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Editorial: Uma Recuperação Hesitante 

 
Este documento de Perspectivas Económicas da OCDE é publicado numa altura em que a 

recuperação mundial parece mais hesitante e menos disseminada do que o esperado. A actividade 
recuperou no início de 2002, mas veio posteriormente a perder ritmo, num contexto de redução da 
confiança dos consumidores e das empresas. Este padrão de “pára-arranca” é habitual nas fases 
iniciais de uma recuperação, mas tem sido associado a uma subsequente deterioração dos mercados de 
capitais e financeiros, o que indica um claro afastamento relativamente à experiência anterior de ciclos 
económicos. 

No entanto, a manutenção de uma fase já retraída de correcção financeira não constitui uma 
surpresa total. Vem realçar a natureza muito particular do ciclo em actual desenvolvimento, com o seu 
amplo endividamento de capital inicial e desequilíbrios financeiros. Em retrospectiva, parece 
efectivamente que os desenvolvimentos ao longo de 2002 apresentaram características cíclicas 
simultaneamente normais e únicas: 
•  A retoma do início do ano pode ser considerada uma recuperação técnica no sentido habitual, 

assinalando o final de um período de liquidação abrupta das existências. 
•  O subsequente abrandamento veio confirmar que ainda não tinham sido totalmente restaurados 

“fundamentos” financeiros e económicos sólidos. O endividamento de capital ainda não tinha sido 
totalmente resolvido e as avaliações de acções eram provavelmente ainda demasiado elevadas. 
Desenvolvimentos recentes também apresentaram grandes diferenças de crescimento entre a 

América do Norte, a Europa Continental e o Japão, dando origem a preocupações quanto ao facto das 
políticas de estabilização não estarem devidamente ajustadas à procura global em algumas zonas da 
OCDE. No entanto, uma observação mais minuciosa dos indícios disponíveis não aponta para uma 
“divergência cíclica” acentuada nos países da OCDE. Pelo contrário, o ciclo recente parece ter sido 
altamente sincronizado. O que estamos a testemunhar pode ser um fenómeno de “divergências 
estruturais”, com o crescimento potencial na América do Norte a exceder largamente o que pode ser 
observado e esperado noutras regiões da OCDE. 

Entretanto, as perspectivas económicas mundiais repousam sobre as respostas a três questões 
fundamentais: 
•  Quanto tempo demorarão as economias da OCDE a recuperar fundamentos financeiros sólidos? 
•  Será que as políticas de estabilização oferecem a devida protecção para impedir que a actividade 

económica sub-oscile a curto prazo sob a forma de uma dupla queda? 
•  Terão sido implementadas reformas estruturais suficientes noutras partes da zona da OCDE para 

retomar o processo de nivelamento com a América do Norte? 
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A recente enchente de escândalos empresariais e os medos que geraram entre os investidores não 
devem esconder o progresso já efectuado em direcção a avaliações sólidas das bolsas de valores. Por 
exemplo, os rácios preço/proveito voltaram a aproximar-se da sua “faixa de confiança” histórica. Nos 
Estados Unidos, a riqueza líquida dos agregados familiares em relação ao rendimento está mais 
próxima da sua média histórica, indicando um regresso à normalidade. Contudo, os agentes 
económicos, tanto empresas como agregados familiares, irão provavelmente ajustar com um certo 
atraso o seu comportamento de consumo a estes parâmetros em mudança. É por isso que as actuais 
Perspectivas incluem um período de consumo indolente na maioria dos países da OCDE até meados 
de 2003, seguido por uma consolidação progressiva no horizonte de 2004. 

Este cenário não está isento de riscos colaterais. A curto prazo, as economias podem facilmente 
apresentar uma sub-oscilação do seu percurso a médio prazo, nomeadamente quando os níveis de 
confiança estão em baixo. Em países como os Estados Unidos, onde o elevado consumo pessoal pode 
reduzir-se drasticamente, a recuperação do investimento pode vir demasiado tarde para assumir o 
papel de motor principal da procura. Noutros países, como a Alemanha e o Japão, onde o consumo 
pessoal continua indolente, os problemas actuais têm uma dimensão estrutural importante e, logo, uma 
dimensão de durabilidade, com consequências negativas para os níveis de confiança e para a força da 
recuperação esperada. 

Em tal contexto, é obviamente da maior importância para a política macro-económica fornecer a 
devida protecção. A este respeito, o cenário avançado nas Perspectivas toma em consideração o 
afrouxamento recente das políticas monetárias dos Estados Unidos, assim como a vontade da Reserva 
Federal de voltar a agir, se tal for necessário.Também inclui um corte antecipado de 50 pontos base do 
Banco Central Europeu, num contexto de pressões inflacionárias em baixa e de recuperação mínima. 
Assim, a curto prazo, são estabelecidas condições monetárias para continuar a servir de apoio nos 
Estados Unidos e para que sejam largamente favoráveis na Europa. 

As políticas orçamentais têm-se apresentado como um grande apoio dos dois lados do Atlântico, 
com a Europa a confiar mais nos seus grandes estabilizadores automáticos e os Estados Unidos num 
estímulo discricionário. Indo mais longe, assume-se que, regra geral, é permitido aos estabilizadores 
automáticos actuarem, enquanto que as políticas discricionárias mantêm-se prudentes de forma a 
preservar a sustentabilidade a longo prazo das finanças públicas, na sequência de um período de 
afrouxamento intempestivo durante os bons anos do final da década de 90, no caso de grandes países 
da Europa. De facto, os responsáveis pelas políticas de vários grandes países da OCDE enfrentam 
actualmente um dilema: dado o facto de as políticas orçamentais anteriores terem demonstrado basear-
se em princípios dúbios, pode existir actualmente um conflito entre as necessidades de estabilização 
económica e a persecução de sustentabilidade a longo prazo. Consequentemente, a tarefa de 
estabilização conjectural pode recair de forma desproporcional sobre as políticas monetárias. 

Este resultado incómodo coloca a uma série de países o desafio de conceber melhores regras 
orçamentais ou, pelo menos, de melhorar a sua implementação e clarificar a sua interpretação. De 
facto, o desafio passa por formular regras orçamentais bem concebidas, transparentes, exequíveis e 
que possam funcionar durante tendências de crescimento e de recessão económica. É provável que a 
regra perfeita não exista. Porém, qualquer que seja a regra escolhida, a mesma deve ter em conta 
influências cíclicas sobre os equilíbrios orçamentais e deixar os estabilizadores inerentes 
desempenharem o seu papel e centrarem-se na obtenção de sustentabilidade a longo prazo à luz do 
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envelhecimento demográfico. Esta edição das Perspectivas dá particular atenção à questão muito 
importante das regras orçamentais. 

Uma característica única das dificuldades que muitos dos grandes países da OCDE enfrentam 
actualmente é o quão interrelacionadas se encontram as políticas macro-económicas e estruturais. No 
Japão, é já necessária há algum tempo uma reforma estrutural decisiva do sector bancário de forma a 
recuperar pelo menos alguma eficácia das políticas monetárias. A deflação não terá fim sem reformas 
económicas, ao passo que estas podem piorar a deflação a curto prazo se não forem acompanhadas por 
políticas macro-económicas de apoio. Sem uma implementação indiscriminada, os actuais planos das 
autoridades japonesas para recuperar a boa forma do sector bancário não terão sucesso e o crescimento 
potencial será menos do que modesto. Na Alemanha, a procura de mercados de trabalho mais 
funcionais, apoiada nos recentes sucessos de outros países europeus e nas descobertas da Comissão 
Hartz, será essencial para aumentar o crescimento potencial a médio prazo. Também pode oferecer um 
impulso decisivo para a recuperação ao reforçar a confiança dos agregados familiares e das empresas e 
ao melhorar a elasticidade da economia face a futuros choques conjecturais. 

De um ponto de vista mais abrangente, parece extremamente provável que as políticas estruturais 
se tornem parte integrante do mix de políticas, mesmo numa perspectiva a muito curto prazo. Como o 
demonstra amplamente a experiência de países bem sucedidos, boas políticas estruturais podem 
constituir um contributo decisivo para a estabilização a curto prazo, viabilizando melhores políticas 
monetárias e orçamentais para equilibrar de forma mais eficaz os seus compromissos a curto e a longo 
prazo. 

Para além do curto prazo, as reformas económicas permanecem um ingrediente essencial para o 
crescimento a longo prazo. Existe, por exemplo, um sólido exemplo de acção no sentido de aumentar 
as taxas de participação entre as pessoas mais idosas em vários países europeus. Isto é importante não 
apenas no sentido de enfrentar as consequências sobre as finanças públicas do envelhecimento, mas 
também para fomentar o crescimento a longo prazo e fazê-lo aproximar-se dos objectivos de Lisboa. 
Neste campo, as Perspectivas demonstram, de forma muito minuciosa, que muito ainda precisa de ser 
feito para fornecer aos trabalhadores mais idosos atractivos financeiros que não os levem a desistir da 
vida activa. Também explora de forma relativamente pormenorizada as consequências de uma maior 
concorrência no mercado de produtos sobre o crescimento e emprego nos países da OCDE, apoiando-
se extensivamente em recentes experiências da OCDE e sondagens externas. Também a este respeito, 
parece evidente que a importância de boas políticas estruturais não deve ser subestimada. 

 

18 de Novembro de 2002 

Jean-Philippe Cotis 

Economista-Chefe 
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I. AVALIAÇÃO GERAL 

DA SITUAÇÃO MACRO-ECONÓMICA 

Uma recuperação hesitante 

A recuperação é lenta e irregular 

A recuperação global é lenta e irregular, não obstante algumas melhorias anteriores. O arranque 
aparentemente encorajador no início de 2002 foi de natureza parcialmente técnica, reflectindo uma 
liquidação mais lenta das existências, e o ritmo abrandou no segundo trimestre. No entanto, foram 
rapidamente implementados consideráveis estímulos monetários e orçamentais. Isto incrementou de 
forma clara a despesa pública, o consumo e o investimento imobiliário na América do Norte e em 
algumas economias da Europa até meados de 2002. Reforçados pelo afrouxamento monetário no final 
do ano, os efeitos do estímulo continuarão a manifestar-se durante algum tempo. O aparente final do 
retardamento das tecnologias de informação também está a ajudar, assim como a elasticidade de 
crescimento na maior parte da Ásia, excluindo o Japão e a Rússia. Assim, uma recaída em recessão 
parece improvável, apesar de uma maior incerteza geopolítica e de uma nova derrapagem dos 
mercados mundiais de capitais terem influenciado negativamente os níveis de confiança durante a 
segunda metade deste ano. Na globalidade, o crescimento do PIB nos países da OCDE não 
ultrapassará 1,5 por cento em 2002 e será improvável que ocorra uma ampla recuperação até que se 
dissipem algumas das incertezas actuais, possivelmente para os meses finais de 2003. As diferenças de 
produção apenas diminuirão em 2004. 

A recuperação de 2002 deparou-se com dificuldades substanciais 

O crescimento da produção é inconstante…  

Após quebras de produção durante 2001, na Primavera de 2002 a recuperação parecia estar bem 
encaminhada nos Estados Unidos, enquanto que os inquéritos de conjuntura sugeriam que a 
recuperação parecia estar em movimento na Europa e que, no Japão, era ainda incerta. No entanto, o 
panorama global da actividade em 2002 parece agora ser o de uma recuperação débil e inconstante nas 
regiões da OCDE. Nos Estados Unidos, o crescimento real do PIB diminuiu abruptamente no segundo 
trimestre, recuperou no terceiro trimestre mas acabou por perder ritmo ao entrar nos últimos meses de 
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2002. No Japão, a actividade também recuperou durante a primeira metade do ano mas, em seguida, 
abrandou de acordo com estimativas provisórias. Na zona Euro, o crescimento da produção continuou 
muito modesto e particularmente indolente na Alemanha e na Itália. No resto da Europa, o 
crescimento manteve-se razoável, nomeadamente no Reino Unido e em vários países nórdicos, assim 
como na maioria dos países da Europa Central, excepto na Polónia. A actividade económica expandiu-
se rapidamente na Austrália, no Canadá, na Coreia e na Nova Zelândia. 

… e condicionado pela despesa pública e dos agregados familiares… 

O crescimento foi sustentado pela despesa governamental e por um consumo pessoal flutuante nos 
países onde uma menor restritividade orçamental reforçou o apoio de políticas monetárias à procura, 
nomeadamente nos Estados Unidos (Figura I.1). Assim, no Reino Unido e em várias economias de 
menor escala, os efeitos positivos sobre o consumo dos agregados familiares resultantes de taxas de 
juros mais baixas, preços imobiliários mais elevados e generosas oportunidades de refinanciamento 
(ver Caixa I.1) contrabalançaram os efeitos negativos da queda do preço das acções. 

Pelo contrário, na Alemanha e na Itália, o consumo tem sido fraco e o crescimento extremamente 
dependente das exportações. No Japão, a deflação e um fraco mercado de trabalho tenderam a 
influenciar negativamente o consumo dos agregados familiares, enquanto que o investimento 
empresarial demonstrou-se extremamente fraco, deixando às exportações o único papel realmente 
dinâmico de procura agregada durante a primeira metade de 2002. 
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Figura I.1. – Procura total nacional real e exportações 

Variações de percentagem ao longo de 4 trimestres 
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Procura total nacional real Exportações reais de bens e serviços 
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Fonte: OCDE, Contas nacionais trimestrais, ECB, Boletim mensal. 
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Caixa I.1. Efeitos da riqueza sobre o consumo dos agregados familiares 

Importância crescente dos efeitos da riqueza. O consumo dos agregados familiares é influenciado pelo 
rendimento actual, mas também pela riqueza, principalmente quando os sistemas financeiros permitem 
às pessoas a contratação de empréstimos com base em rendimentos futuros esperados. Portanto, as 
flutuações da riqueza associadas aos movimentos de preço dos bens de consumo afectam o consumo e 
o investimento dos agregados familiares, ainda que em medidas e com intervalos que variam 
consoante os países, as classes de bens de consumo e os grupos de rendimentos. A investigação 
empírica registou este facto e sugeriu que a importância dos efeitos da riqueza tende a aumentar ao 
longo do tempo, à medida que a desregulamentação e a intensificação da concorrência no seio das 
instituições financeiras diminuíram os problemas de liquidez com que se deparavam os agregados 
familiares, levando-os a deter mais bens e obrigações contra o rendimento1. O desenvolvimento de 
fundos de pensões particulares pode ter contribuído para a mesma tendência. Nos Estados Unidos, 
pelo menos um agregado familiar em cada dois possui alguma forma de exposição ao mercado de 
capitais, seja através da detenção directa ou indirecta de acções, através de planos de participação nos 
lucros das empresas [planos 401(k)], contas individuais de poupança-reforma ou planos de pensões 
das empresas. 

O choque do preço das acções. Nos finais dos anos 90, os preços imobiliários e das acções 
estavam em alta na maioria dos países da OCDE, contribuindo para a flutuação do consumo e 
investimento dos agregados familiares. As subsequentes quedas abruptas do preço das acções estão 
agora a reduzir o consumo dos agregados familiares. Em meados de Outubro de 2002, os índices 
gerais de preço das acções em mercados de primeira linha tinham caído entre 40 (Reino Unido) e mais 
de 60 por cento (Alemanha), em comparação com os seus picos de 2000. O desgaste a esta velocidade 
e a esta escala, ainda que os detentores de acções não tenham resgatado os lucros no pico da expansão, 
influenciou substancialmente a procura e actividade agregada, com efeitos domésticos compostos pela 
simultaneidade de quedas entre fronteiras nacionais2. 

