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0. INTRODU(:AO 

1- Aspectos e considera~oes preliminares- o objectivo da Introdu~ao 

Podemos considerar, que o papel atribuido a introdw;:ao se prende com o problema do 

"comec;:o", do delinear da orientac;:ao que vai servir de base a exposic;:ao e se os resultados 

e as conclusoes finais sao o memento fulcral do trabalho, a forma e o trac;:ado do caminho 

critico que nos vai permitir atingir esse memento fulcral nao deve ser deixado ao acaso, 

nem ser considerado de somenos importancia. 

As razoes que se podem afigurar como mais justificativas desta fase inicial sao as 

seguintes: necessidade de delinear o metodo de exposic;:ao, procurar identificar o leiter 

com as questoes formuladas e com o processo escolhido atraves do qual se pretende 

chegar a algumas respostas. Tal como e salientado por Umberto Eco, "o objective de uma 

boa introduc;:ao e que o leiter se contente com ela, compreenda tudo e ja nao leia o resto". 

Embora seja dificil aceitar em absolute uma tal definic;:ao, poderemos sem dificuldade 

acolher este enunciado se considerarmos como estritamente necessaria expor de forma 

clara e sucinta a metodologia subjacente da abordagem do tema proposto e se as pr6prias 

conclusoes, a que chegarmos, forem em grande parte respostas as questoes iniciais, 

procurando naturalmente a demonstrac;:ao da pertinencia e da adequac;:ao dessas questoes 

ao real concreto que se propoe teorizar. 

2- 0 objecto da disserta~ao 

0 titulo desta tese constitui, por si, uma indicac;:ao aprioristica do seu objecto, o qual 

remete para urn contexte mais lato que o envolve. 

A controversia gerada pelas posic;:oes assumidas pelas "escolas" Keynesiana e 

Monetarista, prende-se, naturalmente e numa primeira analise, com a propria evoluc;:ao 

observada na economia mundial nas ultimas tres decadas. Assim, do New Deal aos anos 

60 a politica Keynesiana viveu a sua epoca de ouro caracterizada por elevadas taxas de 

crescimento dos agregados macroecon6micos e por uma reduc;:ao consideravel da 

amplitude dos ciclos econ6micos. Os anos 70 foram para ela urn rude golpe que levou a 

questionar a sua influencia na conduc;:ao da politica econ6mica. A coexistencia de dois 

fen6menos, habitualmente inconciliaveis no tempo e no espac;:o econ6mico - inflac;:ao e 



desemprego - associada a uma incapacidade governativa de enfrentar e superar com 

sucesso esses problemas, levou a considerar que a economia Keynesiana estava numa 

crise profunda em termos de resoluc;:ao pn1tica dos problemas que, dia a dia, lhe eram 

propostos pela situa9ao polftica-econ6mica vigente. 

Desta forma, levantavam-se varias interroga9oes pertinentes, que se prendiam com os 

seguintes pontos: se as metodologias e polfticas econ6micas habitualmente seguidas nao 

constituiam terapia suficiente para a resolu9ao da crise de estagfla9ao, se os instrumentos 

e medidas de polfticas econ6micas seguidos e accionados pareciam inoperantes, face a 

situa9ao encontrada, porque nao deixar o mercado funcionar livremente com os seus 

mecanismos auto-reguladores em pleno, uma vez que as interven9oes do Estado se 

revelavam, senao mesmos nocivas, pelo menos neutras e inoperantes? Na realidade, 

desde ha muito, que as teses liberais e neoclassicas vinham defendendo a nao 

interferencia do Estado na condu9ao da polftica econ6mica e, mais recentemente, a 

posi9ao assumida por alguns te6ricos economistas (como Friedman) era a de que a 

politica econ6mica deveria basear a sua actua9ao no estabelecimento de regras gerais e 

nao na actua9ao de curto prazo descricionaria, que segundo a sua opiniao, poderia 

agravar a tendencia desfavoravel da evoluc;:ao econ6mica. 

Para alem disso, mais importante do que saber qual a polftica mais poderosa era a questao 

de saber: "which type of medicine-fiscal or monetary-cures the patient more quickly" o 

que se prende com a eficiencia e a eficacia da polftica levada a efeito. Nesta discussao 

terao especial interesse os "lags" subsequentes a qualquer intervenc;:ao da autoridade 

governamental. Por outro lado, urn dos aspectos da controversia prende-se com o 

problema de saber se o governo deve ou nao conduzir qualquer polftica de estabiliza9ao, 

quer se trate de uma polftica de cariz monetario ou fiscal. Os monetaristas dao enfase 

particularmente as incertezas que rodeiam as medidas de polftica fiscal ou de polftica 

monetaria, colocando questoes como: Terao as acc;:oes do Banco Central os efeitos 

desejados na oferta da moeda? Qual o impacto dessas medidas sobre a evolu9ao das taxas 

de juro? Como irao afectar a despesa equal o "lag" temporal que ira decorrer ate que os 

primeiros efeitos comecem a ser sentidos? Poderao as ac9oes de polftica fiscal serem 

levadas a efeito prontamente? Os consumidores assumirao as altera9oes ocorridas nos 

impastos como temporarias ou como permanentes? Qual sera o montante e o impacto do 
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multiplicador das despesas? Equal o impacto do multiplicador da base monetaria? Como 

sao os "lags" nas politicas de estabiliza9ao? 

Qual a seguran9a e a aproxima9ao das previsoes econ6micas efectuadas? ... E, uma 

questao de fundo: qual o conhecimento que os economistas tern acerca do funcionamento 

da economia, dos "lags" temporais que subsistem entre a manipula9aO dos instrumentos 

da politica (monetaria ou fiscal) e o come9o dos seus efeitos? 

Esta Tese procede a uma breve digressao sabre o enquadramento te6rico destas questoes. 

E no que conceme a delimita9ao temporal da analise, utilizou-se uma abordagem 

explicativa da evolu9ao do trade-off desemprego/infla9ao recorrendo a informa9ao desde 

o inicio dos anos 60. Na parte fulcra} do trabalho, onde se ira procurar analisar a evolu9ao 

e o impacto em termos de eficacia e eficiencia* das medidas de politica monetaria e/ou 

fiscal implementadas em Portugal, bern como o percurso efectuado para a moeda (mica, o 

periodo em estudo vai dos anos setenta ate aos anos noventa. Os resultados dessa 

investiga9ao conduzida com urn modelo de clusters, permitem aperfundar a analise 

custo/beneficio da utiliza9ao de uma moeda (mica na Uniao Europeia , bern como a 

utiliza9ao das teorias das Zonas Monetarias Optimas e da Credibilidade na avalia9ao das 

condi9oes de Sucesso na Zona Euro que se iniciara no primeiro dia uti! de 1999. 

Faz sentido abordarmos primeiramente o enquadramento te6rico das duas principais 

metodologias e correntes de actua9ao politica-econ6mica enunciadas - sobretudo nos 

aspectos que constituiram desde sempre o fulcra da polemica e da controversia surgida 

entre os principais mentores de cada uma das correntes consideradas, procurando 

fundamentar o trade-off entre a eficacia/eficiencia/resultados das politicas econ6micas -

na medida em que o enquadramento te6rico da integra9ao econ6mica e a constru9ao da 

Uniao Econ6mica e Monetaria, vieram relan9ar a discussao da eficacia das politicas 

monetarias e or9amentais. 

* Eficiencia - uma utiliza~ao eficiente de recursos escassos (na 6ptica de Pareto) e a que permite 
maximizar a satisfa~ao das necessidades, para urn dado conjunto de preferencias e 
considerando as restantes variaveis (tecnologia, ... ) ceteris paribus. Segundo Pareto, uma 
afecta~ao econ6mica e ineficiente se houver outra altemativa que permita a obten~ao dos 
mesmos resultados com o envolvimento de menos recursos. 

Eficacia - tern em conta exclusivamente o atingimento dos objectivos inicialmente preconizados. 
Segundo Peter Drucker: "a Eficiencia e a capacidade de fazer alguma coisa . de forma 
correcta; a Eficacia e a capacidade de fazer com que a coisa certa seja feita" 
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Em particular, as duas abordagens que dao o corpo te6rico a discussao sabre as condi~oes 

de sucesso da UEM (Teoria das Zonas Monetarias Optimas e Teoria da Credibilidade) 

colocam de novo, no ceme da analise, a eficacia das politicas levadas a efeito como meio 

de esbater as diferen~as no percurso para a moeda (mica e posteriormente, como forma de 

absorver os choques assimetricos, que possam por em risco o equilibria econ6mico. 
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I- CONCEP<;AO TEORICO-METODOLOGICA 

1. Conceito de Metodo 

Recorrendo aquilo a que se pode chamar "concep~ao etimol6gica tradicional" o metodo 

constitui fundamentalmente urn "caminho para", urn tra~ado cuja l6gica intrinseca 

oriente para a existencia de urn objectivo pre-determinado. A controversia keynesianos 

versus monetaristas e a sua articula~ao com a constru~ao europeia, nao constitui, per si, 

urn facto puro do conhecimento, pelo que ira surgir como resultante de urn "acto 

complexo de conhecer ( ... ) em que toda a pesquisa e necessariamente intencionada"; 

segundo Armando Castro "o conhecimento constitui uma actividade que representa ao 

nivel humano urn tipo especifico de adapta~ao ao meio externo", passando por urn 

"trade-of!' entre a elabora~ao te6rica e a aproximayao a realidade. 

Naturalmente, o objecto da investigayao nao surge como algo totalmente desconhecido. 

No entanto torna-se indispensavel questionar esse mesmo conhecimento existente acerca 

da problematica, constitui-lo num problema, senao novo, pelo menos elaborado de uma 

forma diferente, embora partindo dos pressupostos basilares das duas concepyoes te6ricas 

em confronto. Nos aspectos considerados fundamentais como sustentaculos dessa 

polemica, nalguns aspectos ancestrais, importa procurar verificar ate que ponto as 

discordancias ou as similitudes se mantem nos nossos dias e ate que ponto se verifica 

uma adequayao dessa problematica, ideol6gica-te6rica, a evolu~ao politico-econ6mica 

observada em Portugal,e de que forma ela e reabilitada com a nova concepyao te6rica da 

construyao europeia. 

A discussao entre keynesianos e monetaristas surge com urn "folego" novo com a 

dialectica e a argumentayao desenvolvida em redor da Teoria das Zonas Monetarias 

Optimas e da Teoria da Credibilidade que voltam a colocar em relevancia a eficacia 

relativa das politicas levadas a efeito, de molde a minimizar os efeitos de choques 

assimetricos observados num contexto de Uniao Econ6mica Europeia. 
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Por outro lado, pretender-se-a demonstrar como o objectivo nao pode deixar de estar 

inserido num processo de determina9ao rigoroso e, como o metodo, existente logo "a 

priori" na produ9ao do proprio objectivo, nao deixan1 de estar sujeito a urn processo 

dialectico e incessante de crftica. 

2. Papel desempenhado pela teoria - exigencia do conhecimento 
cientifico 

Embora, a primeira vista, possa parecer indubitavel a obtenyao de urn conceito de 

metodo, uno e simples, que nos permita avanyar sem vacilayoes, basta determo-nos urn 

pouco no estudo e na analise da realidade que pretendemos de alguma forma retratar, 

para verificarmos o caracter restrito dessa perspectiva inicial. Para alem da dificuldade 

que resulta da complexidade do real, devemos entrar ainda em linha de conta com a 

subjectividade inerente a qualquer processo de conhecimento. A conclusao imediata a 

que chegamos e a de que existe uma pluralidade de caminhos, resultante de uma 

variedade de sujeitos do conhecimento e dos objectivos elaborados por eles, cuja funyao 

de organiza9ao e estruturalismo cabe a teoria, alargando-se ao conjunto de conceitos e 

relayoes estabelecidas entre conceitos, conhecimentos anteriormente obtidos e praticas de 

investigayao, que constituam eles proprios meios, instrumentos de trabalho no caminho 

do conhecimento a percorrer. 

A partir do momento em que se conhe9a a importancia da teoria, podemos dar mais urn 

passo na especifica9ao do metodo, que resulta do relevo dado ao conhecimento cientifico. 

No entanto, segundo alguns autores (caso de Ferreira de Almeida e Madureira Pinto) 

"nao se pode falar de uma ciencia universal unitaria ( ... ) dai a impossibilidade de pensar a 

metodologia como urn conjunto de receitas universalmente geradoras de ciencia: tais 

receitas nao poderiam levar senao a aplicayoes estereotipadas e abstractas, cujo rigor 

poderia ser facilmente posto em causa". Poder-se-a perguntar ainda, se a ciencia, ela 

propria nao, resultara tambem do contacto que o individuo tern com o ambiente que o 

circunda. 

Uma resposta e-nos dada por Sedas Nunes para quem "a ciencia pressupoe ruptura com 

as evidencias do senso comum"; no entanto, alguma luz podera ser feita sobre o assunto 

na distin9ao que habitualmente se estabelece entre "aparencia" e "essencia" que nao se 
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opoe a emergencia do conhecimento cientffico no quadro do conhecimento corrente e 

talvez o assumir de uma posi9ao eclectica sobre o assunto permita reter o "interessante" 

de ambas as perspectivas. 

