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1. INTRODUÇÃO

No último ano, quase todas as economias avançadas lançaram ou anunciaram pacotes de medidas

orçamentais discricionárias com o objectivo de atenuar os efeitos da crise económica e financeira

mundial1. O objectivo deste artigo é avaliar o impacto das medidas aprovadas para o período

2009-2010 usando o modelo NiGEM. O grupo de economias avançadas seleccionado inclui os EUA,

o Japão, o Reino Unido e a área do euro2. O NiGEM é um modelo macroeconómico multi-país cujas

características o tornam particularmente adequado para simular os efeitos de planos orçamentais dis-

cricionários e sincronizados, sendo de destacar: uma estrutura detalhada (em particular do sector pú-

blico), diversas opções no desenho das simulações (relativas, por exemplo, à especificação da

política monetária e das regras de reequilíbrio orçamental ou ao tipo de comportamento prospectivo

dos agentes económicos) e a modelização de ligações comerciais e financeiras entre as economias3.

O artigo está organizado da seguinte forma. Na Secção 2, são apresentados os multiplicadores orça-

mentais resultantes das simulações no NiGEM, que mostram que os efeitos contra-cíclicos depen-

dem do tipo de instrumento orçamental utilizado e diferem entre economias. Também se demonstra

que os multiplicadores orçamentais aumentam com a coordenação internacional das políticas de estí-

mulo, dadas as repercussões positivas dos pacotes nacionais sobre as outras economias. Na Secção

3, após uma breve avaliação e comparação da dimensão e composição dos diferentes pacotes orça-

mentais, são apresentados os resultados da simulação de dois cenários. O primeiro cenário conside-

ra a implementação simultânea dos pacotes orçamentais, assumindo prémios de risco de taxa de juro

inalterados. Os resultados mostram que os planos de estímulo orçamental anunciados têm um impac-

to transitório positivo sobre as taxas de crescimento do PIB. Em relação ao cenário base, estima-se

que a taxa de crescimento do PIB mundial aumente em 0.6 pontos percentuais (p.p) em 2009, se

mantenha inalterada em 2010 e que diminua em 2011. A redução em 2011 reflecte principalmente o

desaparecimento do estímulo orçamental. Os pacotes orçamentais anunciados, combinados com o

efeito dos estabilizadores automáticos em tempos de crise, implicam um grande aumento dos défices
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(1) No mesmo período, diversas economias de mercado emergentes e em desenvolvimento anunciaram igualmente pacotes de estímulo orçamental

destinados a compensar o abrandamento da procura interna privada (por exemplo, a Arábia Saudita, a China, a Coreia do Sul e a Rússia). Ver FMI (2009c).1111111111111

(2) Para o efeito, a área do euro exclui o Luxemburgo, Eslovénia, Eslováquia, Chipre e Malta.2222222222222

(3) Para uma descrição mais detalhada do modelo NiGEM, ver Gomes et al. (2007).3333333333333



orçamentais e uma maior acumulação de dívida pública. No contexto actual, estas tendências dos rá-

cios das contas públicas podem gerar preocupações associadas à sustentabilidade e desencadear

reacções adversas no mercado assumindo a forma de um aumento dos prémios de risco. Assim, no

segundo cenário foi considerada a implementação dos planos de estímulo orçamental e um choque

sobre os prémios de risco. Os resultados mostram que o aumento do prémio de risco de taxa de juro

implica uma ligeira redução do impacto dos pacotes orçamentais sobre o crescimento do PIB mundial

anteriormente apurado (de 0.1 e 0.2 p.p. em 2009 e 2010, respectivamente). A Secção 4 conclui.

2. MULTIPLICADORES ORÇAMENTAIS

Os multiplicadores orçamentais são definidos como a variação percentual do PIB no primeiro ano re-

sultante da alteração do instrumento orçamental em 1 por cento do PIB nesse mesmo ano. Estes mul-

tiplicadores fornecem uma síntese quantitativa do impacto das medidas orçamentais sobre a

actividade económica no curto prazo.

O Quadro 1 resume as principais características das simulações realizadas no modelo NiGEM para

estimar os multiplicadores orçamentais. Assumiu-se que o choque orçamental é temporário, durando

apenas um ano (apenas um trimestre no caso de um aumento das transferências). O modelo NiGEM

incorpora uma regra automática de solvência orçamental, que foi desactivada durante os primeiros

dois anos4. Só após esses dois anos se assume que os impostos aumentam para garantir o pagamen-
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Quadro 1

SIMULAÇÃO DOS MULTIPLICADORES ORÇAMENTAIS

Cenários

Aumento de

transferências

para famílias

Aumento do

consumo

público

Aumento do

investimento

público

Redução de

impostos

indirectos

Redução de

impostos

sobre o

rendimento

das famílias

Redução de

impostos

sobre o

rendimento

das

empresas

Choque
Dimensão 1% do PIB

Duração 1 trimestre 4 trimestres

Opções de política

Regra de solvência
orçamental

não-activa nos 2 primeiros anos

Regra de política
monetária

não-activa nos 2 primeiros anos

Agentes
Mercados financeiros Forward looking

Consumidores Backward looking

(4) Esta regra automática de solvência funciona da seguinte forma: se, por exemplo, após um choque o défice orçamental se situar num nível superior ao

objectivo das autoridades para esse défice, então a receita orçamental tem de aumentar gradualmente, o que é conseguido com um aumento gradual da

taxa de tributação directa sobre as famílias. Quando se desactiva temporariamente esta regra de solvência, o processo de ajustamento é adiado, o que

implica maiores multiplicadores orçamentais.444444444444



to da dívida criada pela actual expansão orçamental. No que diz respeito à política monetária, os mul-

tiplicadores orçamentais são calculados assumindo que não há reacção da política monetária nos

dois primeiros anos5. Nas simulações, assumiu-se que os mercados financeiros, incluindo o mercado

cambial, são “forward-looking”, enquanto os consumidores são “backward-looking” (por exemplo, não

reagem aos aumentos de impostos esperados no futuro)6.