Variações do mercado imobiliário. À medida que a baixa era exacerbada pela queda do preço das 
acções, uma poderosa variação teve origem em taxas de juro mais baixas, que sustentaram a procura 
através do seu impacto sobre o mercado imobiliário e os preços de habitações residenciais. 
Contrariamente às baixas do início dos anos 80 e 90, esta última manteve-se relativamente bem na 
maioria dos países da OCDE. Nos Estados Unidos, os preços das habitações subiram cerca de 19 por 
cento entre o início do ano de 2000 e meados de 2002. No Reino Unido, que testemunhou a maior 
diferença, o aumento correspondente excedeu os 25 por cento. A habitação é sem sombra de dúvida a 
maior componente individual de riqueza dos agregados familiares (excluindo o capital humano), e as 
flutuações do preço das habitações pode ser entendido comi menos transitório do que as oscilações do 
preço das acções. Portanto, a elasticidade dos preços das habitações ajudou de forma significativa a 
conter o arrastamento exercido pelos desenvolvimentos do preço das acções, nomeadamente nos 
Estados Unidos e de forma mais premente no Reino Unido3. A Reserva Federal estima que a perda de 
riqueza em acções no valor de 7 biliões de dólares suportada por agregados familiares americanos nos 
dois anos e meio anteriores a Setembro de 2002 é parcialmente compensada por um ganho de riqueza 
em habitações no valor de 2 biliões de dólares que, em termos líquidos, se traduz num arrastamento de 
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1,5 pontos percentuais no consumo dos agregados familiares em 2002 e um pouco menos em 2003. No 
Reino Unido, as variações na riqueza habitacional surgiram um pouco mais rapidamente do que na 
riqueza accionista, uma vez que as acções são em grande parte detidas indirectamente e, portanto, 
existe um forte ímpeto proveniente do mercado da habitação em 2002, enquanto que o efeito da 
recente fraqueza de acções poderá apenas ser visível em 2003. Em ambos os países, o aumento do 
endividamento dos agregados familiares, caso viesse a atingir níveis insustentáveis, poderia ter o 
mesmo tipo de efeitos restritivos sobre a procura futura dos agregados familiares que a destruição 
directa de riqueza através de declínios do preço das acções. 

—————————— 

1. Ver por exemplo Ludwig, A. e T. Sløk, “The impact of changes in stock prices and house prices on consumption 
in OECD countries”, Documento de Trabalho do FMI n.º 02/1, 2002, Boone, L. e N. Girouard, “The stock 
market, the housing market, financial deregulation and consumption”, OECD Economic Studies, n.º 35, 2002 e 
Bertaut, C. “Equity prices, household wealth, and consumption growth in foreign industrial countries: wealth 
effects in the 1990s”, Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal, International Finance 

Discussion Papers, n.º 724, 2002.  

2. A tendência marginal a longo praz o para um consumo a partir da riqueza de acções está tipicamente estimada 
entre 0,03 e 0,07 para os Estados Unidos. Em “Stock market fluctuations and consumption behaviour: some 
recent evidence”, OECD Economics Department Working Papers, n.º 208, 1998, L. Boone, C. Giorno e P. 
Richardson concluíram que um declínio simultâneo de 20 por cento no preço das acções nos países do G7 
retiraria uma média de 0,7 por cento do PIB no primeiro ano mas, nos Estados Unidos, esta média atingiria um 
por cento. 

3. Em “House prices and economic activity”, OECD Economics Department Working Papers, n.º 279, 2001, N. 
Girouard e S. Blöndal prevêem uma tendência marginal a longo prazo para um consumo a partir da riqueza bruta 
de 0,05 nos Estados Unidos e 0,06 no Reino Unido. Em “Comparing wealth effects: the stock market versus the 
housing market”, NBER Working Paper, n.º 8606, 2001, K. Case, R. Shiller, e J. Quigley concluíram que o efeito 

de riqueza com origem no mercado da habitação excede aquele associado à detenção de acções. 
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Figura I.2. – Taxas de utilização de capacidade na indústria de fabrico 
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Nota: Inquérito de tendências empresariais, taxa de utilização de capacidade, para países da zona 
Euro; índice de capacidade de utilização para os Estados Unidos e Japão. 
Fonte: OCDE, Principais Indicadores Económicos. 
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… enquanto o investimento se tem mantido em depressão 

Entretanto, as condições de financiamento deterioraram-se para muitas empresas e a confiança 
empresarial é, em geral, fraca. Prevê-se agora que o investimento empresarial fixo na OCDE como um 
todo registará uma contracção de 4,25 por cento em 2002, após um declínio de 2,25 por cento em 
2001 — cumulativamente, um declínio muito maior do que nas recessões do início dos anos 80 e 90. 
Isto não só reflecte uma incerteza crescente em relação às perspectivas de lucros e vendas a curto 
prazo, mas também um grau considerável de capacidade não utilizada de fabrico (Figura I.2). Parte do 
endividamento de capital proveniente do elevado investimento anterior tem ainda de ser eliminado 
(especialmente em alguns sub-sectores de telecomunicações nos Estados Unidos e também, talvez de 
forma mais abrangente, no Japão). Embora as taxas de capital/produção tenham diminuído 
substancialmente, as taxas de utilização de capacidade tanto nos Estados Unidos como no Japão estão 
ainda bastante abaixo das suas médias a longo prazo. Na Europa, onde o declínio cíclico na utilização 
de capacidade é menos acentuado, o investimento empresarial continuou, apesar de tudo, a contrair-se, 
reflectindo uma procura mínima e uma perspectiva de lucros incertos. Em contraste com o declínio no 
investimento fixo, a liquidação das existências abrandou, proporcionando um impulso técnico 
temporário ao PIB. 

As forças que moldam a recuperação 

Os indicadores de previsão apontam para uma debilidade a curto 
prazo 

Os indicadores de previsão sugerem que uma recuperação sólida pode demorar algum tempo a 
materializar-se. Inquéritos junto de responsáveis de compras indicam que a produção fabril está a 
contrair-se nos Estados Unidos, à medida que os programas de produção automática estão a ser 
reduzidos. Na zona Euro, inquéritos semelhantes demonstraram que a indústria pode estar a cair numa 
recessão. Do mesmo modo, o inquérito Tankan do mês de Setembro do Banco do Japão sugere que a 
recuperação do Japão pode já estar em debilitação. De forma geral, os inquéritos de conjuntura 
descrevem um cenário semelhante (Figura I.3). Na zona Euro, as expectativas empresariais cresceram 
na primeira metade de 2002 mas, desde então, deterioraram-se em linha com as expectativas nos 
Estados Unidos, caindo para níveis normalmente associados a uma produção decadente. A 
deterioração das expectativas tem sido particularmente notável na Alemanha. 

A derrapagem do mercado global de acções continuou durante 
2002… 

Não obstante as amplas correcções observadas desde 2000, as avaliações de acções em meados de 
2002 levaram a uma antecipação de aumentos de dois dígitos dos proveitos. À medida que as 
expectativas foram ajustadas, índices abrangentes caíram subsequentemente para os seus níveis mais 
baixos desde meados dos anos 90 nos Estados Unidos e na Europa, e desde o início dos anos 80 no 
caso do Japão1. Uma debilidade do mercado de acções desta magnitude não é habitual em períodos de 

                                                
1 No terceiro trimestre de 2002, o índice Dax alemão perdeu 36 por cento e o FTSE de Londres 20 por cento. O índice 
industrial Dow Jones norte-americano viveu o seu pior desempenho trimestral desde o colapso de 1987, e a queda em 
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recuperações económicas bem estabelecidas, quando os preços das acções tendem normalmente a 
subir. Por exemplo, nos Estados Unidos, a derrapagem do preço das acções que ocorreu desde o final 
do ano é o primeiro declínio em qualquer uma das 18 recuperações económicas desde 1912 (Figura 
I.4)2. 

… e o clima de investimento piorou 

O clima global de investimento está também a sofrer os efeitos de precipitações resultantes da 
sequência de escândalos de governação empresarial, de contabilidade e de bancos de investimento que 
tiveram início nos Estados Unidos nos finais de 2001 com a falência da Enron e parecem também ter-
se propagado a outros países (ver abaixo). As consequências são difíceis de avaliar de forma 
quantitativa, mas é provável que contribuam para os factores negativos que afectam actualmente o 
consumo privado e as decisões de investimento. 

Os investidores demonstram uma maior aversão aos riscos 

Como consequência, ou talvez como factor principal subjacente à debilidade do mercado global 
de acções, a aversão aos riscos cresceu tanto junto dos investidores institucionais como individuais. Os 
investidores que procuram “portos seguros” trocaram os mercados de acções pelos mercados de títulos 
governamentais, onde os rendimentos haviam caído substancialmente, enquanto as margens de lucro 
empresariais tinham aumentado, particularmente para os mutuários dos graus inferiores de segurança 
de investimento. Para os mutuários sem grau de segurança do investimento, em particular empresas 
em fase de arranque e empresas de alto risco, o capital de risco e o capital para ofertas públicas iniciais 
tornaram-se escassos. Simultaneamente, os comportamentos de empréstimo dos bancos tornaram-se 
mais rigorosos, não apenas devido à incerteza do panorama geral, mas também porque, em alguns 
casos, as instituições financeiras foram forçadas a desfazer-se de activos para proteger a sua própria 
base de capital. 

                                                                                                                                                         
Setembro marcou o sexto mês consecutivo de declínio, o período mais longo em 21 anos. No entanto, os índices dos 
mercados de acções norte-americanos e europeus recuperaram nas últimas semanas. 
2 Desde antes da Grande Depressão, o índice das 500 maiores empresas segundo a Standard e Poor’s (S&P500) 
publicou ganhos medianos de 18,5 por cento nos primeiros oito meses de uma recuperação económica (contudo, o 
Business Cycle Dating Committee do National Bureau of Economic Research ainda não pronunciou este momento 
como uma recuperação). 
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Figura I.3. – Inquéritos de conjuntura: tendência actual e futura 
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Estados Unidos 

 
Condições actuais 
 
 
 

Japão 
 
Condições actuais 
Perspectivas 
 
 
 

Zona Euro 
 
Condições actuais 
Tendência futura 
 
 
 
 
Nota: Todas as séries foram normalizadas à média para o período para o qual estão disponíveis dados 
e são apresentadas em unidades de desvio padrão. 

Fonte: OCDE, Principais Indicadores Económicos
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Os consumidores são afectados por perdas de riqueza 

Os declínios do preço das acções afectam de forma directa as despesas dos agregados familiares 
através de efeitos da riqueza, apesar de estes terem sido, até certo ponto, compensados pela flutuação 
contínua dos mercados da habitação, nomeadamente nos Estados Unidos e no Reino Unido. No 
continente europeu, onde as participações accionistas directas dos agregados familiares são 
comparativamente mais pequenas, o comportamento do consumidor não deixou de ser afectado de 
forma indirecta pelas perdas substanciais incorridas pelas empresas de seguros de vida e pelos fundos 
de pensões nas respectivas participações de capital. No Japão, preços mais baixos de acções podem ter 
afectado indirectamente os agregados familiares, através de uma fragilização dos fundos de pensões 
empresariais. 
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Figura I.4. – Preços das acções em recuperações económicas dos EUA1 

Variações de percentagem no período de oito meses após cada depressão de recessão 
 

Janeiro de 2002 
Março de 1991 
Fevereiro de 1961 
Julho de 1980 
Março de 1975 
Novembro de 1927 
Outubro de 1945 
Janeiro de 1912 
Novembro de 1970 
Outubro de 1949 
Média 
Novembro de 1982 
Junho de 1938 
Julho de 1924 
Junho de 1921 
Maio de 1954 
Abril de 1958 
Março de 1919 
Dezembro de 1914 
 
1. Média industrial da Dow Jones. 
Fonte: Datastream e OCDE. 
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Verificou-se um afrouxamento da política orçamental global em 
2002…  

O défice governamental geral para a totalidade da zona da OCDE deteriorou-se de forma 
relativamente abrupta, em 2002, em cerca de 1,5 por cento do PIB. Isto constitui essencialmente um 
reflexo da mudança na política orçamental nos Estados Unidos, onde o equilíbrio orçamental ajustado 
por ciclos caiu mais de 3,5 por cento do PIB desde 2000. Também no Reino Unido e no Canadá, a 
mudança ajustada por ciclos é muito acentuada. Na zona Euro, tem havido uma fragilização não 
cíclica significativa na Alemanha, mas a actividade económica é responsável por grande parte da 
deterioração orçamental em 2002. Espera-se que a Alemanha caia abaixo do limite de défice de 3 por 
cento do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC), enquanto a França está a aproximar-se do limite. 
No Japão, estima-se que o défice piore, de um nível actualmente bastante elevado. 

… mas esta deverá começar a consolidar-se moderadamente em 2003 
e daí em diante 

De acordo com as políticas anunciadas (Caixa I.2), a posição orçamental global da OCDE não se 
deteriorará mais em 2003 e 2004. A política orçamental deverá consolidar-se ligeiramente nos Estados 
Unidos, devido a um crescimento mais lento da despesa pública, enquanto se manterá neutra no Japão 
(assumindo que não será introduzido um orçamento suplementar) e na zona Euro será extensa. 

A Alemanha deverá responder à derrapagem substancial da meta do programa de estabilidade 
consolidando significativamente a sua política orçamental durante os dois próximos anos. No entanto, 
alguns países da zona Euro, nomeadamente a França e a Itália, manterão a menor restritividade 
orçamental recente, de acordo com as políticas actuais. Os défices orçamentais nas economias de 
transição da OCDE poderão vir a melhorar mas permanecem elevados, variando entre 4 e 6 por cento 
do PIB. Os orçamentos na Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Coreia permanecerão em superavit. 

Caixa I.2. Conjecturas políticas e outras subjacentes às projecções centrais1 

As conjecturas das políticas orçamentais baseiam-se, tão quanto possível, em políticas inalteradas 
ou em “serviços correntes”. Incarnam apenas as consequências de medidas que estão legisladas ou que 
são conhecidas de modo pormenorizado e estão prestes a ser legisladas. Isto significa que não é dado 
crédito aos governos por esperanças, intenções ou metas normativas, mas apenas por medidas ou 
procedimentos reais que comprovaram apresentar resultados. O afastamento desta base subjacente 
apenas é permitido em linha com a prática bem estabelecida relativamente às derrapagens. 

As taxas de juro controladas pelas políticas são definidas em linha com os objectivos declarados 
das autoridades monetárias relevantes em relação à inflação e, em alguns casos, à actividade de apoio 
ou taxas de câmbio. Nos Estados Unidos, prevê-se que a taxa alvo de fundos federais, que foi 
recentemente reduzida para 1,25 por cento, aumente gradualmente até 3,75 por cento no final de 2004, 
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à medida que a actividade se reforça e um determinado refreamento de estímulo político se torna 
adequado para manter a estabilidade dos preços. Na zona Euro, prevê-se que a principal taxa de 
refinanciamento baixe em ½ ponto percentual durante os próximos meses e comece a subir 
gradualmente no final de 2003, para atingir os 4 por cento no final de 2004. No Japão, prevê-se que as 
taxas de juro a curto prazo permaneçam próximas de zero durante todo o período de projecção. 

As projecções assumem taxas de câmbio inalteradas em relação às prevalecentes no dia 4 de 
Novembro de 2002; em particular, um dólar americano equivale a ¥ 122,5 e € 1,003. Para a Turquia, 
prevê-se que a taxa de câmbio desvalorize em linha com a inflação projectada. 

Desde o início de 2002, os preços do petróleo foram influenciados por reduções de produção e 
tensões políticas no Médio Oriente. A procura mundial de energia deverá progressivamente ganhar 
ritmo e, uma vez que é provável que os cortes de produção da OPEP sejam mantidos, isto deve, por si 
só, manter o mercado petrolífero bastante tenso. Além disso, existe uma incerteza considerável em 
relação aos preços do petróleo no caso de um conflito militar na região. Tendo em conta este cenário, 
foi adoptada uma hipótese de trabalho, na qual o preço médio de importação de petróleo da OCDE 
permanece inalterado em 25,8 dólares por barril em 2002 e 2003 e, em 2004, cai para 24,8 dólares por 
barril. Verificou-se um determinado aumento nos preços dos bens de consumo não petrolíferos desde 
as depressões observadas no final de 2001, mas os aumentos médios anuais serão provavelmente 
modestos, à medida que os mercados de matérias-primas industriais se ajustam de maneira a moderar 
globalmente a actividade durante este ano e o próximo. No entanto, a seca levou a aumentos 
pronunciados nos preços do trigo e do milho este ano. 