3. Essencia e Metodo da Economia 

"Que especies de emprego estao disponiveis? Quanto pagam? Quanto e possivel comprar 

hoje, em termos de bens, com I dolar de sahirio e quanto num periodo de infla9ao 

galopante? Quais sao as possibilidades de que surja urn periodo em que urn homem com 

uma especializa9ao nao consiga arran jar trabalho? Sera possivel alguma vez o retorno aos 

dias negros de 1930? A automatiza9ao e o progresso cientffico tornarao o homem 

obsoleto? Como jogar na bolsa? Como dirigir eficientemente urn negocio?" (I) Atraves 

desta cita9ao e possivel interrogar o real, no seu todo social, de urn ponto de vista 

determinado: o da produ9ao e das rela9oes sociais da produ9ao tendo em conta, as 

rela9oes estabelecidas com as condi9oes materiais e superestruturais: "0 economico 

apresenta-se, portanto, como urn campo particular de rela9oes sociais, simultaneamente 

exterior aos outros elementos da vida social e interior ( ... ). A tarefa do economista 

consiste em analisar simultaneamente esta exterioridade e esta interioridade e em 

penetrar no fundo do seu dominio, de forma a que este se abra para outras realidades 

sociais e a encontrar ai a parte do seu sentido que nao encontra dentro de si proprio" (2) 

Mas a economia, enquanto forma de conhecimento, tern tambem uma natureza abstracta, 

ja que esta constitui uma caracteristica de toda a teoria, decorrente da complexidade do 

real a conhecer e das limitayoes do sujeito do conhecimento. 0 conhecimento constitui 

urn exercicio das nossas limitayoes: "conhecer e limitar". 

Vamos assim, procurar focalizar a nossa aten9ao nalguns aspectos bastante particulares 

dessa polemica economica, vasta e ja "ancestral", que opoe keynesianos a monetaristas. 

Partindo do abstracto teorico - etimologico procuraremos construir algo sobre o real 

concreto da evolu9ao da economia portuguesa nos anos mais proximos. Pois embora, o 

nivel maximo de abstrac9ao se encontre em cada forma9ao disciplinar e no enunciado do 

seu proprio objecto, isso nao invalida, a natureza "real-concreta" que e possivel encontrar 

no objecto na nossa analise: o confronto e o impacto da politica fiscal e monetaria levada 
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a efeito nos anos ultimos em Portugal • , de que forma essas politicas conduziram a urn 

reposicionamento de Portugal no seio da Europa Comunitaria; e como recoloca a 

constrw;:ao da Uniao Monetaria as questoes da eficacia e eficiencia das politicas 

econ6micas. 

Ap6s a caracteriza9ao das posi9oes de ambas as correntes do pensamento econ6mico 

(keynesianos e monetaristas) e ap6s uma breve referencia aos seus desenvolvimentos 

mais recentes, procuramos evidenciar as fases do percurso da polftica econ6mica 

portuguesa e a forma como os instrumentos e as medidas tiveram ou nao eficacia e 

permitiram urn reposicionamento de Portugal no contexto europeu. Utilizando urn 

modelo empirico de "analise de Clusters" procuraremos verificar ao Iongo das decadas de 

60, 70, 80 e 90 como se observou a aproximayao econ6mica dos paises que actualmente 

integram a Uniao Europeia. Na construyao da Uniao Monetaria Europeia voltemos a 

evidenciar o ressurgir da questao inicial - "qual a polftica econ6mica mais eficaz?" Para 

tal, analisaremos o enquadramento te6rico das duas abordagens basilares neste contexto

Teoria das Zonas Monetarias Optimas e Teoria da Credibilidade. Faremos de novo apelo 

a metodologia de Clusters para p6r em evidencia as zonas "monetarias 6ptimas" e 

discutiremos com recurso a uma modelizayao de cointegrayao, a relayao existente entre 

as variaveis fulcrais no ambito dos indicadores de convergencia real e monetaria e a sua 

articulayao com a dialectica keynesiana-monetarista. 

Esta aproximayao ao concreto poe em evidencia o seu caracter de "ser a sfntese de 

multiplas determinayoes, logo unidade de diversidade" (3). 

3.1 A Economia e a Sociedade- Metodologia Dialectica Subjacente 

Considerando a dialectica como urn modo de ver as coisas, que encerra em si uma 

perspectiva de relayao e de transforma9ao em que "tudo se relaciona" (lei da ac9ao 

recfproca e da conexao universal) e "tudo se transforma" (lei da transformayao universal 

e do desenvolvimento incessante), pode sustentar-se que o conceito de economia e sem 

duvida dialectico e a concepyao do conhecimento, enquanto "sfntese entre as 

considerayoes de estrutura e genese" constitui uma atitude dialectica. Estando o fulcra da 

• Meneses, Vitor - "Analise da Transforrnafi:ao Estrutural do Sistema Financeiro Portugues" - Universidade do 

Porto - Faculdade de Economia. 
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dialectica "na teoria da unidade de contnirios" a dialectica surge como o "estudo da 

contradi~ao na propria essencia dos objectos" . E se o elemento nuclear da dialectica 

reside na contradi~ao que impulsiona o movimento, a economia enquanto conceito 

dialectico- constituida por urn conjunto de rela~oes contraditorias em movimento- e por 

natureza, diacronica. Segundo Lipietz "0 grande concorrente do ponto de vista dialectico 

e sem duvida a ideologia "sistemista" com todas as suas variantes ("estruturalismo") ( ... ). 

0 estruturalismo eo sistemismo colocam (em geral) correctamente o primado da rela~ao 

do todo sabre os elementos constitutivos do todo. Mas a rela~ao e entao reduzida ao 

aspecto "unidade" permanecendo a luta subordinada a perpetua~ao da unidade: a uma 

metafisica dos objectos substitui-se uma metafisica de estruturas". A ideia de estrutura 

liga-se naturalmente ao conceito de ordem de organiza~ao: "0 que e a organiza~ao? 

Numa primeira defini~ao ( ... ) constitui o arranjo de rela~oes entre componentes ou 

indivfduos susceptive) de produzir unidade complexa ou sistema, dotada de qualidades 

desconhecidas no plano das componentes ou dos individuos" (4). 

Segundo, Morin, os conceitos de sistema e de organiza~ao estao indissochiveis: "0 

sistema constitui o canicter fenomenal e global assumido pelas interrela~oes cujo arranjo 

constitui a organiza~ao do sistema". E talvez este o conceito que melhor se aplica e 

caracteriza "economia" e cuja aplica~ao e significado na analise do social parece mais 

evidente. Assim o conceito de estruturalismo e de sistema sao relevantes no processo de 

conhecimento desenvolvido oeste trabalho; mas tambem o e o conceito de dialetica no 

que respeita ao papel que e atribuido aos mecanismos de regula~ao do economico e do 

social que geram, em regra, efeitos contraditorios os quais suscitam, por seu turno, novas 

sfnteses. 

3.2 A sociedade e o individuo - 0 Colectivo face a ciencia politico-econ6mica 

Num artigo, publicado por Gilles Etrillard e Fran~ois Sureau ( 1985) afirmava-se que os 

ocidentais dao mostras, ha cerca de I 0 anos, de uma grande ingratidao em rela~ao a 
politica economica. Primeiro, acusam-na de nao ter conseguido evitar a crise; depois, 

acusam-na de se ter revelado impotente para lhe p6r tim. Os ultimos desenvolvimentos da 

crftica sao ainda mais radicais: a politica conjuntural seria mesmo inutil ja que o sector 

privado e capaz, so por si de encontrar o seu equilibria, e por isso, de inviabilizar os 
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esfor9os" (5). Embora, esta visao possa nao ser totalmente o espelho do geral social, o 

certo e que existe urn reconhecido mau estar no ambito da Politica Econ6mica quanto a 
sua capacidade efectiva para superar ou minimizar os problemas actuais. Talvez esta 

desconfian9a partilhada tanto pelas administra9oes das empresas e do Estado e 

respectivas estruturas tecnicas, como por investigadores, tenha a ver de perto com as 

inoperancias reveladas pelas medidas de politicas globais ou sectoriais na supera9ao das 

"crises". Por outro !ado esta atitude insere-se no principia de "desgovernamentaliza9ao" 

da economia e na chamada redefini9ao do papel do Estado; e, prende-se naturalmente 

com a problematica "regra versus descri9ao" - pedra de toque do antagonismo 

ideol6gico/conceptual, que este trabalho pretende analisar. Autores como Samuelson 

consideram mesmo que "o bem-estar econ6mico e demasiado importante para ser 

deixado nas maos de estaticistas ou nao economistas" e que a "economia politica e 

chamada a ajudar a opiniao publica a tentar melhorar os males (sociais) evidentes". 

Se considerarmos, que uma das fun9oes da economia politica consiste em "descrever, 

analisar, explicar e correlacionar" o comportamento de uma serie de variaveis 

econ6micas (desemprego, pre9os, produ9ao, ... ), e que, devido a complexidade do 

comportamento humano e social, nao ha possibilidade de encontrarmos a nfvel dos dados 

econ6micos uma evolu9ao tao regular como as observadas nas ciencias exactas, muito 

pelo contrario, a possibilidade de determinar a "direc9ao" geral da causa e do seu efeito e 

ja urn passo determinante da analise. Sendo que contudo o problema fulcra! da politica 

econ6mica se prende com o controlo e aperfei9oamento dos mecanismos de transmissao 

econ6micos: "como e possfvel atenuar os caprichos dos ciclos econ6micos? 

Como expandir a eficiencia e o progresso econ6micos? Como difundir mais eficazmente 

padroes de vida adequados? Como e que o mundo pode evitar a catastrofe ecol6gica? (6). 

Naturalmente, as receitas para atenuar, superar ou controlar estes "males" vao depender 

das concep9oes politico-ideol6gicas e daquilo que cada indivfduo considere ser o 

problema fundamental da situa9ao polftica-econ6mica de urn determinado momenta 

(pleno emprego versus estabilidade dos pre9os, ... ). Estas questOes basicas pertencem nao 

a ciencia, no que concerne a sua defini9ao, mas entram no reino da etica, dos jufzos de 

valor, cabendo aos cidadaos a analise e tomada dessas decisoes. Ao economista compete 

apontar possfveis caminhos e nao proceder a sua escolha deliberada, devendo para tal 
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estar mais interessado no aprofundar do momentum da economia como urn todo, do que 

no ponto de vista defendido por urn qualquer grupo de pressao. 

4. Por uma Metodologia de Analise da Politica Monetarista e 

Keynesiana - Antagonismo on Sincronismo de Objectivos e de 

Metodos 

A metodologia utilizada na abordagem as questoes propostas neste trabalho vai 

inicialmente circunscrever-se a uma discussao te6rica sobre a consubstancia9ao das 

similitudes versus antagonismos das duas correntes do pensamento econ6mico em 

apre9o. 

A questao que basicamente se levanta e a de saber se as abordagens keynesiana e 

monetarista sao totalmente estanques, impenetniveis, procurando explicar realidades 

diferentes e antag6nicas ou, se pelo contnirio, se interpenetram e ainda se nos, 

observadores, fizermos urn esfor9o de aproxima9ao, passando por uma tradu9ao da 

linguagem utilizada por cada escola, conseguimos ou nao encontrar nelas similitudes. 

Na abordagem rendimento/despesa, cada componente do lado da despesa, podeni ser 

explicada em fun9ao de uma diversidade de outras variaveis (rendimento disponfvel, 

nfvel de riqueza, etc.). 0 investimento pode considerar-se como variando indirectamente 

com a capacidade de utiliza9ao e com a taxa de juro. Por seu tumo, as altera9oes nos 

pre9os reflectem-se e sao o reflexo de altera9oes nos salarios e na capacidade de 

utiliza9ao, resultando tambem da alterayao de outros factores (impastos, preyos de outros 

produtos- complementares ou substitutos). 

Todas estas inter- rela~toes evidenciam a existencia de urn sistema complexo, no qual, 

preyos, output e desemprego sao altamente influenciados quer pela polftica monetaria, 

quer pela polftica fiscal. As rela~toes entre o desemprego e a altera~tao nos salarios podem 

ser influenciadas pelo desenvolvimento e pressao das organizayoes salariais, pela 

competi~tao das importayoes, pelas altera~toes ocorridas nas barreiras e regula~toes 

alfandegarias, bern como pelas expectativas da polftica governamental. As despesas de 

investimento podem ser influenciadas pelas expectativas relativamente ao rapido 

crescimento de algumas industrias, pelos tratados estabelecidos em termos comerciais e 
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politicos a nivel intemacional (que culminaram, recentemente, no nosso caso na 

integrayao na UEM e na OMC), mas tambem podem ser influenciadas par incentivos ao 

investimento e ao desenvolvimento empresarial, bern como pela confian9a na evolu9ao 

politica. 

