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BCE sob
pressão
para apertar
o cinto
Juros alemães a
10 anos já estão
acima de zero, e a
taxa Euribor passa
a positiva em 2023
Jorge Nascimento
Rodrigues
A margem de manobra de Christine Lagarde está a encurtar-se.
A francesa pode ser obrigada a
meter na gaveta a promessa de
apertar “passo a passo” a ‘bazuca’ do Banco Central Europeu
(BCE). A persistência do surto de
inﬂação na zona euro conjugada com a própria pressão global
do aperto acelerado da política
monetária por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos
(Fed) vão abrigar o BCE a andar
mais depressa.
O surto da inflação vai persistir em 2022, com as próprias
projeções do BCE a apontarem
para uma subida da taxa média
anual de 2,6% para 3,2%. Níveis
de inﬂação acima de 3% ao ano
não são comuns desde a criação
do BCE em 1998. Em quase um
quarto de século, apenas em três
anos — 2008, 2011 e 2012 — a
inﬂação se situou acima de 3%
(ver gráﬁco).
O contágio vindo do outro lado
do Atlântico é cada vez mais
agressivo. Esta semana, os juros
da dívida norte-americana a 10
anos aproximaram-se de 1,9%, o
nível mais alto desde 2019, e as
projeções do portal World Government Bonds (WGB) apontam para 2,7% no ﬁnal do ano.
Os mercados estão convencidos
de que a Fed vai aumentar a
taxa diretora quatro vezes este
ano e que, no segundo semestre,
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deverá começar a emagrecer o
próprio balanço. Na reunião da
Fed na próxima semana, a 26 de
janeiro, espera-se que este curso
seja conﬁrmado, o que deixará
o BCE ainda mais isolado, na
companhia do Banco Popular
da China e do Banco do Japão,
que lidam com inﬂações baixas.
Muitos analistas já antecipam,
por isso, uma primeira mexida
nas taxas de juro do BCE em
setembro, subindo a taxa mais
contestada, a taxa de remuneração dos depósitos dos bancos no
BCE, que poderá ser desagravada para -0,4%. O BCE já se comprometeu a acabar em março
com o programa de resposta à
covid-19 (PEPP) e com um ema-

grecimento das aquisições de
ativos até ﬁnal do ano. Mas nada
adiantou ainda sobre quando
começará a desinchar o balanço,
seguindo o exemplo da Fed. O
BCE tem ativos num montante
de €8,6 biliões (superior ao da
Fed), mas em dívida pública tem
em carteira €4,1 biliões, metade
do que tem a Fed.
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Yields das obrigações a 10 anos, em %

Em relação a dezembro de 2020, em %

Dez. 2022*

18/1/2022
Alemanha
Portugal
Espanha
Itália

0,02
0,6
0,61
1,26
0,69
1,34
1,41

Grécia
EUA

2,4
1,66
2,9
1,88
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Uma ginástica difícil
Para dar ainda mais dores de cabeça a Lagarde, o próprio ano
de 2020 vai ser “complicado”
antevê o European Laboratory
for Political Anticipation, um
think tank europeu, referindo-se a uma ginástica difícil entre
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e com a ‘bazuca’ europeia, que
retiram à Fed e ao BCE a justiﬁcação para continuar a injetar
estímulos massivos. Na União
Europeia, Bruxelas vai ter de
chegar a um acordo sobre em
que moldes vão regressar em
2023 as regras do défice e da
dívida. Esta semana, em Madrid,
o chanceler alemão Olaf Scholz
disse ao camarada de grupo político europeu, Pedro Sánchez,
que a Alemanha não está virada
para amaciar as regras. O que
vai pressionar o grupo de seis
economias — entre elas, Portugal — com um horizonte de endividamento acima de 100% do
PIB nos próximos quatro anos.
Ora, Lagarde — tal como Mario
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múltiplos riscos. Os governos
vão ter de gerir um abrandamento económico no mundo (4,2%
face a 5,5% em 2021), nomeadamente nos EUA (3,7% depois de
5,6%), na zona euro (4,2% depois
de 5,2%) e na China (5,1% depois de 8,1%), ao mesmo tempo
que há grande incerteza sobre
muitas variáveis: a dinâmica inﬂacionista, o curso da pandemia
e da transição geopolítica (com
posições mais duras da China e
da Rússia) e alguns resultados
eleitorais (como as presidenciais
em França e as intercalares nos
EUA).
A política orçamental ainda
vai contar com os efeitos dos
pacotes de Joe Biden nos EUA
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Draghi antes — não quer deixar
de novo os endividados nas mãos
do mercado, pelo que o BCE vai
ter de equilibrar em 2023 o seu
aperto de cinto com a mão dura
de Scholz.