A data de divulgação de informações utilizada nas projecções é 8 de Novembro de 2002. 

 

—————————— 

1. São fornecidos pormenores de conjecturas para países individuais nas notas do país em questão. 

As taxas de juro estão baixas 

A Reserva Federal americana manteve a taxa de fundos federais a uma taxa historicamente baixa 
de 1,75 por cento dos finais de 2001 ao início de Novembro de 2002, altura em que foi reduzida para 
1,25 por cento. O Eurosystem conservou inalterada a sua taxa política de controlo em 3,25 por cento 
durante o mesmo período e as projecções da OCDE prevêem que, na zona Euro, as taxas de juro a 
curto prazo irão também cair cerca de ½ ponto percentual no futuro próximo. As taxas do mercado 
financeiro apenas começarão a subir relativamente tarde no período de projecção, à medida que a 
recuperação ganha ritmo. A curva de rendimento estabilizou (Figura I.5), à medida que as expectativas 
relativas à inflação (medidas através de rendimentos de obrigações indexadas) pareciam regredir, e os 
preços das obrigações beneficiaram da fuga dos investidores dos mercados de acções. Portanto, os 
rendimentos das obrigações poderão recuperar de forma relativa à medida que a incerteza começa a 
dissipar-se, a confiança regressa e o crescimento recupera. 
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O dólar está ligeiramente mais fraco e os preços do petróleo estão 
voláteis 

No início de Novembro, e em comparação com o início de Abril, quando o conjunto anterior de 
projecções de Perspectivas Económicas da OCDE foi concluído, o dólar tinha-se desvalorizado quase 
14 por cento face ao euro e cerca de 8 por cento face ao iene. No entanto, em termos práticos, 
desvalorizou-se menos de 3 por cento. Os preços do petróleo aumentaram cerca de 5 dólares por barril 
entre Junho e Setembro de 2002. Parte deste aumento reflectiu as preocupações crescentes do mercado 
em relação às tensões geopolíticas no Médio Oriente — com um prémio avaliado por diversos 
observadores em cerca de 3 a 5 dólares por barril. Contudo, no início de Novembro, os preços do 
petróleo tinham regressado aos seus níveis de Junho. Foi estabelecido como hipótese de trabalho que o 
preço médio de importação de petróleo da OCDE permaneceria próximo dos 26 dólares até ao final de 
2003 e cairia para pouco menos de 25 dólares por barril em 2004 (Quadro I.1). 
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Figura I.5. – Margens internacionais a prazo e condições de crédito nos Estados Unidos 
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Margens a prazo1 

 
Por cento Por cento 
 
 Estados Unidos Reino Unido 
 Japão Zona Euro 
 
 
Margens de rendimento comercial nos Estados 
Unidos 

Stock de papel comercial pendente nos Estados 
Unidos 
Papel não financeiro, final do período 
 

 
Por cento milhares de milhões de USD 
 
 Obrigações Baa2 vs. Aaa 
 Empréstimos comerciais vs. fundos federais 
 
 
1. Rendimento de obrigações governamentais a longo prazo menos taxa do mercado monetário a 3 
meses. 
2. Baa são obrigações de nível baixo de investimento. 
Fonte: OCDE, Principais Indicadores Económicos, Conselho de Administração da Reserva Federal. 
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Quadro I.1. – Preços de bens de consumo petrolíferos e não petrolíferos 
 

 
a) Índice total de preços de bens de consumo de Hamburgo, excluindo energia. Estimativas e 
projecções da OCDE para 2002-04. 
b) Os dados históricos para os preços de importação de petróleo crude da OCDE são preços 
unitários cif médios, conforme calculados pela Agência Internacional de Energia; isto é, incluem 
custo, seguro e frete, mas excluem taxas de importação. Estimativas e projecções da OCDE para 2002-
04.  
Fonte: Instituto de Investigação Económica de Hamburgo (HWWA), Agência Internacional de 
Energia e OCDE.  

 

Análise conjectural: uma recuperação em consolidação gradual, mas modesta 

A actividade deverá consolidar-se gradualmente nos Estados 
Unidos… 

A recuperação global é lenta e frágil e o seu ritmo está, nas fases iniciais, fortemente dependente 
dos desenvolvimentos nos Estados Unidos. Em 2002, o PIB dos EUA deverá crescer cerca de 2,25 por 
cento, e com a expansão latente no início de 2003, prevê-se que o crescimento médio anual seja 
apenas ligeiramente mais rápido no próximo ano (Quadro I.2). Todavia, por meados de 2003, o apoio 
da política monetária, em conjunto com os aperfeiçoamentos em curso nos balanços das empresas, 
deverá levar a uma recuperação mais sólida do investimento fixo empresarial necessário para suportar 
a expansão. 

… e na zona Euro…  

As exportações foram o principal motor de crescimento da produção na zona Euro em 2002, mas 
espera-se que o consumo privado recupere em 2003 (Quadro I.3), à medida que a inflação real e 

 2000 2001 2002 2003 2004 

 Variações de percentagem 

Preço de importação de petróleo da OCDE 
(cif)  

62,1 -15,8 1,6 7,8 -4,1 

Preços de bens de consumo não petrolíferosa 3,1 -8,6 -1,5 5,6 3,1 

 USD por barril 

Conta extrapatrimonial:      

Preço de importação de petróleo da OCDE 
(cif)b 

28,0 23,6 23,9 25,8 24,8 
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inferida diminui lentamente e os níveis de confiança melhoram. Um maior consumo deve ser 
acompanhado por uma acumulação de existências renovadas, com o investimento empresarial a 
beneficiar, mais tarde no período de projecção, de uma maior despesa interna e uma melhor procura de 
exportações. No entanto, não se prevê que o desempenho de crescimento na zona Euro, tal como na 
totalidade na Europa, seja uniforme. Em particular, a Alemanha e a Itália parecem ter menos ritmo de 
crescimento de orientação interna do que outras economias dentro e fora da zona Euro. 

Quadro I.2. – Contribuições para as variações no PIB real 
 
 2001 2002 2003 2004 
Estados Unidos     
Procura nacional final 1,7 2,4 2,4 3,7 
da qual: Investimento empresarial -0,8 -0,8 0,3 1,1 
Acumulação de capital -1,4 0,6 0,4 0,3 
Exportações líquidas -0,2 -0,7 -0,3 -0,4 
PIB 0,3 2,3 2,6 3,6 
     
Japão     
Procura nacional final 0,6 -0,7 0,1 0,5 
da qual: Investimento empresarial 0,0 -1,1 0,1 0,0 
Acumulação de capital -0,2 -0,7 0,1 0,0 
Exportações líquidas -0,7 0,7 0,5 0,3 
PIB -0,3 -0,7 0,8 0,9 
     
Zona Euro     
Procura nacional final 1,4 0,3 1,5 2,3 
da qual: Investimento empresarial 0,0 -0,4 0,2 0,5 
Acumulação de capital -0,4 0,0 0,3 0,2 
Exportações líquidas 0,5 0,4 0,0 0,3 
PIB 1,5 0,8 1,8 2,7 
     
OCDE     
Procura nacional final 1,2 1,4 2,0 2,8 
da qual: Investimento empresarial -0,3 -0,6 0,3 0,7 
Acumulação de capital -0,8 0,2 0,3 0,2 
Exportações líquidas 0,3 -0,1 0,0 0,0 
PIB 0,7 1,5 2,2 3,0 
Fonte: OCDE. 
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Quadro I.3. – Zona Euro: resumo de projecções 
 
 preços correntes 

1999 
2001 2002 2003 2004 

 Milhares 
de 
milhões 
de euros

Percenta
gem do 
PIB 

Variações de percentagem, volume 

       
       
Consumo privado 3.587,1 57,3 1,8 0,6 1,5 2,5 
Consumo governamental 1.247,2 19,9 1,9 2,1 1,6 1,4 
Formação bruta de capital fixo 1.316,0 21,0 -0,3 -1,9 1,6 3,1 
Residencial 363,7 5,8 -2,7 -0,6 1,2 1,2 
Empresarial 794,3 12,7 0,0 -2,7 1,3 4,3 
Governamental 157,9 2,5 3,6 -0,2 3,7 1,1 
Procura nacional final 6.150,4 98,2 1,4 0,3 1,5 2,4 
Acumulação de capitala 19,3 0,3 -0,4 0,0 0,3 0,2 
Procura nacional total 6.169,7 98,5 1,0 0,4 1,8 2,6 
       
Exportações líquidasa 92,4 1,5 0,5 0,4 0,0 0,3 
       
PIB a preços constantes   1,5 0,8 1,8 2,7 
PIB a preços correntes 6.262,0 100,0 3,9 3,0 3,8 4,6 
       

Conta extrapatrimonial       
Índice harmonizado de preços de consumo   2,5 2,4 2,2 2,0 
Deflator do consumo privado   2,4 2,2 2,0 1,8 
Emprego total   1,5 0,4 0,5 1,2 
Taxa de desemprego   8,0 8,3 8,5 8,3 
Saldo financeiro geral do governob   -1,5 -2,2 -2,1 -1,8 
Saldo de conta correnteb   0,1 0,9 0,9 1,2 
Quebra de produçãoc   0,0 -1,3 -1,5 -1,0 
a) Contribuições para variações do PIB real (percentagem do PIB real no ano anterior), montante 
efectivo na primeira coluna. 
b) Como percentagem do PIB. 
c) Como percentagem do PIB potencial. 
Fonte: OCDE. 
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... mas a deflação e um crescimento indolente persistem no Japão 

No Japão, o crescimento surge de um terreno negativo, mas isto reflecte em parte uma liquidação 
mais lenta das existências, e prevê-se que a actividade permaneça débil devido ao cenário de deflação 
contínua, ainda que relativamente estável. O crescimento continua fortemente dependente das 
exportações, que aumentaram bruscamente durante a primeira metade de 2002, apesar de terem 
diminuído durante o Verão, enquanto que o ajuste estrutural no sector empresarial continua a afectar 
negativamente o investimento empresarial e o emprego. Com uma elevada taxa de desemprego e um 
crescimento débil dos rendimentos, os aumentos das despesas dos agregados familiares permanecerão 
modestos. Em 2003 e 2004, prevê-se que o crescimento real do PIB apresente uma média inferior a 1 
por cento. 

Em termos gerais, deverá verificar-se um crescimento modesto do 
emprego 

A recuperação nos Estados Unidos tem sido associada a uma procura decrescente de mão-de-obra 
(Quadro I.4). Na zona Euro, o emprego tem sido mais resiliente mas, em média, deixou de crescer 
durante o terceiro trimestre e está mesmo a contrair-se na Alemanha. À medida que a actividade 
económica ganha ritmo, o crescimento do emprego deve voltar a consolidar-se. No entanto, o 
desemprego pode não começar a diminuir até 2004, uma vez que se prevê também o crescimento da 
população activa. No Japão, o emprego em termos de horas pode continuar a decair mais rapidamente 
do que o emprego em termos de pessoas, com a criação de empregos a crescer sob a forma de 
contratos a tempo parcial. Além disso, o declínio da população activa amortece o desemprego. Prevê-
se que o desemprego ao nível dos países da OCDE atinja o seu pico nos finais de 2003, com 36,25 
milhões de desempregados ou cerca de 7 por cento da população activa. 

A inflação geral deverá permanecer baixa… 

As quebras de produção projectadas não são particularmente significativas quando comparadas 
com recessões e recuperações anteriores — excepto no Japão. Além disso, apesar de diferenças nas 
taxas de crescimento da produção, estas são bastante semelhantes nos dois lados do Atlântico. O 
crescimento nas duas principais regiões da OCDE excede eventualmente as potenciais taxas por uma 
margem bastante semelhante no final do período de projecção, de forma que as quebras de produção 
nos Estados Unidos e na zona Euro tendem a aproximar-se de forma paralela. Como consequência, as 
posições cíclicas no final do período de projecção não devem ser muito diferentes. Dado que as 
quebras de produção apenas começam a aproximar-se para o final do período de projecção e 
posteriormente de forma moderada, a inflação permanecerá controlada nos Estados Unidos e é 
provável que a deflação se mantenha no Japão. Em contraste, é provável que a inflação na zona Euro 
apresente um grau mais elevado de inércia, apesar de uma contínua quebra de produção negativa. De 
facto, a inflação de base mantém-se persistentemente à volta dos 2,5 por cento no momento actual e, 
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enquanto se prevê que a inflação limite caia até ao limiar de 2 por cento do Banco Central Europeu no 
segundo trimestre de 2003, não continuará a cair subsequentemente. 
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Quadro I.4. – Produtividade, desemprego, quebras de produção e inflação 
 
 2001 2002 2003 2004 
 Variações de percentagem 
Produtividade de mão-de-obra     
Estados Unidos 0,2 3,8 1,7 1,7 
Japão 0,0 0,5 1,1 1,1 
Zona Euro -0,1 0,4 1,5 1,7 
União Europeia 0,4 0,7 1,7 1,8 
Total da OCDE 0,2 2,0 1,7 1,8 
Emprego     
Estados Unidos -0,1 -0,5 0,8 1,5 
Japão -0,5 -1,4 -0,4 -0,2 
Zona Euro 1,5 0,4 0,5 1,2 
União Europeia 1,4 0,4 0,4 1,1 
Total da OCDE 0,4 0,1 0,6 1,2 
     
 Percentagem da população activa 
Taxa de desemprego     
Estados Unidos 4,8 5,8 6,0 5,7 
Japão 5,0 5,5 5,6 5,6 
Zona Euro 8,0 8,3 8,5 8,3 
União Europeia 7,3 7,6 7,8 7,5 
Total da OCDE 6,4 6,8 6,9 6,7 
     
 Percentagem 
Quebras de produçãoa     
Estados Unidos -0,7 -1,4 -1,7 -1,1 
Japão -1,4 -2,9 -2,9 -2,6 
Zona Euro 0,0 -1,3 -1,5 -1,0 
União Europeia 0,0 -1,2 -1,3 -0,8 
Total da OCDE -0,5 -1,5 -1,7 -1,1 
     
Inflaçãob Deflator do PIB 
Estados Unidos 2,4 1,1 1,3 1,3 
Japão -1,2 -1,0 -1,6 -1,4 
Zona Euro 2,4 2,2 1,9 1,8 
União Europeia 2,3 2,4 2,0 1,9 
Total da OCDE menos Turquia 2,0 1,5 1,4 1,3 
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Total da OCDE 2,9 2,2 1,8 1,6 
 Índice de preços de consumo 
Estados Unidos 2,8 1,6 1,9 1,8 
Japão -0,7 -1,1 -1,1 -1,1 
Zona Euroc 2,5 2,4 2,2 2,0 
a) Percentagem do PIB potencial. 
b) Variação de percentagem em relação ao período anterior. 
c) Índice harmonizado de preços de consumo. 
Fonte: OCDE. 
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… com uma melhoria das margens de lucro 

Na sequência de declínios aprofundados a todos os níveis da OCDE em 2001-2002, uma sólida 
recuperação do investimento empresarial é crucial para que a recuperação projectada da actividade 
económica em 2003-2004 se materialize. Contudo, um aumento da despesa empresarial depende, inter 
alia, de uma melhoria dos lucros futuros, dado que as margens estiveram sob pressão em muitos 
países durante os últimos anos da década anterior, conforme reflectido por quotas de salários mais 
elevadas (Figura I.6). Os lucros unitários deterioraram-se principalmente nos Estados Unidos e no 
Reino Unido, onde os aumentos dos salários mais do que absorveram os lucros de produtividade3. No 
que toca à OCDE como um todo, registar-se-á em 2002 um aumento significativo das margens, num 
contexto de mercados de trabalho mais controlados e de uma melhor produtividade. Posteriormente, 
prevê-se que as margens estabilizem. 

