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A conjuntura económico-financeira actual está fortemente afectada pela quebra do mercado imobiliário nos EUA e pela crise
financeira daí decorrente, exacerbada pelo fenómeno dos empréstimos subprime.

No entanto, o crescimento económico em 2007 ainda se manteve globalmente bastante robusto, embora com desaceleração
nos principais países desenvolvidos, em especial nos EUA, em que a estimativa do crescimento para o conjunto do ano é de
2,2%, contra 2,9% no ano anterior e 3,1% em 2005, e no Japão, onde o crescimento do PIB caiu para 1,9%, contra 2,4%
no ano anterior.

Na Zona Euro, no entanto, o abrandamento foi ligeiro, com o PIB a crescer, no conjunto da Zona, 2,6% - contra 2,8% no ano
anterior -, o que se explica essencialmente pelo menor crescimento da economia alemã (2,4% em 2007 contra 2,9% em
2006). Nas outras maiores economias da Zona, o ritmo de expansão sofreu apenas um pequeno afrouxamento.

No conjunto das economias emergentes o crescimento manteve-se forte em 2007, atingindo 7,8%, nível comparável ao do
ano anterior, destacando-se uma vez mais a China, com uma expansão de 11,4%, contra 11,1% em 2006.

Apesar de no conjunto de 2007 o crescimento económico global ter sido ainda bastante expressivo, na evolução do quarto
trimestre foram já manifestos os efeitos da crise, verificando-se fortes desacelerações, nomeadamente nos EUA e em alguns
países da Zona Euro, havendo o receio de que a economia americana entre em recessão, provocando uma quebra acentuada
no crescimento a nível global.

No caso da economia portuguesa estima-se para 2007 um crescimento da ordem de 1,9%, que representa uma ligeira retoma
em relação ao crescimento muito modesto de 2006, e que de novo se ficou a dever – como já sucedera em 2006 – ao
comportamento positivo das exportações, que terão crescido cerca de 7%, embora com desaceleração na parte final do ano.
Das componentes da procura interna, registou-se uma recuperação na formação bruta de capital fixo, que cresceu 2,6%,
depois de vários anos sucessivos com variações negativas, assinalando-se alguma recuperação do investimento empresarial.
Naturalmente que o investimento, e em especial a componente empresarial, é a variável chave para a retoma, a qual não
estará consolidada enquanto esta componente do PIB não ganhar nova dinâmica. O consumo privado, por sua vez, embora
em desaceleração, ainda cresceu 1,2%.

Fruto do reduzido crescimento da actividade económica, o desemprego em Portugal situava-se em finais de 20071 em torno
de 8,1%, o que constitui um agravamento em relação a 2006 e coloca o nível do desemprego em Portugal acima da média
da Zona Euro e da União Europeia no seu conjunto. A redução do desemprego em termos significativos exigirá a manutenção,
por vários anos, do crescimento económico em pelo menos 2,5% ao ano. Especialmente preocupante é o facto de o desemprego
de longa duração (de um ano ou mais) se manter elevado, representando agora praticamente metade do total, contra 37%
em 2002.

O nível da inflação (preços no consumidor) em 2007 rondou, em média anual, 2,5%, nível que se situa acima do registado
no conjunto da Zona Euro. Na conjuntura actual, a evolução desta variável está marcadamente influenciada pela volatilidade
do preço de matérias-primas estratégicas, como o petróleo, metais industriais e produtos alimentares básicos. Naturalmente,
a apreciação do Euro age como factor de atenuação das pressões inflacionistas, mas não tem impedido o surgimento de picos
altistas nos últimos meses e uma gradual escalada nos preços.