O Quadro 2 apresenta os multiplicadores orçamentais por economia e por instrumento no primeiro

ano resultantes das simulações do NiGEM7. O Gráfico 1 apresenta o impacto sobre o PIB real em ho-

rizontes mais longos (até 12 anos), medido como os desvios percentuais face ao cenário base (isto é,

sem implementação de pacotes orçamentais).

As principais conclusões relativamente aos multiplicadores de curto prazo apresentados no Quadro 2

são as seguintes:

• Os multiplicadores orçamentais no primeiro ano são positivos, mas mostram alguma variação

entre economias e instrumentos;

• Os gastos públicos em consumo ou investimento têm o maior efeito no primeiro ano;

• Os multiplicadores das transferências e dos impostos directos e indirectos são geralmente

inferiores no primeiro ano.

Relativamente ao impacto a mais longo prazo, as simulações do NiGEM apontam para um retorno re-

lativamente rápido do PIB real para os níveis do cenário base após uma expansão orçamental tempo-

rária no primeiro ano (Gráfico 1). Por exemplo, para os EUA, um aumento do consumo e do
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Quadro 2

MULTIPLICADORES ORÇAMENTAIS

Variação percentual do PIB no ano 1 resultante de uma expansão orçamental equivalente a 1% do PIB no ano 1

Aumento de

transferências

para famílias

Aumento do

consumo público

Aumento do

investimento

público

Redução de

impostos

indirectos

Redução de

impostos sobre o

rendimento das

famílias

Redução de

impostos sobre

os rendimentos

das empresas

EUA 0.3 1.0 1.0 0.4 0.3 0.4

Japão 0.5 1.1 1.1 0.3 0.5 0.3

Reino Unido 0.2 0.7 0.7 0.2 0.2 -

Área do euro(a) 0.2 0.8 0.8 0.3 0.3 -

Fonte: Simulações dos autores com base no modelo NiGEM.

Nota: (a) Impacto da implementação da medida em todos os países da área do euro simultaneamente, com excepção do Luxemburgo, Eslovénia, Eslováquia, Chipre e Malta.

(5) Foram também calculados os multiplicadores orçamentais assumindo o funcionamento normal da política monetária (ver resultados no Anexo 1, Quadro

1). Como esperado, no pressuposto de uma política monetária endógena, os multiplicadores orçamentais são menores do que quando se assume uma

política monetária acomodatícia. No entanto, a diferença entre os dois conjuntos de multiplicadores é bastante pequena (Anexo 1, Quadro 2).55555555555

(6) A hipótese de um comportamento “forward-looking” dos consumidores implicaria uma atenuação do impacto sobre a actividade económica de uma

expansão orçamental. No entanto, deverá referir-se que mesmo quando as simulações assumem um comportamento “backward-looking” dos

consumidores, o consumo privado continua a reagir a variáveis futuras através dos mercados financeiros. Os mercados financeiros são definidos como

sendo “forward-looking” e a sua evolução afecta variáveis como a riqueza financeira e habitacional das famílias e, logo, o comportamento presente do

consumo privado.66666666666

(7) Barrel et al. (2009) apresentam resultados para um conjunto similar de simulações.77777777777



investimento públicos no primeiro ano implica um desvio nulo ou negativo do nível do PIB real relativa-

mente ao cenário base logo no segundo ano. O impacto da redução dos impostos sobre o rendimento

das famílias e indirectos, bem como do aumento das transferências, também se anula no terceiro ano

(os desvios do PIB real face aos níveis do cenário base tornam-se inferiores a 0.05 p.p. ou negativos).

O impacto do corte dos impostos sobre o rendimento das empresas parece ser relativamente mais

duradouro, mas é inferior a 0.1 p.p. após o quarto ano8. Os resultados para o Japão, o Reino Unido e a

área do euro revelam uma tendência semelhante de convergência relativamente rápida do nível do

PIB real para o cenário base após o primeiro ano.

No entanto, no primeiro ano, existe uma grande heterogeneidade nos resultados por país quanto ao

impacto no PIB de uma expansão orçamental. Os multiplicadores orçamentais de curto-prazo nos

EUA e no Japão tendem a ser mais elevados do que os do Reino Unido e da área do euro, indepen-

dentemente do tipo de instrumento utilizado. As diferenças são mais marcadas no caso dos multipli-
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Gráfico 1

IMPACTO A MÉDIO E LONGO PRAZO SOBRE O PIB REAL DE UMA EXPANSÃO ORÇAMENTAL EQUIVALENTE

A 1% DO PIB NO ANO 1
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Fonte: Simulação dos autores com base no modelo NiGEM.

(8) Deve referir-se que, dada a sua estrutura, o modelo NiGEM não considera eventuais efeitos da redução de impostos ou do aumento do investimento

público sobre o lado da oferta da economia.88888888888



cadores do consumo e do investimento públicos. Estas diferenças estão relacionadas, em certa

medida, com as diferenças no grau de abertura das economias (definido como o nível médio das ex-

portações e importações em volume em percentagem do PIB). A reacção do PIB a um estímulo orça-

mental tende a ser menor quando maior for a abertura da economia, pois é mais provável que alguns

dos benefícios da expansão orçamental nacional sejam “desviados” para o exterior através de um au-

mento das importações. O Gráfico 2 ilustra esta relação para o caso dos multiplicadores do consumo

público9.

Os multiplicadores orçamentais obtidos com o modelo NiGEM podem ser vistos como largamente

consistentes com os resultados obtidos com outros modelos-macro (ver o Anexo 2).

A eficácia da expansão orçamental pode ser aumentada se a sua implementação for coordenada, por-

que nesse caso cada país beneficia do estímulo orçamental dos outros países através das ligações

comerciais. Os ganhos de coordenação podem ser medidos pela comparação entre os multiplicado-

res orçamentais avaliados quando cada país age sozinho com os multiplicadores correspondentes re-

sultantes de uma acção coordenada10. O Quadro 3 apresenta os resultados deste exercício para os

multiplicadores do consumo público obtidos com o NiGEM, ilustrando que os ganhos decorrentes de

uma expansão orçamental generalizada são bastante significativos em alguns casos11. Estes ganhos

tendem a ser menores para as economias mais fechadas (Gráfico 3).
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Gráfico 2

MULTIPLICADORES ORÇAMENTAIS E ABERTURA

DAS ECONOMIAS (a)
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Fonte: Simulações dos autores com base no modelo NiGEM.

