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 A paridade euro e dólar, isto é o facto de 1 euro ser igual a 1 dólar, voltou a ser uma
realidade em julho de 2022. Tal não acontecia desde 2002, altura em que se deu a
transição do escudo para o euro, tendo sido necessária a intervenção conjunta de bancos
centrais, com o objetivo de o valorizar. Desde então, a cotação do euro tem sido superior
à da moeda americana. No entanto, no dia 12 de julho 1 euro esteve a valer 1 dólar. 
 Assim, esta paridade euro dólar, surgiu devido a uma crise no setor bancário
despoletada por diversos fatores: a desaceleração da China e mercados emergentes e
uma crise económica, causada pela descida do preço do petróleo. Deste modo, para
salvar a zona euro, Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu (BCE) em 2016,
injetou, durante um ano, liquidez no mercado, correspondente a 60 mil milhões de euros
por mês, de dívida pública e empresarial. Porém, esta não foi suficiente e viu-se obrigado
a aprovar um programa de compra de ativos que chegou a atingir os 2,6 mil milhões de
euros em 3 anos, com fim em 2018.
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Fonte: Refinitiv, Financial Times Research



 Recentemente, a crise económica que atingiu a Europa, com o início da guerra da Rússia
e da Ucrânia, em fevereiro de 2022, teve manifestas consequências na moeda da zona
euro, tendo mesmo passado a negociar em máximos de 2002 contra as seis principais
divisas mundiais.
 A invasão militar fragilizou bastante a economia da zona euro, principalmente pela
quebra no fornecimento de gás natural pela Rússia, do qual grande parte da Europa é
particularmente dependente. Contrariamente, os Estados Unidos têm poucos vínculos
diretos com a Ucrânia e com a Rússia, o que os torna menos vulneráveis. Como
consequência, verificou-se uma subida da inflação acima do esperado, tendo sido
necessária uma intervenção do BCE, na tentativa de colmatar um dos problemas que mais
afeta as famílias europeias.
 Simultaneamente, o dólar tem vindo a fortalecer-se ao longo deste último ano, tendo esta
valorização sido exponenciada pelo confronto militar na Ucrânia. Nos três primeiros
meses, entre o início da invasão e o final de maio de 2022, de acordo com dados do FRED,
o dólar valorizou 7% em relação à libra esterlina; 5,6% em relação ao euro e 10,8% em
relação ao iene japonês .Colocando esta informação em perspetiva, as três mudanças de
taxas referidas correspondem a valorizações de 31%, 25% e 50%, respetivamente, se
continuassem durante 1 ano, o que demonstra uma clara valorização por parte da moeda
americana.
 Mais ainda, é importante relacionar estes dados com a noção adjacente à procura das
diferentes moedas. Assim, os diversos valores destas e das taxas de câmbio, refletem a
procura em relação aos ativos existentes nos países de origem e às condições
económicas, atuais e futuras dos mesmos. Assim, é de fácil perceção que o contexto de
incerteza que paira na Europa, quer a nível financeiro, quer a nível do próprio quotidiano
de todos os europeus, faça com que a atratividade de todo e qualquer ativo financeiro
europeu, bem como a sua confiabilidade e a facilidade de transação, seja posta em causa.

Influência da guerra na paridade das moedas
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 Por outro lado, um clima de maior estabilidade e segurança atrai investidores,
aumentando a procura de ativos de um país, o que origina uma elevada procura da
respectiva moeda, resultando numa valorização da mesma. Desde a invasão russa, que
os ativos financeiros dos Estados Unidos são vistos como mais confiáveis, seguros e,
principalmente, como retentores de valor em momentos de instabilidade de mercado,
algo que tem sido evidenciado durante o atual período de guerra. Além disso, com o
aumento dos preços da energia e dos alimentos, espera-se que a Europa e o Japão
sejam mais afetados do que os Estados Unidos, já que a economia deste último país é
mais forte e estável. Sendo a paridade altamente influenciada pelas expectativas de
mercado, sob o ponto de vista dos investidores, nos dias de hoje, está claro que é mais
atrativo um investimento nos Estados Unidos do que na Europa.             
 As consequências notórias do conflito armado podem não só ser observadas pela
paridade do dólar em relação ao euro, mas também nas previsões do crescimento do
PIB dos Estados Unidos. Isto, uma vez que se prevê uma descida, de acordo com o Wall
Street Journal, de “apenas” 0,6 pontos percentuais (de 3.3% para 2.7%), um valor muito
inferior em comparação com a variação do PIB europeu (de 4,0% para 2,7%), o que
reforça a maior estabilidade assegurada pelos EUA.
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 No entanto, a paridade atingida este ano
não se deve apenas ao conflito armado,
mas também à política monetária do BCE e
às diferenças entre as taxas de juro
europeias e americanas. Face ao atual
panorama económico, tanto a Reserva
Federal Norte Americana como o BCE
foram forçados a delinear novas estratégias
e a aplicar medidas para que, a curto prazo,
o custo de vida regresse à normalidade e a
economia ocidental possa entrar numa fase
de recuperação. 
Contudo, os mecanismos passíveis de
serem usados e a forma de aplicação dos
mesmos  são bastante díspar entre o
regulador europeu e o seu correspondente
no outro lado do Atlântico. Mr. Rahbari,
analista da Citigroup, realçou, quando
entrevistado pelo New York Times, que "o
BCE vai ter dificuldades em acompanhar a
determinação que os Fed têm para atacar a
inflação ou subir as taxas de juro.”. Deste
modo, o tardio aumento das taxas de juro,
que até Julho se encontravam negativas,
por parte do BCE, reforça a afirmação do
analista da CITI, pois no final do primeiro
trimestre de 2022, o regulador central dos
EUA já lançava medidas para tentar
arrefecer a economia. Em setembro, a
subida de 75 pontos-base na zona euro
bateu recordes, sendo a maior subida nas
taxas de juro desde 1999, atingindo assim
os 1,25%. 
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Políticas do BCE e da FED: receio vs
determinação

