscovo. Mas, depois dos vários pacotes de
sanções que foram sendo lançados, que trunfos guarda ainda a
Europa? O corte das importações da energia, que tem sido
evitado dadas as consequências negativas que tem para a própria
Europa, é o próximo passo, defendem os economistas ouvidos
pelo Expresso. Mas há mais algumas opções.
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“A partir do momento em que a Alemanha e Europa continuam
a comprar petróleo e gás russo, continuam a financiar a Rússia.
Teriam de cortar. Senão, andamos no ‘faz-de-conta’”, defende
Luís Mira Amaral, antigo ministro da Indústria e Energia e
professor de Economia na Nova School of Business and
Economics (SBE).
Parar todas as importações é a “única solução que faz sentido”,
aponta Pedro Brinca, economista e professor da Nova SBE. A
Lituânia, por exemplo, tomou essa iniciativa por si só. E os
Estados Unidos também avançaram com esta medida já em
março. José Alves, economista e professor do Instituto Superior
de Economia e Gestão (ISEG), acredita que estas são as sanções
“com maior impacto e efetividade”.
Apesar disto, todos apontam esta medida como uma faca de dois
gumes, que tem potencial para também lesar o Velho Continente.
João Duque, economista e professor catedrático no ISEG, fala de
um potencial efeito recessivo nas economias da Europa, já que
um corte deste tipo afetaria muito a Alemanha, a maior
economia do continente.

Um boicote às importações de gás e petróleo da
Rússia penalizaria o PIB alemão em cerca de 1%.
“Dada a magnitude da crise humanitária,
parece-me um preço bastante razoável a pagar”,
analisa o economista Pedro Brinca
Pedro Brinca ressalva, contudo, que o impacto de parar todas as
importações de petróleo e gás natural da Rússia “será maior do
que qualquer um que tenhamos visto até agora” e que é
“totalmente assimétrico”, com a Rússia a ser muito mais
prejudicada do que a Europa. Os países da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e da Europa
recebem 74% do volume de gás natural vendido pela Rússia, e
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quase 50% dos barris de crude. Ao mesmo tempo, a Rússia
representa 4,8% do comércio externo da UE, enquanto a UE pesa
uns muito mais relevantes 38% no comércio externo russo.
Para este economista, “o custo no curto prazo será grande mas a
longo prazo será pequeno” e “as economias adaptam-se, a
questão é quão depressa”. Ao mesmo tempo, realça que começam
a aparecer manifestações de descontentamento da parte das
populações quando navios russos chegam aos portos, o que pode
forçar a União Europeia a cortar estes investimentos.
Num cenário central, com o corte nas importações de petróleo e
gás, o produto interno bruto da Alemanha sofreria uma redução
de 1%, algo que, em comparação com os 15% que o PIB português
chegou a contrair durante a pandemia, parece pouco relevante,
balança Pedro Brinca: “dada a magnitude da crise humanitária,
parece-me um preço bastante razoável a pagar”. A dificuldade
para uma ação conjunta está nas diferentes dependências. Cerca
de 40% do gás natural europeu vem da Rússia. Na Hungria, por
exemplo, quase a totalidade do gás importado é russo. No caso
do petróleo, refere, a capacidade de substituição é muito maior.