Nota: (a) Os multiplicadores apresentados são os dos EUA, Japão, Reino Unido e países

da área do euro. A medida de abertura é: [(importações+exportações)/2] em

percentagem do PIB.

Gráfico 3

GANHOS DE COORDENAÇÃO E ABERTURA DAS

ECONOMIAS (a)
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Fonte: Simulações dos autores com base no modelo NiGEM.

Nota: (a) Os multiplicadores apresentados são os dos EUA, Japão, Reino Unido e países

da área do euro. A medida de abertura é: [(importações+exportações)/2] em

percentagem do PIB.

(9) Embora se observe igualmente uma relação inversa entre o grau de abertura e os restantes multiplicares orçamentais, esta relação é mais marcada no

caso dos multiplicadores do lado da despesa que dos multiplicadores do lado da receita.9999999999

(10) Podem encontrar-se comparações similares em Barrel et al. (2009), OECD (2009a) e Freedman et al. (2009).10101010101010101010

(11) O Quadro 3 do Anexo 1 contém os resultados para o mesmo exercício quando se assume política monetária não acomodatícia em todos os países.11111111111111111111



3. IMPACTO DOS PACOTES ORÇAMENTAIS

O conjunto de multiplicadores por área geográfica e por instrumento de política orçamental obtido

com as simulações do NiGEM na secção anterior pode ser usado para determinar o impacto dos pa-

cotes orçamentais sobre a actividade económica. No entanto, para ter em conta as repercussões en-

tre as economias e para obter o efeito sobre outras variáveis macroeconómicas (inflação, saldo

orçamental e dívida pública, taxas de juro de longo prazo), é necessário proceder à simulação dos pa-

cotes orçamentais. Assim, nesta secção, considerou-se a simulação de dois cenários: um primeiro,

incorporando a implementação simultânea dos pacotes orçamentais de todos os países e um segun-

do, combinando a implementação dos pacotes com um choque sobre os prémios de risco de taxa de

juro. Em ambos os cenários, continuou a assumir-se uma política monetária acomodatícia durante

2009-10 (implicando taxas de juro oficiais inalteradas face ao cenário base), bem como o pressuposto

de que a regra de solvência orçamental não está activa durante a implementação da política

expansionista.

3.1. Cenário 1: Impacto dos pacotes orçamentais (com prémios de risco de taxa de juro

inalterados)

A simulação dos pacotes orçamentais implicou a necessidade de informação detalhada sobre os pla-

nos das economias seleccionadas. A fonte utilizada foi a OCDE (2009b), que contém uma compilação

detalhada das medidas orçamentais anunciadas por cada país da organização em resposta à crise

económica, apresentadas segundo uma metodologia consistente12. Os principais princípios adopta-

dos na definição e na avaliação da dimensão dos pacotes orçamentais foram os seguintes (ver OCDE

(2009b) para uma descrição mais detalhada):
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Quadro 3

MULTIPLICADORES ORÇAMENTAIS COM E SEM COORDENAÇÃO

Variação percentual do PIB no ano 1 resultante de um aumento do consumo público equivalente a 1% do PIB no

ano 1

Acção isolada

(1)

Acção coordenada

(2)

Ganhos de coordenação

(2)/(1) em %

EUA 1.0 1.1 12.7

Japão 1.1 1.3 20.0

Reino Unido 0.7 1.0 49.9

Área do euro(a) 0.8 0.9 19.2

Fonte: Simulações dos autores com base no modelo NiGEM.

Nota: (a) A primeira coluna apresenta o impacto da implementação da medida em todos os países da área do euro simultaneamente (com excepção do Luxemburgo, Eslovénia, Eslová-

quia, Chipre e Malta), enquanto a segunda apresenta o impacto da implementação em todos as economias listadas.

(12) Na comparação dos dados compilados pela OCDE com os comunicados pelos governos nacionais ou apresentados por outras organizações

internacionais (FMI (2009c)), são necessárias algumas precauções. As diferenças encontradas podem reflectir julgamento na decisão de se uma medida

discricionária foi ou não adoptada em resposta à crise. Poderão existir diferenças igualmente na metodologia de classificação das medidas orçamentais.

Finalmente, existem diferenças na data de fecho da informação relativa às medidas consideradas.12121212121212121212



• Os pacotes orçamentais incluem medidas discricionárias (tanto expansionistas como

restritivas13) implementadas e/ou anunciadas em resposta à crise, até 6 de Março de 2009. As

alterações dos saldos orçamentais resultantes dos estabilizadores automáticos não foram

incluídas. As medidas discricionárias que não podem ser consideradas como uma resposta à

crise, mesmo que sejam implementadas durante o período de 2009 a 2010, também foram

excluídas da definição dos pacotes orçamentais;

• A dimensão total do pacote orçamental foi medida como o desvio do saldo orçamental em

comparação com um cenário de “não-acção relacionada com a crise” no período 2009-10;

• As medidas do lado da despesa e da receita foram discriminadas, na medida do possível, por

categorias principais de modo a permitir comparações entre países.

Os Quadros 4A e 4B apresentam uma descrição sucinta dos pacotes orçamentais utilizados nas si-

mulações. O Quadro 4A inclui a dimensão dos pacotes (medida pelo seu efeito líquido sobre saldos

orçamentais em percentagem do PIB) e sua distribuição ao longo do período 2009-10. O Quadro 4B
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Quadro 4A

PACOTES ORÇAMENTAIS - DIMENSÃO E CALENDÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO

Efeito líquido sobre o saldo orçamental (em percentagem do PIB)

2009 2010 2009-10

EUA 2.1 2.5 4.6

Japão 1.3 0.4 1.7

Reino Unido 0.9 0.1 1.0

Área do euro(a) 0.8 0.6 1.4

Fontes: OCDE (2009b) e cálculos dos autores.

Nota: (a) Os valores para a área do euro excluem os pacotes orçamentais do Luxemburgo, Eslovénia, Eslováquia, Chipre e Malta.

