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Christine Lagarde spune ca o majorare de dobânda în 2022 este putin probabila
Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat vineri ca sunt sanse reduse pentru o
majorare a dobânzii de politica monetara în cursul anului urmator adaugând însa ca BCE va reactiona
rapid pentru a contracara inflatia ridicata, daca va fi nevoie, transmite Bloomberg.
"Atunci când conditiile din orientarea noastra viitoare sunt îndeplinite nu vom ezita sa actionam", a spus Christine
Lagarde la o conferinta organizata de Reuters.
Cu toate acestea, Lagarde si-a reiterat punctul sau de vedere benign cu privire la cresterea preturilor de consum,
chiar daca riscurile s-au înmultit si pâna si oficialii Rezervei Federale au renuntat la punctul de vedere conform
caruia inflatia ridicata este un fenomen temporar. Conform datelor publicate recent de Eurostat, rata inflatiei în
zona euro a atins un nivel record de 4,9% în luna octombrie, mai mult decât dublu fata de tinta de 2% avuta în
vedere de BCE.
"Profilul inflatiei este acela al unei cocoase. Şi, în cele din urma, o cocoasa intra pe o panta descendenta. Sunt
încrezatoare ca inflatia va scadea în 2022", a spus Lagarde. Aceasta a adaugat ca spre deosebire de SUA, piata
muncii din Europa este într-o situatie diferita în conditiile în care rata somajului ramâne ridicata. În plus, inflatia
din Europa este posibil sa scada anul urmator pentru ca va disparea efectul de baza provocat de reducerea
TVA-ului în 2020 în Germania si de asemenea se vor reduce presiunile venite de pe partea preturilor la energie.
Referindu-se la reuniunea de politica monetara de luna aceasta, Christine Lagarde a spus ca ar prefera sa nu faca
angajamente pe termen lung având în vedere incertitudinea care exista în prezent pe piata. "Trebuie sa oferim
claritate pentru ca altfel nu facem decât sa crestem incertitudinea. Dar exista modalitati prin care sa oferim claritate
fara a face angajamente pe termen lung", a spus presedintele BCE.
Lagarde nu a dorit sa vorbeasca despre optiunile care ar putea fi discutate la urmatoarea reuniune a Consiliului
guvernatorilor BCE dar a subliniat ca în opinia sa programul de achizitionare în regim de urgenta în caz de
pandemie (pandemic emergency purchase programme - PEPP) ar trebui încheiat iar dobânzile nu ar trebui sa
creasca anul viitor.

page 1 / 1