O comércio mundial deverá recuperar ritmo… 

O crescimento do comércio mundial recuperou abruptamente no início de 2002, reflectindo em 
parte o final do ciclo de intensivas transações em tecnologias de informação, com uma reduzida 
liquidação das existências (Quadro I.5). Contudo, à medida que a actividade económica global perdia 
algum do seu ritmo no final do Verão, a cadência de crescimento do comércio mundial diminuiu. Para 
a totalidade do ano, o aumento será da ordem dos 2,5 por cento. Entretanto, e no contexto de uma 
recuperação global, prevê-se que o crescimento do comércio mundial atinja cerca de 8 por cento. 

… mas voltam a surgir desequilíbrios das contas correntes 

Com os Estados Unidos e a Europa a partilhar o mesmo padrão de recuperação, e a procura 
interna japonesa mantendo-se fraca, os desequilíbrios externos actuais devem permanecer 
significativos, e podem mesmo vir a aumentar. O défice de conta corrente dos EUA deve 
provavelmente elevar-se de pouco menos de 4 por cento do PIB em 2001 até 5,25 por cento em 2004. 
Em contrapartida, o superavit japonês duplicará de 2 para 4 por cento do PIB, reflectindo uma procura 
interna e importações em estagnação. O superavit da conta corrente europeia poderá aumentar 
ligeiramente, mantendo-se simultaneamente moderado, em cerca de 1 por cento do PIB. 

 

                                                
3 Para mais pormenores, ver Citron, L. e R. Walton, “International comparisons of company profitability”, Economic 
Trends, n.º 587, 2002. 
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Figura I.6. – Quotas de salários no sector empresarial 
Percentagem do PIB empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Por cento 
 
 Estados Unidos 
 Japão 
 Zona Euro 

 
Por cento 
 
  Alemanha 
  França 
  Itália 
  Reino Unido 

 
Fonte: OCDE. 
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Quadro I.5. – Resumo do comércio mundial e de conta corrente 
 
 2001 2002 2003 2004 
 Variações de percentagem 
Volume de transacções de mercadorias     
Transacções mundiaisa 0,0 2,6 7,7 8,8 
das quais: Produtos manufacturados -0,8 2,3 7,9 9,2 
Exportações da OCDE -0,4 1,6 6,1 8,0 
Importações da OCDE -0,6 1,5 6,2 8,0 
Exportações não pertencentes à OCDE -0,1 5,4 11,8 10,8 
Importações não pertencentes à OCDE 2,9 5,6 12,0 11,3 
     
Transações entre países da OCDEb -0,9 0,3 4,5 7,2 
Exportações da OCDE para países não pertencentes à
OCDE 

2,4 6,4 12,3 10,9 

Exportações da OCDE de países não pertencentes à
OCDE 

0,0 6,2 11,6 10,1 

     
Preços de comércio     
Exportações da OCDEc -2,6 2,0 4,6 1,4 
Importações da OCDEc -3,3 0,8 4,4 1,2 
Condições de comércio da OCDE com o resto do
mundod 

2,0 1,9 -0,1 0,6 

     
Saldos de conta corrente Percentagem do PIB 
Estados Unidos -3,9 -4,9 -5,1 -5,3 
Japão 2,1 3,2 3,8 4,2 
Zona Euro 0,1 0,9 0,9 1,2 
União Europeia -0,2 0,5 0,5 0,5 
OCDE -1,1 -1,2 -1,2 -1,2 
     
 milhares de milhões de USD 
Estados Unidos -393,4 -509,8 -553,6 -599,7 
Japão 87,7 128,3 153,2 169,7 
Zona Euro 6,8 58,9 68,1 90,9 
União Europeia -13,2 45,2 43,2 53,1 
OCDE -279,0 -304,3 -327,7 -348,9 
Não OCDE 94,7 81,7 92,5 86,2 
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Mundo -184,3 -222,5 -235,2 -262,7 
     
Nota: Os montantes acumulados regionais incluem as transacções entre regiões. 
a) Taxas de crescimento da média aritmética de volumes mundiais de importação e volumes 
mundiais de exportação. 
b) Média aritmética dos volumes de importação e exportação dentro da OCDE decorrentes dos 
volumes totais de transações da OCDE e fluxos de transações estimados entre as áreas da OCDE e 
exteriores à OCDE com base na estrutura de valores de transações de 1995. 
c) Valores unitários médios em USD. 
d) As condições de comércio da OCDE são calculadas como a relação entre os preços de 
exportação da OCDE e os preços de importação da OCDE, excluindo as transações entre países da 
OCDE. 
Fonte: OCDE. 
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Desafios de política económica 

As políticas são já expansionistas, com pouca margem para mais 
apoio 

Conforme anteriormente indicado, têm sido utilizadas alavancas macro-económicas em vários 
países da OCDE para limitar a amplitude da baixa, e frequentemente de forma muito activa. Além 
disso, uma determinada redução da restritividade estava já em curso antes da extensão total da baixa 
se tornar visível, nomeadamente nos Estados Unidos. Dado os intervalos através dos quais mudanças 
nos parâmetros de políticas afectam a actividade, este afrouxamento revelou-se positivo de um ponto 
de vista cíclico. Actualmente, existe ainda menos margem para um maior apoio em todo o lado mas, 
em geral — e na ausência de novos impactos que não estão integrados na projecção de base —, ainda 
existe um estímulo considerável disponível. 

A política monetária é expansionista, num cenário de inflação baixa 

A política monetária está a adaptar-se 

Conforme ilustrado na Figura I.7, as taxas controladas pelas políticas permanecem, nas quatro 
maiores zonas monetárias da OCDE (Estados Unidos, zona Euro, Japão e Reino Unido), em níveis 
baixos na sequência da série de cortes em 2001. Esta postura “esperar para ver” foi associada a um 
recobro mais débil do que o esperado e sinais mistos relativos às perspectivas. Contudo, este ano, no 
início de Novembro, e com os riscos de crescimento a ganharem proeminência, a taxa de política foi 
reduzida ½ ponto percentual nos Estados Unidos. O Eurosystem não a acompanhou, mas debateu uma 
redução da taxa. Reflectindo a disparidade das tendências a curto prazo, os movimentos das taxas de 
juro divergiram noutros locais desde o final de 2001. Em alguns países de menor dimensão, as taxas 
foram reduzidas (República Checa, Dinamarca, Polónia e, nomeadamente, na Suíça — onde a taxa 
central de política é actualmente de apenas 0,75 por cento). Apesar de noutros países (Austrália, 
Canadá, Hungria, Coreia, Nova Zelândia e Suécia), o aperto ter começado no início de 2002, a política 
monetária manteve-se a esse nível ou mesmo num percurso de melhoria renovada. 

A Reserva Federal reduziu agressivamente as taxas… 

Em comparação com baixas anteriores, uma inflação mais baixa e uma credibilidade reforçada 
permitiu à Reserva Federal melhorar substancialmente a situação. Ao reduzir de forma agressiva as 
taxas durante o ano de 2001, a Reserva Federal movimentou-se mais rapidamente e foi mais longe do 
que uma regra Taylor tradicional teria recomendado4. O nível actual de 1,25 por cento para os fundos 

                                                
4 A típica “regra Taylor” determina a taxa de juro enquanto função da quebra de produção e do desvio da inflação 

real ou projectada da inflação explícita ou implicitamente visada. 
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federais é o mais baixo em mais de quatro décadas5. Reflectindo os sinais mistos relativos à 
consolidação da recuperação, a avaliação de risco do banco central passou, em Março, de “frágil” para 
“equilibrado”, voltando para “frágil” em Agosto e novamente para “equilibrado” aquando da redução 
de Novembro. 

Figura I.7. – Taxas de juro 
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Fonte: OCDE, Principais Indicadores Económicos. 
 

 

                                                                                                                                                         
 
5 De algumas formas, o ambiente actual de inflação baixa e taxas de juro nominais ainda é uma reminiscência dos 
anos 50 e do início dos anos 60. Nos pontos mais baixos das quatro recessões que ocorreram entre 1952 e 1965, a taxa 
de juro a três meses manteve-se nos 1,0, 0,8, 1,1 e 2,4 por cento, respectivamente. 
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… como garantia contra riscos colaterais 

Ainda que a deflação continue a ser um risco remoto nos Estados Unidos, existe um desejo de 
tirar partido das lições da experiência do Japão6. Dois pontos sobressaem. O primeiro é que os custos 
associados aos possíveis erros de política são assimétricos. São muito mais elevados quando é mantida 
uma posição mais conservadora do que quando é adoptada uma posição mais liberal: se a deflação se 
instalar, o controlo do banco central sobre as taxas reais de política é minado, ao mesmo tempo que é 
possível enfrentar mais facilmente um aumento nas expectativas de inflação. Esta assimetria justifica 
então uma postura política orientada para a expansão, implicando reduções decisivas logo no início da 
baixa e um adiamento das oscilações da taxa até a recuperação estar devidamente estabelecida, como 
um “seguro” contra riscos colaterais. Tal posicionamento também é encarado como uma ajuda para a 
resolução da segunda preocupação — a de preservar um sistema financeiro sólido — permitindo deste 
modo que as políticas monetárias funcionem de maneira eficaz. A este respeito, a situação no sector 
bancário parece menos preocupante actualmente do que durante a recessão de 1991-92 ou no Japão há 
uma década atrás, podendo-se assim confiar no mecanismo de transmissão. 

O Eurosystem enfrenta um problema algo diferente 

O Eurosystem também manteve a sua taxa mínima de refinanciamento a um nível relativamente 
baixo, numa perspectiva histórica — e uma taxa razoavelmente ajustável segundo os padrões da regra 
Taylor7. Durante o Verão, a avaliação do Eurosystem do equilíbrio de riscos moveu-se na mesma 
direcção do que aquela da Reserva Federal dos EUA. No entanto, a inflação limite na zona Euro 
(conforme medido pelo índice harmonizado de preços de consumo) permaneceu, durante a maioria do 
tempo, acima dos 2 por cento nos últimos dois anos e meio, e a inflação apreendida — conforme 
registada em inquéritos feitos junto dos agregados familiares — foi ainda mais elevada após a 
mudança para o Euro. Ainda que o Eurosystem esteja apenas a tentar a inflação abaixo dos 2 por cento 
a médio prazo, esta prolongada sobrestimativa torna a redução das taxas de juro mais difícil, para não 
falar no surgimento de alguns efeitos secundários sob a forma de pressões por parte dos assalariados 
em relação ao nivelamento de salários e a um aumento dos custos horários de mão-de-obra que, em 
meados de 2002, tinham aumentado cerca de 3,75 por cento em relação ao ano anterior. Por outro 
lado, a apreciação substancial do Euro desde a Primavera passada ajuda a amortecer a inflação. O 
crescimento da massa monetária, de cerca de 7 por cento, manteve-se acima do valor de referência de 
4,50 por cento do Eurosystem, mas isto reflecte parcialmente as mudanças de carteira para activos 
líquidos e seguros e, de qualquer forma, diz muito pouco sobre as expectativas de inflação a curto 
prazo. O crescimento do crédito ao sector privado que, neste contexto, talvez seja mais relevante, tem 
enveredado por uma tendência descendente, com leituras recentes em torno dos 5 por cento8. 

                                                
6 Ver Ahearne, A. et al., “Preventing deflation: lessons from Japan’s experience in the 1990s”, Administração da 
Reserva Federal, International Finance Discussion Papers, n.º 729, 2002. 
7 Esta avaliação seria menos precisa se fosse utilizada uma regra Taylor com um objectivo de inflação de, por 
exemplo, 2,5 por cento. 
8 Qualquer indicador individual de crédito ou monetário pode levar a uma interpretação inadequada quando é 
interpretado por si só. O perfil da série M3 mudou duas vezes em 2001, no seguimento de redefinições dos seus 
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Relativamente a este cenário, a projecção de base da OCDE incorpora uma redução moderada da taxa 
de política, mas o Eurosystem deverá aprontar-se para ir mais longe, caso as expectativas fiquem 
substancialmente mais frágeis. 

No Reino Unido, a política monetária tem de evitar o efeito de bolha 
no preço da habitação 

Em algumas economias da OCDE, os bancos centrais enfrentam o dilema de apoiar a actividade, 
evitando que se crie um efeito de bolha relativamente ao preço da habitação9. Os preços do mercado 
da habitação constituem um importante mecanismo de transmissão para as políticas monetárias no 
Reino Unido e têm acelerado no decurso do ano 2002, contrastando com as tendências de vários 
pontos da zona Euro (Figura I.8). Nos últimos meses, esta tem sido uma preocupação chave subjacente 
à decisão do Banco de Inglaterra de não reduzir mais a taxa de reposição. 

 

                                                                                                                                                         
contornos, e o crescimento flutuante do crédito em 1999-2000 reflecte parcialmente o financiamento de uma onda de 
fusões e aquisições e de licenças para operadores móveis de terceira geração. 
9 Para uma análise mais abrangente da importância dos preços de consumo na política monetária, ver por exemplo 
Borio, C. e P. Lowe, “Asset prices, financial and monetary stability: exploring the nexus”, BIS Working Paper, n.º 
114, 2002 e Bernanke, B., “Asset-price ‘bubbles’ and monetary policy”, observações feitas perante o New York 
Chapter da National Association for Business Economics, 15 de Outubro de 2002. 
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Figura I.8. – Inflação dos preços da habitação e de consumo1 
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1. Variações de percentagem ano a ano. 
Fonte: OCDE, Principais Indicadores Económicos; BIS; A nível nacional. 
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A política monetária japonesa permanece num impasse deflacionista 

No caso do Japão, a taxa de política nominal permaneceu essencialmente no limite zero durante 
algum tempo, mas as expectativas de deflação permanecem na defensiva. Para assegurar um amplo 
fornecimento de liquidez e para tentar incentivar o crescimento monetário, o Banco do Japão 
aumentou de forma compassada o seu limite de reservas para o sistema bancário, mais recentemente 
para entre 15 a 20 biliões de ienes. Também aumentou as suas aquisições de títulos governamentais, 
que se elevam agora a 1,2 biliões de ienes por mês, totalizando efectivamente mais de um terço da 
necessidade geral líquida de empréstimos do governo. Contudo, até agora, não se seguiram grandes 
quantidades de dinheiro e o empréstimo bancário continuou a contrair-se. Além disso, o iene tem 
vindo a valorizar-se, apesar da intervenção em massa das autoridades sobre o mercado cambial 
estrangeiro no segundo trimestre de 2002. Entretanto, as taxas reais de juro a curto prazo permanecem 
encurraladas em cerca de 1 per cento. 

Várias medidas pretendem sanar os saldos bancários… 

Além de reduzir a procura de crédito, a antecipação da queda de preços também exacerba os 
problemas dos saldos bancários. Novas estimativas de empréstimos incobráveis publicadas pela 
Agência de Serviços Financeiros confirmaram que o montante de créditos de cobrança duvidosa 
(CCD) é muito superior ao indicado até agora. E a escala real do problema pode ainda não estar 
totalmente exposta, particularmente no que toca a bancos regionais. Medidas decisivas orientadas para 
o problema dos CCD são fundamentais para apoiar a política monetária, e durante o ano passado as 
autoridades avançaram no sentido de uma abordagem mais agressiva aos CCD. Numa acção pouco 
ortodoxa, o Banco do Japão anunciou recentemente que iria adquirir directamente cerca de 2 biliões de 
ienes em acções cotadas detidas por bancos, a preços de mercado — não para impulsionar a liquidez já 
abundante, mas para ajudá-los a reduzir as suas participações de acções até ao nível do seu capital tier-
I. Este esquema tem por objectivo ajudar a sanar os saldos bancários, sem os obrigar a colocar acções 
à venda no mercado, o que faria descer ainda mais os seus preços e exacerbaria a instabilidade 
financeira. A iniciativa do Banco do Japão levanta questões delicadas em relação a quais as acções a 
seleccionar e de quem, e em relação à forma como serão utilizados os direitos de voto 
correspondentes. 

