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Avaliação geral da situação macroeconômica : 
uma retomada firme mas irregular 

A retomada está recuperando um bom ritmo, embora irregular... 

A atividade global está retomando, com melhores condições no mercado financeiro, e o 
investimento empresarial em proceso de suceder ao consumo. A taxa de crescimento do PIB na 
OCDE, que estagnou aquém do potencial nos três últimos anos, se manteve em taxa anual que excedia 
provavelmente os 3 porcentos na segunda metade do ano 2003, e projeta-se que continue em torno 
desse ritmo para o período 2004-2005.  A retomada é impulsionada pela economia dos Estados-
Unidos e          - menos usual à luz do fraco desempenho de crescimento na última década - pelo 
Japão, que realizou de maneira surpreendente um salto importante. A zona euro, na qual a demanda 
doméstica permaneceu fraca por mais tempo, será um tanto sustentada pela retomada global, mas é 
pouco provável que se recupere completamente dessa considerável inatividade nos dois próximos 
anos. Globalmente, a inflação continuará baixa, com queda progressiva projetada para a zona euro, 
enquanto a deflação provavelmente retroceda no Japão. Prevê-se a progressão dos mercados de 
trabalho, com aumento bastante elevado do emprego nos Estados Unidos, após as reduções dos dois 
anos precedentes. Na zona euro, pelo contrário, a retomada do emprego permanecerá provavelmente 
mais lenta num contexto de acumulação de emprego ainda relativamente vasta. As perspectivas de 
melhoria do emprego, embora modestas, deveriam por sua vez reforçar a confiança e sustentar o 
consumo. 

 

... e com desequilíbrios preocupantes... 

Os riscos parecem mais moderados de que nos dois últimos anos. No que se refere à depressão, 
vários riscos negativos cercam esta previsão básica. O fato de a retomada global depender da 
economia americana é preocupante, tendo em vista a grande insustabilidade fiscal e os déficits das 
contas correntes. Em certo ponto, estas poderiam ocasionar uma queda rápida e indesejável da taxa de 
câmbio e um aumento significativo das taxas de juro a longo prazo, suscetíveis de se propagarem 
pelas outras regiões. O alto endividamento das famílias em certos países poderia fazer com que o 
consumo diminua proporcionalmente, em particular caso as taxas de juro aumentem 
significativamente. A retomada do investimento também é vulnerável na medida em que a avaliação 
da bolsa de valores pode continuar refletindo expectativas otimistas a respeito do crescimento dos 
benefícios. Por outro lado, a volta imediata da confiança poderia levar a uma retomada mais rápida, 
através, entre outros, de investimento empresarial mais robusto. A experiência anterior sugere também 
que, logo que a retomada esteja firmamente consolidada nos Estados Unidos, o crescimento possa ser 
mais veloz de que previsto em várias regiões.  

 

... requerendo flexibilidade monetária sustentada, políticas fiscais 
viradas para o futuro e reformas estruturais ousadas 

Contra este cenário, a orientação da política monetária pode e deve continuar se adaptando bem à 
retomada. Na maioria dos países, a capacidade de apoio oriunda do setor fiscal é esgotada. Qualquer 
flexibilidade ajudaria os ajustes orçamentários, já bastante desafiadores, que permanecem para serem 
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empreendidos em muitos países, de forma mais notável nas maiores economias da OCDE. No 
mínimo, medidas confiáveis de consolidação fiscal devem ser elaboradas agora para serem executadas 
quando a retomada estiver fortalecendo. Essas medidas devem ser encaixadas em quadros de trabalho 
a médio prazo, para assegurar a continuação constante dos ajustes durante todo o impulso, o que não 
era o caso da retomada ocorrida nos fins dos anos 90. Essa política macroeconômica mista deve ser 
combinada com esforços intensificados de reforma estrutural, o que ajudará a expansão do 
crescimento potencial e flexibilizará os custos gerados pelo ajuste da política fiscal. 

Evolução em diversos países da OCDE 

Austrália 
A economia desacelerou nitidamente durante a primeira metade de 2003, quando o rápido 

crescimento da demanda doméstica foi quase ponderado pela importante queda das exportações. Com 
a produção agrícola no ponto de recuperar da seca, e com o retrocesso das influências externas 
adversas, prevê-se que a atividade econômica ganhe impulso, a despeito da desaceleração cíclica do 
investimento habitacional. O mercado de trabalho deveria melhorar ainda mais, com a inflação 
permanecendo sob controle e importantes ganhos de produtividade, com a moderação dos salários e o 
dólar australiano forte. 