Quadro 4B

COMPOSIÇÃO DOS PACOTES ORÇAMENTAIS

Efeito líquido no período 2009-10 em percentagem do PIB

Receita Despesa

Impostos

sobre o

rendimento

das famílias

Impostos

sobre o

rendimento

das

empresas

Impostos

indirectos Total

Consumo

público

Investimento

público

Transferên-

cias para

famílias Total

EUA 1.6 0.6 0.0 2.2 1.6 0.3 0.5 2.5

Japão 0.2 0.2 0.1 0.5 0.7 0.1 0.5 1.2

Reino Unido 0.0 0.1 0.8 0.8 0.0 0.1 0.1 0.2

Área do euro(a) 0.5 0.1 0.0 0.6 0.1 0.4 0.2 0.7

Fontes: OCDE (2009b) e cálculos dos autores.

Nota: (a) Os valores para a área do euro excluem os pacotes orçamentais do Luxemburgo, Eslovénia, Eslováquia, Chipre e Malta.

(13) Medidas discricionárias restritivas foram igualmente anunciadas em resposta à crise. De facto, no caso da Irlanda, o pacote orçamental é globalmente

restritivo.13131313131313131313



contém uma decomposição das medidas orçamentais em categorias de receitas e despesas. Note-se

que para utilização nas simulações do NiGEM, foi necessário classificar as medidas enumeradas nas

tabelas por país da OCDE em seis categorias (especificamente reduções de impostos – sobre o rendi-

mento das famílias, sobre o rendimento das empresas e indirectos - transferências e despesas

públicas em consumo e investimento), o que envolveu algum grau de julgamento.

O Quadro 4A revela que existem diferenças significativas na dimensão dos pacotes orçamentais das

economias. Estas diferenças deverão estar associadas a divergências não só relativamente à per-

cepção da gravidade da crise económica em cada economia, mas também quanto à dimensão dos

estabilizadores automáticos respectivos e à situação orçamental anterior à crise (e consequente mar-

gem de manobra para medidas discricionárias de estímulo económico). O pacote dos EUA é o maior

em percentagem do PIB, ascendendo a 4.6 por cento no período 2009-10. No Reino Unido e no Ja-

pão, os pacotes representam 1.0 e 1.7 por cento do PIB, respectivamente. No agregado dos países

da área do euro foram anunciadas medidas orçamentais de estímulo ascendendo a 1.4 por cento do

PIB no período 2009-10.

No Japão e no Reino Unido, as medidas discricionárias de resposta à crise estão concentradas em

2009, enquanto nos EUA e na área do euro, a dimensão do pacote orçamental em 2009 e 2010 é

muito semelhante.

Quanto à composição do pacote orçamental, as economias consideradas anunciaram quer reduções

de impostos quer aumentos de gastos públicos (Quadro 4B). No entanto, o pacote orçamental do Rei-

no Unido privilegia os cortes de impostos. Pelo contrário, o pacote japonês dá prioridade a medidas de

gastos públicos. Os pacotes dos EUA e da área do euro são relativamente mais equilibrados, com

aproximadamente metade do estímulo orçamental decorrente de cortes de impostos e a outra metade

do aumento das despesas. As reduções de impostos deverão ocorrer principalmente através de redu-

ções de impostos sobre os rendimentos das famílias e, em menor medida, de impostos sobre os ren-

dimentos das empresas. Apenas no Reino Unido foram anunciadas significativas reduções dos

impostos indirectos. No que diz respeito a medidas do lado da despesa, o investimento público parece

predominar no pacote da área do euro enquanto os pacotes dos EUA e do Japão dão mais peso ao

consumo público e às transferências para as famílias.

O Quadro 5 apresenta os resultados da simulação do cenário 114. O impacto dos pacotes de estímulo

das economias seleccionadas sobre o crescimento real do PIB é positivo, em 2009, como esperado. A

taxa de crescimento do PIB mundial em 2009 é 0.6 p.p. superior ao do cenário base (isto é, sem imple-

mentação dos pacotes orçamentais). Em 2010, o crescimento do PIB mundial é inalterado pelos pa-

cotes e, em 2011, reduz-se face ao cenário base, reflectindo o desaparecimento do estímulo

orçamental. Tal implica que o nível do PIB mundial no cenário de implementação dos pacotes orça-

mentais se situa acima do nível do cenário base durante os anos 2009 e 2010 (em 0.6 p.p. em ambos

os anos) e é igual ao nível do cenário base em 2011.
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(14) Resultados da simulação do cenário 1 com política monetária endógena são apresentados no Anexo 1 (Quadro 4).14141414141414141414



O impacto sobre o crescimento do PIB é mais elevado para os EUA (1.3 e 0.3 p.p., respectivamente,

em 2009 e 2010). Em 2011, a taxa de crescimento do PIB dos EUA é reduzida em 1.5 p.p. em relação

ao cenário base, o que implica que o nível do PIB real se mantém acima do nível do cenário base em

0.1 p.p. nesse ano. Na área do euro, os pacotes orçamentais elevam o crescimento real do PIB em 0.6

p.p. em 2009, deixam-no inalterado em 2010, mas diminuem-no em 2011 (em 0.4 p.p.) 15. Em 2011, o

nível do PIB real na área do euro situa-se apenas 0.1 p.p. acima do seu nível no cenário base, ilustran-

do os efeitos transitórios das medidas de estímulo orçamental.

O impacto sobre a inflação em 2009 é geralmente positivo, mas pequeno. A inflação mundial sobe 0.1

p.p. face ao cenário base. Apenas no Reino Unido, a inflação se reduz relativamente ao cenário base,

dado que o pacote inglês inclui uma redução das taxas do IVA. Em 2010 e 2011, a inflação sobe mais

significativamente acima do cenário base em todas as economias. A inflação mundial aumenta 0.8 e

0.7 p.p., respectivamente, em 2010 e 2011, em relação ao cenário base. O impacto é mais

significativo nos EUA.