… mais recentemente em Outubro…  

A iniciativa foi seguida por um novo pacote governamental divulgado no final de Outubro de 
2002 e que inclui, entre outros: 

•  Avaliações mais rigorosas da qualidade dos empréstimos e o aperfeiçoamento da prestação 
através de outra ronda de inspecções especiais para grandes mutuários até Março de 2003; 
métodos de fluxo de tesouraria descontado podem ser introduzidos para avaliar os 
empréstimos a grandes mutuários classificados como “merecedores de atenção especial”. 
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•  O reforço da adequação de capital, possivelmente através da imposição de um limite para os 
créditos fiscais que podem ser contabilizados como parte do capital tier-I dos bancos10, um 
tratamento fiscal mais generoso da prestação, e um novo esquema facilitando a injecção de 
fundos públicos (o esquema actual permite apenas fazê-lo em caso de crise sistémica). 

•  A aceleração da resolução de CCD e a reabilitação de devedores carenciados, através da 
criação de uma Empresa de Revitalização Industrial e a substituição de empréstimos 
carenciados com valores mobiliários. 

Para lidar com o agravamento da pressão deflacionista e o aumento do desemprego que a 
resolução acelerada dos CCD pode provocar, está a ser considerada (através de um alargamento de 
subsídios ao emprego e do programa de emprego público) a consolidação da rede de segurança social. 

… mas a sua eficácia tem ainda de ser demonstrada 

A eficácia das últimas iniciativas tem ainda de ser demonstrada, principalmente devido ao risco 
persistente de dinheiro público fresco ser canalizado para empresas moribundas que estão a minar 
concorrentes mais saudáveis. Os obstáculos ao funcionamento eficiente do sistema bancário 
permanecem consideráveis. As autoridades decidiram recentemente que a cobertura do seguro de 
depósitos programada para Abril de 2003 seria adiada por dois anos. Portanto, os bancos e os 
depositantes continuarão a enfrentar um risco de contrariedade moral. Por isso, é da maior importância 
que os bancos sejam pressionados no sentido de melhorar as classificações de empréstimo e obrigados 
a reestruturar-se, mesmo que tal resulte no encerramento de bancos ou exija a injecção de fundos 
públicos. Para conter o crescimento de novos CCD, é também necessário restabelecer a rentabilidade 
dos bancos. As margens sobre os empréstimos bancários não são suficientes para cobrir os custos das 
actividades de aceitação de depósitos e o risco de crédito, e o terreno de jogo permanece tendencioso 
pela presença de instituições financeiras públicas, nomeadamente o Post Office, que oferece depósitos 
totalmente garantidos sem suportar o custo associado. 

Política financeira: a necessidade de contenção de despesas 

As posições financeiras alteraram-se de forma abrupta… 

As posições financeiras deterioraram-se de forma abrupta durante a baixa, tanto em condições 
limites como em condições ciclicamente ajustadas (Quadro I.6 e Figura I.9), no seguimento de 
impulsos substanciais de consolidação financeira efectuados durante os anos 90. Conforme foi 
observado em edições anteriores das Perspectivas Económicas da OCDE, o ritmo de ajuste financeiro 
enfraqueceu no final dos anos 90. Em vários países, durante os anos de crescimento relativamente 
flutuante, perdeu-se a oportunidade de atingir o superavit orçamental ou, pelo menos, o equilíbrio 
orçamental, o que teria colocado os governos numa posição mais favorável ao funcionamento dos 
estabilizadores automáticos durante a baixa. O excesso de confiança acerca da permanência das 
receitas tributárias, associado ao excesso de optimismo quanto às projecções de crescimento 
(reminiscências dos meados dos anos 70 e dos finais dos anos 80), serviu para justificar a redução de 
impostos e novas iniciativas de despesas. Este ano, estima-se que as receitas tributárias dos EUA 

                                                
10 Um relatório recente do Banco do Japão indica que os activos tributários diferidos representam mais de 40 por 
cento do capital Tier-I. Estes créditos fiscais apenas são activos genuínos se os bancos gerarem proveitos no futuro. 
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caiam de forma mais abrupta, em termos reais, como nunca antes durante o último quarto de século e, 
em 2002, as receitas gerais do governo poderão não ser superiores, em termos reais, àquelas de 1992. 
Em 2002, verificaram-se quedas particularmente abruptas de receitas noutros países, como por 
exemplo no Canadá e em vários países membros da U.E. (incluindo a Áustria, a França, a Finlândia, a 
Alemanha, a Irlanda, a Suécia e o Reino Unido), o que também ilustra a forte reactividade das receitas 
tributárias quando a actividade e os mercados de títulos de capital passam por fases de súbita alta e 
baixa económica11. Os estabilizadores automáticos desempenharam de forma útil o seu papel de 
amortecimento, e deverão continuar a funcionar. No entanto, o espaço para novas reduções de 
impostos é agora limitado ou inexistente, particularmente quando a despesa aumenta rapidamente. Em 
geral, a elaboração de cortes nos impostos implicará uma verdadeira contenção de despesas, tanto no 
plano do planeamento orçamental ex ante como na execução ex post. Depois da recuperação estar 
encaminhada, será da maior importância consolidar prontamente de forma a atingir um equilíbrio 
estrutural e os objectivos tributários. A robustez das regras financeiras e a eficácia da sua aplicação 
pode ser uma grande ajuda (consultar o Capítulo IV mais adiante). 

 

                                                
11 Em vários países da OCDE, as receitas do imposto sobre o rendimento singular derivadas do exercício de direitos 
de opção de acções, que são parcialmente compensadas através da sua dedução no imposto sobre o rendimento 
colectivo, diminuíram consideravelmente no final dos anos 90 e, desde então, é provável que tenham continuado a 
decair. O mesmo se aplica às receitas provenientes do imposto sobre proveitos de capital: já devem ter diminuído 
bastante e os contribuintes transportam para os anos financeiros seguintes um montante considerável de perdas de 
capital já realizadas mas ainda não deduzidas, para não mencionar perdas acrescidas mais ainda não realizadas. 
Contudo, em alguns países, os mercados flutuantes da habitação causaram surpresas positivas quanto às receitas 
tributárias. 
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Quadro I.6. – Saldos financeiros governamentais gerais 
Percentagem do PIB/PIB potencial 

 
 2001 2002 2003 2004 
Estados Unidos     
Saldo actual -0,5 -3,1 -3,0 -2,7 
Saldo ciclicamente ajustado -0,3 -2,7 -2,5 -2,4 
Saldo primário ciclicamente ajustado 2,0 -0,7 -0,5 -0,5 
Japãoa     
Saldo actual -7,2 -7,9 -7,7 -7,8 
Saldo ciclicamente ajustado -6,8 -7,1 -6,9 -7,1 
Saldo primário ciclicamente ajustado -5,4 -5,9 -5,5 -5,6 
Zona Euro     
Saldo actual -1,5 -2,2 -2,1 -1,8 
Saldo ciclicamente ajustado -1,5 -1,6 -1,4 -1,4 
Saldo primário ciclicamente ajustado 2,0 1,8 1,9 1,9 
União Europeia     
Saldo actual -1,0 -2,0 -1,9 -1,6 
Saldo ciclicamente ajustado -1,0 -1,4 -1,2 -1,2 
Saldo primário ciclicamente ajustado 2,3 1,8 1,9 1,9 
OCDEb     
Saldo actual -1,4 -2,9 -2,9 -2,7 
Saldo ciclicamente ajustado -1,5 -2,6 -2,5 -2,5 
Saldo primário ciclicamente ajustado 1,0 -0,4 -0,2 -0,2 
Nota: Os saldos reais são indicados como percentagem do PIB nominal. Os saldos ciclicamente 
ajustados são indicados como percentagem do PIB potencial. O saldo ciclicamente ajustado exclui as 
receitas de ocorrência única provenientes da venda de licenças para operadores móveis. O saldo 
primário ciclicamente ajustado é o resultado do saldo ciclicamente ajustado menos os pagamentos de 
juros da dívida líquida. 
a) Inclui os pagamentos de impostos diferidos sobre contas de poupança postal que se elevam a 
0,5, 0,6 e 0,2 por cento do PIB em 2000, 2001 e 2002, respectivamente, e as transferências de capital 
para a Companhia de Seguros de Depósitos, que se elevam a 0,9 por cento do PIB em 2000. 
b) Os valores totais da OCDE para o saldo real excluem o México, a Suíça e a Turquia e os 
valores para o saldo ciclicamente ajustado excluem a República Checa, a Hungria, a Coreia, o 
Luxemburgo, a Polónia e a República Eslovaca. 
Fonte: OCDE. 
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… nos Estados Unidos…  

Nos Estados Unidos, o incentivo financeiro, considerado a alteração cumulativa no saldo 
ciclicamente ajustado de 2001 e 2002 combinados, excedeu o incentivo financeiro de qualquer outro 
período de recessão nas quatro últimas décadas. Também impediu o afrouxamento observado noutros 
países, de forma a que grande parte do impulso financeiro global de 2001-2002 foi dada pelos Estados 
Unidos (Figura I.10)12. Em termos ciclicamente ajustados, a queda nas receitas está ligada aos cortes 
nos impostos legislados em meados de 2001 (que estão a entrar em vigor de forma compassada, com 
um futuro reforço), ao pacote de incentivos que foi aprovado em Março de 2002 e ao declínio 
inesperado na elasticidade das receitas. Simultaneamente, aumentaram os desembolsos, devido a 
factores cíclicos mas também de longa duração. 

… onde as pressões relativamente às despesas são fortes… 

A médio prazo, existem pressões profundamente instaladas relativamente às despesas, que terão 
de ser controladas em função do preâmbulo de cortes nos impostos legislados ainda a entrar em vigor 
e a possível remoção das cláusulas de contracção aplicáveis a algumas das reduções tributárias de 
2001. As despesas de segurança, principalmente na guerra contra o terrorismo global13, estão a viver o 
maior aumento das últimas duas décadas e prevê-se que aumentem ainda mais num futuro previsível. 
As despesas relativas à Medicaid (cuidados de saúde para as pessoas carenciadas e com deficiência) 
aumentaram. A longo prazo, e nos termos das regras existentes, prevê-se que a despesa pública para a 
saúde mais amplamente definida (incluindo também a Medicare, ou seja, cuidados de saúde para os 
idosos) aumente substancialmente14. O mesmo acontece com os gastos com a segurança social para 
além da década actual15. Pressões ascendentes relativamente a outras categorias de gastos, 
nomeadamente a despesa agrícola, também se intensificaram ultimamente. De facto, é incluído um 
certo grau de contenção nas projecções oficias dos EUA, assim como na projecção de base da OCDE. 
Mas mesmo assim, esta última não apresenta nenhum retorno para um superavit geral do governo para 
além do médio prazo, sugerindo que pode haver, no futuro, uma necessidade de aumentar os impostos 
ou reconsiderar os planos que tornam os cortes de 2001 permanentes. A consolidação durante os anos 
90 teve o apoio das regras englobadas na Lei para a Execução Orçamental, que expirou agora. 
Enquanto nenhum conjunto de regras for totalmente fiável, seria desejável restabelecer algum tipo de 
estrutura a médio prazo (consultar o capítulo IV mais adiante). 

                                                
12 No entanto, os estabilizadores automáticos são muito mais poderosos na zona Euro (consultar Brunila, A., M. Buti 
e J. in't Veld, “Fiscal policy in Europe: how effective are the automatic stabilisers?”, European Economy Economic 
Papers, n.º 177, 2002). Portanto, a Figura I.10 ilustra mais os impulsos do que as compensações financeiras. 
13 Ver Lenain, P., M. Bonturi e V. Koen, “The economic consequences of terrorism”, OECD Economics Department 
Working Papers, n.º 334, 2002. 
14 Projecções específicas são debatidas na OECD Economic Survey of the United States, 2002. 
15 Como no caso das despesas com cuidados de saúde, trata-se de um problema que se estende a toda a OCDE; 
consultar o Capítulo V, “Aumentar o emprego: o papel da reforma tardia”. 
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Figura I.9. – Política financeira 
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Figura I.10. – Contribuições para o impulso financeiro global 

Variação ponderada do PIB em saldos ciclicamente ajustados 
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Nota: A amostra de países da OCDE incluída neste cálculo está limitada àqueles para os quais está 
disponível um saldo estimado ciclicamente ajustado. 
Fonte: OCDE.
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… assim como na Europa…  

Como já foi referido, contrastando com os Estados Unidos, a deterioração na zona Euro parece ser 
predominantemente cíclica. No entanto, na Suécia e no Reino Unido, também reflecte um 
afrouxamento considerável da posição financeira16. Portanto, a situação financeira em 2002 é muito 
pior do que a projectada nas Perspectivas Económicas da OCDE publicadas anteriormente e a fortiori 
do que a sugerida pelos governos nos programas de estabilidade ou convergência apresentados nos 
finais de 2001 (Quadro I.7). Como previsto no Tratado da U.E., o procedimento de défice excessivo 
foi activado para Portugal, onde o défice ultrapassou os 4 por cento do PIB em 2001, e para a 
Alemanha, onde se prevê que o défice atinja os 3,7 por cento em 2002. Em França, prevê-se que o 
défice atinja 2,7 por cento do PIB em 2002 e 2,9 por cento em 2003, estando a ser considerada a 
emissão de um aviso prévio. Este incidente realçou, entre outras coisas, as deficiências na produção e 
na recolha de dados acerca das finanças públicas em vários países da zona Euro. 

