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Em ano de eleições, os olhos
estão postos no sucessor
de Draghi. Portugal foi

quem mais ganhou com
a descida dos juros, es
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Nem

as vozes mais ce-
ticas sobre a união
monetária europeia
arriscaram anteci-
par a crise que a
zona curo viveu a
partir de 2010. Na-
quele início da déca-
da de 90, o que preo-

cupava economistas de renome como
o americano Paul Krugman eram os
chamados choques assimétricos que
poderiam afetar de forma diferen-
ciada as indústrias dos vários países

sem que estes, na falta de uma taxa de
câmbio ao seu dispor, tivessem forma
de reagir. Foi em Lisboa, no final de

1991, pouco depois da assinatura do
tratado de Maastricht, que Krugman
apresentou o seu famoso artigo sobre
as lições do Massachusetts — o estado
dos EUA que viveu uma crise nos anos
80 — onde fazia um alerta aos euro-
peus. O cenário era negro mas a crise

quando chegou, veio de outra forma.
Num ápice, países como Portugal, a
Grécia, a Espanha ou a Irlanda que
pagavam juros iguais pela sua dívida
— eram todos alemães — foram alvo de
um violento ataque especulativo. Os
câmbios não existiam mas as taxas de

juro (yields) que se atingiram naquela
altura tinham implícitas risco cambial:
o risco de fragmentação do curo.

No meio da tempestade, não houve
câmbios para reagir mas, a partir do fi-
nal de 2011, houve Mário Draghi. O ita-
liano que assumiu a liderança do BCE
no final desse ano, apanhou o auge da
crise da dívida e levou a política mone-
tária da zona curo para "mares nunca

dantes navegados". Financiamentos a
juros zero, taxas negativas nos depósi-
tos e, a partir de 2015, um programa
de compra de dívida semelhante ao
que já era usado nos EUA, Reino Uni-
do e Japão. Antes disso, claro, disse a
célebre frase de julho de 2012 quando,
apenas com palavras, aplacou a ira dos
mercados numa altura em que a crise
estava no ponto mais grave e os riscos
de fim do curo era sérios. As yields a
10 anos de Portugal estavam em 11,4%
e na Grécia rondavam já 27%. A banca
estava completamente fragmentada
e a taxa do crédito na Alemanha era
cerca de metade das praticadas em
Portugal ou na Grécia.

Este é um ano de europeias e o po-
pulismo espreita. Mas 2019 vai ser
também marcado pela saída de Dra-
ghi, com tudo o que isso representa
numa altura em que a incerteza sobre
a economia da zona curo é elevada. E
quando espreitam alguns 'falcões' pre-
parados para desfazer o arsenal que o
BCE tem no terreno. Da nova configu-
ração do Parlamento Europeu para os



próximos cinco anos sairão as quatro
principais figuras políticas da União,
entre elas o presidente do Banco Cen-
tral Europeu (BCE), que é aprovado no
Conselho e depois validado no Parla-
mento. Ainda que a mudança de caras
se vá centrar no próximo presidente da
Comissão Europeia (CE), a chefia do
banco central pode revelar-se crítica
se a política monetária voltar a ter
de desempenhar, nos próximos cinco

anos, o papel de 'bombeiro' que teve
nos últimos oito.

Japonização na Europa?

O BCE foi a instituição europeia a li-
dar na primeira linha com uma tripla
ameaça sobre a zona curo — a crise
das dívidas soberanas desde 2010, uma
recaída de dois anos em recessão em
2012 e 2013, e o risco da zona curo se

japonizar e se afundar em deflação
em 2015 e 2016. "Ficou demonstrada
a força do BCE como fonte de poder
económico, reafirmando a impor-
tância decisiva da política monetária
na União Económica e Monetária",
refere Ricardo Cabral, professor na
Universidade da Madeira. E executou
essa missão de alto risco "afirmando
a legitimidade do banco central como
uma entidade independente dos esta-
dos nações que constituem a União",
acrescenta Ricardo Reis, professor na
London School of Economics.