Áustria 
O crescimento da produção foi fraco durante a primeira metade do an, mas espera-se que ganhe 

velocidade gradual neste ano e em 2005 com a ampliação da retomada na Europa. A taxa de 
desemprego diminuirá ligeiramente  e a inflação continuará baixa. As reduções de impostos 
programadas para 2005, que serão em grande parte financiadas pela dívida, significam que haverá uma 
demora antes de se alcançar os objetivos de orçamento equilibrado, e terão provavelmente um impacto 
pro-cíclico. Deve ser dada prioridade aos cortes de gastos públicos para deixar espaço às reduções 
tributárias planejadas, enquanto que devem ser diminuídos os obstáculos ao incremento da 
participação no mercado de trabalho. 

Bélgica 
O crescimento econômico está iniciando sua retomada e deveria alcançar 2 ¾ porcentos em 2005, 

com a retomada da economia internacional e o fortalecimento do investimento empresarial. Enquanto 
isto, o desemprego permanecerá provavelmente superior a 8% e a inflação decrescerá para debaixo de    
1 ½ porcento em 2004-2005, refletindo sobretudo o aumento nitidamente inferior dos custos por 
unidade de mão-de-obra. 

Canadá 
Desde a primavera uma série de choques adversos e a apreciação incisiva da taxa cambial 

causaram um nítido enfraquecimento econômico. A desaceleração da produção e os preços inferiores à 
exportação também contribuiram para o rápido declínio da inflação. Mas as fortes despesas de 
famílias e a esperada retomada global da demanda deveriam ajudar o crescimento de produtividade a 
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voltar acima da sua taxa potencial. Com o tempo, o aumento da capacidade de utilização e o acréscimo 
do lucro também apoiam a recuperação do investimento empresarial. 

República Checa 
O crescimento da demanda doméstica está enfraquecendo a medida que os efeitos da expansão 

fiscal anterior vão decrescendo. Mas sinais de retomada nas exportações estão se tornando visíveis. 
Isto, junto com o incremento do investimento impulsionado por empresas estrangeiras, deveria levar à 
aceleração progressiva do PIB até além dos 3 porcentos nos dois próximos anos.  

Dinamarca 
A demanda diminuiu consideravelmente, refletindo o fraco crescimento do mercado de 

exportações e a cautela das famílias e empresas. As perspetivas de crescimento deveriam melhorar a 
medida que a situação internacional está pogredindo e que as firmas têm otimismo suficiente para 
incrementar o investimento e a contratação. As pressões no salário e na inflação dos preços se 
tornaram mais flexíveis quando a produção caiu abaixo do potencial, e estarão provavelmente contidas 
durante o período projetado. 

Zona euro 
Estima-se que o crescimento ainda diminuiu brutalmente para chegar a um pequeno ½ porcento 

em 2003. Deveria subir para 1 ¾ e 2 ½ porcentos em 2004 e 2005 respetivamente, sustentado pelo 
impulso do comércio mundial, o melhor balanço empresarial e a postura de suporte à política 
monetária. No entanto, uma apreciação mais aprofundada da taxa cambial poderia dificultar a 
retomada. A política fiscal é estabelecida para ser globalmente neutra apesar dos pedidos de 
consolidação fiscal. Prevê-se que a taxa de emprego alcance seu máximo, com 9% em 2004, a inflação 
permanecendo contida. 

Finlândia  
 O PIB caiu ligeiramente durante a primeira metade de 2003, apesar do incentivo fiscal 

significativo para o público e o consumo privado. É provável que a recuperação do comércio mundial 
contribue substancialmente para o crescimento nos próximos anos, e que o déficit atual na produção 
negativa termine em volta de 2005. 

França 
O PIB declinou um pouco na primeira metade de 2003, refletindo a queda brutal das exportações, 

o crescimento mais lento do consumo e a diminuição do investimento por parte do setor empresarial. 
Quando considerando a extensão da desaceleração, o desemprego cresceu moderadamente apenas. Ao 
mesmo tempo, a onda de calor em agosto e o aumento dos preços administrativos puseram termo ao 
declínio da inflação. Globalmente, projeta-se que a atividade econômica comece a recuperar 
moderadamente na segunda metade de 2003, e a se tornar mais forte desde então, com o aumento do 
PIB para uns 2 ½ porcentos em 2005. 
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Alemanha 
A produção caiu na primeira metade de 2003, com exportações decrescendo nitidamente e a 

demanda doméstica permanecendo fraca. Enquanto estima-se que a atividade para o ano inteiro 
estagnou, indicadores virados para o futuro preveêm que o crescimento aumente na segunda metade 
do ano e em 2004, impulsionado inicialmente pelo fortalecimento das exportações. Com a ampliação 
da atividade em 2005, projeta-se que o PIB crescerá para além da sua taxa potencial, até uns 2 ¼ 
porcentos. 