Desta forma, a abordagem rendimento/despesa surge como urn "puzzle" constituido por 

inumeras pe9as distintas e os economistas que ~tilizam esta abordagem como 

instrumental analitico tern divergencias sabre a importancia relativa das diferentes 

variaveis que constituem o sistema. Alguns consideram que qualquer alterayao ocorrida 

na riqueza tera efeitos not6rios no consumo, outros sao cepticos relativamente a este 

efeito riqueza e os estudos empiricos desenvolvidos nao se tern mostrado suficientemente 

conclusivos nesta materia. 0 resultado natural e que podem existir consideniveis 

diferen9as de julgamentos sabre os efeitos de qualquer politica que se pretenda 

implementar. Assim, podemos considerar par exemplo, e como ponto de partida, que o 

que liga os keynesianos nao sao as conclusoes que retiram, mas a forma de abordagem 

basica de analisar a economia. 

Mas o mesmo podera ser dito em relayao aos monetaristas, que poderao ter as suas 

diferen9as, mas partilham a opiniao de conferirem grande importancia ao impacto que as 

varia9oes da oferta de moeda podem ter sabre alterayoes nos pre9os e no produto. 

Tendem a dar enfase particular a existencia de interrelayoes directas entre a moeda, OS 

pre9os, a despesa e o produto, ignorando alguns dos factores primordiais que aparecem na 

cadeia causal dos modelos keynesianos. 

Os monetaristas dao uma importancia particular ao papel desempenhado pelos stocks de 

titulos na determina9ao dos fluxos de despesa (relevam o papel desempenhado pelo stock 

de riqueza e o montante de despesa em consumo ). E tend em a dar uma importancia mais 

significativa do que os Keynesianos, as expectativas especialmente as que se relacionam 

com a taxa de crescimento do stock de moeda. Consideram que os pre9os e os salarios 

nao apresentam uma rigidez tao not6ria "na baixa", e que podem ser relativamente 

flexiveis, e consideram que a economia privada e basicamente estavel na sua evolu9ao, 

considerando para o efeito urn horizonte temporal mais dilatado do que os Keynesianos. 

Os Keynesianos estao mais vinculados e preocupados com analises de curta prazo. 

Algumas das controversias surgidas nas analises elaboradas par ambas as escolas 
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resultam essencialmente desta divergencia temporal do enfoque da analise, ja que o efeito 

de uma altera~ao politica no curta prazo pode ser, senao radicalmente diferente, pelo 

menos significativamente diferente, do resultante num prazo mais dilatado. 

Num nivel geral e te6rico, os keynesianos e monetaristas concordam com frequencia 

sabre a natureza dos factores que influenciam os pre~os, a despesa e produto e, nalguns 

aspectos particul.ares, parecem denotar similitudes. Os problemas situam-se no facto dos 

monetaristas habitualmente negligenciarem aspectos que os keynesianos muitas vezes 

consideram essenciais ou muito importantes, e vice-versa. Usando simplificayoes 

diferentes, aparecem como falando linguagens diferentes. 

No entanto, e em muitos aspectos, a descri~ao das interrela~oes qualitativas entre 

despesas, pre9os e rendimento nao surge como muito diferente da abordagem 

Keynesiana. A analise da procura de moeda de Milton Friedman nao e fundamentalmente 

diferente da efectuada pelos keynesianos. Ao modelo de Patinkin dos efeitos dos saldos 

reais pode ser dada uma interpreta~ao Keynesiana, o modelo de Brunner-Meltzer lembra 

em muitos aspectos as analises Keynesianas. De certa forma, e possivel, a partir de urn 

mesmo modelo elaborar uma analise keynesiana e monetarista, fazendo diferir apenas as 

magnitudes numericas de algumas variaveis, como a elasticidade da taxa de juro em 

relayaO a procura de moeda OU a flexibilidade de preyOS. 

Nos prim6rdios do debate keynesianos - monetaristas, os keynesianos consideravam o 

monetarismo como urn caso especial do modelo keynesiano (elasticidade da taxa de jura 

em rela~ao a procura da moeda com urn valor bastante significativo de tal forma que a 

curva L.M. tivesse uma elasticidade positiva) (7), argumentavam que a teoria quantitativa 

estaria correcta se a procura de moeda fosse inelastica a taxa de jura ou se o investimento 

fosse altamente elastica a varia~oes de taxa de jura. Procurou-se demonstrar cada uma 

das posi9oes com analises empiricas, que acabaram, nao por produzir concordiincia das 

duas posi9oes extremas, mas por desviar a polemica para outros "termos". 

Os monetaristas, incluindo Friedman, tal como os keynesianos, concordam que a procura 

da moeda influencia o comportamento das taxas de jura; atem disso, concordam tam bern, 

que no curta prazo, a elasticidade jura da procura da moeda e baixa e que altera9oes na 

taxa de crescimento da moeda podem ter efeitos substanciais na procura agregada. 
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Embora ainda surja alguma controversia nesta area, nao constitui ja uma diferenya 

fundamental entre keynesianos e monetaristas. 

As posiyoes keynesianas tradicionais retiravam a moeda o seu efeito na despesa 

resultante das alterayoes nas taxas de juro e o efeito destas no investimento. Os 

seguidores de Keynes argumentavam que a procura do investimento e muito inehistica as 

taxas de juro - o que acabava por ser mais urn justificativo para a posiyao "money doesn't 

matter". Mas os estudos empiricos lev ados a cabo demonstraram que variayoes nas taxas 

de juro podem ter efeitos significativos no investimento. Por outro !ado, a considerayao 

do efeito da taxa de juro nas despesas em consumo, atraves da influencia da taxa de juro 

real na riqueza tern particular enfase nos modelos econometricos keynesianos, onde cerca 

de metade do impacto monetario global resulta do efeito riqueza. Assim, tal como na 

procura de moeda, a posiyao keynesiana alterou-se da situayao inicial de que "money 

doesn't matter" e em bora continue a haver Iugar para desacordos sobre o valor das 

varhiveis referidas e as suas magnitudes de variayao e respectivos impactos, a elasticidade 

juro das despesas ja nao e mais urn elemento critico da divisao keynesianos/monetaristas. 

Outro aspecto importante no debate passa pela formulayao de urn modelo com tres 

activos: moeda, capital real e tftulos, considerados como substitutos proximos da moeda 

o que leva a que urn acrescimo no stock de titulos implique urn aumento dos preyos dos 

bens reais, enquanto se forem considerados mais proximos dos bens de "capital real", urn 

aumento do seu stock levara a uma diminuiyao dos preyos dos bens reais - esta questao 

assume particular relevancia quando se entra em considerayao com a forma como o 

governo financia o defice do sector publico, se atraves da criayao monetaria ou atraves de 

emissao de titulos - "muitos monetaristas e alguns keynesianos consideram a dfvida 

governamental como sendo urn substituto relativamente proximo do 'capital real', o que 

enfraquece a politica fiscal, em termos de impacto. Finalmente, alguns economistas 

consideram que a divida de Iongo prazo se aproxima dos bens de capital real enquanto a 

de curto prazo esta proxima da moeda" (8). 

Outros aspectos de discordancia desenvolvem-se entre o antagonismo total ate quase uma 

similitude de ideias sao os que se prendem com a politica e a forma como ela intervem na 

evoluyao da sociedade. Os keynesianos nao sao apologistas dos mecanismos 

autoreguladores, defendendo mais acyoes discricionarias. Esta disputa envolve bastante 
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mais do que uma simples visao da teoria econ6mica - esta amplamente relacionada com a 

eficiencia do processo politico. Nos nossos dias, a principal divergencia situa-se na 

polemica relacionada com a infla9ao: como desacelerar a taxa de infla9ao, mantendo o 

nivel da actividade econ6mica - os monetaristas prescrevem uma desacelera9ao do 

crescimento da moeda, o que podera levar a urn acrescimo temporario do desemprego; os 

keynesianos defrontam-se com o dilema: inflayao/desemprego usando para expor as suas 

teorias a "procura agregada", colocando especial enfase em factores diferentes da oferta 

de moeda, ja que na situa9ao "tradicional" da analise keynesiana- armadilha da liquidez

o mecanismo de ajustamento pela taxa de juro e in6cuo, pois sendo a procura de moeda 

elastica, os acrescimos na oferta da moeda nao afectam as taxas de juro. 
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II 0 INTERVENCIONISMO OU 0 LIBERALISMO NA 

EVOLU<;AO DA ECONOMIA MUNDIAL 

Os anos sessenta e setenta foram proficuos em reac9oes te6ricas contra o keynesianismo. 

Em muitos paises (especialmente nos E.U.A.) surgiram economistas que se insurgiram 

contra as ideias analiticas keynesianas - tratar-se-ia de uma contra-revolu9ao sucedanea, 

com o objectivo de demolir os argumentos de Keynes acerca da instabilidade da 

economia capitalista, ou tratar-se-ia de uma ressurrei9ao das assumpyoes pre-keynesianas 

elaboradas de uma forma mais sofisticada? De que forma esta evolu9ao das ideologias e 

da abordagem politica-econ6mica da sociedade foi desencadeada pela propria evolu9ao 

hist6rico-social das economias? 

0 grande enfase da economia keynesiana era a sua possibilidade de explicitar os 

problemas econ6micos dos anos trinta e quarenta estando provida de urn instrumental 

te6rico-empirico conveniente para orientar a politica govemamental dos anos p6s-guerra, 

tendo como pedra basilar - o objectivo do "plena em pre go". Mas, por outro !ado 

apresentava uma fraqueza com urn significado particular: nao apresentava nenhum 

instrumental analitico para analisar a problematica do conflito entre o nivel de 

desemprego e o nivel de inflayao, que se tomou a principal preocupayao ap6s meados dos 

anos sessenta. Embora Keynes tivesse dado boas razoes para demonstrar que os salarios e 

os pre9os eram resistentes a baixa, considerava uma rela9ao fixa com a oferta de moeda, 

expressa na teoria quantitativa da moeda, nao elaborando nenhuma explicayao te6rica 

para clarificar o seu funcionamento intrinseco. A taxa de salario aparecia como sendo 

uma variavel sociol6gica e os economistas que pretendiam estabelecer previsoes 

recorriam a rela9oes aparentemente empiricas (caso da curva de Phillips), cujas 

fundamenta9oes te6ricas se apresentavam pouco clarividentes. Quanta menos 

manuseavel e resoluvel se apresentava o problema da inflayao, menos poderosa se 

tomava a teoria Keynesiana e esta "aparente" fraqueza abriu gradualmente o caminho 

para a revolta contra a nova ortodoxia- que ressurgiu da Teoria Quantitativa da Maeda e 

adquiriu o nome de "Monetarismo", associando-se ao pensamento basicamente de urn 

homem - Milton Friedman. 
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No entanto, e apesar da sua aparente fraqueza face a nova problematica, a revolu9ao 

keynesiana teve urn impacto significativo a nivel da politica econ6mica: - o saldo do 

sector publico administrativo passou a ser observado em fun9ao do nivel da procura da 

economia. Assim se urn or9amento se apresentava deficitario numa fase de desemprego, 

uma medida adequada seria aumenta-lo e nao reduzi-lo; por outro !ado uma redu9ao do 

salario nominal ou real deixou de se apresentar como uma forma de cria9ao de emprego, 

podendo mesmo ter efeitos contradit6rios. A revolu9ao keynesiana, representou 

sobretudo uma nova visao da dinamica capitalista de curto prazo, quebrando o dogma 

neoclassico da tendencia providencial para a auto-regula9ao, desencadeada pelo 

mecanismo dos pre9os examinando os ajustamentos da quantidade criados pelas rela96es 

causais entre acontecimentos ocorridos com mercados diferentes; na essencia Keynes 

examinava o que aconteceria se o sistema econ6mico fosse retirado do seu equilibria 

geral, o que a abordagem neoclassica tinha sistematicamente ignorado. 

Que factores teriam levado a uma aceita9ao tao generalizada da politica keynesiana? Nao 

sendo mesmo inconsistente com a abordagem de Marx "da lei do movimento" do modo 

de produ9ao capitalista (em bora os marxistas se mostrassem hesitantes na aceita9ao da 

teoria keynesiana) sera que a politica fiscal expansionista teria per si criado ou 

desencadeado os elevados niveis de emprego do perfodo p6s-guerra? Sera que a aparente 

rela9ao entre esse acontecimento e a aceita9ao generalizada da revolu9ao keynesiana era 

uma mera coincidencia? 