Como seria de esperar, os pacotes implicam uma deterioração do saldo orçamental em percentagem

do PIB em relação ao cenário base em 2009 e 2010. Em 2011, reflectindo o desaparecimento do estí-

mulo orçamental e a re-activação da regra orçamental no NiGEM, o saldo orçamental retorna para ní-

veis próximos dos do cenário base. Em geral, a dívida pública em percentagem do PIB não se altera

significativamente nos anos 2009-11 em relação ao cenário base. Tal reflecte, em parte, o crescimen-

to do PIB e a inflação mais elevados no cenário de estímulo orçamental que limita o aumento do rácio

da dívida. Não obstante, a expansão orçamental generalizada implica um aumento das taxas de juro a

longo prazo em todas as economias em relação ao cenário base (entre 0.2 e 0.3 p.p.).
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Quadro 5

IMPACTO DO CENÁRIO 1: IMPLEMENTAÇÃO DOS PACOTES ORÇAMENTAIS

Desvios em relação ao cenário base em pontos percentuais

Taxa de crescimento do

PIB real

Inflação Saldo orçamental

(em % PIB)

Dívida pública (a)

(em % PIB)

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

EUA 1.3 0.3 -1.5 0.2 1.3 1.1 -1.5 -1.9 -0.1 -0.1 0.3 1.3

Japão 1.0 -0.4 -0.6 0.0 0.3 0.2 -1.0 -0.2 -0.1 -1.7 -1.1 0.0

Reino Unido 0.6 -0.2 -0.3 -0.6 1.2 0.5 -0.4 0.2 0.1 0.4 -0.3 -0.5

Área do euro (b) 0.6 0.0 -0.4 0.1 0.4 0.4 -0.6 -0.4 0.0 -0.2 0.0 0.2

Mundo 0.6 0.0 -0.6 0.1 0.8 0.7 - - - - - -

Fonte: Simulações dos autores com base no modelo NiGEM.

Notas: (a) Definição do tratado de Maastricht para a área do euro. (b) Impacto da implementação dos pacotes orçamentais de todos os países da área, com excepção do Luxemburgo,

Eslovénia, Eslováquia, Chipre e Malta.

(15) Freedman et al. (2009) utilizam o modelo GIMF para simular o impacto dos pacotes orçamentais dos países da área do euro sobre o crescimento do PIB na

área, chegando a uma estimativa de 0.5 p.p. em 2009, que sobe para 0.7 p.p. quando se consideram os efeitos de repercussão dos pacotes orçamentais

do Japão e dos EUA. Para 2010, o impacto sobre a taxa de crescimento do PIB da área é negativo (-0.2 p.p.) quando se tem em conta apenas os pacotes

dos países da área, mas torna-se positivo (0.3 p.p.) considerando os efeitos de spillover dos pacotes dos outros países. Os autores assumem que os

pacotes orçamentais na área do euro equivalem a 0.9 e 0.8 por cento do PIB da área em 2009 e 2010, respectivamente.15151515151515151515



É importante destacar que quer o cenário base quer o cenário incluindo os pacotes orçamentais con-

templam uma significativa deterioração dos saldos orçamentais e uma considerável acumulação de

dívida pública, que reflectem principalmente o funcionamento dos estabilizadores automáticos no

contexto de uma desaceleração económica acentuada (Gráfico 4)16. Na realidade, a deterioração dos

indicadores de finanças públicas deverá ser mais acentuada que o sugerido por estes dois cenários.

Por um lado, o cenário base utilizado resulta de projecções efectuadas em Janeiro de 2009 e, desde

então, as projecções para a evolução da actividade económica em 2009 na generalidade das econo-

mias têm vindo a ser revistas em baixa17. Uma crise económica mais acentuada implica, por efeito dos

estabilizadores automáticos, um maior aumento dos défices orçamentais e da dívida pública em per-

centagem do PIB face ao considerado no cenário base (e também no cenário incluindo os pacotes or-

çamentais). Por outro lado, os planos de apoio ao sector financeiro que têm vindo a ser anunciados

não foram incorporados em qualquer destes cenários mas deverão contribuir igualmente para o au-

mento dos rácios de dívida pública, em particular em algumas economias. O forte aumento da dívida

pública pode dar origem a uma reacção adversa dos mercados e desencadear um aumento do

prémio de risco de taxa de juro. Esta é a motivação para o cenário considerado na subsecção

seguinte.

3.2. Cenário 2: Impacto dos pacotes orçamentais com subida dos prémios de risco de

taxa de juro

A deterioração da situação das finanças públicas nas diversas economias pode conduzir a um au-

mento do prémio de risco de taxa de juro reflectindo os riscos acrescidos de insolvência ou de infla-

ção. Para analisar as implicações desta eventualidade, o cenário considerado na secção anterior foi

combinado com um choque sobre o prémio de risco de taxa de juro da dívida pública. Assumiu-se

uma subida exógena deste prémio de risco de 100 pontos base (p.b.) no período entre 2009 e 2011

em todas as economias. A calibração do choque está em linha com a literatura empírica que sugere

uma subida da taxa de juro de longo prazo entre 2 a 6 p.b. quando o rácio da dívida pública aumenta

em 1 p.p. (Freedman et al. (2009), Kinoshita (2006) and Laubach (2003))18.

Os efeitos macroeconómicos do aumento do prémio de risco de taxa de juro são relativamente peque-

nos quando comparados com os efeitos directos dos pacotes orçamentais (Quadros 6 e 7). O impacto

na taxa de crescimento do PIB mundial reduz-se em 0.1 p.p. em 2009 e 0.2 p.p. em 2010 face ao ce-

nário 1, dado que o aumento do prémio de risco de taxa de juro reforça os efeitos de crowding-out. Na
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(16) A dívida pública em percentagem do PIB começa a reduzir-se apenas em 2012 (2017 no caso do Reino Unido), em resultado da regra de solvência

orçamental do modelo.16161616161616161616

(17) O cenário base contempla um crescimento do PIB mundial de 0.5 por cento em 2009 e 1.7 por cento em 2010 (Holland et al. (2009)). O FMI, nas suas

previsões mais recentes divulgadas em Abril de 2009, considera que a actividade económica a nível mundial se deverá contrair 1.3 por cento em 2009 e

recuperar para uma taxa de crescimento de 1.9 por cento em 2010 (em Janeiro de 2009, o FMI previa um crescimento do PIB mundial de 0.5 e 3.0 por

cento, respectivamente, em 2009 e 2010).17171717171717171717

(18) No cenário incluindo os pacotes orçamentais apresentado na subsecção anterior, o rácio de dívida pública no PIB aumenta, entre 2008 e 2012, 15 p.p. na