Mercados antecipam-se
Mas do mercado da dívida vêm
sinais inequívocos de mudança.
O custo do ﬁnanciamento futuro
para famílias e empresas agravou-se nos últimos trinta dias.
A taxa Euribor a 3 meses, que
influencia o custo de financiamento bancário, nomeadamente
no crédito à habitação, e que está
em terreno negativo (-0,56%),
deverá passar para níveis acima
de zero já no próximo ano, em junho de 2023. Doze meses antes
do que os futuros apontavam em
meados de dezembro passado.
Por seu lado, o mercado da dívida na zona euro ﬁcou, esta semana, marcado pela subida das
taxas das obrigações alemãs a 10
anos para terreno positivo, pela
primeira vez em quase três anos.
O efeito global na zona euro não
se fez esperar. A taxa (yield) de
referência da dívida portuguesa a 10 anos está, agora, acima
de 0,6%, quando ainda em novembro o Estado pagava 0,314%
num leilão de obrigações naquele
prazo. Em suma, já duplicou. E,
segundo as projeções do WGB,
deverá disparar para perto de
1,3% em dezembro — novamente
duplicando (ver tabela).
economia@expresso.impresa.pt

Economistas afastam disparo da inﬂação em Portugal
Subida dos preços
ainda pode acelerar,
aproximando-se dos 3%,
mas deve abrandar com a
aproximação do verão
A inflação em Portugal está
longe dos EUA e da zona euro,
mas não escapa à tendência de
subida. A variação homóloga do
Índice de Preços no Consumidor
atingiu 2,7% em dezembro — um
máximo desde 2012 —, levando
a média anual de 2021 para 1,3%
— o valor mais alto desde 2017.
Agora, os economistas dizem
que ainda pode subir nos primeiros meses do ano, até aos
3%, mas deve abrandar com a
aproximação do verão.
Paula Carvalho, economista-chefe do BPI, espera “uma
aproximação da inflação em
Portugal aos 3% durante o primeiro semestre, mas um abran-

damento signiﬁcativo posterior, aproximando-se de 1,5% no
final do ano”. Reconhecendo
“algum risco” de os valores serem excedidos, vinca que “Portugal não deverá registar taxas
de inﬂação tão elevadas como
a zona euro”. Explicação? “A
procura interna está mais debilitada — Portugal alcançará
mais tarde o patamar do PIB
anterior à pandemia — ao que
acresce formas de ﬁxação dos
preços da energia e eletricidade
menos voláteis”.
Para Pedro Brinca, professor
da Nova SBE, “a inflação em
Portugal tem sido bem mais
moderada do que na zona
euro”, reﬂexo “de uma recuperação menos robusta e de uma
aposta mais modesta em apoios
diretos à economia durante a
crise”. Já para João Borges de
Assunção, professor da Cató-

lica Lisbon, “deverá permanecer mais baixa do que na zona
euro durante alguns trimestres,
reﬂetindo algum atraso no regresso da economia aos níveis
pré-pandemia. Mas, a subida
dos níveis de preços deverá acabar por ser semelhante entre os
países do euro”.
“A inﬂação em Portugal poderá ainda subir no primeiro
trimestre, antes de começar a
desacelerar, à medida que os
efeitos de base relacionados
com os combustíveis se dissipem”, antecipa Bruno Fernandes, economista do Santander.
Os riscos de uma escalada dos
preços “não podem ser excluídos”, mas esse cenário exige
“uma alteração das dinâmicas
de crescimento de salários, que,
ainda assim, poderá ser mitigada por eventuais melhorias da
produtividade”, diz.

O maior responsável pelo
aumento dos preços tem sido
a energia. Em Portugal, as
classes de bens e serviços com
maiores subidas homólogas em
dezembro foram os TransporINFLAÇÃO EM PORTUGAL
NO VALOR MAIS ALTO
DESDE 2012
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tes (onde se incluem os combustíveis rodoviários), com
6,7%, seguidos pela Habitação,
água, eletricidade, gás e outros
combustíveis, com 3,2%. “Na
Europa, a inﬂação em 2022 dependerá em grande medida da
energia”, sendo “o gás russo e
a transição energética os principais focos de instabilidade”,
aponta Paulo Rosa, economista
no Banco Carregosa. Os preços da eletricidade estão “três a
quatro vezes” acima do normal,
e só os contratos para 2025 regressam a esses valores, destaca. Já o petróleo disparou mais
de 50% em 2021, e está dependente da evolução da pandemia
e da gestão da oferta. Negoceia
em torno de 75 dólares e os
analistas admitem um cenário
em que possa atingir 100 dólares este ano ou em 2023.
“O maior perigo está na per-

sistência da inﬂação. Se houver
a perceção que está para durar
— possibilidade que aumenta a
cada mês — podemos começar
a observar uma espiral inﬂacionista alimentada por aumentos nominais dos salários, que
não deixará outra possibilidade ao Banco Central Europeu
que não seja adotar políticas
restritivas, que podem levar a
aumentos da taxa de juro”, destaca Pedro Brinca. O que “nos
atuais níveis de dívida pública
e privada em Portugal pode ter
implicações catastróﬁcas”, alerta. Por isso, é “determinante
que os fatores temporários que
estão a pressionar os preços —
energia e disrupções das cadeias de abastecimento — sejam
rapidamente controlados”.
Sónia M. Lourenço
Com Ana Batalha Oliveira
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