A politica macroecon6mica levada a cabo pode efectivamente ter contribuido para 

combater a depressao, mas nao podemos ignorar a existencia de diversos factores 

invulgarmente favoraveis ao crescimento e investimento nos paises capitalistas. Entre 

outros, primeiro podem citar-se: a transforma9ao das politicas internacionais, ja que a 

guerra desenvolveu altera96es fundamentais nas rela96es internacionais, cujo maior efeito 

foi a cria9ao de uma solidariedade politica no mundo capitalista altamente desenvolvido 

sob a lideran9a dos EUA (o Plano Marshall e exemplo disso); outro factor com particular 

importancia foi o desenvolvimento das inova96es tecnol6gicas e uma pressao crescente 

das popula96es por melhores condi96es socio-econ6micas. 
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Tendo como pano de fundo esta situa9ao sobremaneira favonivel a implementayao das 

"doutrinas keynesianas", alguns govemos houve que adoptaram oficialmente essa 

doutrina imediatamente no p6s-guerra ( caso concreto do Reino Unido, Holanda e 

Suecia), aceitando os modelos oryamentais eo seu impacto na procura agregada. 

No entanto, quanto mais insistente se tomava o problema da inflayao e quanto mais este 

surgia como urn aspecto de inoperancia da teoria keynesiana, mais se abria caminho para 

a "revolta contra a nova ortodoxia", representada pelo pensamento de urn homem -

Milton Friedman. 

Mas o que e o monetarismo? Esta e uma questao a qual os modernos economistas tern 

dado as mais contradit6rias e diversas respostas - a defini9ao mais simplista passa por 

descrever o monetarismo como urn conjunto de tecnicas e como uma revolta contra a 

revolu9ao keynesiana. Embora, nesta forma de definiyao estejam contidos aspectos 

particularmente relevantes para a caracterizayao do monetarismo, como sejam os 

fundamentos do gosto pela liberdade e a antipatia por todas as formas de intervenyao 

estatal. 

Uma breve resenha sobre as posiyoes tomadas pelo monetarismo foi efectuada por 

Laidler em 1981, que descreve as caracteristicas basi cas desta "forma de pensamento" 

considerando que se trata basicamente de uma abordagem da analise macro-econ6mica 

da teoria quantitativa da moeda, considerando em simultaneo a procura de moeda e uma 

alterayao no stock de moeda como as duas causas fundamentais das alterayoes ocorridas 

no rendimento monetario. Pode ser assumida como uma abordagem das expectativas 

introduzidas na curva de Phillips, como uma abordagem da Balanya de Pagamentos, 

enfatizando a sua relayao com a oferta da moeda, como uma abordagem caracterizada por 

uma antipatia geral pela politica de estabilizayao interventiva e surgindo como suporte 

das regras e metas a atingir na evoluyao da oferta de moeda a Iongo prazo. 

A ideia basilar que emerge desta pan6plia e a no9ao referida por Laidler de que "the 

money matters, and indeed it matters more than anything else in macroeconomies". 0 

segundo aspecto, a que Laidler da particular relevancia na caracterizayao do 

monetarismo, e o da rejei9ao da ortodoxia do periodo do p6s-guerra imediato e em 

particular das ideias interventivas de manipulayao do nfvel da procura efectiva da 
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economia e de que urn certo nivel de infla9ao surge como urn pre9o aceitavel a pagar por 

urn elevado nivel de emprego. Se introduzirmos a abordagem das expectativas na 

elabora9ao te6rica da curva de Phillips, esta ideia traduzir-se-ia da seguinte forma: se a 

taxa de infla9ao se mantem por urn periodo Iongo abaixo do que e perspectivado, as 

expectativas tenderao a ajustar-se no sentido da alta, e a infla9ao tendera a acelerar-se. 

A Iongo prazo, o "ultrapassar" do keynesianismo pelo monetarismo seria o de considerar 

a oferta de moeda como o determinante central da procura efectiva. 

Mas que circunstancias reais da evolu9ao da economia desencadearam o descredito 

observado nas teses keynesianas? Que acontecimentos surgiram, ap6s o forte crescimento 

do p6s-guerra que pudessem levar os politicos e os govemos a por em causa actua9oes de 

politica econ6mica com objectives e utiliza9ao de instrumentos marcadamente 

keynesianos? 

- Aspectos que caracterizaram a evolu~ao do final dos anos sessenta inicio dos anos 

setenta 

A queda do "boom" do p6s-guerra, foi simbolizado, tal como o come9o da grande 

depressao, por urn acontecimento dramatico em termos econ6micos - a crise energetica, 

isto e a restri9ao a oferta de petr6leo seguida pelo crescimento massive nos pre9os 

imposto pela OPEP em 1973. 

A fragilidade do crescimento da economia mundial, com o fim da idade de ouro do p6s 

guerra apareceu com toda a gravidade por ocasiao do primeiro choque petrolifero. Aos 

desequilibrios mencionados conjugavam-se os efeitos de uma envolvente economica que 

revelava debilidade em muitos aspectos: a rentabilidade em queda das empresas 

resultante da baixa de vendas, do acrescimo de pre9os observado nos mercados de 

materias primas, do aumento de pre9os da energia, da subida dos salarios e do aumento 

da taxa de juro, tudo isso levou ao endividamento das empresas. Por outro !ado, o 

aumento do desemprego tomou insuportavel o peso dos regimes da Seguran9a Social 

muito rigidos instaurados depois da 2a. Grande Guerra Esse aumento contribuiu para a 

subida em flecha do defice das administra9oes publicas na maior parte dos paises 

industrializados. 
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Tomar de novo operacional uma dimimica econ6mica esgotada internamente por urn 

crescimento econ6mico demasiadamente forte e prolongado, impunha-se desde ha varios 

anos antes, no momento em que eclodiu a crise econ6mica-energetica de 1973. Essa crise 

foi mais urn detonador do que a causa principal da rotura do crescimento. 0 tratamento 

necessaria foi consideravelmente retardado por todas as ac9oes contra ciclicas 

empreendidas ou toleradas, por receio de urn "cataclismo" comparavel ao surgido em 

1929 - esta crise, famosa entre todas, continuava a marcar os espfritos e ap6s ter afectado 

o mundo ocidental nos anos trinta, continuava ainda a sua acyao devastadora pelos 

receios que inspira. 

Dois exemplos sao particularmente significativos neste ambito: no plano interno a subida 

dos defices or9amentais, ja inevitavel em perfodo de recessao, foi agravada pelos 

subsfdios de desemprego mais generosos e pelas polfticas sistematicas de relan9amento 

da procura atraves das despesas publicas (em 1975 o deficit das administra9oes publicas 

dos sete principais pafses da OCDE passou a 4.3% do PIB contra 0.8% no ano anterior). 

No plano extemo, a ac9ao governativa foi premiada com urn "boom" nas exporta9oes que 

compensava as deficiencias da procura intema. No entanto, se urn aumento de vendas aos 

pafses da OPEP era uma resposta normal, o crescimento das exporta9oes para os pafses 

em vias de desenvolvimento nao produtores de petr6leo impulsionados por uma injec9ao 

maci9a de creditos, era uma politica irreflectida de cujas consequencias so se verificou o 

impacto mais tarde (a Balan9a de Transac9oes correntes desses pafses viu o seu deficit 

passar de 6 bilioes de do lares a 30 bilioes, entre 73 e 75,aquando do 1°. choque 

petrolifero e de 27 bilioes d6lares a 65 bilioes, entre 78 e 80, aquando do 2°. choque 

petrolifero), criando urn grave problema de endividamento, em bora tenha surgido como 

uma safda para a situayao de estagna9ao da procura interna dos pafses desenvolvidos. 

A insuficiencia da procura mundial, embora sendo o aspecto mais aparente da crise nao 

era na realidade o mais significativo. 

Com efeito, no diagn6stico elaborado pelos organismos internacionais (FMI e OCDE) 

sublinhava-se que o contra-choque da descida de preyos petroliferas teria urn efeito muito 

positivo sobre as economias dos paises industriais. Partindo da hip6tese de uma baixa de 

petr6leo de 26 para 16 d6lares por barril a factura petrolffera destes pafses seria reduzida 

de 60 bilioes de do lares, sendo a sua taxa de infla9ao reduzida em 1 ou 1,5% em 1986-87 
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e o PIB cresceria em media mais 1% em 86 e 87. 0 impacto favonivel poderia atingir 

mesmo 2,5% mesmo para os pafses europeus importadores e para o Japao no ano 

seguinte. Esta projec9ao assentava na ideia de que os efeitos do contra-choque petrolifero 

nao seriam os simetricos dos registados aquando dos dois choques petrolfferos. 

A retoma esperada teria uma menor amplitude do que o efeito depressivo sentido nos 

anos setenta; e, isto fundamentalmente por duas razoes. primeiro, nao se observaria uma 

redu9ao da taxa de poupan9a mundial comparada com o aumento registado alguns anos 

antes, quando as transferencias dos rendimentos petrolfferos tomavam os pafses 

produtores aforradores por excelencia, com elevadas taxas de poupan9a; com efeito estes 

ultimos tinham ja antes do abaixamento das cota96es do petr6leo em 86, defices da 

Balan9a de Pagamentos e alguns revelavam a existencia de pesadas dfvidas externas. 

Segundo, nao haveria nos grandes pafses industriais uma flexibiliza9ao da polftica 

monetaria comparavel a rigidez praticada aquando dos dois choques petrolfferos. 

Podemos contudo interrogarmo-nos se as projec96es mencionadas antes nao seriam 

demasiadamente optimistas, apesar da modesta recupera9ao econ6mica que elas 

consideravam como hip6tese de partida. Admitindo que o efeito global sobre as 

economias dos pafses importadores era positivo, parece-nos que diversas considera9oes 

eram de molde a tomar esta recupera9ao menos forte e certa do que habitualmente 

defendido. Estavamos perante uma transferencia de riquezas cujo efeito estaria, por urn 

lado, concentrado num numero limitado de pafses produtores e, por outro lado, dilufdo 

num grande numero de pafses consumidores. Assim, ap6s a alta do pre9o do petr6leo, os 

pafses da OPEP aumentaram muito fortemente as suas importa9oes, tendo passado cerca 

de 3 ou 4 anos ate que os fluxos de importa9ao atingissem a velocidade de cruzeiro; 

igualmente, em sentido inverso, a quebra no pre9o de petr6leo, constituiu uma perda tal 

para esses pafses que nao poderia deixar de exercer uma influencia negativa sobre as suas 

compras. 

Em contrapartida, a influencia nos pafses consumidores, surgia dilufda e simultaneamente 

menos evidente; pelo que, para que se verificasse urn suplemento na ordem de I a 2 

pontos percentuais, de acrescimo do PIB seria necessario que o contexto econ6mico fosse 

globalmente favonivel. 
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A fase do ciclo econ6mico que era bastante favonivel a uma recupera9ao econ6mica na 

Alemanha Ocidental e no conjunto da Europa era, no entanto menos favonivel nos 

E.U.A .. 

Intrinsecamente a esta conjuntura, a politica fiscal e monetaria eram muitas vezes 

ajustadas e usadas em simultaneo recorrendo a diversos instrumentos, permitindo 

concluir que os "remedios" utilizados nos anos trinta eram ja desadequados para 

solucionar a situa9ao descrita. A mensagem fulcra), que permanece e a de que a polftica e 

a teoria keynesianas nao podem ser usadas com o objectivo de estabilizar a economia 

capitalista e prevenir perdas de output desnecessarias. Os economistas comumente 

apontam varias causas, que operam em simultaneo e que surgem como responsaveis do 

"breakdown of the boom". Entre estas assumem papel proeminente: altera9oes operadas 

nas rela9oes econ6micas intemacionais, erros de politica macro-econ6mica, estrutural e 

legislativa, conflitos distributivos e outras restri9oes relativas ao "supply-side", como o 

crescimento do sector publico, o choque dos pre9os do petr6leo e outros aumentos de 

pre9os de materias primas. Embora, todos estes aspectos se tenham reflectido na evolu9ao 

desencadeada, os conflitos distributivos assumem papel de relevo e e a intensidade desses 

conflitos que no essencial marca a diferen9a entre os anos setenta e oitenta por urn lado e 

os anos trinta e cinquenta, por outro. A teoria keynesiana nunca pretendeu a resolu9ao 

plena desses conflitos. 0 seu papel na pratica assumia a importancia de permitir ou 

auxiliar a sua manipula9ao. 

Desta forma, a conjuga9ao das polfticas fiscais e monetarias na ultima decada tern sido 

uma constante. Se considerarmos o que se passou nos sete maiores paises da OCDE 

(EUA, Japao, Alemanha Ocidental, Fran9a, Reino Unido, Italia e Canada) que no 

conjunto constituem 80% do output da OCDE, das varias medidas de polftica monetaria, 

possiveis, a que revela mais eficiencia e provavelmente a variavao da oferta real de 

moeda (10). 

Urn exame detalhado dos anos p6s 73 revela que o crescimento monetario nominal exibe 

gradual desaceleravao desde 13% em 1976, ate cerca de 9% 1983. Desta forma, o 

crescimento monetario real tern sido fortemente influenciado por alterayoes observadas 

na taxa de inflavao (em periodos de infla9ao baixa tern sido elevado 1976-78 e 1982-83 e 
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fraco em 1979-81, quando se fez sentir o impacto do choque petrolifero no indice de 

pre<;os no consumidor). 