E a missão não está completa. Por-

que, mesmo ultrapassado o pior da
tormenta, há quem continue a falar no
risco de a zona curo viver o pesadelo
japonês. A zona curo está "a meio ca-
minho de um cenário japonês", aler-
tam Carsten Brzeski e Ingá Fechner,
economistas do banco ING. A inflação
já esteve negativa em sete meses entre

dezembro de 2014 e maio de 2016,
e desde 2013 que não chega à meta
anual de 2% do BCE. Neste momento,
os ciclos dos vários países parecem
mais ou menos alinhados — pelo me-
nos estão todos a crescer — mas as rea-
lidades são muito diferentes. Portugal
está a crescer acima do ritmo da zona
curo mas só recentemente 'regressou'
ao PIB de 2008. A Grécia apresenta
dos melhores indicadores orçamen-
tais e está a crescer, mas o PIB ainda
está 24% abaixo do que era antes da

crise financeira e o desemprego está
em 18, 5%. Já o motor alemão, tem
vivido com juros historicamente bai-
xos — as yields estão negativas até
ao prazo de nove anos — mas está a
perder gás. E, pior, é um dos países
que mais sofre com a guerra comercial

já que é o maior exportador do Velho
Continente.

Não é por isso indiferente saber
quem vai ser o sucessor de Draghi.
E, mais ainda, que política poderá
seguir. Quem chegar ao gabinete no
40 Q andar da torre de vidro do BCE,
em Frankfurt, receberá um legado, à
partida, difícil de superar. Candidatos
não faltam segundo os economistas
ouvidos pela Bloomberg e nos sites de

apostas, como o Predictlt gerido por
uma universidade neozelandesa. Na
lista de "presidenciáveis" o braço de
ferro vai travar-se entre franceses e

alemães, o eterno eixo geopolítico que
comanda a UE, com os finlandeses a
espreitar a oportunidade de serem o
fator de desempate (ver texto nesta
Pág.).

Sucessor de Draghi em junho

A negociação vai ser feita num 'paco-
te' de distribuição das quatro presi-
dências — CE, Conselho Europeu que
reúne os chefes de Estado e de gover-
no, BCE e Parlamento — e começará
logo em junho, numa primeira reunião
informal do Conselho para analisar
os resultados eleitorais. O nome do
sucessor de Draghi deverá surgir já na
primeira reunião formal do Conselho,
a 20 e 21 de junho, mas a aprovação
final só deverá ocorrer no Conselho
de 17 e 18 de outubro, a menos de duas
semanas de o italiano sair.

O novo inquilino do 40 Q andar vai
iniciar o mandato com um horizonte
económico na zona curo que não é fa-

moso, olhando para as previsões mais
recente do próprio BCE. A economia
vai crescer abaixo de 2% até 2021 e a
inflação não vai conseguir descolar

para próximo do objetivo de 2%. O

quadro macroeconómico de médio
prazo é medíocre e não vai facilitar
um emagrecimento do balanço do
BCE, que é atualmente o maior do
mundo em valor, somando €4,7 bi-

liões, mais do que o Banco Popular da
China, e o segundo, depois do Banco
do Japão, em peso no produto interno
bruto. A política monetária expansio-
nista seguida por Draghi, conhecia
pelo acrónimo de QE (de quantitative
easing), levou a que o banco detenha
em carteira 27% da dívida pública
da zona curo e essa intervenção no
mercado da dívida permitiu um res-

gate paralelo aos periféricos do curo e

uma descida brutal do custo de finan-
ciamento a partir de 2015- No caso
de Portugal, o BCE injetou 38 mil
milhões de euros.
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Retirar o biberão
pode gerar nova crise

Desfazer essa herança não vai ser po-
liticamente fácil. Um estudo sobre os

efeitos do QE de Draghi, realizado por
quatro economistas do BCE, publicado
no Boletim Económico de março, mos-
tra que as taxas de juro desceram em
média 1,25 pontos percentuais na zona
curo entre 2014 e fevereiro de 2019.
No caso de Portugal, as taxas da dívida

a 5 e 10 anos desceram mais de dois

pontos percentuais naquele período.
Em termos relativos, Portugal registou
a maior queda do prémio de risco en-
tre 2012 e 2019, foi o recordista nesse

campeonato na zona curo (ver tabela) .