 

 

                                                
16 No entanto, no caso da Suécia, o saldo primário ciclicamente ajustado deteriorou-se em cerca de 3 pontos 

percentuais do PIB entre 2001 e 2002, reflectindo não apenas grandes cortes nos impostos como também 
oscilações cíclicas nas receitas provenientes do imposto sobre proveitos de capital, que aumentaram 
repentinamente em 2001 e sofreram uma queda abrupta em 2002, não reflectindo todavia uma política 
discricionária. Uma advertência semelhante aplica-se a vários outros países, uma vez que a metodologia de ajuste 
cíclico da OCDE não controla, em princípio, os ciclos do mercado de activos. Para uma análise mais profunda, 
consulte Eschenbach, F. E L. Schuknecht, “Asset prices and fiscal balances”, ECB Working Paper, n.º 141, 2002. 
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Quadro I.7. – Revisitar as perspectivas financeiras na União Europeia 

Saldo governamental geral, em percentagem do PIB 
 

        Conta 
extrapatrimonial:

 2001a 2002 2003 2004 
        

dívida pública 
bruta em 

percentagem do 
PIB em 2001a 

 
 
 
 
 

Fevereir
o de 
2002 

Setembr
o de 
2002 

Projecçõ
es da 

OCDE 
para a 

Primave
ra de 
2002 

Projecçõ
es 

Actuais 
da 

OCDE

Projecçõ
es da 

OCDE 
para a 

Primave
ra de 
2002 

Projecçõ
es 

Actuais 
da 

OCDE

Projecçõ
es 

Actuais 
da 

OCDE 

Fevereir
o de 
2002 

Setembr
o de 
2002 

          
Áustria 0,1 0,2 -0,3 -1,6 0,0 -1,4 -0,8 61,7 63,2 
Bélgica 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 107,5 107,6 

Finlândia 4,9 4,9 3,2 3,2 3,3 2,9 3,6 43,6 43,4 
França -1,4 -1,4 -2,0 -2,7 -1,8 -2,9 -2,5 57,2 57,3 

          
Alemanha -2,7 -2,8 -2,8 -3,7 -2,1 -3,3 -2,6 59,8 59,5 

Grécia 0,1 -1,2b 0,4 -1,1 1,0 -1,0 -0,7 99,7 107,0b 
Irlanda 1,7 1,5 0,1 -0,5 -0,3 -1,3 -1,8 36,6 36,4 
Itália -1,4 -2,2 -1,4 -2,3 -1,3 -2,1 -2,8 109,4 109,8c 

Luxemburgo 5,0 6,1 2,2 1,8 1,8 0,3 0,5 5,5 5,6 
Países Baixos 0,2 0,1 0,1 -0,8 -0,3 -0,6 -0,3 53,2 52,8 

Portugal -2,2 -4,1 -2,4 -3,4 -1,8 -3,0 -2,4 55,6 55,5 
Espanha 0,0 -0,1 -0,3 0,0 0,0 -0,1 0,1 57,2 57,1 

          
Zona Euro -1,3 -1,4 -1,5 -2,2 -1,2 -2,1 -1,8 69,1 69,2 

          
Dinamarca 2,5 3,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,9 44,5 44,7 

Suécia 4,7 4,8 2,1 1,7 2,4 1,6 1,9 56,0 56,6 
Reino Unido 0,9 0,8 -0,8 -1,4 -1,3 -1,4 -1,3 39,0 39,1 

a) Notificação pelos países membros da U.E. ao Eurostat. 
b) Notificação de Novembro de 2002. 
c) Provisório, uma vez que o Eurostat não concluiu a análise de determinadas operações de 
substituição de empréstimos com valores mobiliários anteriores. 
Fonte: Eurostat, OCDE. 
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… onde se prevê que a consolidação seja lenta 

Relativamente a este cenário, a Comissão propôs adiar o ano alvo de 2004 para 2006, para obter 
posições mais próximas do equilíbrio ou do superavit17, com vista a evitar decisões financeiras pró-
cíclicas no meio de um período de tempo de actividade muito controlada. Ao mesmo tempo, a 
Comissão avançou um pedido feito aos estados membros que ainda estão longe de ter atingido uma 
posição “segura” para que reduzam os seus saldos estruturais em meio ponto percentual por ano, a 
partir de 2003. Esta abordagem foi defendida pelos Ministros das Finanças da zona Euro. No entanto, 
as projecções da OCDE sugerem que em alguns países que apresentam importantes défices 
ciclicamente ajustados, a consolidação das políticas actuais será lenta — nomeadamente em França e 
na Itália. Nestes dois países, as medidas anunciadas para a contenção de despesas estão a ser 
compensadas por cortes fiscais. Prevê-se uma evolução mais tangível na Alemanha, reflectindo, entre 
outras coisas, cortes na função pública e nos subsídios e aumentos indirectos de impostos. Além disso, 
está a ser preparado um pacote — envolvendo principalmente medidas para o aumento das receitas — 
que proporcionará uma maior consolidação, para além daquela apresentada na projecção da OCDE. 
Nos países da U.E. não pertencentes à zona Euro, as regras financeiras nacionais permitem geralmente 
o funcionamento dos estabilizadores incorporados, incluindo no Reino Unido, que estipula que, 
durante o ciclo conjuntural, o governo apenas concederá empréstimos para fins de investimento 
líquido e não para consolidar despesas efectivas. No entanto, depois da recuperação se afirmar, serão 
necessários esforços de consolidação financeira de forma a que os saldos ciclicamente ajustados 
melhorem até um ponto em que os estabilizadores automáticos estejam livres para funcionar em caso 
de nova baixa, assegurando assim a sustentabilidade financeira a longo prazo. 

Existem tensões financeiras nos países que pretendem aderir à U.E. 

Os países membros da OCDE na Europa Central, que estão em vias de aderir à U.E., estão 
também a viver momentos de tensão nas finanças públicas, à medida que os défices governamentais se 
aproximam ou ultrapassam mesmo os 6 per cento do PIB em 2002. A deterioração contém uma 
componente substancialmente cíclica, mas também estão em jogo outros factores, tais como os 
prejuízos financeiros provocados pelas cheias na República Checa e aumentos muito significativos nos 
salários do sector público na Hungria. Além disso, as dificuldades financeiras na Polónia e na Hungria 
são compostas pelos obstáculos encontrados aquando da implementação da reforma das pensões, 
enquanto que problemas tais como o abuso sistemático dos regimes de pensão de invalidez 
(nomeadamente na Polónia) se tornam cada vez mais evidentes no contexto de uma desaceleração. 
Olhando para o futuro, o estabelecimento de prioridades de despesas será muito importante, 
principalmente porque os requisitos de co-financiamento que acompanham o financiamento pela U.E. 
de projectos de investimento público e outros diminui paradoxalmente os incentivos para moderar as 
despesas. Neste cenário, dever-se-á resistir à forte tentação de se basear apenas nas aparências para 
acelerar a redução dos défices relatados. 

                                                
17 Quando a vigilância orçamental multilateral sob a égide do Pacto de Estabilidade e Crescimento começou, a data 
visada era 2002. 
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Mais do que nunca, o grande desafio no Japão é restaurar a 
sustentabilidade fiscal 

Enquanto que a sustentabilidade financeira é cada vez mais motivo de preocupação a médio ou 
longo prazo em vários países da OCDE (consultar Capítulo IV mais adiante), trata-se de uma 
preocupação mais óbvia e imediata no Japão (Figura I.11). As estimativas actuais da OCDE sugerem 
que, para estabilizar a taxa de dívida bruta em relação ao PIB no nível muito elevado de cerca de 180 
por cento até 2010, é necessário um superavit geral governamental primário de 1,75 por cento, o que 
deixa uma diferença de mais de 8 pontos percentuais do PIB em comparação com o actual défice 
primário. Ajustando para ter em conta o ciclo conjuntural e as receitas de ocorrência única, o défice 
primário geral do governo tem flutuado entre 5,5 e 6 por cento do PIB desde 1999 e não se prevê que 
diminua de forma substancial durante os próximos dois anos18. O Governo conseguiu manter novos 
empréstimos abaixo do limite auto-imposto de ¥ 30 biliões, apesar de ter recorrido a alguma 
contabilidade criativa. Mas para o ano financeiro de 2003, com início no próximo mês de Abril, o 
Governo decidiu substituir este tecto por um limite de despesa, e os empréstimos irão ultrapassar os ¥ 
30 biliões. Sem uma estrutura credível para a consolidação, existe um perigo real e crescente de um 
aumento das taxas de juro a longo prazo — como o ilustraram as poucas subscrições durante um 
recente leilão de obrigações do governo —, assim como de um aumento nas poupanças do agregado 
familiar, uma vez que os consumidores reduzem as despesas na expectativa de um aumento dos 
impostos para financiar o pagamento de dívidas futuras. Neste contexto, os planos de consolidação a 
médio prazo do Governo conforme enunciados no início de 2002 apoiam-se em suposições optimistas 
e falta-lhes a ambição necessária, assim como os pormenores essenciais acercas das medidas que 
deveriam ser empreendidas para conseguir um ajuste financeiro. 

                                                
18 A incerteza que envolve as estimativas potenciais de produção é particularmente aguda no caso do Japão, o que 
significa que as medidas convencionais utilizadas para avaliar a evolução da posição financeira deverão ser 
interpretadas de forma bastante cuidadosa. 
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Figura I.11. – Relação entre a dívida pública bruta e a receita governamental 
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Fonte: OCDE. 

 

Os cortes nas despesas devem acompanhar a reforma fiscal 

Os cortes e o redireccionamento das despesas para uma utilização mais produtiva são de uma 
importância verdadeiramente relevante. Para o ano financeiro de 2003, os planos de despesas prevêem 
a inclusão de pequenas economias e será atribuída mais autonomia aos ministérios de forma a que 
possam reorganizar os recursos dentro da sua alçada global. No entanto, prevê-se que as despesas com 
obras públicas caiam apenas marginalmente. Além disso, ainda é difícil avaliar a política financeira, 
dada a fraca qualidade dos dados e a rápida sucessão de pacotes de “emergência”. A contenção de 
despesas é tanto mais importante, uma vez que o sistema tributário no Japão sofre de uma base 
demasiado estreita e de várias distorções graves de incentivos. Tem sido feita alguma pressão no 
sentido de uma reforma, mas a maioria das propostas implicariam graves quebras nas receitas 
tributárias, pelo menos a curto prazo. O Governo admitiu que as concessões fiscais para o ano 
financeiro de 2003 incluíram provavelmente uma redução líquida das receitas de cerca de 0,2 pontos 
percentuais do PIB durante vários anos, redução essa que seria compensada mais tarde por medidas de 
aumento das receitas. Seria desejável garantir que quaisquer reformas fiscais sejam acompanhadas por 
cortes substanciais nas despesas ou, em alternativa e tanto quanto possível, que não tenham impacto 
sobre as receitas, mesmo a curto prazo. 
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Obstáculos financeiros 

A recuperação está a ser atrasada por obstáculos financeiros 

É provável que a eficácia das medidas de incentivo macro-económico acima descritas tenha sido 
diminuída, e a recuperação do investimento regredido, devido a evoluções financeiras. As mais 
visíveis têm sido quedas contínuas dos preços nos mercados de títulos de capital. Tal facto contribuiu 
para aumentos no custo de capital para as empresas e para uma menor riqueza dos agregados 
familiares. Mas as instituições financeiras que, em termos gerais, eram financeiramente saudáveis 
aquando do início da baixa, também estão a ser afectadas, com implicações negativas relativamente à 
disponibilização de crédito. 

As reavaliações de proveitos levaram a um colapso do mercado de 
acções 

O rebentamento da bolha do preço das acções foi, em larga medida, causada por reavaliações 
indiscriminadas dos proveitos actuais e previstos, em alguns casos estimuladas por divulgações de 
falhas contabilísticas e de administração. Os indicadores de proveitos baseados nos mercados de 
títulos de capital ultrapassaram substancialmente as medidas das contas nacionais no final dos anos 
90, mas desde então têm vindo a ajustar-se no sentido descendente. Até Setembro de 2002, os índices 
gerais de preço das acções tinham caído mais de 40 por cento em comparação com os seus picos em 
2000 nos Estados Unidos e no Reino Unido, e cerca de 50 por cento na zona Euro e no Japão (com 
base em médias mensais). Em comparação com os níveis que prevaleciam por altura da publicação das 
anteriores Perspectivas Económicas da OCDE, isto corresponde a um declínio de mais de 20 por 
cento nos Estados Unidos e no Reino Unido, de 22 por cento na zona Euro e de 15 por cento no Japão. 

A aversão ao risco para as empresas aumentou… 

O impacto negativo de revisões de proveitos tem sido exacerbado por problemas contabilísticos e 
de administração, de que é prova a proliferação de declarações de rectificação de proveitos. Como 
resultado, a consciencialização do risco para as empresas aumentou (Figura I.12). As agências de 
notação financeira envolveram-se em reduções indiscriminadas de notações, resultando em números 
recordes de “anjos caídos”, cujas obrigações pendentes foram reclassificadas da notação de 
investimento para a designação de “lixo”. As agências de notação financeira também encorajaram as 
empresas a substituir as medições “pro forma” por medições mais fiáveis dos proveitos. As margens 
de rendimento de crédito e de obrigações dilataram-se de forma considerável. Os bancos impuseram 
normas mais rígidas de subscrição e taxas e margens mais elevadas nas linhas de reserva de 
documentos comerciais, empurrando várias empresas para fontes alternativas de financiamento. 
Enquanto que grande parte deste comportamento inadequado permaneceu provavelmente confinada a 
uma pequena minoria de empresas, e apesar de medidas regulamentares e legislativas (Caixa I.3), a 
desconfiança difundiu-se, penalizando também empresas saudáveis e devidamente administradas. 
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Figura I.12. – Reavaliação do risco empresarial e desempenho nos Estados Unidos 
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Número de declarações pró-forma1, 2 Número de declarações de rectificação1, 3 
 
 
 

 

Receitas “core” menos tradicionais4 
Em 2001, milhares de milhões de USD 

Reduções de notação 
Relação entre reduções e aumentos de notação de 
títulos de crédito empresariais da Moody’s 

 
Dupont 
IBM 
Microsoft 
GE 
Verizon Com. 
Motorola 
Cisco 
AOL Time Warner 
SBC Com. 
Boeing 
Lucent Tech. 
 

 
 Quantidade (escala da esquerda) 
 montante em USD (escala da direita) 
 

 
1. Para o ano mais recente, o primeiro semestre foi anualizado. 
2. Número de resultados no PR Newswire utilizando LEXIS/NEXIS para comunicados de imprensa de 
empresas contendo resultados financeiros pró-forma. 
3. Incluindo irregularidades ou erros comunicados voluntariamente pelas empresas, obrigados pelos 
auditores da empresa ou pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA); excluindo os casos 
de alterações de métodos contabilísticos, divisões de acções em títulos, dividendos, consideração da 
inflação e operações interrompidas. 
4. Selecção de empresas onde a diferença entre os proveitos tradicionais e “core” ultrapassou mil 
milhões de dólares. 
Fonte: http://pages.stern.nyu.edu/~mwul/; base de dados Compustat da Standard and Poor’s; d’Avolio, 
G., E. Gildor e A. Shleifer, “Technology, information production and market efficiency”, em 
Economic policy for the information economy; Banco de Reserva Federal de Kansas City, 2002.
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 … prejudicando o investimento…  

Do lado das empresas, e não obstante o declínio nos rendimentos dos títulos do tesouro, as taxas 
de juro sobre empréstimos bancários não baixaram durante o ano de 2002, nomeadamente para 
mutuários de segunda linha. Ao mesmo tempo, o capital social tornou-se mais oneroso ou, em alguns 
casos, mesmo indisponível. Isto refreia de forma clara o investimento. Além disso, num contexto de 
riscos legais e de reputação intensificados, é provável que as empresas estejam a dar mais ênfase à 
regularização dos balanços e à geração de liquidez do que a operações de expansão, que também 
podem reduzir o investimento. Várias empresas também precisam de repensar os seus planos internos 
de pensões que, com o colapso do mercado de acções, provaram não ter bases suficientemente sólidas. 

… e afectando o consumo e poupança dos agregados familiares 

A derrapagem geral dos preços das acções também está a limitar o consumo, de acordo com os 
tradicionais efeitos da riqueza (ver Caixa I.1). A taxa de poupança dos agregados familiares nos EUA 
passou de uma depressão de apenas 2 por cento do rendimento disponível no final dos anos 90 para 
cerca de 4 por cento. Parcialmente subjacente a esta reviravolta está a súbita evaporação de uma 
grande parte dos seus activos de reforma, que atinge os funcionários de empresas em falência que 
concentraram muita da sua carteira de títulos nas acções da sua entidade patronal, assim como, de 
forma mais geral, os participantes em fundos de pensões, incluindo fora das fronteiras dos EUA. 

A capacidade de empréstimo bancário é saudável, com algumas 
excepções 

Entretanto, nos Estados Unidos e de forma geral na Europa, o sistema financeiro era mais 
saudável no início da baixa actual do que no início da recessão anterior. Apesar de o impacto causado 
pelos mercados de acções ter sido muito superior, técnicas de transferência de riscos de crédito têm 
permitido aos bancos, particularmente nos Estados Unidos, reduzir a sua exposição ao ciclo. Uma vez 
que o empréstimo comercial decaiu, os proveitos dos bancos são frequentemente sustentados por 
operações de crédito ao consumo. No entanto, algumas excepções a este cenário, quando ocorrem 
perdas nas participações de acções e obrigações, assim como em alguns empréstimos, podem inibir as 
operações de empréstimo. Isto tem sido um factor há muito tempo no Japão e problemas começam 
agora a emergir entre bancos alemães, através de taxas de prudência em deterioração e custos de 
capital mais elevados devido a recentes reduções de notação por parte das agências de notação 
financeira19. Apesar de não existir nenhuma prova concludente de uma rarefacção do crédito, os rácios 
de adequação do capital bancário podem agora ser mais limitadores. 