A politica fiscal e mais dificilmente sumarizavel visto que o seu melhor indicador - o 

saldo estrutural - como medida da sua ac<;lio discricionaria e altamente sensivel ao 

metodo de estima<;lio utilizado. Com efeito as medidas estandardizadas calculadas pela 

OCDE e que indicam genericamente que o seu impacto na procura nlio e tao forte nos 

periodos de elevadas taxas de desemprego (1974-8) como nos periodos em que o 

desemprego regista taxas inferiores em media (1965-73). 

Uma visao sumaria e global da evolu9lio da ultima decada pode sera seguinte: em 1974-5 

a politica monetaria era restritiva, mas a politica fiscal tomou-se fortemente 

expansionista na epoca da sua implementa9iio ja que o espectro da crise nao se 

vislumbrava. Apes meados de 1975, uma reconversao come<;ou a tomar-se realidade, em 

1976-78 a politica monetaria voltou a ser restritiva como resultado da quebra observada 

nas taxas de infla<;lio. A politica fiscal, contrariamente, foi prudente desempenhando urn 

papel negativo na recupera<;lio durante 1976 e 77 e come<;ando a tomar-se expansionista 

em 78 quando se verificou que a recupera<;ao estava a falhar (nos EUA onde a 

recupera9ao tinha sido marcadamente mais forte do que na generalidade dos pafses e a 

infla9lio tinha mostrado sinais de maior controlo, a polftica fiscal manteve-se restritiva). 

Ainda que, as diferen9as entre os diferentes paises fossem acentuadas, em termos gerais, 

nos paises desenvolvidos, o desemprego sofreu uma redu9ao e a infla9lio desacelerou 

lentamente atingindo cerca de 7% em 1978. 

0 2°. choque petrolifero de 79/80 estimulou uma resposta restritiva concentrada, com a 

politica monetaria a nlio acomodar as pressoes inflacionistas e a polftica fiscal a procurar, 

por vezes em vao, reduzir os deficites or<;amentais, que verificam urn aumento 

considenivel enquanto o desemprego subiu; o resultado traduziu-se numa mais profunda 

recessao do que em 74/75, com urn nfvel de desemprego notadamente mais elevado. No 

final de 1982, resultante em parte de uma quebra no pre9o do petr61eo, as taxas de 

infla9ao tinham descido para cerca de 6% por ano, embora a desacelera<;iio tenha sido 

muito mais lenta que a anterior acelerayiio. 
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Assim, a impressao global e a de que OS pafses desenvolvidos do Ocidente se tern vindo 

gradualmente a afastar de urn empenhamento activo na polftica fiscal, como objectivo de 

reduzir o desemprego. 

Uma justifica9ao para esta atitude decorre do conflito entre objectivos econ6micos: os 

govemos lentamente acabaram por constatarem quao dificil era resolver o problema 

inflacionista e a polftica macro-econ6mica desde 1979 tern sido determinada pela 

resolu9ao desse problema ou pelo menos em nao o deixar agravar, mas a realidade e bern 

mais complexa. Com a dominancia da visao monetarista nos E.U.A. e no R.U. a cren9a 

na eficacia e na utilidade de uma polftica fiscal expansionista tern declinado na opiniao 

geral -nao so as terapeuticas keynesianas tern sido raramente utilizadas nos ultimos anos, 

como parecem vir a se-lo cada vez menos. 
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III- KEYNESIANOS VERSUS MONETARISTAS - DEBATE 

SOBRE A POLITIC A DE EST ABILIZA<;AO 

1- Regra Versus Discri~ao- Eficacia comparada 

Diversos economistas de entre os quais ressalta o nome de Milton Friedman, defendem 

que a interven9ao do Banco Central se deveria efectuar de forma, nao a contrariar a 

tendencia natural do ciclo econ6mico, mas sim com o objectivo de garantir urn 

crescimento da moeda segundo uma taxa constante. Segundo os mentores deste 

argumento, os aspectos considerados basicos que defendiam a instaura9ao de uma tal 

regra de crescimento, que permitisse a manuten9ao do crescimento monetario a urn nfvel 

estavel, sao mais importantes e determinantes do que a taxa de crescimento particular que 

se escolhesse (II). Considera-se que uma taxa de crescimento monetario constante 

resultaria numa taxa relativamente estavel de altera9ao do nfvel de pre9os - o facto 

daquela taxa ser maior ou menor nao e tao importante como a sua estabilidade. Urn 

crescimento estavel da oferta de moeda reflectir-se-ia positivamente sobre a infla9ao. 

Antes mesmo de passarmos a analise dos argumentos especificos que defendem ou 

consideram a existencia de argumentos contra esta regra, dever-nos-emos deter nas suas 

caracteristicas intrinsecas. Primeiro, devera ser considerada uma politica de "second 

best". Os defensores da regra nao argumentam no senti do de defenderem que ela e 

perfeita, bern pelo contrario consideram que mesmo com uma regra de crescimento 

monetario e possfvel depararmo-nos com algumas flutua9oes no nfvel de output; mas 

contra argumentam que essas flutua9oes seriam menos severas do que as experimentadas 

nos ultimos anos, ja que usualmente os efeitos destabilizadores da politica monetaria 

discricionaria se conjugam com as flutua9oes inerentes a evolu9ao econ6mica da esfera 

real. 

0 segundo aspecto a considerar e que o argumento defensor de uma taxa de crescimento 

estavel e o que mais se coaduna com o estadio de conhecimento tecnico-cientifico sobre a 

politica monetaria, podendo ser defendido que a regra deva ser uma tomada de posi9ao 

temporaria ate que algo mais seja apreendido acerca da politica monetaria e Friedman 
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considerou mesmo a hip6tese de, eventualmente, se retomar a politica monetaria 

discricionaria. 

1.1 Argumentos a favor da regra monehiria 

Urn dos argumentos utilizados por Milton Friedman foi o seguinte: os "lags" nos efeitos 

da politica monetaria sao altamente variaveis e, desta forma, mesmo que o Banco Central 

(B.C.) conhecesse perfeitamente o "lag" medio nao seria capaz de conduzir uma polftica 

monetaria (discricionaria) estabilizada. No entanto, este argumento e vulneravel, pois, 

mesmo que o B.C. conhecesse muito pouco acerca do lag resultante de uma polftica 

monetaria, de tal forma que o coeficiente de correla~ao ® entre as flutua~oes iniciais no 

rendimento e as altera~oes no rendimento, induzidas por medidas de polftica monetaria 

fosse proximo de zero ou assumisse valores negatives, existiria sempre uma determinada 

politica possivel que permitiria uma estabiliza~ao do rendimento. 

Somente na situa~ao de urn desconhecimento absoluto e que qualquer ac~ao de politica 

monetaria provocaria mais maleficios do que beneficios. Os aderentes da "perspectiva 

metodol6gica" da regra poderiam replicar que apesar de tudo o B.C. poderia estabilizar a 

economia num lapso de tempo relativamente curto se tivesse a possibilidade de conduzir 

exclusivamente a politica ate ao fim, sem sofrer pressoes de cariz politico. 

Relativamente a sua posi~ao no debate com Franco Modigliani, urn defensor da politica 

discricionaria, dizia Friedman o seguinte: "A minha maior diferen~a de opiniao em 

rela~ao a Franco situa-se em dois aspectos, basicamente: primeiro, na considera~ao dele 

de que conhece como adoptar altera~oes na procura da moeda; e segundo, na hip6tese que 

ele assume, de que, se se adoptou uma politica de adequa~ao as altera~oes, mesmo que 

seja dificil atingir essa adapta~ao, havera sempre uma tendencia para essa adequa~ao (I 2). 

1.2 Argumentos contra a adequa~ao da Regra 

No entanto, alguns destes argumentos supracitados sao aceites por uma maioria de 

economistas. Primeiro, porque muitos economistas poem em causa que o "lag" da politica 

monetaria seja realmente tao Iongo e variavel que uma actua~ao contra-ciclica seja 

destabilizadora: e geralmente aceite que os "lags" tornem este tipo de actua~oes, menos 
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efectivo mas que nllo reduzam a sua efectividade a zero. Em segundo Iugar, embora os 

economistas estejam desapontados com as politicas assumidas anteriormente pelo B.C., 

nllo estao desiludidos e consideram, que no futuro e possivel o Banco Central conduzir 

uma politica de estabilizayllo com pleno sucesso. 

A regra monetaria tern sido ainda criticada pelo facto de ignorar a existencia de choques 

de oferta. Por exemplo, em 1973 quando a OPEP e os paises produtores aumentaram o 

pre9o do petr6leo e das materias primas, ao B.C. cabia a escolha de validar esses 

aumentos de pre9os fazendo aumentar a taxa de crescimento da moeda, ou mantendo-a 

constante. Numa situa9llo de aceita9llo de regra monetaria o B.C. nllo teria qualquer 

escolha; embora os defensores da regra monetaria pudessem contra-argumentar dizendo 

que o B.C. responderia ao aumento de pre9os dos materiais e produtos energeticos 

adoptando uma politica restritiva na segunda metade de 1974, isso sugere que nllo 

mantinha a sua liberdade estritamente confinada a regra da taxa de crescimento da moeda. 

Contudo, estllo os defensores da regra monetaria certos de que uma taxa de crescimento 

estavel da moeda geraria uma tendencia estavel de pre9os? Tern sido as regras de 

crescimento da velocidade da moeda e do rendimento realmente estaveis? E gerado 

estabilidade? Caso contrario poderllo surgir efeitos negativos na flutuayllo dos pre9os. 

Embora, urn dos argumentos mais comumente aceites e evocados na apologia da regra 

monetaria e o que considera a regra monetaria como fulcro de uma estabilidade de pre9os, 

podemos considerar que se a velocidade de circula9llo da moeda aumentar a uma taxa 

inferior a e~perada OU 0 "output" potencial sofrer urn a variayaO superior a prevista, a 

eleva9llo do emprego provocara uma varia9ao nos pre9os. Esta analise tern subjacente urn 

certo trade-off entre desemprego e infla9llo. E, levanta urn outro problema: partindo do 

pressuposto de que o govemo pretende adoptar uma regra monetaria, devera ou nao 

considerar a infla9llo esperada (incorporando-a no calculo da taxa) ou, ainda devera 

considerar como objectivo predominante a infla9llo em detrimento do emprego. 

Urn outro problema, que a adop9ao de uma regra monetaria pode despertar e o perigo da 

"substitui9ao": se o crescimento da moeda e limitado, formas equiparadas a quase-moeda 

tenderao a assumir cada vez maior numero das fun9oes habitualmente desempenhadas 
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pela moeda, de tal forma que a regra do crescimento da moeda podeni tornar-se 

irrelevante. 

Urn outro problema, com urn canicter mais gravoso podeni passar pelo facto do B.C. 

definir a taxa de crescimento da moeda, tendo par base uma determinada concepc;ao de 

definic;ao de "moeda" ( excluindo determinados "itens" que poderao au nao ter urn 

canicter de meQor Iiquidez) e esta situac;ao tern tanto mais significado quanta nos 

encontrarmos perante a introduc;ao de instrumentos financeiros cada vez mais 

diversificada. Assim, poder-se-a seleccionar uma definiyao particular da moeda que 

periodicamente devera sofrer uma actualizayao, acompanhado a evoluc;ao financeira 

operada. Este aspecto pode criar uma situayao que !eve a considerar as medidas tomadas 

como "politicas discricionarias". 

1.3 Aspectos de compromisso entre opinioes contraditorias sobre a Regra 

Monetaria 

Considerando as argumentos pr6 e contra a aceita9ao de uma regra de crescimento 

monetario, e natural que alguns te6ricos economistas procurassem uma situac;ao de 

compromisso entre as duas posic;oes extremas. 

Algumas hip6teses foram alvitradas para essa situac;ao de confluencia de posic;oes: 

• 0 B.C. considerar nao urn valor especffico de alterac;ao, mas urn limite de variac;ao 

percentual para a massa monetaria e panda a hip6tese desse limite em determinadas 

circunstancias especfficas poder ser ultrapassado. 

• Considerar a possibilidade de ajustar o crescimento da massa monetaria 

trimestralmente de acordo com as variac;oes ocorridas na velocidade de circulac;ao 

registada no trimestre anterior. 

• Uma outra possfvel metodologia de consenso e denominada de semi-regra, que e uma 

regra nao para uma taxa de crescimento constante da massa monetaria, mas para a 

adopc;ao de uma reacc;ao constante a alterac;oes do rendimento (o B.C. podera 

considerar uma relac;ao entre a taxa de crescimento do stock de moeda e a taxa de 

alterac;ao do rendimento no perfodo anterior). Alguns estudos empiricos utilizando a 

formulac;ao do modelo MPS e StLouis (13) demonstraram que se esses modelos forem 
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uma descri9ao precisa do funcionamento da economia, existe uma semi-regra que 

permite obter melhores resultados do que a aplica9ao de uma taxa de crescimento 

monetario constante. 