Grécia 
A economia permaneceu forte na primeira metade de 2003, graças à demanda doméstica enérgica 

compensando fracas exportações. Com o suporte das condições monetárias e outras,  e a retomada das 
exportações líquidas devida à retomada internacional, estima-se que o crescimento de produção 
ganhará velocidade adicional antes de desacelerar um tanto em 2005. O mercado de trabalho deveria 
continuar melhorando, mas é provável que a diferença de inflação, comparada com a média da zona 
euro, continue se ampliando. 

Hungria 
Prevê-se que o crescimento aumente de 3 porcentos em 2003 para 4 porcentos em 2005 e se torne 

mais equilibrado. Enquanto o excepcional crescimento de consumo persistiu no primeiro trimestre de 
2003, é previsto que desacelere consideravelmente. Estima-se que as exportações aumentaram na 
segunda metade de 2003, e é previsto que acelerem ainda mais. 

Islândia 
Uma nova expansão econômica começou, impulsionada  pela demanda doméstica, e é previsto 

que o crescimento exceda os 5 porcentos anuais em 2005, com a boa progressão do trabalho sobre os 
maiores projetos de investimentos ligados ao alumínio. A inflação vai provavelmente se tornar 
altamente prioritária na série de objetivos oficiais. 

Irlanda 
O crescimento do PIB caiu brutalmente de 7 porcentos em 2002 para 1 ¾ estimado em 2003, com 

exportações atingidas pela apreciação do euro e o rápido declínio do investimento. O crescimento está 
iniciando sua retomada para alcançar os 3 ½ porcentos em 2004 e quase 5 porcentos em 2005. Com a 
taxa de desemprego permanecendo cerca de 5 porcentos, a inflação deveria diminuir para 3 porcentos 
nos dois anos seguintes. 

Itália 
A economia perdeu velocidade na primeira metade de 2003, mas desde então recuperou um 

pouco. O crescimento deveria ser gradualmente reforçado em 2004, em grande parte graças ao 
crescimento mundial mais robusto. O emprego se comportou bem graças a reformas estruturais. A 
persistência da alta inflação está prejudicando a competitividade, mas a diferença contínua de 
produção e os custos decrescentes por unidade de mão-de-obra deveriam apoiar a deflação em 2004. 
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Japão 
Após a recente aceleração do crescimento, liderada pelo investimento empresarial e as 

exportações, a atividade estará provavelmente sustentada pelo crescimento das trocas mundiais. É 
pouco provável, porém, que a tendência à alta, concentrada em certas indústrias manufatureiras, esteja 
bastante forte para reduzir o desemprego de maneira significativa ou para acabar com a deflação. A 
pressão para o aumento do iene e as tensões associadas à crescente dívida pública representam riscos 
para a duração da expansão. 

Coréia 
A economia sofreu uma nítida desaceleração na primeira metade de 2003 após uma série de 

choques negativos. O fortalecimento da confiança e a melhoria do comércio mundial deveria conduzir 
a retomada a elevar o crescimento em volta dos 4 ¾ porcentos em 2004 e dos 5 ½ porcentos em 2005. 
No entanto, existem riscos, inclusive a apreciação adicional da taxa cambial e uma certa diminuição 
no setor de famílias consecutiva à explosão do crédito, que poderiam prejudicar a duração e a força da 
retomada. 

Luxemburgo 
 O crescimento do PIB foi bastante baixo pelo terceiro ano seguido em razão da fraqueza dos 

mercados financeiros e da estagnação na zona euro. É provável que se intensifique em 2004 com a 
retomada das exportações e do investimento empresarial. No rastro do recente e lento ajuste do 
mercado de trabalho, projeta-se que o crescimento do emprego siga o ciclo econômico com atraso 
considerável. 

México 
Prevê-se que o acréscimo das exportações nos Estados Unidos seja o principal motor da retomada, 

atrasada em razão da fraqueza do setor manufatureiro nos Estados Unidos. É previsto que o ritmo da 
atividade ganhe velocidade com a expansão do investimento empresarial e do emprego. A inflação do 
preço de consumidor está decrescendo novamente e se tornará provavelmente alvo das atenções no 
final do ano. 

