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NÓS E A EUROPA
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“Neste momento, mereço pelo me-
nosobenefíciodaduvida”,disseon-
tem Teixeira dos Santos, defenden-
do as suas previsões de crescimento
de 2,2% para o Produto Interno
Bruto e de 4% para o investimento
em 2008. É verdade que, contra as
expectativas de quase todas as insti-
tuições,o Governo avançou no ano
passado com uma previsão de cres-
cimentode1,8%para2007edeve-
rá acertar. No entanto, face aos re-
centesdesenvolvimentos,aestimati-
va é tudo menos prudente, ao con-
trário do que o ministro das Finan-
ças afirmou.

Noquedizrespeitoaocrescimen-
to, as Finanças reviram a previsão
de crescimento da economia de
2,4% para 2,2%. Este valor com-
para com os 1,8% divulgados na
quinta feira pelo FMI que, face ao
apertodas condiçõesdecréditonos
mercados internacionais,reviuasua
previsão de crescimento de 2,1%
para 1,8%. É certo que, ainda on-
tem,Vítor Constâncio, governador
do Banco de Portugal considerou
“muitopessimistas”osnovosnúme-

rosdoFundo. Masogovernadordo
BdPdisse tambémque deverá rever
ligeiramenteembaixaaprevisãode
crescimentodo BdP,aqualestáago-
ranos2,2%,omesmovalorqueTei-
xeira dos Santos defende.

Mas a opção do ministro torna-
-se ainda mais arriscada pela com-
posição dos factores de crescimen-
to.TeixeiradosSantosantecipaore-
gressoemforçadoinvestimentopri-
vado à economia, apontando que
pra um aumento do investimento
total na casa dos 4%.

Ora,seoregressodoinvestimen-
to parece uma hipótese razoável, já
a sua magnitude choca com o dis-
curso das principais instituições e
comoaumentodopreçododinhei-
ro no Mundo, resultado do actual
processo de reapreciação de riscos
quevemtornandoofinanciamento
mais caro.

OBancodePortugalaindaantes
daactualcriseestimavaqueoinves-
timentoaumentasse3,1%em2007,
um valor que poderá rever em bai-
xa face aos novos dados. Já o FMI
nas previsões divulgadas na quinta
feira estima um crescimento do in-
vestimento que é apenas metade da
do Governo.

A seu favor,Teixeira dos Santos
tem hipóteses conservadoras para
o cenário macroeconómico inter-
nacional.Prevê,por exemplo,que
um barril de petróleo venha a cus-
tar 75 dólares,o que compara com

uma expectativa de 65 dólares no
mercado.EmNovembro,oBdPvai
divulgaras suasprojecções revistas.
Aí será um bom momento para
avaliaropedidodebenefíciodedu-
vida do ministro.

[ PREVISÕES MACROECONÓMICAS ]

Executivo prevê um crescimento de 2,2% contra 1,8% do FMI. Banco central também vai rever
em baixa para um valor em torno do 2%. Governo acredita ainda que o investimento vai disparar
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Depoisdeváriosanosemqueacon-
solidaçãofoiaassumidamenteapri-
meiraprioridade,2008prometeas-
sinalaroregressodeumciclodeOr-
çamentosmaisexpansivosnaZona
Euro. Sem excepção, as principais
economias vão avançar com medi-
dasdealíviodacargafiscal,aprovei-
tando o embalo do crescimento na
Europa– queesteanodeverásupe-
rar,pelaprimeiravezemquaseuma

década, o dos EUA – que permitiu
fazer baixar o desemprego para ní-
veishistoricamentebaixos (6,9%)e
inflacionar as receitas de tal modo
que todos os Governos estão hoje
comasrespectivasfinançaspúblicas
a salvo do“raio deacção”do Pacto
deEstabilidade.AtéPortugal,opior
alunodoeuro,conseguiráem2007,
umanoantesdoprevisto,enquadrar
o défice nos 3% que correspondem
aolimitemáximotoleradopelas re-
gras da união monetária.

Curiosamente,odiscursodeBru-
xelas não mudou. As reformas es-
truturais,que deveriam garantir ní-
veis duradouros de despesa pública
maisbaixos,canalizarrecursospara
a inovação e preparar os cofres do
Estadoparaotremendofardofinan-
ceiro que resultará de uma popula-
ção cada vez mais envelhecida, es-
tão,na opinião da Comissão Euro-
peia,a meio caminho,quando seria
desejável que se aproveitasse preci-
samente os tempos de “vacas gor-

das”para os fazer avançar com re-
dobrado vigor. E o risco de a Euro-
pavoltaraserumcontinentedefra-
co crescimento pode estar ao virar
daesquina.Poroutraspalavras,cres-
cimentosacimados2,5%,comoos
observadosnestedoisúltimosanos,
poderão ser sol de pouca dura. O
efeito dominó provocado pela crise
de liquidez nos mercados financei-
ros, gerada pelo colapso no crédito
hipotecáriodealtorisconorte-ame-
ricano(“subprime”),arrisca-seaba-

ralhar as contas e a obrigar os res-
ponsáveis políticos a refazerem os
pressupostos de crescimento sobre
osquaisconstruíramosseusprojec-
tos de Orçamento para 2008.
Oalertafoi dadopeloFMIqueesta
quinta-feirareviuconsideravelmen-
teassuasprevisões.Emespecialpara
osEUA,quecrescerãoapenas1,9%,
contra os 2,8% que eram anterior-
mente projectados. Por arrasto, a
ZonaEuroperderáquasemeiopon-
to, e deverá crescer apenas 2,1%.

ideias
chave

� Economia continua em
aceleração. Governo mais
optimista que FMI e BdP.

� Executivo conta com
o regresso em força
do investimento privado,
uma hipótese perigosa
dada a actual conjuntura.

� Desemprego continua a subir
em 2007 – contra previsão
anterior – mas cai em 2008.

� Exportações abrandam,
acompanhando
o abrandamento
da economia internacional.

� Petróleo nos 75 dólares,
um valor mais elevado que
a expectativa no mercado.

� Valorização do euro contra
o dólar abranda.

CRESCIMENTO

Governo volta a bater Banco
de Portugal e FMI em optimismo

Cenário Macroeconómico e finanças públicas

2006 2007 2008 Prev. FMI

Consumo Privado 1,1 1,2 1,4 1,4

Consumo Público - 0,5 -0,4 -1,1 0,4

Investimento (FBCF) - 1,6 1 4 2

Procura Interna 0,2 1 1,4 1,3

Exportações 8,9 6,9 6,7 5,8

Importações 4,3 3,8 3,9 3,5

PIB 1,3 1,8 2,2 1,8

Taxa de Inflação 3,1 2,3 2,1 2,4

Emprego Total (tx. Var. em %) 0,7 0,4 0,9

Taxa de Desemprego (em %) 7,7 7,8 7,6 7,1

Défice Orçamental (em %) 3,9 3 2,4 2,4

Dívida Pública (em %) 64,8 64,4 64,1 64,9

Enquadramentoexterno

Crescimento PIB na Zona Euro 2,8 2,5 2,1

Taxa de Juro (Euribor a 3 meses) 3,1 4,3 4,2

Preço do Brent (dólares p/baril) 65,1 69,5 74,9

Tx. Câmbio efectiva nominal 0,2 0,6 0,1

Fonte: OE, Previsões do FMI.