Assim, enquanto que para os monetaristas a taxa mais relevante e a que consiste num 

crescimento constante da massa monetaria, a regra da politica fiscal correspondente 

permite ao governo manter a economia na zona do pleno emprego, atraves da 

determina9ao de urn or9amento considerado de pleno emprego: "The full-employment 

budget is the hypothetical budget we would have if the economy were operating at full 

employment" (14) - assim, quando a economia esta abaixo do pleno emprego, os 

impostos recebidos sao inferiores aos obtidos com o oryamento de pleno-emprego, 

porque os individuos tern rendimentos inferiores, pelo contrario as despesas em 

programas de transferencias de fundos ( desemprego, seguran9a social) serao 

superiores, o que ira desencadear a existencia de urn deficite or9amental; quando a 

economia esta a operar no pleno emprego, o inverso e verdadeiro. De acordo, com esta 

regra, o governo federal devera decidir quanto gastar em bens e servi9os e fixar 

impostos e transferir beneficios, de forma a que o or9amento esteja equilibrado em 

qualquer momento e o nivel de pleno emprego seja atingido. Esta politica devera ser 

implementada independentemente do comportamento da economia ( exceptuando 

situa9oes de emergencia) - se o produto cair abaixo do pleno emprego, a queda das 

receitas de impostos e o aumento do pagamento de subsidios cria automaticamente 

uma compensa9ao no rendimento disponivel; se o rendimento cresce para alem do 

pleno emprego o correspondente excedente or9amental escoa automaticamente parte 

da procura. 

Os defensores desta regra recomendam a utiliza9ao e manuten9ao de defices 

or9amentais durante as recessoes. No entanto, somente se o deficit resultar da queda da 

receita de impostos e acrescimos dos subsidios, nao recomendando acrescimo 

deliberado do deficit resultante de diminui9ao nas taxas de imposto ou aumento das 

despesas, tambem nao recomendam a regra de ouro ancestral da politica de finan9as 

publicas - o or9amento corrente equilibrado. 
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1.4 Politica de Estabiliza~ao: Medidas discriciomirias ou Regras Fixas? 

A resposta a esta questao depende de varios factores, entre os quais se destacam os 

seguintes: - funcionamento dos mecanismos auto-reguladores da economia, sera que a 

economia per si e capaz de ultrapassar os periodos de recessao e infla9ao com relativa 

rapidez? 

Neste caso, a razao causal da interven9ao e inexistente. Contudo, alguns economistas 

defendem que os mecanismos auto-correctores sao lentos e nao suficientemente eficazes, 

mesmo quando complementados par estabilizadores automaticos e desta forma se abre 

caminho para a defesa da politica discricionaria. Podemos ainda questionarmos quanto a 
seguran9a, aproxima9ao e validade das previsoes econ6micas e quanta a dura9ao dos 

"lags" temporais das politicas de estabiliza9ao; tendo em conta que uma forma de 

diminuir o "lag" e ter boas previsoes econ6micas, embora as previsoes devam ser sujeitas 

a melhoramentos progressives. 

Em conclusao, podemos considerar que a inexistencia de previsoes econ6micas ajustadas 

advoga a favor dos defensores das regras fixas. Alguns economistas creem contudo que 

uma economia deixada ao seu livre arbftrio levara a ocorrencia de "booms" e "downs" 

que sao de dificil previsao, mas que se corrigirao e atenuarao num perfodo de tempo 

relativamente curta. 

Em contraste com a posi9ao anteriormente considerada, outros economistas assemelham a 

economia a urn "glaciar gigante com uma grande inercia". 0 que significa que se se 

observar urn gap inflaccionario ou recessive hoje, e provavel que passado alguns anos (2 

ou 3) se mantenha a situa9ao, porque o mecanisme de correc9ao e Iento, embora no caso 

da previsao nao ser totalmente ajustada a situa9ao que se venha a desencadear isso nao 

queira significar que as medidas de politica econ6micas tomadas nao sejam correctas e 

nao permitam simultaneamente encurtar o "lag" de correc9ao - os economistas que 

assumem esta posi9ao defendem naturalmente a implementa9ao de medidas 

discricionarias. 

Enquanto nao se atinge o consenso nesta problematica, quer entre economistas, quer entre 

politicos, uma visao conciliat6ria podera ser a seguinte: dever-se-a implementar uma 
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politica activa discricionaria, essencialmente quando a economia tern uma grave 

deficiencia ou excesso da procura efectiva. 

Contudo, os defensores da regra fixa tern razao quando consideram que seria uma loucura 

procurar resolver (corrigir) todas as pequenas oscila9oes ocorridas na senda do 

crescimento do produto, atraves da implementa9ao de medidas discriciomirias. 

1.5 Novas dimensoes no debate: Regra versus discri~ao 

Urn argumento frequentemente invocado e o de que uma politica fiscal activa deve 

inevitavelmente conduzir a urn aumento de importancia do sector publico. Como os 

defensores das regras tendem a ser opositores da filosofia do sobredimensionamento do 

Estado, veem isto como indesejavel; outros consideram que urn sector publico 

desenvolvido e exactamente o que a sociedade necessita. 

A opiniao da correcta dimensao do Estado nao tern, contudo uma rela9ao directa com a 

posi9ao acerca da polftica de estabiliza9ao - quando as recessoes ocorrem os defensores 

da super-dimensao estatal consideram importante urn maior peso dos gastos publicos, 

enquanto os defensores do sector estatal pouco desenvolvido consideram importante urn 

corte nos impastos. Similarmente se houver uma infla9ao induzida do !ado da procura 

pode tornar-se o sector publico mais pequeno, cortando gastos, ou maior aumentando 

impastos. 

Os defensores das "regras" tern uma base consideravel de suporte, quando argumentam 

que as frequentes mudan9as da politica fiscal nos programas de despesas governamentais 

tornarao dificil para as empresas e consumidores formular e conduzir pianos racionais e 

dizem que, aderindo a regras fixas conhecidas pelos agentes econ6micos, as autoridades 

governamentais poderao desenvolver urn ambiente econ6mico estavel para o sector 

privado. Enquanto ninguem poe em questao que a estabilidade e crucial para o 

planeamento do sector privado, os defensores da politica discricionaria apontam a 

diferen9a entre estabilidade no or9amento do Estado e estabilidade da economia, sendo o 

objectivo da politica discricionaria evitar oscila9oes na evolu9ao da economia utilizando 

para isso oscila9oes artificiais criadas pelo or9amento do Estado ou pela polftica 

monetaria. Qual o melhor ambiente para a implementa9ao de uma situa9ao estavel para as 
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empresas? Aquele em que as regras fiscais e monetarias mantem os indicadores 

econ6micos estaveis e a actividade do B.C. e do Governo calma, enquanto as recess5es e 

infla~5es assolam a economia? Ou uma politica em que os instrumentos sao manejados 

abruptamente, mas em que a economia cresce mais regularmente? 

Urn argumento adicional usado pelos defensores das regras e de natureza politica e nao 

econ6mica: a politica fiscal e decidida pelos politicos eleitos (governo e membros do 

parlamento) e no caso das elei~oes fazerem parte do horizonte temporal do curta prazo 

esses politicos tern grande preocupa~ao na manut~n~ao dos lugares, o que faz com que a 

politica fiscal esteja sujeita as manipula~oes de cariz politico. Num sistema de 

estabiliza~ao totalmente automatica os seus promotores defendem que uma regra fixa 

estabelecida superaria o perigo da politica eleitoralista. 

A questao de saber se o governo devera ou nao ter uma ac~ao activa na gestao da 

economia - que e uma das principais linhas de separa~ao entre keynesianos e monetaristas 

hoje e tanto uma questao econ6mica como ideol6gica - os de inspira~ao keynesiana 

sempre coilsideraram o activismo do estado para resolver problemas sociais, enquanto os 

de inspira~ao monetarista objectam que muitos esfor~os governamentais falham a 

despeito da "melhor das inten~5es" que estiveram na sua base. 

2- Lags Temporais e Inconsistencia da Politica Implementada 

2.1 Lags na Politica Fiscal e Monetaria 

As abordagens keynesianas e monetaristas podem ser consideradas como duas linguagens 

diferentes e cada linguagem constitui a base para uma politica fiscal e monetaria. 

Adoptando a linguagem keynesiana e enviesando a analise subtilmente, poder-se-a pensar, 

que a politica fiscal e a mais potente, simplesmente porque ela actua directamente (G faz 

parte integrante da despesa global = C + G + 1), ou actua atraves do consumo com urn lag 

relativamente curta, enquanto a visao monetarista considera que os maiores efeitos sao 

referidos ao investimento. 
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Assim, certos tipos de politicas or9amentais convencionais como altera9oes dos gastos ou ·. 

nas taxas de imposi9ao fiscal afectam a procura agregada mais rapidamente que ·a poiftica 

monetaria; nada e dito contudo, acerca do instrumento que e mais poderoso, simplesmente 

se indica que a arma fiscal (quer seja mais potente ou mais fraca) actua com maior 

rapidez. 

Este facto importante tern sido usado para construir o argumento de que a polftica fiscal 

deveria carregar o principal fardo da estabiliza9ao econ6mica, mas antes de se concluir 

isso dever-se-a verificar que estes Jags nao SaO OS unicos que afectam "o timming" da 

polftica de estabiliza9ao. 

Naturalmente que os papeis sao invertidos na analise dos monetaristas sobre a polftica 

monetaria para os quais o efeito da oferta de moeda (M) na procura agregada e demasiado 

6bvio para ser esquecido, resultando directamente da velocidade de circula9ao da moeda 

(V) considerada na equa9ao das trocas: M x V = Y nominal· 

No entanto, mais importante do que saber qual a polftica mais poderosa e responder a 
questao: "Which type of medicine-fiscal or monetary- cures the patient more quickly?". 

Os lags na polftica de estabiliza9ao desempenham urn papel fulcra! na escolha entre a 

polftica fiscal e monetaria. A polftica habitualmente escolhida para actuar sobre a despesa 

e o consumo (C) e a polftica fiscal, permitindo actuar no imposto sobre rendimento: por 

exemplo, a diminui9ao de 1% na taxa de imposto pode implicar numa diminui9ao de 5% 

na despesa, mas para que tal se verifique e necessaria que os consumidores apreendam a 

altera9ao ocorrida e que considerem essa altera9ao como permanente; por outro !ado 

devemos ainda considerar que ha uma certa habitua9ao por parte das familias a urn 

determinado padrao de consumo, desta forma, necessitam de tempo para ajustar os seus 

habitos de despesa, quando se observam altera9oes das circunstancias. Por todas estas 

razoes, os consumidores poderao aumentar apenas 2% ou 3% as suas despesas por cada 

1% a menos na taxa de imposto (sobretudo durante o perfodo inicial de implementayao da 

medida) e somente gradualmente poderao vir a registar-se aumentos mais significativos 

nas suas despesas. 

No entanto, os desfasamentos sao bastante significativos tambem (senao mesmo mais) no 

que conceme ao Investimento {1), que embora possa ser influenciado por polfticas fiscais 

(incentivos fiscais) e o vefculo preferencial, atraves do qual a polftica monetaria afecta a 
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procura agregada. Mas o impacto das altera<;oes das taxas de juro no investimento podeni 

registar urn "lag" temporal de alguns anos. 

Este facto segundo o qual, C responde mais rapidamente do que I, tern implica<;oes 

importantes para o efeito do multiplicador na perspectiva da polftica de estabilizac;ao 

altemativa. A regra e que a maier variedade de politicas fiscais afecta mais directamente a 

procura agregada (G e C sao componentes de C+I+G), actuando quer sobre o consume, 

quer sobre os Gastos com urn lag relativamente pequeno, enquanto a politica monetaria 

tern os seus efeitos mais aprechiveis no investimento. Para alem destes lags temporais que 

ultrapassam o controle dos autores das politicas, ha outros lags que sao devidos 

directamente ao comportamento desses agentes economicos - ou seja os lags que 

decorrem dos periodos em que OS decisores politicos se dedicam a analise da conjuntura 

economica, definindo os passos a tomar e pondo em actua<;ao as decisoes tomadas; aqui 

muitos observadores acreditam que a politica monet{tria tern uma faceta mais benefica -

ou seja, estes lags sao habitualmente mais curtos para a politica monetaria do que para a 

fiscal. As razoes de ser desta situa<;ao sao facilmente verificaveis: o comite do open

market (nos EUA, por exemplo) reune mensalmente, podendo ser chamado a intervir em 

perfodos de tempo mais curto se as circunstancias assim o determinarem, podendo as suas 

decisoes serem implementadas rapidamente atraves da compra ou venda de titulos no 

open-market. Em contrapartida, o processo de or<;amenta<;ao opera com o ciclo de urn ano 

exceptuando raras ocasioes, as principais iniciativas de polftica fiscal que afectam a 

despesa podem ocorrer apenas no memento do or<;amento anual. As leis fiscais podem ser 

alteradas em qualquer memento, mas o mecanisme que conduz a essa altera<;ao e muito 

Iento. 

