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Crescimento mais forte, mas os riscos ameaçam
Após um longo período de crescimento débil, a economia mundial está finalmente a crescer cerca de

4%, a média histórica das últimas décadas.

Trata‑se de uma boa notícia. E esta notícia é ainda melhor sabendo que, em parte, este crescimento
mais sólido da economia mundial é apoiado por uma recuperação bem‑vinda no investimento e no
comércio mundial. A recuperação no investimento é um aspeto a destacar, dado que o curso da atual
expansão vai depender fortemente do desempenho ao nível do investimento.

Apesar de há muito esperada, a retoma no investimento continua a ser inferior à registada em
períodos de expansão anteriores. O mesmo se aplica às trocas comerciais globais, que se prevê irão
crescer a um ritmo digno de nota, ainda que não espetacular, salvo se for prejudicado por tensões nas
trocas comerciais.

No entanto, e contrariamente ao sucedido em períodos anteriores, os 4% de crescimento mundial não
se devem a aumentos de produtividade nem a grandes alterações de índole estrutural. Desta vez, o
aumento de solidez na economia deve‑se, em larga medida, ao apoio por parte da política monetária e
orçamental.

Durante muitos anos, a política monetária era a única receita possível. Durante a crise financeira
internacional, os bancos centrais diminuíram as taxas de juro de forma agressiva, injetaram fundos na
economia e compraram ativos a um ritmo recorde numa tentativa de estimular a economia.

Em contraste, na maioria dos países, a política orçamental manteve uma postura prudente ou
tornou‑se inclusivamente restritiva. Mesmo assim, as taxas de juro em mínimos históricos proporcionaram
aos governos uma oportunidade para utilizarem a margem orçamental disponível para estimular o
crescimento, conforme fortemente defendido pela OCDE em 2016. Muitos governos de países membros
da OCDE estão agora a seguir este conselho. De início, os recursos possibilitados devido à descida dos
juros foram utilizados pelos governos para evitar cortes na despesa ou o aumento dos impostos. Com as
melhorias na situação económica, muitos governos começaram a levar a cabo uma flexibilização
orçamental adicional.

Agora que a política monetária está finalmente a começar a voltar ao normal, os governos estão a
intervir para darem apoio em termos de política orçamental. Podemos dizer que a política orçamental é a
nova receita: três quartos dos países da OCDE estão agora a proceder à flexibilização orçamental. Em
alguns países, o estímulo orçamental é altamente significativo, sendo menos ambicioso noutros países.
Mesmo assim, a flexibilização orçamental vai ter repercussões importantes na economia mundial. A curto
prazo, vai contribuir para o crescimento. No entanto, os países que têm registado períodos de expansão
mais alongados poderão constatar que este estímulo orçamental (nos casos em que for significativo) vai

OECD ECONOMIC OUTLOOK, VOLUME 2018 ISSUE 1 - ISBN 978-92-64-300071 © OECD 2018

http://dx.doi.org/10.1787/eco_outlook-v2018-1-en


também fazer aumentar as pressões inflacionistas no curto prazo. Só o tempo dirá se a estes ganhos de
curto prazo vão corresponder algumas dificuldades no médio prazo. O que importa é que, ao fazerem
estas escolhas, os governos estejam plenamente cientes dos impactos que as suas políticas irão ter no
médio prazo, e não estejam focados exclusivamente nos benefícios do estímulo orçamental no médio
prazo.

O forte crescimento a que estamos a assistir está também associado a uma sólida criação de emprego
em muitas economias. Com efeito, é particularmente gratificante ver que, na zona da OCDE, o
desemprego deverá alcançar o nível mais baixo desde 1980, apesar de se manter elevado em alguns
países. Graças a esta criação de emprego robusta e à consequente intensificação de carências em
matéria de mão‑de‑obra, prevemos agora um aumento dos salários reais em muitos países. Este
aumento é, contudo, algo modesto. No entanto, há sinais claros de que os salários estão finalmente numa
trajetória ascendente. Esta é uma evolução importante, dado que a crise global teve um impacto forte nos
rendimentos das famílias, sobretudo para os trabalhadores não qualificados e de baixos rendimentos.

Apesar de todas estas boas notícias, persistem riscos para as perspetivas globais. E quais são estes
riscos? Em primeiro lugar, há que evitar uma escalada das tensões comerciais. Vale a pena recordar que,
em parte, a intensificação das restrições comerciais não é nada de novo. Afinal, desde o início da crise
financeira global de 2007, foram implementadas mais de 1200 novas restrições comerciais por países do
G20. Mesmo assim, conforme descrito no Capítulo 2, uma vez que existe uma integração e uma
interligação na economia mundial muito mais fortes do que no passado, uma nova escalada das tensões
comerciais poderá afetar significativamente a expansão económica e prejudicar as cadeias de valor
globais que são vitais.

