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Luis de Guindos (BCE): Inflatia nu este asa de tranzitorie cum s-a estimat anterior
Cresterea inflatiei în zona euro nu este atât de tranzitorie cum s-a crezut anterior, iar cresterea preturilor în
2022 risca sa depaseasca previziunile, a declarat vicepresedintele Bancii Centrale Europene, Luis de
Guindos, transmite Reuters.
Potrivit unei estimari preliminare publicata de Oficiul European de Statistica (Eurostat), rata anuala a inflatiei în
zona euro a crescut pâna la 5% în decembrie, de la un nivel de 4,9% în noiembrie. Este un nivel-record pentru
zona euro si depaseste cu mult obiectivul tinta al Bancii Centrale Europene (BCE), de 2%.
Pâna în prezent, BCE nu a înasprit politica monetara, argumentând ca factorii care stau la baza acestei cresteri a
preturilor au caracter temporar.
"Inflatia nu va fi asa de tranzitorie cum s-a estimat în urma cu doar câteva luni. Evaluarea riscului de inflatiei este
moderat înclinata spre crestere în urmatoarele 12 luni", a afirmat oficialul BCE la un eveniment organizat de
grupul bancar elvetian UBS.
Costurile cu energia vor ramâne probabil ridicate în timp ce perturbarile din lanturile de aprovizionare continua sa
exercite presiuni asupra preturilor, a adaugat oficialul BCE.
Totusi, pe termen mai lung, riscurile înca sunt echilibrate, inflatia în 2023 si 2024 ar urma sa fie sub tinta BCE de
2%, a apreciat Luis de Guindos.
Acesta crede ca desi preturile energiei au crescut în ultimele saptamâni, aceste evolutii nu afecteaza fundamental
imaginea de ansamblu privind inflatia.
Este putin probabil ca varianta Omicron a COVID-19 sa modifice semnificativ perspectivele de crestere
deocamdata, economiile europene adaptându-se la stilul de viata din pandemie, a explicat oficialul BCE.
Comisia Europeana estima, în previziunile economice de toamna, ca inflatia în zona euro va atinge un nivel maxim
de 2,4% în 2021, înainte de a scadea la 2,2% în 2022 si la 1,4% în 2023.
Aceasta crestere puternica a inflatiei este determinata, în principal, de majorarea preturilor la energie, dar pare sa
fie legata si de un set amplu de ajustari economice ulterioare pandemiei, sugerând ca nivelurile ridicate actuale
sunt în mare masura tranzitorii, aprecia forul european.
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