Concluindo, deveriamos estar a ser muito optimistas se supusermos que qualquer ac<;ao de 

politica fiscal pudesse ser tomada e implementada no curto prazo. Assim e natural que se 

pretendermos conjugar os lags sobre a procura agregada e os decorrentes da actua<;ao dos 

policy-makers, nao seja facil a escolha de qual a politica a adoptar, nem prudente 

escolhermos somente e apenas uma delas. 

Uma possivel explica<;ao apontada por Baumol e Blinder para o facto dos lags temporais 

constituirem uma dificuldade primordial na politica de estabiliza<;ao, levando alguns 

economistas a pensarem que a actividade e a implementa<;ao de medidas, com vista a 
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estabilizar a economia, tern mais inconvenientes do que beneficios, prende-se com o 

seguinte: 

Considere-se o gnifico seguinte em que o ponte A representa uma situa9ao em que a 

economia come9a a entrar em recessao, atingindo o plano emprego somente no ponto D. 

Entre os pontes D e E representan-se situa9oes caracterizadas po urn "boom" 

inflaccionista. 

Potencial actual B potencial 

B c 

t(tempo) 

0 case usual da politica de estabiliza9ao tern urn comportamento caracterizado pelas 

seguintes etapas: a recessao e reconhecida como urn grave problema (no ponto B) e. 

ac9oes apropriadas para a combater e ultrapassar sao levadas a cabo tendo o seu efeito 

mais significative a partir do ponto C; no entanto, se supusermos que o lag temporal e 

superior ao registado na figura, entao nesse caso, a politica econ6mica seria urn auxflio 

insignificante durante a recessao e teria pouco impacto durante o boom sequente. 

Devido a isto, naturalmente muitos economistas entre os quais se destaca Friedman 

advogam que o melhor e deixar a economia actuar por si, atraves dos seus estabilizadores 

automaticos e dos seus mecanismos autocorrectores para superar as recessoes e infla9ao, 

em vez de levar a cabo programas que comportem estimulos fiscais e monetarios. 

No entanto, o problema dos lags tern mais acuidade no que conceme a tentativa de reduzir 

as flutua9oes do rendiment~ a volta da sua tendencia de equilibria do que na 

implementa9ao de politicas que tenham em vista aumentar ou baixar os nfveis tendenciais 

do rendimento. 

Para alem disso, quando o Banco Central altera a politica monetaria podera levar algum 

tempo ate que os primeiros efeitos se comecem a fazer sentir e quando isso se verifica, as 

condi9oes econ6micas poderao ja ter sofrido altera9oes de tal forma, que a polftica 
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expansionista iniciada na recessao faz aumentar o rendimento quando este ja atingiu urn 

nivel demasiado elevado; ou a politica restritiva adoptada durante o boom inflacionista faz 

baixar o rendimento durante a recessao subsequente; quando o Banco Central reconsidera 

e altera de novo a politica e define as directivas a implementar, os efeitos da nova politica 

poderao mais uma vez come~ar a surgir na altura indevida. 

Milton Friedman desenvolveu urn modelo que tra~a as linhas de for~a do "timing" do 

contra-ciclo da politica monetaria e fiscal, onde se considera que a tendencia da procura e 

uma recta e pretende-se minimizar as flutua~oes a volta dessa tendencia Uma forma 

conveniente de medir estatisticamente essas flutua~oes e atraves da variancia 

(minimizando-se o somat6rio do quadrado dos desvios relativamente a tendencia) (15). 

Da mesma forma, podemos considerar, que se pretende minimizar a variancia do 

rendimento nominal resultante de altera~oes na eficiencia marginal do investimento, 

gastos do estado, etc. Designando por 8/ a variancia do rendimento devido a essas 

flutua~oes e independente da politica a instituir, a politica de estabiliza~ao consiste em 

gerar altera~oes no rendimento que atenuem essas flutua~oes independentes. Se se 

considerar que em media o nivel da procura agregada e o nivel correcto essas altera~oes 

de politica deverao ser positivas, negativas e terem media igual a zero. A variancia em 

tomo da media nula e denominada o/. A variancia total do rendimento e designada por 

o/ e surgira como o resultado de ambas as flutua~oes (independentes e induzidas pela 

politica). Estatfsticamente 8/=o/+o/+2R8x8y, sendo R o coeficiente de correla~ao entre 

a variancia original do rendimento (ox 2) e a variancia induzida pela politica de 

estabiliza~ao (o/). Aplicando esta formula a soma das duas variancias poderemos 

verificar que o coeficiente de correla~ao assume uma importancia muito significativa, 

medindo a correla~ao entre as varia~oes originais no rendimento e as varia~oes induzidas 

pela politica (ou seja o timing da politica). 

Se uma politica nao esta no "timing" correcto, R e negativo; ou seja, o rendimento 

nominal aumenta quando este estaja acima da sua mediae baixa quando ja se encontra a 

abaixo da media. No entanto, nao e suficiente para a politica ser neutral, em termos de 

"timing", isto e estar certa em 50% das vezes pois se R=O o ultimo termo da equa~ao 

anula-se e a variancia do rendimento e dada por o/+o/>o/ e neste caso a politica do 
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B.C. tornar-se-ia desestabilizadora. Por outro lado, atraves de manipula<;oes algebricas e 

possivel atingir a eficacia maxima do impacto da politica de estabiliza<;ao no rendimento 

para cada R, isto e 8y 2=(R8x)2
• 

Genericamente , podemos concluir que as ac<;oes de politica fiscal convencionais (tais 

como altera<;oes no nivel de G ou nas taxas de imposto) afectam com muito maior 

rapidez a procura agregada do que as altera<;oes ocorridas resultantes de medidas de 

politica monetaria. Os lags considerados politicos (que se prendem com o processo 

burocratico da organiza<;ao do or<;amento, por exemplo) sao mais curtos para a politica 

monetaria do que para a fiscal. Estes problemas poderao surgir como argumentos 

adicionais aos que sao invocados habitualmente pelos monetaristas para defenderem a 

nao interven<;ao na economia ou, pelo menos, a nao tomada de medidas de politica 

discricionaria. 

3- A Importancia das respostas dos Agentes Econ6micos: 

Elasticidade: Procura da moeda 

Taxa de juro/investimento 

Nos primeiros anos de debate Keynesianos/Monetaristas, os keynesianos consideravam o 

monetarismo como urn caso especial do modelo keynesiano, argumentando que a teoria 

quantitativa do rendimento nominal estaria correcta se a procura de moeda fosse inelastica 

a taxa de juro ou se a procura de investimento demonstrasse uma elevada elasticidade a 
taxa de juro. Esta perspectiva levou a que se efectuassem varios estudos empiricos, que 

procurassem argumentos que permitiram colocar as duas posi<;oes par a par; o resultado 

nao conduziu, no entanto, a qualquer concordancia, mas abriu horizontes para novas 

abordagens. 

3.1 A Elasticidade da Procura da Moeda 

Muitos te6ricos consideravam (especialmente durante a situa<;ao do p6s guerra) que a 

elasticidade da procura de moeda era quase sempre infinita, consequentemente a 

velocidade a que se verificariam ajustamentos face a altera<;oes observados no nivel de 

rendimento provocaria pequenas altera<;oes na taxa de juro (o que reflectia 
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fundamentalmente a experiencia dos primeiros anos do p6s guerra). No entanto, estudos 

empirico-estatisticos cobrindo periodos longos indicaram que a elasticidade juro da 

procura de moeda nao e tao elevada como os keynesianos supunham, por outro lado as 

suas estimativas nao permitiram concluir que a velocidade de circulas:ao da moeda fosse 

praticamente fixa, como era apologia da teoria quantitativa da moeda, na qual s6 a 

"moeda interessa". 

Uma elasticidade da procura de moeda media permite influencias fiscais sobre a curva IS 

assim como influencias monetarias sobre a curva LM. Contudo, a abordagem do 

rendimento permanente de Friedman surge como uma abordagem altemativa, na qual se 

demonstra que num modelo onde a procura de moeda depende tambem da tendencia do 

rendimento, permite explicar muitas das varias:oes ciclicas da velocidade ( estudos 

posteriores revelaram que ap6s se tomar em consideras:ao a influencia do efeito do 

rendimento a procura de moeda mantem-se sensivel a taxa de juro). 

Os autores monetaristas incluindo Milton Friedman, tal como os autores keynesianos, 

concordam que a procura de moeda e determinante para o estabelecimento da taxa de 

juro; por outro lado, tambem estao de acordo no que conceme, no curto prazo, com o 

facto da elasticidade juro da procura de moeda, ser relativamente baixa, o que permite que 

alteras:oes na taxa de crescimento da moeda possam ter efeitos substanciais na procura 

agregada. Ainda se mantem divergencias a este nivel, mas nao constitui mais base para o 

surgir de diferens:as fundamentais entre monetaristas e keynesianos. 

3.2 A Elasticidade juro da Despesa 

As posis:oes keynesianas ancestrais retiravam o efeito da moeda na despesa considerando 

uma nitida separas:ao entre o sector real e o financeiro. Os seguidores de Keynes 

argumentavam que a procura de investimento e muito inelastica as taxas de juro, 0 que 

constituia uma outra justificas:ao para a posis:ao de que "money doesn't matter". No 

entanto, uma serie de estudos empiricos desenvolvidos e a experiencia acumulada 

mostraram que as varias:oes nas taxas de juro podem ter efeitos significativos nos 

neg6cios de investimento; contudo os modemos keynesianos consideram a 

substituibilidade entre a moeda e os outros activos financeiros, continuando estes a nao 

encerrar uma importancia relevante. Segundo esta perspectiva urn acrescimo na 
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quantidade de moeda levara a urn desajuste da carteira e os indivfduos serao levados a 

investir em tftulos de curto prazo com uma taxa de juro mais atractiva do que a da moeda 

e com maior liquidez do que a caracterizadora de outros activos financeiros. Devido a este 

subito afluxo de capitais ao mercado de tftulos de curto prazo, a sua taxa de juro baixani e 

o investimento tendera sucessivamente a efectuar-se em activos de menor liquidez (teoria 

da carteira optima), sendo que os ajustamentos de carteira acabarao por se transmitir ao 

sector real. 

A visao keynesiana tende a considerar a taxa de juro como o prec;:o da moeda, ja que esta 

pode ser transaccionada, enquanto os monetaristas consideram a taxa de juro como o 

prec;:o do credito; isto devido ao facto da teoria da carteira ser desenvolvida segundo a 

hip6tese de urn nfvel de prec;:os estavel, enquanto que a nova "interpretac;:ao" da teoria 

Quantitativa da Moeda introduz alterac;:oes no nfvel de prec;:os como factor que afecta a 

procura de moeda. 

Na visao keynesiana (mais recente) os activos financeiros sao substitutos pr6ximos da 

moeda e para os monetaristas a moeda e substituta de todos os activos (reais e 

financeiros ). 

Podemos considerar entao, que, em grande medida, o debate entre keynesianos e 

monetaristas esta centrado na efectividade relativa das polfticas fiscal e monetaria, 

dependente basicamente do valor das elasticidades. Assim o impacto da polftica fiscal 

sera tanto maior quanto mais elastica for a curva da procura de moeda por especulac;:ao 

(l(i)) e quanto menor for a elasticidade da procura de hens de investimentos em relac;:ao a 
taxa de juro (l(i)). 0 impacto da polftica monetaria sera tanto menor quanto menor a 

elasticidade da procura de moeda por motivo de especulac;:ao e quanto maior for a 

elasticidade do procura de hens de investimento em relac;:ao a taxa de juro. Os keynesianos 

"tfpicos" consideravam que a polftica fiscal era muito mais efectiva (esta visao foi 

particularmente importante nos prim6rdios do keynesianismo ); no seu extremo (16) a 

procura de moeda era perfeitamente elastica a taxa de juro (armadilha da liquidez), a 

curva LM tinha urn a inclinac;:ao nul a, e o investimento ( e o consumo) eram considerados 

como mais ou menos invariantes a taxa de juro. 
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Uma posir;ao menos extrema e assumida pela "sintese neochissica-keynesiana", que 

considera que essas elasticidades variam em relar;ao ao estado da actividade econ6mica. 

Assim, numa recessao, a procura por moeda sera totalmente ( ou quase totalmente) elastica 

(LM horizontal) e quando a economia se move em direcr;ao ao plena emprego, a 

elasticidade da procura de moeda em relar;ao a taxa de juro aproxima-se de zero (LM 

vertical). Como veremos mais tarde, com a introdur;ao das expectativas racionais no 

modelo macroecon6mico e no caso das expectativas completamente racionais, as politicas 

monetarias e fiscais nao terao qualquer impacto nas variaveis reais se a reacr;ao as acr;oes 

desencadeadas pelo governo tiverem sido previstas correctamente pelo sector privado. 