Países-Baixos 
Após dois anos de quase estagnação, a economia holandesa se contraiu na primeira metade de 

2003. O PIB parece estar declinando de ½ porcento para o ano todo, com os consumidores se 
ajustando aos fracos rendimentos disponíveis e o efeito de diminuição das riquezas ; o negócio está se 
esforçando por restaurar competitividade e balanços empresariais corretos, e o governo apertou a 
política fiscal. Embora o crescimento real do PIB possa alcançar 1 porcento em 2004 e acelerar até 2 
porcentos em 2005, isto ainda deixaria uma diferença de produtividade negativa, e estima-se que a 
taxa de desemprego aumentará para 5 porcentos em 2004. Isto deveria levar à desaceleração 
suplementar dos salários e preços. 
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Nova-Zelândia 
A atividade permaneceu muito alta nos quatro anos anteriores. Mais recentemente, o dinamismo 

devido à imigração superou o impulso negativo da apreciação da taxa cambial. Isto causou a 
ampliação dos recursos produtivos. O aumento dos preços de moradia estão conferindo ímpeto 
adicional à demanda doméstica. O ritmo de atividade, porém, deveria voltar logo a taxas normais de 
crescimento. 

Noruega 
Prevê-se que os cortes importantes nas taxas de juro, a depreciação da taxa cambial, o crescente 

investimento no petróleo e a expansão dos mercados de exportação levem à retomada econômica no 
final de 2003. O crescimento do PIB continental poderia alcançar 2 ¾ porcentos em 2004, com a taxa 
de desemprego culminando em 4 ¾ porcentos. A inflação deveria continuar baixa, refletindo a 
diferença negativa de produtividade que permanece para ser encerrada em 2005 somente. 

Polônia 
O PIB aumentou em 3 porcentos anuais na primeira metade de 2003, impulsionado pelo forte 

crescimento das exportações após a depreciação do zloty. Projeta-se que a melhor rentabilidade e o 
acréscimo da demanda do consumidor alarguem a base da retomada, possibilitando o fortalecimento 
do crescimento, que poderia alcançar 4 ½ porcentos em 2005. Prevê-se que o desemprego comece a 
decrescer no final de 2004, quando a contratação iniciar sua expansão, mas a diferença produtiva, que 
continua ampla, deveria manter as pressões inflacionárias sob controle. 

Portugal  
Considera-se que a atividade se contraiu em 2003, refletindo a queda adicional da demanda 

doméstica e mercados externos enfraquecidos. No entanto, ambos se elevaram em meados do ano, e 
há perspectivas de retomada gradual em 2004 e 2005. A diferença de produção, porém, continuará 
importante em 2005, e a taxa de desemprego alta. Nesse contexto, a diferença de inflação com a zona 
euro deveria continuar diminuindo. 

República Eslovaca 
A produção vai provavelmente acelerar em 2004, impulsionada por fortes investimentos privados 

e exportações, e o crescimento deveria alcançar quase 4 ½ porcentos em 2005. É previsto, porém, que 
a inflação básica apareça novamente em 2004, com preços administrados aumentando para o nível de 
retomada dos custos, mas que que também se aproxime em seguida da taxa média de inflação na 
União Européia. O desemprego continuará diminuindo, mas permanecerá em nível elevado. 

Espanha 
A atividade se mostrou mais resistente na Espanha de que na maioria dos outros países da União 

Européia. Enquanto a demanda estrangeira sofreu da fraca atividade na Europa e da apreciação do 
euro, a demanda dinâmica no consumo e na construção sustentaram o crescimento. Entrementes, a 
inflação abrandou parcialmente em razão da apreciação do euro, embora persista uma significativa 
mas tímida diferença inflacionária com a zona euro. O crescimento deveria acelerar progressivamente 
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para chegar a 3 porcentos em 2005, com uma contribuição mais equilibrada através das componentes 
da demanda. 

Suécia 
A economia progrediu moderadamente em 2003, com o crescimento da produção permanecendo 

aquém de sua taxa potencial. As perspectivas para 2004 e 2005 parecem melhores, com previsão de 
retomada da demanda externa e aceleração das despesas de famílias e do investimento empresarial. 
Enquanto que diminuiu o risco imediato de inflação devido às negociações coletivas de salários na 
primavera 2004, os acordos finais poderiam acabar reduzindo as horas trabalhadas, restringindo assim 
o crescimento potencial. 