Lisboa recebeu mais de €840 mi-
lhões por mês desde março de 2015
a dezembro de 2018, e mesmo assim,
no final das compras de dívida, ficou
20% abaixo do que deveria ter recebi-
do. Com o fim do programa, a injeção
mensal na zona curo vai diminuir —

desce a pique de €49 mil milhões em
média enquanto vigorou o QE, para
17 mil milhões de euros em 2019 no
âmbito dos reinvestimentos.

Draghi foi, de resto, um dos grandes
aliados de Mário Centeno na redução
do défice. A taxa de juro implícita na
divida, uma espécie de taxa média de
toda a dívida, caiu de 3,75% em 2014
para 2,8% em 2018. Se Centeno tivesse

pago os juros à taxa de 2014, teria sido

obrigado a desembolsar mais €6,1 mil
milhões até ao ano passado, como o

Expresso avançou na edição de 30 de

março. Para 2019, a taxa média pre-
vista é de 2,8%. O que corresponde a
menos €2,3 mil milhões em juros face
à fatura que teria de pagar com a taxa
de há cinco anos.

Apesar de atrasado sete anos em
relação à Reserva Federal norte-ame-
ricana e seis anos relativamente ao
Banco de Inglaterra, o QE foi criado
"z/z extremis e defeituoso", diz Francis-
co Louçã, professor do ISEG. Mas sem
ele, ainda segundo o estudo referido,
a zona curo teria caído em deflação
em 2016 e o PIB teria crescido oito
décimas menos nesse ano, e quatro e

três décimas abaixo respetivamente
em 2017 e 2018.

Com a economia a abrandar, a reti-
rada do biberão no mercado da dívi-
da é altamente arriscada. "O QE foi
provavelmente encerrado prematu-

ramente. O plano de reinvestimento
não é suficiente, pois a inflação não
chegou onde deveria estar, a inflação
subjacente teima em ficar por 1% e

as expectativas de inflação estão a
baixar", refere-nos Guntram Wolff,
o economista alemão que é diretor
do think tank Bruegel, baseado em
Bruxelas. O BCE tem duas opções,
diz Louçã: "Ou eterniza o balanço,
comprando novas emissões de dívida

sempre que alguma chegar à matu-
ridade, para suportar a política de
estabilização, ou começa a reduzi-10,
com consequências alarmistas sobre
as taxas de juro." A segunda opção
política, diz o académico, "ajudaria a

recomeçar o baile da crise, ainda por
cima com menos capacidade de usar
a política monetária, em virtude de as
taxas já serem tão baixas".

Mais prestígio do

que o Bundesbank

Draghi revelou a destreza política
para convencer o eixo franco-alemão
a apoiar a política de estímulos que
enveredou desde a célebre frase dita
em Londres em junho de 2012, de que
faria tudo o que fosse necessário para
salvar o curo. Os economistas ouvidos

pelo Expresso confirmam que a ele se

pode atribuir o mérito de ter "salvado"
o curo. O italiano consegui vencer as
resistências dos colegas do Bundes-
bank, o banco central alemão, e no-
meadamente do seu presidente, Jens

Weidmann, um dos favoritos atuais

para o suceder, e do banco central da
Holanda. Os dois poderosos bancos
das duas economias cujas dívidas têm
rating de triplo A, o máximo.

João Duque, também professor do
ISEG, atribui a Draghi, dois méritos.
"O BCE goza na Alemanha de uma
reputação que é provavelmente agora
superior à do Bundesbank", refere o

economista acabado de chegar de uma
visita à torre de vidro de Frankfurt
com um grupo de alunos da sua escola.
Para concluir: "A independência do
BCE, que nasceu da filosofia de inde-
pendência do Bundesbank, acaba por
suplantar os alemães ao ser indepen-
dente até das escolas de pensamento
económico."

Terá o sucessor de Draghi a capaci-
dade política revelada pelo italiano? Só

o tempo o dirá.
jsilvestre@expresso.impresa.pt