área do euro, cerca de 25 p.p. nos EUA e no Japão e cerca de 30 p.p. no Reino Unido. Refira-se que estes aumentos seriam superiores caso se

considerassem eventuais revisões em baixa das projecções de crescimento económico implícitas no cenário base bem como as medidas de apoio ao

sector financeiro anunciadas em diversas economias. A evolução da dívida pública no cenário 1 poderia resultar, de acordo com a regra acima, num

aumento das taxas de juro entre 30 e 190 p.b., dependendo do país. Optou-se por considerar uma subida igual para todas as economias seleccionadas, de

100 p.b..18181818181818181818
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Gráfico 4

SALDO ORÇAMENTAL E DÍVIDA PÚBLICA
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Fonte: Simulações dos autores com base no modelo NiGEM.



área do euro, os desvios da taxa de crescimento do PIB face ao cenário base são de 0.4 p.p. em 2009,

-0.4 p.p. em 2010 e -0.5 p.p. em 2011, o que compara com desvios de 0.6 p.p., 0.0 p.p. e -0.4p.p., res-

pectivamente em 2009, 2010 e 2011 no cenário da subsecção anterior. Relativamente ao impacto nos

preços no consumidor, o cenário com subida do prémio de risco de taxa de juro resulta num aumento

menor da inflação mundial face ao cenário base no período entre 2009 e 2011. O saldo orçamental de-

teriora-se face ao cenário em que são considerados apenas os pacotes orçamentais, reflectindo quer

o aumento das despesas com juros resultantes do aumento do prémio de risco quer a diminuição do

crescimento económico. Em consequência, a dívida pública aumenta nas diversas economias face

ao cenário 1.
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Quadro 6

IMPACTO DO CENÁRIO 2: IMPLEMENTAÇÃO DOS PACOTES ORÇAMENTAIS E CHOQUE SOBRE PRÉMIO DE

RISCO

Desvios em relação ao cenário base em pontos percentuais

Taxa de crescimento do

PIB real

Inflação Saldo orçamental

(em % PIB)

Dívida pública (a)

(em % PIB)

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

EUA 1.2 0.1 -1.5 0.2 1.1 0.8 -1.7 -2.3 -0.5 0.0 1.1 2.7

Japão 0.9 -0.7 -0.6 0.0 0.2 0.1 -1.3 -0.8 -0.8 -1.2 0.7 2.8

Reino Unido 0.4 -0.5 -0.3 -0.6 1.0 0.1 -0.5 -0.1 -0.3 0.5 0.3 0.7

Área do euro (b) 0.4 -0.4 -0.5 0.1 0.3 0.4 -0.7 -0.7 -0.3 0.0 0.8 1.4

Mundo 0.5 -0.1 -0.6 0.1 0.6 0.4 - - - - - -

Fonte: Simulações dos autores com base no modelo NiGEM.

Notas: (a) Definição do tratado de Maastricht para a área do euro. (b) Impacto da implementação dos pacotes orçamentais de todos os países da área, com excepção do Luxemburgo,

Eslovénia, Eslováquia, Chipre e Malta.

Quadro 7

COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS

Cenario 2 (Quadro 6) - Cenário 1 (Quadro 5), em p.p.

Taxa de crescimento do

PIB real

Inflação Saldo orçamental

(em % PIB)

Dívida pública (a)

(em % PIB)

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

EUA -0.1 -0.2 0.1 0.0 -0.2 -0.3 -0.1 -0.4 -0.3 0.2 0.8 1.4

Japão -0.2 -0.2 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.3 -0.7 -0.7 0.6 1.8 2.8

Reino Unido -0.2 -0.3 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 0.0 -0.3 -0.3 0.1 0.6 1.2

Área do euro (b) -0.2 -0.3 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.3 -0.3 0.2 0.8 1.2

Mundo -0.1 -0.2 0.0 0.0 -0.2 -0.3 - - - - - -

Fonte: Cálculos dos autores.

Notas: (a) Definição do tratado de Maastricht para a área do euro. (b) Impacto da implementação dos pacotes orçamentais de todos os países da área, com excepção do Luxemburgo,

Eslovénia, Eslováquia, Chipre e Malta.



4. CONCLUSÕES

As simulações do NiGEM sugerem que os pacotes orçamentais anunciados deverão resultar em efei-

tos positivos mas transitórios sobre as taxas de crescimento da actividade económica. O impacto con-

centra-se essencialmente em 2009, implicando uma subida da taxa de crescimento do PIB mundial

relativamente ao cenário base de 0.6 p.p. nesse ano. Em contraste, o impacto sobre a inflação será

mais marcado em 2010, com a taxa de crescimento dos preços no consumidor a nível mundial a au-

mentar 0.8 p.p face a cenário base. Como seria de esperar, os saldos orçamentais deterioram-se rela-

tivamente ao cenário base, mas o impacto sobre os rácios de dívida pública não é significativo na

maioria dos casos. No entanto, quer no cenário base quer no cenário considerando a implementação

dos pacotes orçamentais, observa-se uma deterioração significativa dos saldos orçamentais e um au-

mento expressivo dos rácios de dívida pública. A deterioração dos rácios de finanças públicas seria

ainda mais acentuada caso se considerasse o impacto de revisões em baixa das projecções de

crescimento económico implícitas no cenário base (datado de Janeiro de 2009) bem como das

medidas de apoio ao sector financeiro anunciadas em diversas economias.