Suiça 
A Suiça foi mais tocada que a maioria dos outros países da OCDE pela desaceleração da atividade 

internacional. A produtividade parece ter declinado em ½ porcento em 2003, mas poderia aumentar 
progressivamente e crescer em 1 ¼ porcento em 2004 como resultado do melhor ambiente externo e 
da queda do franco. É provável que o desemprego não diminua antes da segunda metade de 2004, 
enquanto que a inflação poderia recuar ainda e levar à estagnação virtual dos preços. 

Turquia 
Um círculo virtuoso de estabilidade fiscal, o declínio das taxas de juro e a confiança crescente 

deveriam ajudar a manter o crescimento do PIB no caminho certo. Após aumentar em 5 porcentos em 
2003, o PIB pode desacelerar ligeiramente em 2004 como resultado dos ajustes na constituição de 
estoques, mas deveria voltar a subir em 2005 na medida em que mantêm-se expectativas positivas. 

Reino Unido 
A economia do Reino Unido continua manifestando maior flexibilidade que a maioria dos países 

da OCDE. O crescimento, liderado pelo consumo privado e público, permaneceu perto do potencial, 
enquanto que inflação e desemprego permanecem baixos a nível internacional. A recente melhoria da 
atividade deveria levar o crescimento acima  da tendência em 2004-2005, com uma composição das 
despesas mais equilibrada, podendo ser evitada a instabilidade decorrente do mercado da habitação. 

Estados Unidos 
O crescimento econômico aumentou significativamente desde a primavera, sustentado pelas 

políticas fiscais e monetárias altamente incentivadoras. O consumo reagiu energicamente ao aumento 
de rendimento induzido pela redução tributária, e o investimento empresarial cresceu sensivelmente. 
As despesas militares continuam estimulando amplamente a demanda. O recente e rápido crescimento 
da produtividade é indício de bom agouro para o futuro investimento e crescimento. Apesar da sua 
firmeza, a retomada atual ainda não gerou ganhos de emprego, e a confiança do consumidor continua 
moderada. 
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Economias de países não membros 

A atividade econômica nos países asiáticos não membros conheceu um impulso rápido após a 
retenção da explosão da Síndrome Respiratória Aguda Severa no mês de junho. Prevê-se que o 
crescimento das Economias Asiáticas Dinâmicas ganhe terreno em 2004 graças a fortes exportações, 
especialmente na China, e à retomada da demanda doméstica. Na China, a subida rápida das despesas 
de capital, acompanhada da aceleração marcada dos empréstimos bancários, está conduzindo o 
crescimento real do PIB no seu melhor ritmo há  muitos anos. As autoridades monetárias enfrentam 
agora o desafio de assegurar que o crescimento do empréstimo não se torne excessivo, uma tarefa 
dificultada pelo amplo equilíbrio do excesso de pagamento e das reservas substanciais de excedentes 
no sistema bancário. 

Orientação fiscal durante o ciclo : o papel da dívida, das instituições e das 
restrições orçamentárias  

Este capítulo descreve em que medida a política fiscal teve uma influença estabilizadora ou 
destabilizadora na atividade econômica da zona OCDE nas duas últimas décadas, e examina alguns 
fatores institucionais que podem ter ocasionado o resultado observado. As preocupações legitimando 
este capítulo são vinculadas ao fato de as intervenções fiscais discricionárias poderem ser pro-cíclicas, 
como no caso de aperto orçamentário durante a desaceleração. As principais conclusões do capítulo 
são que, em primeiro lugar, as orientações fiscais tendem a ser essencialmente contra-cíclicas durante 
os maus períodos na zona OCDE, embora com sinais de flexibilidade pro-cíclica discricionária quando 
da retomada. O endividamento também parece ser um fator determinante para a orientação fiscal 
durante o ciclo econômico. Em segundo lugar, a proporção de tributos elevados possibilita a maior 
contra-ciclicidade automática, mas os cortes nos impostos implementados durante a retomada podem 
reduzir o alcance do abrandamento contra-cíclico durante a subsequente deceleração. Em terceiro 
lugar, as restrições impostas pelo Tratado de Maastricht (MT), e mais tarde pelo Pacto de Estabilidade 
e Crescimento (SGP), não parecem ter criado uma tendência pro-cíclica sensível durante a 
desaceleração no conjunto da zona da União Econômica e Monetária (EMU). Em quarto lugar, é 
menos provável que ocorram apertos fiscais destabilizadores durante a desacelaração na presença de 
rigidez de gastos. Isto é o caso quando, por exemplo, os custos de pessoal, que são mais difíceis de 
reduzir que os custos de investimento, representam uma vasta proporção das despesas 
governamentais, e quando o governo é um empregador importante no setor privado. Finalmente, as 
instituições políticas, inclusive a coesão política do governo, os ciclos e as instituições eleitorais, 
também importam. 