Outro risco importante para o futuro está relacionado com a subida dos preços do petróleo. Os preços
do petróleo aumentaram perto de 50% no último ano. A subida persistente dos preços do petróleo vai
fazer aumentar as pressões inflacionistas e agravar os desequilíbrios externos em muitos países.

Nos últimos anos, taxas de juro extremamente baixas incentivaram as famílias e as empresas a
contrair empréstimos em alguns países, e provocaram uma sobrevalorização dos ativos (p. ex., casas,
ações) em muitos outros. Neste contexto, a subida das taxas de juro pode ser problemática para os
países, famílias e empresas altamente endividados. Obviamente, esta subida das taxas de juro foi, em
larga medida, prevista, pelo que não deve criar quaisquer perturbações de maior. Mesmo assim, se a
inflação subir mais do que o previsto e os bancos centrais forem forçados a aumentar as taxas de juro a
um ritmo mais rápido, é provável que o sentimento dos mercados sofra uma viragem abrupta, provocando
uma correção repentina nos preços dos ativos.

Uma subida mais rápida das taxas de juro nas economias avançadas pode também continuar a gerar
uma desvalorização significativa das divisas e provocar volatilidade em algumas economias de mercados
emergentes (EME) que dependem fortemente de financiamento externo e que enfrentam desequilíbrios
internos ou externos. As tensões geopolíticas podem também contribuir para correções repentinas dos
mercados ou novos aumentos nos preços do petróleo. O Brexit e a incerteza política em Itália podem
fazer aumentar as pressões sobre a expansão na área do euro.

O que significa tudo isto para as políticas? Uma vez que a dívida privada e pública continua a ser
elevada em alguns países, o aumento da produtividade, a descida dos níveis de endividamento e a
criação de almofadas orçamentais são essenciais para aumentar a resiliência das economias. Uma vez
que as políticas monetárias e orçamentais não vão conseguir sustentar a expansão indefinidamente e
podem inclusivamente contribuir para riscos financeiros, é absolutamente essencial priorizar as reformas
estruturais. Nos últimos anos, foram poucos os países que levaram a cabo políticas estruturais
significativas. A maioria dos países que procedeu a reformas são grandes EME, como a Argentina, o
Brasil e a Índia. No que respeita às economias avançadas, foram introduzidas reformas laborais
importantes em França, e foi implementada uma reforma fiscal profunda nos EUA. No entanto, conforme
referido em “A Caminho do Crescimento 2018” da OCDE, estas exceções importantes não contrariam a
regra de que os esforços reformistas têm ficado para trás.

Por que razão é isto importante? Porque a única forma de sustentar a atual expansão e de fazer com
que o crescimento resulte para todos é através da realização de reformas que melhorem a produtividade.
Conforme demonstrado por inúmeras Avaliações das Políticas de Ensino e Estratégias Nacionais em
Matéria de Competências da OCDE, é essencial redesenhar os currículos para que possam desenvolver
as competências cognitivas, sociais e emocionais que permitem ter sucesso no trabalho, bem como
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melhorar a qualidade do ensino e os recursos necessários para concretizar essas competências de
maneira eficaz. Em muitos países, o investimento em educação pré‑escolar de qualidade, assim como o
ensino profissional e os estágios são particularmente importantes. São igualmente essenciais reformas no
mercado de trabalho destinadas a melhorar as competências. Reformas que estimulem a concorrência,
melhorem os regimes de insolvência, reduzam os entraves à entrada nos serviços e diminuam a
burocracia são também essenciais para tornar as nossas economias mais dinâmicas, mais inclusivas e
com maior grau de empreendedorismo. O investimento em infraestruturas digitais também vai ser
essencial nesta era digital. Além disso, há oportunidades significativas de redução dos custos comerciais,
quer nos bens, quer, em especial, nos serviços, estimulando o crescimento e o emprego à escala global.

Apesar de um crescimento mais robusto, não há tempo para complacências. As reformas estruturais
são vitais para sustentar a atual expansão e mitigar riscos. Assim, neste momento da economia global, é
verdadeiramente crucial dar uma oportunidade às reformas. Depois de as políticas monetárias e fiscais
terem feito o seu trabalho, chegou o momento de as reformas apoiarem a expansão, melhorarem o
bem‑estar e fazerem com que o crescimento beneficie todos.

Álvaro Santos Pereira

Economista‑Chefe em exercício ‑ OCDE
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