A deterioração esperada da situação das finanças públicas pode implicar um aumento do prémio de

risco de taxa de juro, nomeadamente se originar receios quanto à sustentabilidade orçamental no mé-

dio prazo. Uma subida de 100 p.b. no prémio de risco de taxa de juro diminui a eficácia dos pacotes or-

çamentais de estímulo. A taxa de crescimento do PIB mundial reduz-se 0.1 e 0.2 p.p. em 2009 e 2010,

respectivamente, em comparação com o cenário sem aumento do prémio de risco. A hipótese de um

choque mais significativo sobre os prémios de risco de taxa de juro – que pode ser justificado num ce-

nário de crise, em que a incerteza macroeconómica e as não-linearidades se tornam mais importan-

tes – implicaria uma redução mais significativa da eficácia dos pacotes orçamentais de estímulo. Tal

deverá servir como alerta da importância de manter um compromisso credível quanto à disciplina

orçamental no longo prazo.
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Anexo 1

Resultados de simulações assumindo política monetária endógena
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Quadro 1

MULTIPLICADORES ORÇAMENTAIS (ASSUMINDO REACÇÃO ENDÓGENA DA POLÍTICA MONETÁRIA)

Variação percentual do PIB no ano 1 resultante de uma expansão orçamental equivalente a 1% do PIB no ano 1

Aumento de

transferências

para famílias

Aumento do

consumo

público

Aumento do

investimento

público

Redução de

impostos

indirectos

Redução de

impostos sobre

o rendimento

das famílias

Redução de

impostos sobre

o rendimento

das empresas

EUA 0.3 0.9 1.0 0.4 0.3 0.4

Japão 0.5 1.0 1.0 0.2 0.4 0.3

Reino Unido 0.1 0.6 0.7 0.1 0.1 -

Área do euro (a) 0.2 0.7 0.8 0.2 0.3 -

Fonte: Simulações dos autores com base no modelo NiGEM.

Nota: (a) Impacto da implementação da medida em todos os países da área do euro simultaneamente, com excepção do Luxemburgo, Eslovénia, Eslováquia, Chipre e Malta.

Quadro 2

DIFERENÇA ENTRE MULTIPLICADORES ORÇAMENTAIS COM REACÇÃO DA POLÍTICA MONETÁRIA

EXÓGENA E ENDÓGENA

Multiplicadores orçamentais do Quadro 2/Texto Principal - Multiplicadores orçamentais do Quadro 1/Anexo

Aumento de

transferências

para famílias

Aumento do

consumo público

Aumento do

investimento

público

Redução de

impostos

indirectos

Redução de

impostos sobre o

rendimento das

famílias

Redução de

impostos sobre o

rendimento das

empresas

EUA 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Japão 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0

Reino Unido 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 -

Área do euro 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -

Fonte: Cálculos dos autores.



Banco de Portugal | Boletim Económico

Verão 2009 | Artigos

58

Quadro 3

MULTIPLICADORES ORÇAMENTAIS COM E SEM COORDENAÇÃO (ASSUMINDO REACÇÃO ENDÓGENA DA

POLÍTICA MONETÁRIA)

Variação percentual do PIB no ano 1 resultante de um aumento do consumo público equivalente a 1% do PIB no

ano 1

Acção isolada

(1)

Acção coordenada

(2)

Ganhos de coordenação

(2)/(1) em %

EUA 0.9 1.1 16.1

Japão 1.0 1.2 22.4

Reino Unido 0.6 0.9 53.9

Área do euro (a) 0.7 0.9 24.5

Fonte: Simulações dos autores com base no modelo NiGEM.

Nota: (a) A primeira coluna apresenta o impacto da implementação da medida em todos os países da área do euro simultaneamente (com excepção do Luxemburgo, Eslovénia, Eslová-

quia, Chipre e Malta), enquanto a segunda apresenta o impacto da implementação em todos as economias listadas.

Quadro 4

IMPACTO DO CENÁRIO 1: IMPLEMENTAÇÃO DOS PACOTES ORÇAMENTAIS (ASSUMINDO REACÇÃO

ENDÓGENA DA POLÍTICA MONETÁRIA)

Desvios em relação ao cenário base em pontos percentuais

Taxa de crescimento do

PIB real

Inflação Saldo orçamental

(em % PIB)

Dívida pública (a)

(em % PIB)

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

EUA 1.2 0.2 -1.4 -0.1 1.0 1.2 -1.6 -2.0 -0.2 0.1 0.9 2.0

Japão 1.1 -0.4 -0.6 0.1 0.3 0.2 -1.0 -0.2 -0.1 -1.7 -1.2 -0.1

Reino Unido 0.5 -0.3 -0.3 -0.5 1.2 0.4 -0.4 0.0 -0.1 0.4 -0.1 0.0

Área do euro(b) 0.6 0.0 -0.4 0.2 0.3 0.3 -0.6 -0.4 0.0 -0.2 0.0 0.2

Mundo 0.6 0.0 -0.5 0.1 0.6 0.6 - - - - -

Quadro 5

COMPARAÇÃO DE CENÁRIOS (REACÇÃO EXÓGENA VERSUS ENDÓGENA DA POLÍTICA MONETÁRIA)

Cenário 1 (Quadro 5/Texto Principal) - Cenário 1 (Quadro 4/Anexo), em p.p.

Taxa de crescimento do

PIB real
Inflação

Saldo orçamental

(em % PIB)

Dívida pública (a)

(em % PIB)

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

EUA 0.1 0.1 -0.1 0.2 0.3 0.0 0.1 0.1 0.1 -0.2 -0.6 -0.7

Japão 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

Reino Unido 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.0 -0.2 -0.5

Área do euro(b) 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Mundo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 - - - - - -

Fonte: Simulações dos autores com base no modelo NiGEM.

Notas: (a) Definição do tratado de Maastricht para a área do euro. (b) Impacto da implementação dos pacotes orçamentais de todos os países da área, com excepção do Luxemburgo,

Eslovénia, Eslováquia, Chipre e Malta.

Fonte: Cálculos dos autores.



