
O Banco Central Europeu
(BCE) manteve sua principal
taxa de juros em sua mínima
histórica de 0,75% e indicou
que está preparado para esti-
mular a economia da Zona do
Euro com novos instrumen-
tos, embora tenha advertido
que a recuperação esperada pa-
ra a segunda metade de 2013
esteja “sujeita a riscos”.

“A fraca atividade econômica
se estendeu na primeira parte
do ano e espera-se uma recupe-
ração gradual na segunda parte,
mas sujeita a riscos negativos”,
disse o presidente da institui-
ção, Mario Draghi, na entrevis-
ta coletiva à imprensa posterior
à reunião mensal do banco. A ta-

xa de juros do BCE não muda
desde julho de 2012.

Entre os riscos, Draghi falou
de “uma demanda mais fraca
do que o esperado” ou das insu-
ficientes reformas estruturais
nos países da Zona do Euro.

O BCE está “pronto” para
atuar e está estudando “vários
instrumentos”, em particular
os destinados a apoiar as peque-
nas e médias empresas (PME).
Apesar das baixas taxas de ju-
ros, a concessão de créditos ao
setor privado segue em baixa na
Zona do Euro (menos 0,9% em
fevereiro em variação anual), o
que constitui um dos principais
obstáculos à recuperação.

As bolsas europeias reagiram
negativamente às palavras de
Draghi, que não anunciou medi-
das concretas, e fecharam em
queda ontem. ■ AFP

O Banco do Japão, banco cen-
tral do país, anunciou, ontem, o
maior programa de estímulo
monetário da história econômi-
ca mundial ao prometer injetar
por volta de US$ 1,4 trilhão na
economia em menos de dois
anos. O novo presidente do BC
japonês, Haruhiko Kuroda, fez
o banco comprometer-se à com-
pra de títulos ilimitada e afir-
mou que a base monetária vai
quase dobrar, para ¥ 270 tri-
lhões (US$ 2,9 trilhões) até o
fim de 2014, em uma medida de
choque para acabar com duas
décadas de estagnação.

Na primeira reunião de Kuro-
da, o banco central trocou sua
meta de política para a base mo-
netária - o montante de dinhei-
ro em circulação na economia
-, deixando de lado a taxa over-
night, que está entre zero e
0,1%. O BC adotou política simi-
lar entre 2001 e 2006, mas não
nessa escala.

O escopo da mudança que Ku-
roda promove, e o fato de ele as-
segurar apoio unânime da dire-

toria, puxou fortemente o iene
para baixo e derrubou o rendi-
mento do título de 10 anos do
país para uma mínima recorde.

“Este é um nível sem prece-
dentes de afrouxamento mone-
tário”, disse Kuroda em entre-
vista, após a primeira reunião
de política dele como presiden-
te do banco central. “Nós reali-
zamos todas os passos disponí-
veis que conseguimos conce-
ber. Estou confiante de que to-
das as medidas necessárias para
atingir 2% de inflação em dois
anos foram tomadas hoje”, afir-
mou ele.

“Posso dizer que o BC deu
uma resposta perfeita às expec-
tativas do mercado”, afirmou a
economista-chefe do RBS Secu-

rities para o Japão, Junko Nishio-
ka. “Kuroda cumpriu sua pro-
messa de impulsionar o afrouxa-
mento monetário em volume e
tipo de ativos que o banco cen-
tral compra.”

Para atingir a meta de 2% de
inflação, o BC vai aumentar as
compras de ativos para dobrar
sua carteira de títulos do gover-
no e de fundos de investimento
em índice (ETF, na sigla em in-
glês) em dois anos.

“O BC vai conduzir opera-
ções no mercado de dinheiro pa-
ra que a base monetária aumen-
te a um ritmo anual de cerca de
¥ 60 trilhões a ¥ 70 trilhões”,
afirmou o BC em comunicado
anunciando a decisão.

Apesar da animação do mer-
cado, alguns analistas mostra-
ram-se céticos sobre se injetar
dinheiro em mercados já en-
charcados com excesso de fun-
dos é uma solução para acabar
com a deflação.

A base monetária deve aumen-
tar para ¥ 200 trilhões este ano e
para ¥ 270 trilhões até o final de
2014, quase o dobro em relação a
2012, quando era de ¥ 138 tri-
lhões, informou o BC. ■

BCE mantém taxa de juros e
estuda medidas de estímulo

Japão vai injetar US$ 1,4 tri
na economia em dois anos
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Entre os instrumentos em
análise estão os incentivos às
pequenas e médias empresas

É o maior programa de estímulo monetário da história econômica global e tem como meta acabar com a deflação

Haruyoshi Yamaguchi/Bloomberg
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Tóquio, Reuters

HaruhikoKuroda:“Respostaperfeitaàsexpectativasdomercado”

A base monetária
japonesa

deve chegar a
¥ 270 trilhões

até o final
de 2014

Zari Badam, uma dona
de casa analfabeta, fez
história esta semana ao se
tornar a primeira mulher
candidata às eleições nas
zonas tribais do Paquistão,
uma região conservadora
onde o simples direito ao
voto ainda é uma batalha
para as paquistanesas.
Badam,cobertaporum
longovéuquedeixaà
mostraapenasosolhos,
nãotemocarismade
Malala,ameninaque
milagrosamente
sobreviveuaumatentativa
deassassinatopeloTalibã.
Masasduastêmalgo
emcomum:lutam
pelodireitoàeducação
dasmulheres.AFP
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 abr. 2013, Mundo, p. 28.
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