Relações fiscais em todos os níveis do governo 

As economias da OCDE enfrentam o desafio comum de aumentar a eficácia do setor público, e as 
relações fiscais entre os governos centrais e sub-nacionais estão sendo examinadas cada vez mais 
detalhadamente sob esta perspectiva. Enquanto que a descentralização representa vantagens aparentes, 
a escolha entre abastecimento central e local não está muito clara e a devolução não ocorreu de 
maneira igual na zona OCDE durante as duas últimas décadas. A diversidade institucional -  muitas 
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vezes enraizada na história – tira conclusões gerais sobre a melhor implementação das relações fiscais 
intergovernamentais difíceis de formular, mas o balanço das experiências nos países desta zona mostra 
que as questões importantes são semelhantes nos diversos países. As principais conclusões do capítulo 
são que, em primeiro lugar, a proporção subnacional de despesas aumentou mais depressa que a 
proporção correspondente de rendimentos, com um crescente volume de subvenções 
intergovernamentais fazendo a diferença. Essas tendências não refletem necessariamente maior 
autonomia a nível local, já que os governos centrais impõem cada vez mais normas, padrões mínimos 
de qualidade, e regras fiscais visando a assegurar conformidade nacional. Em segundo lugar, a 
atribuição da responsabilidade dos custos às jurisdições subnacionais necessita uma avaliação 
contínua dos problemas de propagação e de economia de escala, resultantes do fato que as fronteiras 
políticas não são necessariamente eficientes.  Em terceiro lugar, com seus próprios recursos tributários 
permanecendo provavelmente limitados, essa concepção das atribuições e transferências 
intergovernamentais é crítica para a entrega de um serviço subnacional eficiente. Finalmente, há 
espaço para melhorar a disciplina fiscal subnacional, com regras fiscais desempenhando um papel 
importante. Mas muitos dos problemas para conciliar a autonomia fiscal a nível subnacional e a 
coordenação nacional (ou supranacional) permanecem para ser resolvidos. 

Melhorando a relação custo/eficácia das despesas públicas 

As despesas públicas aumentaram constantemente durante as três últimas décadas para alcançar 
41 porcentos do PIB em 2003 na zona da OCDE. Pressões para cima vão provavelmente se 
intensificar, especialmente como consequência do envelhecimento da população enquanto que a 
maioria dos países da OCDE agora têm muito pouca margem para  aumentar sua tributação ou dívida 
com o objetivo de financiar custos superiores. Nesse momento, são necessárias reformas visando a 
conter o aumento dos gastos públicos e elevar sua rentabilidade. Este capítulo apresenta a estratégia de 
reforma para caminhar nessa direção, fundamentada em balanço detalhado por país para os dois terços 
dos países da OCDE : Reformando o processo orçamentário. As regras fiscais têm de desempenhar 
um papel na contenção do aumento dos custos públicos, mas precisam ser acompanhadas por 
princípios orçamentários conduzindo a uma repartição eficiente dos fundos em todos os programas de 
despesas. Os esforços devem ser concentrados na extensão dos horizontes de planejamento, na 
redução da fragmentação orçamentária e no aumento do enfoque nos impactos das despesas públicas. 
Ajustando as práticas de gerenciamento. Ao se dirigir para uma abordagem do gerenciamento voltada 
aos resultados, com ênfase especial na satisfação do usuário, deve ser dada atenção particular à 
identificação de bons indicadores de desempenho e à concepção de mecanismos apropriados de 
incentivo para encorajar as entidades públicas a alcançar os resultados desejados. Levando mais em 
conta os sinais do mercado. O fato de submeter os fornecedores de bens financiados pelo setor 
público à pressão concorrencial pode melhorar a relação custo/eficácia. A demanda de serviços 
financiados pelo setor público pode, porém, ser estimulada pelo fornecimento de serviços mais 
diversificados e de maior qualidade. Evitar efeitos adversos no dinheiro público pode requerer o 
aumento dos custos do usuário para conter demandas excessivas de numerosos "bens públicos". Ao 
levar em consideração os sinais do mercado, pode ser que apareça um equilíbrio entre os objetivos de 
eficiência e de equidade. 
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