Anexo 2

Multiplicadores orçamentais resultantes de outros modelos-macro

O quadro abaixo apresenta os multiplicadores orçamentais resultantes da simulação de diversos mo-

delos-macro para os EUA e para a área do euro19. Note-se que a estrutura dos modelos selecciona-

dos é muito diversa, incorporando diferenças consideráveis nas hipóteses subjacentes. Em alguns

casos, o desenho das simulações difere entre modelos, o que também pode afectar a comparabilida-

de dos resultados. Estas advertências podem ajudar a explicar o intervalo relativamente alargado ob-

tido para as estimativas dos multiplicadores orçamentais. Para os EUA, os resultados da simulação

dos modelos-macro seleccionados apontam para multiplicadores da despesa pública que se situam

no intervalo entre 0.8 e 1.8. Os multiplicadores dos impostos sobre os rendimentos das famílias são

mais baixos, situando-se entre 0.2 e 0.4. Os resultados para a área do euro são qualitativamente

semelhantes (entre 0.6 e 1.5 e entre 0.3 e 0.5, respectivamente, no caso do aumento do consumo

público e da redução dos impostos sobre os rendimentos das famílias).
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MULTIPLICADORES ORÇAMENTAIS RESULTANTES DE OUTROS MODELOS-MACRO

Variação percentual do PIB no ano 1

EUA

Nome do modelo Interlink
(a) FRB- US (b) MULTIMOD (c) GIMF (d)

Por memória:

NiGEM

Proprietário do modelo OCDE FRB FMI FMI NIESR

Despesa pública 1.1 1.4 0.8 1.8 1.0
Impostos sobre rendimentos das
famílias 0.4 0.4 0.2 0.3

Área
do

euro

Nome do modelo AWM (e)
Interlink

(a) QUEST (f) QUEST III (g) MULTIMOD(h)
Por memória:

NiGEM (i)

Proprietário do modelo BCE OCDE CE CE FMI NIESR

Despesa pública 1.1 1.2 0.9 0.6 1.5 0.8
Impostos sobre rendimentos das
famílias 0.3 0.5 0.3

Notas e Fontes: (a) INTERLINK - As simulações são baseadas num aumento sustentado das despesas públicas (não salariais) em termos reais equivalente a 1 % do PIB e num corte

dos impostos sobre os rendimentos das famílias equivalente a 1% do PIB (redução da taxa de imposto sobre salários e remunerações). Exercício baseado em hipóteses de taxas de ju-

ros reais inalteradas e taxas de câmbio nominais fixas. Fonte: Dalsgaard, T., C. André e P.Richardson (2001), “Standard Shocks in the OECD Interlink Model,” OECD Economics Depart-

ment Working Papers 306, OECD Economics Department. (b) FRB-US - Os choques referem-se a um aumento permanente das despesas públicas em bens e serviços equivalente a

1% do PIB e um corte permanente dos impostos sobre os rendimentos das famílias equivalente a 1% do PIB ex ante. Assumiu-se taxa de juro oficial constante. Fonte: Reifschneider, D.,

R. Tetlow, e J. Williams (1999), ”Aggregate disturbances,monetary policy, and the macroeconomy: The FRB/US perspective”, Federal Reserve Bulletin, 1/1/1999. (c) MULTIMOD - Si-

mulação de um aumento permanente do consumo público equivalente a 1% do PIB no cenário base. Regra monetária e orçamental “standard”. Fonte: Mitchell, P.R., J.E. Sault, P.N.

Smith e K.F. Wallis (1998), “Comparing global economic models”, Economic Modelling 15 1998. (d) GIMF - Os choques são expansões orçamentais temporárias (aumento do investi-

mento público produtivo e corte dos impostos sobre os rendimentos das famílias) calibradas para implicarem uma redução do saldo primário de 1 e 0.5 p.p. , respectivamente no ano 1 e

2, relativamente ao seu nível no cenário base. As taxas de juros são mantidas constantes durante os dois primeiros anos. Fonte: IMF (2008), World Economic Outlook, Chapter 5, Fiscal

Policy as a Countercyclical Tool, October 2008. (e) AWM - As simulações são baseadas num aumento temporário da despesa pública em bens e serviços ou numa diminuição dos im-

postos sobre os rendimentos das famílias, equivalente a 1% do PIB no cenário base. As taxas de juros, as taxas de câmbio e a política orçamental foram consideradas exógenas. Fonte:

Henry, J., P.H. de Cos e S.Momigliano (2004), “The short-term impact of government budgets on prices: Evidence from macroeconomic models”, ECB Working Paper Series, No. 396 /

October 2004. (f) QUEST - O choque fiscal diz respeito a um aumento da despesa públicas em 1% do PIB no primeiro ano. Durante o primeiro ano, as funções de reacção da política mo-

netária do modelo foram desligadas. Os resultados referem-se à agregação dos resultados de choques nacionais individuais na França, Alemanha e Itália. Fonte: Wallis, K.F. (2004),

“Comparing Empirical Models of the Euro Economy”, Economic Modelling, Volume 21, Issue 5, September 2004, Pages 735-758. (g) QUEST III - O choque fiscal refere-se a um aumento

da despesa pública de 1% do PIB no primeiro ano. Assumiu-se funções de reacção da política monetária activas. Source: Ratto, M., W.Roeger e J.in ‘t Veld (2008), “QUEST III An Esti-

mated Open-Economy DSGE Model of the Euro Area with Fiscal and Monetary Policy,” European Comission Economic Papers 335, July 2008. (h) MULTIMOD - O choque fiscal

refere-se a um aumento da despesa pública equivalente a 1% do PIB no primeiro ano. Durante o primeiro ano, as funções de reacção de política foram desligadas. Fonte: Hunt and

Laxton (2003), “Some Simulation Properties of the Major Euro Area Economies in MULTIMOD”, IMF Working Papers 03/31. (i) NiGEM - simulação dos autores.

(19) Ver também OCDE (2009a), que contém uma caixa sumariando os resultados de simulação de vários modelos para países da OCDE. Os multiplicadores

orçamentais de curto prazo resultantes dos modelos de larga escala seleccionados (para todos os países) variam entre 0.6 e 1.9 para o consumo público,

entre 0.1 e 1.1 para reduções de impostos sobre os rendimentos das famílias, entre 0.1 e 0.5 para cortes de impostos sobre rendimentos das empresas e

entre 0.0 e 1.4 para reduções de impostos indirectos.19191919191919191919
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