Existem tensões no sector dos seguros 

                                                
19 O problema é em parte estrutural. Os bancos alemães apresentam rácios elevados de custos/rendimentos e baixos 
retornos sobre o capital, parcialmente devido a uma depreciação por parte de bancos subsidiados pelo estado. 
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As companhias de seguros do ramo não vida, que estavam ainda a sofrer as consequências das 
perdas relacionadas com os atentados de 11 de Setembro, sofreram perdas na sua carteira de títulos 
tanto em termos de títulos de capital como de obrigações. As empresas de resseguros também foram 
duramente atingidas pelo impacto do 11 de Setembro e por uma série de catástrofes naturais, incluindo 
as recentes cheias na Europa. A situação é ainda mais difícil para as companhias de seguros de vida, 
especialmente na Europa, onde algumas delas ofereceram garantias aos investidores baseadas em 
suposições que acabaram por se revelar imprudentes acerca de retornos de capital. Algumas 
companhias tiveram de vender um grande volume de acções para cumprir requisitos de prudência, 
exacerbando possivelmente o colapso em curso do mercado e aumentando ainda mais o custo do 
capital social. As entidades reguladoras exprimiram as suas preocupações e estão a ser estudadas 
medidas para melhorar a vigilância20. Entretanto, os prémios de seguro cobrados aos agregados 
familiares e empresas aumentaram de forma significativa. 

Caixa I.3. Restaurar a confiança no sector empresarial 

Falhas na administração de empresas 

Até certo ponto, as falhas empresariais são um fenómeno cíclico. À medida que a economia 
abranda e as previsões são revistas em baixa, as empresas em situações limite ou de vulnerabilidade 
têm tendência a ruir. No entanto, a relativa brandura da baixa recente contrasta com a quantidade e 
escala das falhas de comunicação de informações e de administração empresarial que emergiram. Em 
parte, isto constitui a inevitável contrapartida da euforia do mercado financeiro do final dos anos 90, 
mas também é causado por graves conflitos de incentivos que se intensificaram à medida que 
oportunidades de lucro rápido pareciam multiplicar-se. O rebentamento da bolha dos mercados de 
títulos de capital e o aumento dos prémios de risco transmitiram uma disciplina bem-vinda aos 
emissores, investidores e intermediários. Além disso, as entidades legisladoras e reguladoras estão a 
avançar no sentido de tentar realinhar os incentivos e desencorajar a prevaricação empresarial, 
particularmente nos Estados Unidos. Porém, enquanto as normas contabilísticas e de administração 
estão a ser rescritas, a quantidade de escândalos empresariais de grande escala tem minado a 
confiança, constituindo um obstáculo para uma recuperação já relativamente controlada.  

No início de Dezembro de 2001, a Enron, uma empresa de energia dos EUA, apresentou um 
pedido de protecção de credores (ao abrigo do “Chapter 11”) no que constituiu, na altura, a maior 
falência de sempre. Revelações de fraudes maciças, sistemáticas e com grandes implicações cercaram 
esta falência. O colapso da Enron foi seguido por vários outros e por uma corrente de relatórios sobre 
práticas contabilísticas fraudulentas, divulgação propositadamente capciosa e outras infracções 
empresariais. Apesar de muita atenção se ter concentrado sobre grandes empresas dos EUA (tais como 

                                                
20 Em alguns países (nomeadamente no Reino Unido), as entidades reguladoras planeiam tornar mais rigorosa a forma 
como os rácios de solvência são calculados e aumentar a transparência dos relatórios das empresas, com vista, entre 
outros, a reduzir a margem de impulsão artificial dos rácios de prudência através de meios como a inclusão de futuros 
proveitos. Ao nível da OCDE, estão a ser empreendidos esforços no sentido de reforçar a superintendência do sector 
do resseguro através da melhoria do intercâmbio internacional de informações acerca das actividades e solvência das 
empresas. 
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a Global Crossing, Tyco, Adelphia Communications, Worldcom e Xerox), o problema é claramente 
mais global. De facto, excessos e abusos semelhantes vieram à superfície em várias empresas 
europeias proeminentes (tais como a Vivendi Universal ou a ABB), e convém relembrar que 
fragilidades prolongadas na administração de empresas constituíam um dos factores chaves das crises 
asiáticas nos anos 90 (incluindo o fraco desempenho do Japão ao longo da última década). Também 
são notáveis em vários outros mercados emergentes. 

Um dos sintomas que pressagiou o surto de “enronite” foi a divergência entre as contas nacionais 
e as medidas de lucros dos mercados de acções: nos três anos anteriores a 2000, as últimas 
ultrapassavam de forma consistente as primeiras1. A ilusão do mercado de títulos de capital foi 
alimentada pela divulgação inexacta ou incompleta de informações financeiras, com o objectivo de 
inflaccionar as vendas e os proveitos2, num cenário de aplicação rigorosa desigual das regras 
existentes3. 

A disciplina do mercado foi abalada devido a: 

 •  Supervisão deficiente do conselho de administração, com os administradores permitindo ou 
mesmo encorajando a gestão agressiva de proveitos e, em alguns casos, até a apropriação da 
reputação e recursos da empresa para proveito pessoal. 

 •  Ausência de verificações, complacência ou mesmo cumplicidade por parte dos auditores, 
principalmente devido à sua falta de independência em relação à administração (baixo volume 
de negócios, envolvimento simultâneo em actividades de consultoria com a mesma empresa). 

 •  O facto de analistas financeiros se tornarem “chefes de claque” ou promotores, nomeadamente 
no caso de ofertas públicas iniciais: as suas recomendações eram sistematicamente demasiado 
positivas, particularmente em relação a empresas com as quais as suas entidades patronais 
tinham uma relação bancária de investimento. 

 •  Uma estrutura de remuneração dos executivos que não alinhava correctamente os interesses a 
longo prazo da administração e dos accionistas. O pagamento assimétrico de direitos de opção 
de acções proporcionou aos administradores um incentivo para a assunção de riscos 
excessivos e o favorecimento de iniciativas para impulsionar os proveitos comunicados da 
empresa a curto prazo, sem os pesados descontos de quaisquer encargos a longo prazo. Além 
disso, os direitos de opção de acções não eram geralmente contabilizados como despesas nas 
demonstrações financeiras das empresas. 

Reacções das entidades reguladoras 

A reacção nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA 
(SEC) intensificou o exame minucioso às demonstrações financeiras empresariais e aumentou a 
quantidade de investigações. Foi criado um novo Grupo de Intervenção contra a Fraude Empresarial 
em meados de 2002, ligado ao Departamento de Justiça, para coordenar e supervisionar todas as 
investigações relativas a infracções empresariais. Alguns executivos já foram detidos. Mas o mais 
importante é que as entidades legisladoras agiram rápida e energicamente: em Julho de 2002, foi 
aprovada a abrangente e extensiva Lei Sarbanes/Oxley. Esta tem por objectivo dissuadir e punir a 
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fraude empresarial e contabilística e melhorar a qualidade dos procedimentos de contabilidade, 
comunicação de informações e auditoria financeira. Criou um Conselho de Supervisão da 
Contabilidade das Empresas Públicas para fazer valer a aplicação de normas profissionais e reforçar a 
independência dos auditores. Também aumenta a responsabilidade das empresas, uma vez que os 
directores executivos e financeiros devem abonar pessoalmente a veracidade e imparcialidade das 
divulgações feitas pelas suas empresas. Além disso, durante os períodos de “blackout”, em que os 
trabalhadores são impedidos de comprar e vender acções da empresa nos seus planos de pensões, os 
responsáveis da empresa também não o podem fazer. A lei tentou proteger a objectividade e 
independência dos analistas de valores mobiliários. Autorizou um novo financiamento para 
investigadores e tecnologias na SEC para expor as infracções4. A SEC tem agora autoridade para 
barrar definitivamente o acesso de administradores e directores desonestos a cargos de 
responsabilidade em empresas. As penalidades para a obstrução à justiça e a destruição de documentos 
também foram endurecidas. Entretanto a Bolsa de Valores de Nova Iorque e o Nasdaq avançaram com 
requisitos de cotação mais exigentes. 

 

Caixa I.3. Restaurar a confiança no sector empresarial (cont.) 

Reacções em outros países da OCDE. Também foram tomadas medidas para melhorar a 
administração de empresas em outros países da OCDE, ainda que de uma forma mais limitada. No 
Canadá, está a ser criado um novo Conselho de Responsabilidade Pública para supervisionar os 
auditores, foram introduzidas regras de independência dos auditores mais rigorosas, a rotatividade 
regular de parceiros de auditorias principais está a tornar-se obrigatória e uma análise por um segundo 
parceiro de todas as auditorias é actualmente exigida. No Japão, a nova lei empresarial realça o papel 
das entidades externas: as empresas são encorajadas, de agora em diante, a possuir três comités, 
compostos principalmente por administradores externos e encarregues respectivamente da realização 
de auditorias, da nomeação dos directores e da decisão da remuneração dos directores executivos. 
Além disso, a escapatória contabilística que permitia até agora aos bancos japoneses não divulgarem 
grande parte dos swaps de taxas de juro em contas extra-patrimoniais que contratavam deverá ser 
eliminada em Abril de 2003. Além disso, as empresas cotadas na Bolsa de Valores de Tóquio terão 
brevemente de publicar demonstrações de resultados trimestrais. No Reino Unido, uma onda de 
escândalos empresariais no início da década de 90 tinha já levado a importantes reformas, mas estão 
agora a ser empreendidas medidas adicionais, incluindo novas normas concedendo aos accionistas um 
voto anual relativamente aos salários dos directores das empresas, maior rotatividade dos parceiros de 
auditorias, uma separação mais rígida entre as actividades de auditoria e de consultoria e um período 
de descompressão obrigatório de dois anos antes de parceiros de auditoria poderem juntar-se à 
empresa cliente enquanto funcionário ou director. Em França, está a ser dada mais ênfase à prática de 
rotatividade dos auditores e de separação entre as actividades de consultoria e de auditoria, assim 
como ao requisito das empresas terem de dispor de comités de auditoria e de remuneração. Na 
Alemanha, está a ser constituído um novo grupo de intervenção para levar a cabo auditorias surpresa 
de empresas suspeitas de manipular informações financeiras, e um projecto-lei reforça os direitos dos 
accionistas de processarem membros dos conselhos de administração e de supervisão de uma empresa 
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em caso de comunicação de informações erróneas ou ilusórias. Na globalidade, o sentido de urgência 
em modificar as normas contabilísticas e de administração de empresas é menos premente na Europa, 
em parte porque foram expostos menos abusos e porque alguma leis já protegiam melhor os 
accionistas do que nos Estados Unidos5. 

Direitos de opção de acções. Estão a ser debatidas medidas adicionais em vários países da OCDE. 
O prolongado debate acerca dos direitos de opção de acções intensificou-se. Vários observadores e 
diversas agências governamentais apresentaram propostas no sentido de estes passarem a ser 
contabilizados como despesas e de as normas associadas à sua aplicação se tornarem mais rigorosas. 
Alguns sugerem que o seu pagamento se torne função do desempenho do sector ou do mercado, em 
vez da aplicação de termos absolutos (o que poderia levar a alterações no código fiscal), enquanto 
outros argumentam que a concessão de acções é a melhor forma de alinhar os interesses dos 
administradores e dos accionistas. O Conselho Internacional de Normas Contabilísticas (IASB) propõe 
que os direitos de opção passem a ser contabilizados como custos a partir de 2004 e, na prática, várias 
empresas estão a começar a fazê-lo. Em qualquer caso, parece que os custos de quaisquer incentivos 
devem ser completamente divulgados e que os administradores não devem, durante um determinado 
período de tempo após recebê-las, poder vender as acções ou exercer os direitos de opção que lhes são 
concedidos. 

Princípios contabilísticos. Os desastres empresariais também reacenderam a discussão acerca dos 
méritos relativos da abordagem baseada em regras às normas contabilísticas geralmente aceites nos 
EUA (GAAP) e de abordagens baseadas em princípios como as normas contabilísticas internacionais 
(IAS) promovidas pelo IASB e aplicáveis na U.E. a partir de 2005 (pelo menos para empresas 
cotadas). Desenvolvimentos recentes demonstraram de forma clara que regular-se por um conjunto de 
regras específicas não significa necessariamente que o princípio de contabilidade imparcial seja 
respeitado. O Conselho de Normas de Contabilidade Financeira dos EUA (FASB) e o IASB aceitaram 
recentemente reduzir as diferenças entre os princípios GAAP e IAS6. 

Consistência internacional. A nível internacional, surge uma importante reflexão: a reforma 
contabilística e de administração de empresas deve ser efectuada com uma consistência além-
fronteiras, sendo essa uma das maiores prioridades. A este respeito, seria desejável que, ao estabelecer 
os pormenores da implementação da Lei Sarbanes/Oxley durante os próximos meses, a Comissão de 
Valores Mobiliários dos EUA deixe espaço suficiente para idiossincrasias nacionais. 

 

—————————— 

1. Além disso, os resultados de Julho de 2002 das contas nacionais dos EUA estimam que os proveitos das 
empresas antes de impostos (após a avaliação de inventário e o ajuste de consumo de capital) tenham sido de 138 
mil milhões de dólares, ou 1,4 pontos percentuais do PIB, inferiores em 2000 ao que tinha sido primeiramente 
indicado, sendo implícito que a diferença entre as contas nacionais e a medida do mercado de acções era ainda 
maior do que se pensava inicialmente. 

2. A Caixa I.2 nas anteriores Perspectivas Económicas da OCDE mencionava várias técnicas de “cosmética” ou 
melhoramento artificial dos balanços. 



OECD ECONOMIC OUTLOOK 72 Overview 

 

© OECD, 2003 60 

3. A aplicação das leis foi reforçada em algumas áreas; contudo, no final de 1998, a SEC embarcou num esforço 
para obrigar as empresas em falta a apresentar declarações de rectificação de proveitos. 

4. No início de 2002, a SEC dispunha de uma equipa de investigação com cerca de 35 contabilistas, contra dezenas 
de milhares nas grandes empresas de auditoria. 

5. Ao nível da U.E., está a ser considerado um plano de acção com base no trabalho de um grupo de peritos em lei 
empresarial de alto nível (A Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe, Bruxelas, Novembro 
de 2002). 