“Tem de haver o mínimo de moral europeia, e é o
mínimo de solidariedade, que as sanções sejam
efetivas. Não há almoços grátis”, comenta o
antigo ministro da Indústria e Energia Luís Mira
Amaral
Luís Mira Amaral aponta a hipótese de se fazerem racionamentos
de gás e petróleo na Europa, para poupar energia e sustentar o
corte nas importações. Uma ferramenta que foi utilizada na
Segunda Guerra Mundial, recorda. “Afeta a economia e o bemestar das famílias” mas “tem de haver o mínimo de moral
europeia, e é o mínimo de solidariedade, que as sanções sejam
efetivas. Não há almoços grátis”, conclui.
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Assumindo o prejuízo, resta ter a capacidade para acudir aos mais
desfavorecidos, concordam estes especialistas. Os efeitos das
sanções serão “sentidos desproporcionalmente” pelas famílias de
menor rendimento, já que, para estas, os gastos com energia e
com combustíveis representam uma fatia maior das despesas
mensais, aponta o professor da Nova SBE. Assim, defende que a
melhor ajuda no curto-prazo seria a descida de impostos, por
exemplo nos combustíveis, e apoios diretos a estas famílias.
O economista José Alves acrescenta que ajudas como o
Autovoucher deveriam ser melhor dirigidas, a populações que
não têm acesso a redes de transportes tão desenvolvidas, que
vivem fora de áreas como Lisboa, Porto, Coimbra ou Aveiro. Para
este professor, Portugal, dada a elevada dívida pública, tem de ser
particularmente cauteloso na descida de impostos, pelo que os
montantes de apoio devem focar-se unicamente em famílias de
baixos rendimentos.
MAIS PENALIZAÇÕES ÀS ELITES E OUTRAS SOLUÇÕES
Embora seja consensual entre os economistas ouvidos pelo
Expresso que as exportações energéticas são onde a ação
europeia poderia “doer mais” à Rússia, existem outras medidas
possíveis de serem implementadas com o mesmo fim, e que
teriam um impacto também relevante.
Uma opção é fazer um ultimato com a mira posta nas elites
russas. “A Rússia tem 'n' dias para parar a guerra, caso contrário
os bens das elites russas no estrangeiro serão nacionalizados”,
propõe José Alves, já que “são as elites que suportam os governos
e os governos que suportam as elites”. Estas já estarão a
manifestar-se junto do Governo, afirma o mesmo professor.
Na visão de Mira Amaral, faria também sentido abarcar mais
bancos russos no grupo que foi excluído do sistema SWIFT, e que
deixaram, desta forma, de poder aceder ao sistema internacional
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de mensagens que assegura as transações financeiras a nível
global.
Por fim, restrições “muito sérias” nos fornecimentos da área
tecnológica e militar são uma forma de pressão sugerida por João
Duque. Os russos, à medida que os seus tanques, aviões, e outra
artilharia são usados e danificados ou destruídos, vão precisar de
os substituir. Desta forma, parar as exportações de componentes
essenciais para o funcionamento e construção destes
equipamentos minaria a capacidade bélica da Rússia.
Os Estados Unidos, afirma, têm um sistema de controlo de
exportações avançado que lhes permite não só escolher não
fornecer países inimigos, como também evitar que estes sejam
fornecidos por terceiros que façam compras aos Estados Unidos e
queiram depois revender. Seria importante reforçar, da mesma
forma, estes controlos na Europa, considera.
SENSIBILIZAR. POR CÁ, E NA CHINA
A China tem um papel algo decisivo nesta guerra. A decisão da
segunda maior economia de apoiar, ou não, a Rússia, é
determinante no efeito da ação da Europa e Estados Unidos.
Quem o aponta são José Alves e Pedro Brinca. O primeiro indica
que “a China é o país que tem mais a ganhar com esta guerra, e a
Rússia pode encontrar nela uma válvula de escape à pressão de
não importação de bens e das sanções económicas impostas”
pelo que deve ser dado o alerta à China de que “o caminho não é
intensificação das relações com a Rússia".
De forma a tornar este alerta mais sério, sugere que, caso Pequim
decida manter-se próximo dos russos, deve enfrentar uma
redução do comércio externo com os países ocidentais. No
entanto, mesmo que a China decida colocar-se ao lado da Rússia,
Pedro Brinca nota que as sanções do ocidente teriam sempre
impacto no gigante de leste - a questão é até onde seria possível
persuadi-lo e fazer exigências.
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Simultaneamente, é importante que os europeus, que também
sofrem com a imposição de sanções, entendam o sacrifício.
“Compete aos políticos terem capacidade de liderar os seus povos
para que percebam a importância de algo que demorámos
séculos a conseguir e consolidar na Europa: a liberdade”, afere
João Duque.
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GUERRA NA UCRÂNIA

"Em janeiro, a Rússia fez ciberataques a ministérios
ucranianos, extraiu moradas e registos para na invasão
controlar a população inteira"
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BLITZ

Quem vai substituir os Foo Fighters no Rock in Rio-Lisboa?

TRIBUNA

É nas áreas que se decidem os jogos, mas é o meio-campo
que dá as condições com que a bola lá chega. E assim
chegamos aos médios do Benfica
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SOCIEDADE

Covid-19: “É inevitável“ que a máscara caia até ao final de
abril em Portugal
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