 Contudo, esta subida não ficou por aqui,
tendo, a 27 de outubro, Christine Lagarde
anunciado um novo aumento de 0,75%,
colocando assim as taxas de juro nos 2,00%.
 De acordo com o Eurostat, a taxa de
inflação ultrapassou os 10,0% em outubro
de 2022 e com o objetivo, cada vez menos
exequível, de a colocar em níveis a rondar os
2% dentro de 2 anos, na lista de
preocupações da Presidente Lagarde está,
ainda, incluída a fragmentação na zona euro
e a importância de combater a mesma. As
diferenças nas taxas de juro e no spread
entre a economia italiana, grega e os
restantes países da zona euro apresentam
uma ameaça à estabilidade, contrastando
com o lema do atual mandato na liderança
do BCE: equilíbrio e consolidação da
economia europeia. A primeira linha de
defesa para combater esta problemática, o
Programa de Compra de Emergência
Pandémica, foi já ativada e outros
mecanismos já existentes também foram
aplicados, porém não foram tão eficazes
como o desejado. No entanto, foi
recentemente anunciado o Instrumento de
Proteção de Transmissão, que permite a
compra de dívida destas nações sob certas
condições com objetivo de combater esta
realidade de forma mais eficiente. 
 Comparando com a realidade norte-
americana, Jerome H. Powell, atual
presidente da Reserva Federal, apontava



inicialmente para os 3.5%, quando questionado sobre as previsões das taxas de juro nos
EUA no final de 2022. Contudo, quarta-feira, dia 2 de novembro, uma nova subida foi
anunciada e estas alcançaram valores entre 3,75%-4,00%, superando a previsão do
mesmo. Outras previsões indicam ainda que durante o próximo ano as taxas possam
atingir os 4,6%, mas que no início de 2024 é expectável um regresso à normalidade.  É
importante ainda destacar as mais recentes declarações da presidente do BCE, que
reforçam a ideia de que irão continuar a combater a inflação com novos aumentos. Será
essencial que a resposta desta instituição seja pragmática não só para evitar o cenário de
estagflação, como também para provar a estabilidade e valor do euro e dos seus
mecanismos de compensação, caso contrário a queda da moeda europeia poderá ser
novamente um cenário possível.
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Qual o impacto da Paridade Euro-Dolár no
quotidiano da sociedade?
 Este panorama económico tem diversas consequências para a sociedade mundial. As
importações europeias ficam mais caras, pois com a desvalorização da moeda europeia
são necessários mais euros para comprar todos os produtos, principalmente os
importados em dólares. Num ambiente de inflação galopante e, sendo a Europa um
continente dependente da importação de vários produtos, está claro que se seguirão
consequências devido ao elevado aumento dos preços. Para além disto, como resultado
da subida das taxas de juro, todas as famílias com crédito à habitação com taxa variável
sofrerão grandes aumentos nas prestações, o que alinhado com o aumento dos preços
de diversos produtos essenciais, coloca em risco o poder de compra das famílias e a sua
subsistência.



  No entanto, existem países que podem beneficiar de uma desvalorização do euro, como
a Alemanha, Países Baixos e Itália, isto é os países que são grandes exportadores de bens
para fora da fronteira europeia, uma vez que as exportações europeias são agora mais
baratas na perspetiva compradora, logo mais atrativas. Outro ponto que trará benefícios
para a economia europeia será o turismo. A paridade entre o euro e o dólar está a levar
muitos turistas norte-americanos a escolher a Europa como destino para férias, devido à
semelhança dos preços praticados, que até ao final de 2021 tinham taxas de câmbio
próximas de 1,2 dólares para 1 euro.
 A grande questão que se coloca é: Será que o euro vai perder mais valor face ao dólar?
Isso dependerá, essencialmente, da forma como lidarmos com o grande problema do
momento: a energia. Segundo Maria Demertzis, diretora interina do Instituto Bruegel, se
este problema for resolvido em conjunto pela Europa nos próximos 6 meses, será possível
reverter esta situação e o efeito da sincronização política e monetária dos Bancos Centrais
não será tão determinante. No entanto, se uma resposta rápida para o problema
energético não for conseguida, tal, certamente, afetará a competitividade da Zona Euro e
prejudicará em grande escala a economia europeia.
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DISCLAIMER
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Os conteúdos que constam da presente publicação foram recolhidos e preparados pelo
Católica Porto Investment Club, sendo os mesmos de caráter meramente informativo.
Não obstante o facto de todo o processo de recolha e filtragem de informação, bem como
a produção dos conteúdos apresentados, obedecer a critérios rigorosos de controlo e
garantia de qualidade, o Católica Porto Investment Club não se responsabiliza por
quaisquer perdas ou danos resultantes, direta ou indiretamente, da utilização da presente
publicação.
O Católica Porto Investment Club não é um “investment advsior”, nem os seus membros
estão registados/licenciados para poderem, legalmente, fornecer conselhos de
investimento. Assim, o leitor deve, necessariamente, proceder à uma análise individual dos
conteúdos que entender pertinentes, antes de proceder ao exercício dos seus
investimentos.
A presente publicação visa, única e exclusivamente, servir propósitos académicos, pelo
que é proibida a sua cópia, duplicação, reprodução ou publicação, em todo os em parte,
sem consentimento escrito prévio, por parte do Presidente do Católica Porto Investment
Club.