6. Também pode haver um papel para a inovação tecnológica. Mesmo num mundo onde continuam a coexistir 
diferentes padrões, podem existir formas de reduzir os custos de comunicação de informações e de análise, 
acelerar a divulgação de informações e melhorar a sua comparabilidade. O desenvolvimento em curso da 
denominada linguagem XBRL (Extensible Business Reporting Language) pode ajudar a aperfeiçoar a utilidade e 
transparência das informações financeiras comunicadas segundo os padrões contabilísticos prevalecentes, a 
simplificar a divulgação e a facilitar a comunicação de informações financeiras através da Internet. Em particular, 
esta ferramenta deve permitir à administração, aos investidores, às entidades reguladoras e aos analistas e outras 
partes decompor facilmente as demonstrações das empresas e reconstrui-las utilizando as suas convenções 
preferidas, isto é, no quer diz respeito à contabilização como custos de opções de acções, reconhecimento de 
ganhos ou perdas não realizados ou contabilidade de inventário. 
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Figura I.13. – Saldos de conta corrente 
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Estados Unidos: Défice da conta corrente e taxa de câmbio real 
 
 
% do PIB 
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Saldos de conta corrente em países da OCDE em 2002 
 
% do PIB 
Portugal 
República Eslovaca 
Grécia 
Hungria 
Estados Unidos 
República Checa 
Polónia 
Austrália 
Nova Zelândia 
México 
Espanha 
Reino Unido 
Turquia 
Áustria 
Itália 
Irlanda 
Islândia 
Coreia 
França 
Canadá 
Alemanha 
Dinamarca 
Países Baixos 
Japão 
Suécia 
Bélgica 
Finlândia 
Luxemburgo 
Suíça 
Noruega 



OECD ECONOMIC OUTLOOK 72 Overview 

 

 63 © OECD, 2003 

 
milhares de milhões de USD 
 
Estados Unidos 
Reino Unido 
México 
Espanha 
Austrália 
Portugal 
Itália 
Grécia 
Polónia 
Hungria 
República Checa 
República Eslovaca 
Áustria 
Nova Zelândia 
Turquia 
Irlanda 
Islândia 
Luxemburgo 
Dinamarca 
Coreia 
Finlândia 
Suécia 
Países Baixos 
Canadá 
Bélgica 
França 
Suíça 
Noruega 
Alemanha 
Japão 
 
Fonte: OCDE. 
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Tensões e riscos 

Permanecem os riscos colaterais  

Enquanto os riscos se tornaram mais equilibrados por altura das anteriores Perspectivas 
Económicas da OCDE, a incerteza aumentou, como o reflecte o aumento de volatilidades implícitas 
sobre os mercados de títulos de capital e de obrigações. Os riscos a montante não devem ser 
ignorados, dadas as grandes dimensões de incentivo político que está ainda a ser implementado e 
considerando o colapso anterior do mercado de títulos de capital em 1987, que foi seguido por uma 
reviravolta inesperadamente rápida e forte. Mas os riscos colaterais parecem dominar nesta 
conjuntura, incluindo novos impactos sobre os mercados financeiros, com um adiamento 
complementar do investimento empresarial; uma possível redução complementar da riqueza do 
agregado familiar causada pelos preços em queda dos activos; um desenlace desordenado dos 
desequilíbrios internacionais; crises dos mercados emergentes e/ou uma oscilação dos preços do 
petróleo. Também existe um subconjunto de riscos relacionados com a possibilidade de a baixa actual 
poder ser associada a adiamentos de reformas estruturais nas economias da OCDE. 

Os preços dos títulos de capital podem cair ainda mais 

Ainda existe um risco significativo do mercado de títulos de capital sofrer um declínio ainda 
maior. Ainda que, de acordo com os indicadores convencionais, a maior parte da anterior 
sobrevalorização tenha sido resolvida21, parece que ainda não se atingiu o fundo. Além disso, as 
repercussões das baixas dos preços de títulos de capital ainda não se manifestaram. 

A poupança do agregado familiar pode aumentar, caso o preço da 
habitação desça 

Conforme indicado anteriormente, a riqueza líquida do agregado familiar encolheu nos dois 
últimos anos, mas o consumo manteve-se em níveis relativamente bons. Efectivamente, as projecções 
apoiam-se na especulação de que as despesas de consumo irão aguentar a situação até à recuperação 
do investimento. No entanto, neste caso existem riscos suplementares àqueles que se aplicam ao 
mercado de títulos de capital. Os preços da habitação têm subido muito rapidamente, criando padrões 
históricos em alguns países, ultrapassando de longe as rendas (nomeadamente no Reino Unido, 
Austrália e Estados Unidos), e os rácios de proveito sobre o preço das casas são elevados. O facto de 

                                                
21 Ainda subsiste um intenso debate em relação à posição actual ou desejável dos preços das acções: alguns vêem uma 
inversão para uma relação preço médio/rendimento (PER) de cerca de 15 a longo prazo nos Estados Unidos 
(Campbell, J. e R. Shiller, “Valuation ratios and the long-run stock market outlook: an update”, NBER Working 
Paper, n.º 8221, 2001), mas outros alegam que o PER médio pouco acima dos 20 está totalmente garantido, desde que 
a inflação permaneça baixa e que a política fiscal permaneça favorável (Siegel, J., “The rise in stock valuations and 
future equity returns”, Journal of Investment Consulting, a publicar). 
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existir ou não uma “bolha” não é muito claro22, mas não se pode ignorar o risco de os preços da 
habitação caírem ou, pelo menos, deixarem de subir, particularmente se considerarmos os níveis 
recorde de endividamento atingidos em vários países. 

Os desequilíbrios internacionais não foram senão marginalmente 
corrigidos até agora… 

A constelação de saldos de conta corrente entre países da OCDE é essencialmente bipolar (Figura 
I.13). Os Estados Unidos têm vindo a apresentar, desde há duas décadas, um importante défice de 
conta corrente, e o Japão um importante superavit, com a maior parte dos outros países a registarem 
saldos líquidos relativamente pequenos (mesmo quando são importantes em termos de percentagem do 
respectivo PIB). A economia dos EUA tem portanto absorvido uma parte desproporcional das 
economias mundiais (Figura I.14), ultimamente a um ritmo de cerca de 2 mil milhões de dólares por 
dia útil, em termos de entradas líquidas. Nas projecções de crescimento de base, prevê-se que o défice 
da conta corrente dos EUA seja superior a 5 por cento do PIB. Reflectindo estes desequilíbrios 
persistentes, a posição de investimento internacional dos EUA tem-se deteriorado rapidamente nos 
últimos anos, sendo o Japão novamente o principal homólogo, e prevê-se um crescimento do défice23. 

… e pode desenvolver-se de forma desordenada 

Até agora, o défice da conta corrente dos EUA tem sido facilmente financiado, uma vez que as 
entradas líquidas de capital têm sido impulsionadas por retornos esperados ajustados aos riscos que 
pareciam mais atraentes do que noutros países24. A composição das entradas mudou recentemente, 
com um financiamento composto por menos títulos de capital e mais obrigações, mas actualmente não 
existem sinais que levem os participantes do mercado a considerar que um défice dos EUA na ordem 
dos 5 por cento do PIB não pode ser sustentado. No entanto, a longo prazo, a acumulação da dívida 
líquida tem de abrandar e talvez inverter-se, o que significa que a conta corrente terá de ajustar-se. A 
experiência do final da década de 80 demonstra que isto pode acontecer de forma bastante suave. A 
depreciação implícita do dólar — a partir do que é actualmente um nível relativamente elevado 
(Figura I.15) — será tanto menor quanto mais robustos forem o crescimento e a procura de 
exportações dos EUA nos outros países25. No entanto, actualmente, a actividade na zona Euro e no 

                                                
22 Contrapondo-se às excessivas preocupações, foram feitas as seguintes considerações: os preços da habitação 
devidamente medidos aumentaram menos do que o indicado pela maioria dos índices publicados (os índices de preços 
da habitação baseiam-se frequentemente no preço médio de propriedades vendidas, sem um ajuste adequado relativo 
a aperfeiçoamentos de qualidade e dimensão); a liberalização financeira e a concorrência moderaram os limites 
quantitativos relativos aos empréstimos hipotecários; e num ambiente de inflação baixa, para qualquer período de 
tempo e taxa de juro, os pagamentos de hipotecas são mais suportados em termos reais, de forma a que a habitação 
tornou-se mais acessível para os agregados familiares com problemas de liquidez. 
23 Devido a problemas de registo estatístico, o défice da conta corrente dos EUA, assim como a posição de dívida 
líquida, podem estar declarados em excesso (Warnock, F. e C. Cleaver, “Financial centers and the geography of 
capital flows”, Conselho de Administradores do Sistema de Reserva Federal, International Finance Discussion 
Papers, n.º 722, 2002), mas não é provável que as distorções implícitas alterem de forma fundamental a visão global. 
24 Para uma análise mais exaustiva, consultar Mann, C., “Perspectives on the US current account deficit and 
sustainability”, Journal of Economic Perspectives, Vol. 16, n.º 3, 2002 
25 A depreciação do dólar melhoraria o saldo comercial, com o habitual afrouxamento de curva em J, mas também 
melhoraria imediatamente a posição de investimento dos EUA através de efeitos de valorização favorável (e 
impediria uma perda de riqueza de portadores não residentes dos activos expressos em dólares). 
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Japão é fraca. Com taxas de juro nominais já equivalentes a zero no Japão, uma depreciação acentuada 
do dólar pode ser altamente perturbadora, empurrando novamente vários países parceiros para a 
recessão e alimentando pressões proteccionistas. 
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Figura I.14. – Fluxos de capital e posição de investimento internacional dos Estados Unidos 
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1. As posições de investimento directo são estimadas ao valor de mercado, no final do ano. 
2. 2001 para a Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. 
Fonte: Conselho de Administradores do Sistema de Reserva Federal; Direcção de Análise Económica; 
FMI, Estatísticas Financeiras Internacionais e OCDE. 
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Figura I.15. – Taxas de câmbio efectivas reais 
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1. As linhas horizontais delineiam +/– um desvio padrão da média desde 1980. 
Fonte: OCDE, Principais Indicadores Económicos. 

 

 

 



OECD ECONOMIC OUTLOOK 72 Overview 

 

© OECD, 2003 70 

Alguns mercados emergentes são altamente vulneráveis 

O nível global do prémio de risco dos mercados emergentes, conforme observado nos índices 
agregados das margens de obrigações, aumentou desde a Primavera. A crise na Argentina arrastou-se 
e, até certa medida, espalhou-se ao Uruguai e Paraguai, através dos canais comerciais, turísticos e 
financeiros. Enquanto o Brasil seguiu um curso de política macro-económica digno de elogio nos 
últimos anos, viu a margem sobre a sua dívida aumentar durante a corrida às eleições presidenciais de 
cerca de 8 pontos percentuais em Abril para 23 pontos percentuais no início de Outubro26. Uma gestão 
de política sã ajudou a proteger o Chile, onde o crescimento abrandou, mas as margens aumentaram 
em apenas um ponto percentual. Na Ásia, os níveis de crescimento mantiveram-se bons na China e 
recuperaram de forma notável em outras economias emergentes. Mas muitos países continuam a sofrer 
de sérios problemas de dívida bancária e empresarial, e de importantes aumentos da dívida 
governamental, que foram necessários para resolver estes problemas. Além disso, o recente ataque 
terrorista na Indonésia aumentou a vulnerabilidade macro-económica deste país. Neste contexto, se 
uma ou várias das maiores economias de mercados emergentes estiverem prestes a ser vítimas de uma 
crise financeira, existe um risco de “contágio”, incluindo para bancos e empresas não financeiras em 
países da OCDE. Vários destes países tiveram já de absorver os custos relacionados com o colapso na 
Argentina, o que reduziu o seu próprio espaço para lidar com outro grande impacto. 

Os preços do petróleo poderão disparar perante a incerteza 
geopolítica 

O preço do petróleo Brent tem sofrido flutuações importantes desde a Primavera passada, devido 
ao cenário de intensificação das incertezas geopolíticas e uma agressiva acumulação de stocks. Não se 
sabe ao certo o que aconteceria ao abastecimento físico e ao preço do petróleo caso rebentasse uma 
guerra. No início dos anos 90, a invasão do Koweit pelo Iraque despoletou um pico dos preços do 
petróleo, que subiram repentinamente para mais de 40 dólares por barril mas desceram abaixo de 30 
dólares mesmo antes do início da Operação Tempestade no Deserto e, após o final da operação, 
caíram para cerca de 20 dólares. No entanto, este precedente representa uma ideia limitada quanto ao 
que aconteceria ao preço do petróleo em caso de guerra. Além disso, se estivesse prestes a haver um 
impacto no preço do petróleo, surgiria numa fase cíclica diferente, isto é, durante uma recuperação 
frágil e não no final de um período de expansão económica. Para fins explicativos, foi feita uma 
simulação utilizando o modelo Interlink da OCDE, que sugere que uma subida temporária do preço do 
petróleo de 10 dólares por barril, com a duração de um ano, levaria em média a um aumento 
temporário da inflação em cerca de 0,5 pontos percentuais e a uma diminuição temporária da produção 
de cerca de 0,25 pontos percentuais, apesar de existirem diferenças significativas entre regiões (ver 
Caixa I.4). Esta simulação não contempla quaisquer impactos fiscais relacionados com o 
financiamento de um conflito militar. Este último poderá ser diferente do que foi observado durante a 
Guerra do Golfo, quando os Estados Unidos receberam transferências dos seus aliados de cerca de 1 
ponto percentual do PIB, o que levou durante um breve período a conta corrente até um superavit 
moderado. 

                                                
26 Como grande parte da dívida em moeda local do Brasil é a curto prazo, e com um prémio de risco altamente 
variável, o país está susceptível a múltiplos equilíbrios de auto-satisfação das expectativas. Ver Razin, A. e E. Sadka, 
“A Brazilian debt-crisis model”, NBER Working Paper, n.º 9211, 2002. 
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Caixa I.4. Impacto do preço do petróleo 

Utilizando o modelo Interlink da OCDE, foi feita uma simulação de um aumento temporário dos 
preços do petróleo de 10 dólares por barril desde o primeiro semestre de 2003 até ao final do ano (um 
salto de cerca de um terço em relação aos níveis recentes).  

Presume-se então que o preço do petróleo regresse à trajectória assumida na linha de base, ou seja, 
25 dólares por barril. Conforme é realçado no texto, a dimensão e o momento de ocorrência do 
aumento não pretendem de forma alguma ser uma previsão da escala ou duração provável das 
consequências da guerra no Médio Oriente sobre os preços do petróleo. A simulação tenta 
simplesmente ilustrar os possíveis efeitos de um aumento temporário dos preços do petróleo sobre o 
panorama geral. 

Assume-se ainda que as autoridades monetárias dos Estados Unidos e da zona Euro aumentam as 
taxas de juro a curto prazo em cerca de 0,25 pontos percentuais, em resposta à subida temporária da 
inflação (conciliando assim parcialmente a subida temporária da inflação)1, que a política financeira 
discricionária permanece inalterada e que os assalariados e negócios não se apercebem da subida dos 
preços. Não foram incluídos na simulação quaisquer efeitos sobre a confiança ou aumentos dos níveis 
de incerteza, nem foram tomadas em conta quaisquer implicações financeiras de um aumento da 
despesa militar. 

Na simulação, o impacto da subida dos preços do petróleo varia em função dos países, 
dependendo largamente da medida em que são importadores de petróleo líquido. Sob vários aspectos, 
os impactos económicos são idênticos àqueles do impacto de condições comerciais adversas: a receita 
nacional diminui e o saldo da conta corrente deteriora-se. Os mais afectados são a zona Euro e o 
Japão.2 

No entanto, ao contrário de um impacto de condições comerciais, a subida dos preços do petróleo 
também representa um aumento nos preços de abastecimento e tem portanto um impacto mais 
uniforme sobre os preços de consumo nos diversos países (Painel A). Preços de consumo mais 
elevados diminuem o rendimento disponível do agregado familiar a curto prazo. A combinação de um 
rendimento mais baixo do agregado familiar com um rendimento nacional reduzido tem os maiores 
impactos sobre a actividade no Japão e na zona Euro (Painel B). 
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Consequências de um impacto de $10 sobre o preço do petróleo 

  

 

 

 

 

 

 

 

A. Inflação (taxa anualizada) B. Quebra de Produção 

Por cento Por cento 

 Estados Unidos Estados Unidos 

 Zona Euro Zona Euro 

 Japão Japão 

 

—————————— 

1. Não foi tida em conta qualquer alteração das taxas de juro no Japão. 

2. Em contraste, o Reino Unido, o Canadá, a Noruega e a Austrália sofrem um efeito de condições comerciais 
positivas e uma melhoria no saldo da conta corrente (não indicado). 

 

Os riscos são afectados pelo desempenho da oferta e por reformas 
estruturais 

Os riscos anteriores não são independentes do desempenho da oferta das economias da OCDE. A 
este respeito, os desenvolvimentos durante a baixa foram relativamente encorajados nos Estados 
Unidos, onde o crescimento da produtividade permaneceu forte, mas foi misto em outros países. Se 
fossem aumentados os esforços de reforma, a elasticidade a longo prazo das economias nacionais 
relativamente a choques melhoraria e as consequências sobre os níveis de confiança empresarial far-
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se-iam sentir durante o período de projecção. Tais reformas teriam de incluir medidas para promover a 
concorrência do mercado de trabalho e de produtos27. 

 

 

                                                
27 Ver Capítulo VI, “Concorrência no mercado de produtos e desempenho económico”. 
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