O crescimento do PIB em 2007, em conjunto com a maior eficácia da máquina fiscal e com o esforço de contenção das
despesas públicas, e ainda algumas medidas adoptadas pelo Governo com incidência orçamental, bem como as receitas das
privatizações, permitiram, segundo as declarações oficiais, reduzir o défice do sector público para menos de 3%, limite
estabelecido no Pacto de Estabilidade e Crescimento, que Portugal passou assim a cumprir. O peso do défice em relação ao
PIB fora de 3,9% em 2006 e o Governo prevê para 2008 a sua redução para 2,4%, assente numa previsão para o crescimento
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da economia portuguesa em 2008 de 2,2%. Mas face aos condicionalismos da crise internacional, com efeitos bem manifestos
na vizinha Espanha, que é o nosso principal parceiro económico, e noutros mercados de que Portugal depende, é pouco
provável que esse nível de crescimento venha a ser conseguido, sendo mais provável que a expansão do PIB não ultrapasse
2% (que é aliás a previsão – revista – do Banco de Portugal).

Com efeito, o crescimento a nível global em 2008 vai depender bastante de a forte desaceleração que já se verifica nos EUA
vir ou não a originar uma verdadeira recessão nesse país.

As expectativas negativas para a economia americana advêm da quebra do mercado imobiliário – já esperada, residindo as
incertezas apenas no seu ritmo, extensão e profundidade –, a qual foi intensificada pela excessiva expansão dos empréstimos
para compra de habitação a clientes de alto risco (os chamados empréstimos subprime), onde começaram a surgir elevadas
taxas de incumprimento.

A queda brusca e acentuada de todo o mercado de subprime, e do mercado imobiliário americano no seu conjunto, afectou
o sistema bancário – e não apenas nos EUA – em virtude da prática generalizada da titularização dos empréstimos hipotecários,
incluindo os créditos subprime, e da inclusão posterior dos títulos assim criados em estruturas de investimento complexas,
que subitamente começaram a ser evitadas pelos investidores, originando dificuldades de refinanciamento dessas estruturas.

Nos mercados financeiros, a crise originada pelos empréstimos subprime manifestou-se no quase desaparecimento de alguns
sectores do mercado de capitais, afectando a liquidez do mercado interbancário e levando as taxas desse mercado – Euribor
na Zona Euro – para níveis extremamente elevados em comparação com as taxas de referência estabelecidas pelas autoridades
monetárias. Assim, a Euribor a 3 meses subiu para quase 4,8%, chegando mesmo nalgumas semanas a atingir 4,9%.

Nestas circunstâncias, o BCE interrompeu o ciclo de subidas das suas taxas de referência, e recorreu mesmo a várias intervenções
para injectar liquidez no mercado, que ao nível do mercado interbancário permitiram a redução das taxas nos diversos prazos
para níveis mais “normais”. É de esperar que os mercados se mantenham bastante tensos durante boa parte do corrente ano,
e que só paulatinamente a situação se normalize dado que a crise financeira actual é na verdade profunda e preocupante.

Assim, não é provável que o BCE venha a subir as suas taxas de referência nos tempos mais próximos, até porque, se o fizesse,
estaria a reforçar as pressões para a subida do Euro em relação ao Dólar e outras divisas, criando dificuldades adicionais à
competitividade internacional das economias europeias, tanto mais que a Reserva Federal americana já procedeu nos últimos
tempos a diversas reduções da sua taxa de referência, reduzindo-a para 3% no final de Janeiro (contra 5,25% em Julho de
2007, na altura em que a crise se declarou). É até de admitir, perante a incerteza quanto à estabilidade das economias
europeias, que o BCE venha mesmo a descer a sua taxa directora. No entanto, o possível afloramento de novas tensões
inflacionistas, provocadas pela subida do preço do petróleo e de outras matérias-primas básicas, colocaria o BCE perante um
dilema, tendo em conta o seu objectivo para a inflação, que é o de a manter em nível próximo, mas abaixo, de 2%. Note-se
que desde há vários meses a taxa mensal de inflação se situa acima de 2%, e que se têm registado picos inflacionistas
significativos – em Janeiro a inflação mensal homóloga foi de 3,2%.