3.3 Eficacia Relativa das Politicas Fiscal e Monetaria 

3.3.1 Modelos Tradicionais - Fiscalista e Monetarista 

As diferenr;as basilares entre as posir;oes extremas propostas pelo modelo de salario real, 

por urn !ado, com a curva de oferta da economia vertical e o modelo de salario nominal, 

por outro !ado em que a curva da oferta tern inclinar;ao positiva sao as que resultam do 

impacto de medidas de caracter fiscal e monetaria. No 1 o caso - Modelo Monetarista -

essas politicas impoem alterar;oes no nivel de prer;os e na distribuir;ao entre o produto, 

consumo, investimentos e gastos, sendo que medidas de politica econ6mica que implicam 

alterar;oes na procura nao se reprecutem no nivel do produto total, fixado pelo nivel de 

emprego de equilibria. No caso do Modelo Nominal ou Keynesiano o impacto de medidas 

de caracter fiscal ou monetario retlete-se quer a nivel de rendimento quer a nivel dos 

prer;os. 

No que concerne a eficacia relativa das medidas de politica fiscal e/ou monetaria, os 

monetaristas defendem que no limite, s6 medidas de caracter monetario podem provocar 

deslocamentos da curva da procura agregada, intluenciando o produto e os keynesianos 

defendem que s6 medidas de politica fiscal permitem afectar o nivel do produto. Os 

keynesianos baseiam a sua opiniao em valores da elasticidade procura de investimento em 

relar;ao a taxa de jura pr6ximas de zero (curva I.S. vertical), os monetaristas defendem a 

elasticidade da oferta de moeda em realar;ao a taxa de jura proximo do valor zero (curva 

L.M. vertical). (AI). 
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~--------------· 

No entanto, os estudos empiricos revelam a incorrec9ao desta ultima hipotese, so no caso 

em que a economia esta a funcionar a taxas de juro muito elevadas e todo o stock de moeda 

e utilizado para transac9oes, impondo uma velocidade de circula9ao proxima do seu valor 

maximo (16), e que o modelo monetarista se poderia tomar relevante. No modelo 

monetarista a economia opera na parte quase vertical da curva LM e o factor limitativo da 

expansao do produto e a necessidade de moeda para transac9ao, enquanto que o modelo 

fiscalista opera na parte quase horizontal da curva LM e com a curva IS quase vertical, 

com taxas de juro baixas, em que o factor limitativo da expansao do produto e a procura 

agregada. Urn acrescimo de moeda nao reduz as taxas de juro muito baixas e mesmo se 

conseguisse reduzir urn pouco, nao teria urn impacto significativo sobre o investimento, 

devido as perspectivas pessimistas. 

Assim o modelo keynesiano surge como urn instrumento importante nas estimativas do 

produto, quando a economia opera a urn baixo nivel de actividade, com baixas taxas de 

juro e urn nivel de desemprego elevado; se a economia estiver a operar com altas taxas de 

juro e com elevados niveis de utiliza9ao dos factores de trabalho e capital, o factor 

limitativo e a oferta de moeda, surgindo neste caso, o modelo monetarista como o mais 

adequado. Embora nenhum dos dois modelos tenda a ser aplicado quando a economia esta 

a funcionar proximo do pleno emprego, os valores das elasticidades sao diferentes de zero 

e a politica monetaria e fiscal sao elementos importantes nas determina9ao do nivel do 

produto. 

3.3.2 Modelo com sector Externo 

3.3.2.1 Problematica Geral 

A partir do momento, em que consideramos urn modelo de economia aberta, deparamo-nos 

com novas formas de abordagem das politicas monetarias e fiscais e com a necessidade de 

introduzir novos conceitos. Assim, toma-se premente a compreensao das taxas de dimbio 

(17) e dos factores que provocam oscila9oes no seu nivel inicial; este aspecto e importante 

do ponto de vista financeiro, face a diferentes hipoteses de investimento intemos ou de 

concessao de emprestimos ao exterior, e na optica do impacto que a mobilidade de capitais 

pode ter num determinado momento. 
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3.3.2.2 Eficacia das Politicas Monetaria e Fiscal com taxas de cambio Fixas 

Podemos iniciar a nossa abordagem no contexte de taxas de cambio fixas, recordando o 

facto de que quando os mercados saem do equilibria, considera-se sempre a existencia de 

urn mecanisme de ajustamento automatico que restaura o equilibria. Na teoria da procura e 

oferta esse mecanisme e o dos pre9os (que baixam o com excesso e so bern para fazer face 

a escassez); na teo ria keynesiana macroec6mica ( 18) urn mecanisme chave e o de 

ajustamento do rendimento, quando os mecanismos de "fuga" (poupan9a, impastos, 

importa9oes) excedem os mecanismos de "injec9ao" (Investimento, despesas 

govemamentais, exporta9oes) verifica-se uma redu9ao do rendimento e uma redu9ao das 

poupan9as restaurando-se o equilibria sob condi9oes estaveis de conjuntura de mercado. 

As taxas de cambio fixas exibem urn mecanisme diferente de ajustamento, que tern por 

objective superar os deficites (ou excedentes) da Balan9a de Pagamentos (B.P.) e embora 

tenham fun9oes reguladoras semelhantes a dos pre9os nao as "executam tao bern" e o 

ajustamento da B.P. sob taxas de cambia fixas raramente e completo. Devido a falta de 

rapidez do mecanisme automatico, os governos frequentemente recorrem a ac9oes de 

politica econ6mica interna para atingir o equilibria atraves da actua9ao da politica 

monetaria e fiscal para estabilizar a economia interna. (A2). 

A abordagem Monetarista e usada pelos seus mentores para explicar porque e que alguns 

paises tern deficites persistentes. Segundo esses autores, se e criada muita moeda os 

deficites ocorrerao: "with fixed exchange rates the central bank must purchase its own 

currency to prevent it form falling in value on the foreign exchange market.(. .. ) Persistent 

deficits occurs because the central bank reintroduces the money in an attempt to keep a 

higher supply of money in circulation. Therefore, the countries with deficits are countries 

which persist in adding to their money supply" (19) (A3). 

Como verificamos anteriormente, nem sempre os mecanismos de ajustamento automatico 

sao suficientes para superarem situa9oes de desequilibrio que se geram quer a nivel de uma 

economia fechada quer de uma economia aberta; deste modo o governo recorre a politicas 

de regula9ao, como as monetaria, fiscal ou mista. Propomo-nos agora analisar, quais as 
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mais eficazes nas diferentes situa9oes de desequilfbrio observadas e numa situa9ao 

"limitativa" de taxas de cambio fixas. 

E extremamente necessaria aos individuos, afectados pelas politicas macroecon6micas e 

aos que as determinam, saber quais os seus efeitos. Circunstancias ha que favorecem a 

implementa9ao de uma politica monetaria e outras que tomam mais operante a politica 

fiscal, mas tambem se verificam situa9oes especfficas que tomam inaptas ambas, as 

politicas, tomando-se essencial para o executivo determinar que situa9oes e que levam 

certas politicas a demonstrarem-se inoperantes - os factores chaves que determinam a 

inepcia de certas politicas sao, com frequencia, as taxas de cambio. 

Quando nos referimos a eficacia relativa dos dois tipos basicos de polftica queremos 

significar a forma como cada politica pode influenciar a procura agregada e o produto 

nacional. 

No quadro de urn sistema com taxas de cambio fixas podemos considerar as seguintes 

politicas para estimular a economia: monetaria, fiscal, e politica tarifaria. Muitas das 

conclusoes da politica macro-econ6mica relativas a eficacia das politicas podem ser 

derivadas do modelo Rendimento-Despesa, com base nas curvas IS-LM. 

3.3.2.3 Eficacia das Politicas Monetaria e Fiscal com taxas de cimbio flexiveis 

Quando estamos a efectuar uma analise no quadro das taxas de cambio flexfveis, nao 

existe a linha BB ja que a Balan9a de Pagamentos esta sempre em equilibria. Quando 

surge uma situa9ao de baixa da taxa de juro ou aumento do rendimento, a taxa de cambio 

reage ajustando-se. 0 aumento da taxa de juro implica atrac9ao de capitais extemos, que 

em articula9ao reprecutem o seu efeito sobre a taxa de cambio. Se o efeito capital se 

sobrepuser ao efeito taxa de juro tendera a haver revaloriza9ao. 
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Em conclusao a relac;ao que e possivel estabelecer entre Politicas Macro-econ6micas e 

Sistemas de Taxas de Cambio pode ser sintetizada no quadro seguinte: 

POLITICAS MACRO-ECONOMICAS 

Regime de taxas Politica Politica Desvaloriza~ao Tarifas sobre as importa~oes 

Monetaria Fiscal subsidios sobre as exporta~oes 

(I) Taxas de Ineficaz Produz Produz Efeito Produz Efeito (infla~ao c/ pleno 

Cambio fixas Efeito (infla~ao c/ pleno emprego) 

emprego) 

(2) Taxas de Produz Ineficaz Ineficaz 

Cambio Flexiveis Efeito 

Podemos considerar ainda, a situac;ao da existencia de objectivos de Politica Econ6mica 

conflituosos (caso do desemprego e deficit de P.B.), que nao podem ser linearmente 

superados por uma politica de cariz expansionista ou restritiva do mesmo modo se 

estivermos num contexto de inflac;ao e excedentes da P.B. 

Nestes casos poderemos equacionar as situac;oes de acordo como quadro seguinte: 

Condic;oes Econ6micas e Politica Apropriada 

Desemprego Inflac;ao 

Deficit da B.P. Conflito de politica Politica Contraccionista 

Excedente da B .P. Politica Expansionista Conflito de Politicas 

De acordo como Teorema de Jan Tinbergen (20) poderemos atingir dois objectivos com 

dois instrumentos econ6micos ou politicos. Se os politicos considerarem a politica macro

econ6mica subdividida em Monetaria e Fiscal poderao efectuar o seguinte: 

• usar a politica monetaria para corrigir o desequilibrio extemo 

• usar a politica fiscal para corrigir o equilibria intemo 

E isto porque a politica monetaria tern a vantagem de poder afectar duplamente a B.P. 

atraves dos fluxos de capital e pela reduc;ao de exportac;oes. A politica fiscal restritiva tern 

menos impacto do que a politica monetaria na B.P., pois nao pode afectar directamente os 

fluxos de capitais. 
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A "vantagem comparativa" da politica fiscal e na sua influencia sobre o emprego e o 

equilibria intemo. Assim, se estivermos numa situa9ao de desemprego e deficite externo, 

havera interesse em aumentar as taxas de juro (politica monetaria) para ajudar a eliminar o 

deficite e aumentar as despesas do govemo ou reduzir os impastos para aumentar o 

em pre go (com precau9ao para evitar a infla9ao ). Na situa9ao de conflito de objectivos com 

a infla9ao e excedente da B.P. tera interesse reduzir as taxas juro, levando a uma redu9ao 

do deficite e diminuir as despesas governamentais ou aumentar os impastos para "esfriar" 

a economia.(21 ). 

Recomendacoes de Politica quando IS eLM 

se intersectam em diferentes posi9oes 

Politica 
Expansionista 

Conflito de 
Politicas 

Conflito de 
Politi cas 

BB 

Yr Y 

Alguns objectivos econ6micos nao podem ser atingidos sem recorrer a politicas mistas. 

Acima de BB temos excedente da BP e a dire ita de Y r estamos numa situa9ao de infla9ao, 

o que requer uma politica restritiva, que no entanto agrava o excedente. Abaixo de BB, ha 

deficit da BP e a esquerda de Y r ha desemprego, a estimula9ao daeconomia para diminuir 

o desemprego tendera a agravar o deficite sobretudo se a dependencia da economia em 

termos de varia9ao das importa9oes em fun9ao de varia9oes do investimento, for elevada. 

3.4 Expectativas Racionais- Uma abordagem 

3.4.1 Expectativas Racionais - Aspectos Gerais 

E assumido globalmente, que as expectativas dos agentes econ6micos desempenham urn 

papel primordial na determinayaO das taxas de cambio, influenciando a eficacia da poJitica 

monetaria "lata sensu". 
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Nas decadas de 50 e 60, os economistas consideravam as expectativas formadas apenas 

com base na experiencia passada. No que concerne a expectativa da evoluyao de taxas de 

inflayao esta era preconizada como uma media das taxas de inflayao registadas nos anos 

anteriores. Esta visao meramente passadista e denominada de Expectativas Adaptativas 

(22). No entanto, os economistas comeyaram a observar que o comportamento dos agentes 

economicos era determinado por informayao mais global, e nao somente em funyao da 

variayao anterior, da variavel em analise. Assim, as expectativas para a inflayao serao 

afectadas pelas previsoes de evoluyao futura da polftica monetaria, e pelo conhecimento 

da sua evoluyao passada. Por outro !ado, os individuos tenderao a alterar as suas 

expectativas, quando confrontados com novas informayoes. 

Para fazer face a estes argumentos e as limitayoes evidenciadas pela teoria das 

expectativas adaptativas, John Muth desenvolveu uma abordagem alternativa denominada 

"Teoria das Expectativas Racionais" (23), que pode ser sumarizada no seguinte: "As 

expectativas nao tendem a diferir das previsoes optimas elaboradas com base em toda a 

informayao disponivel". A teoria das Expectativas Racionais procura explicar como e que 

os diferentes agentes economicos formulam as suas expectativas, surgindo como uma base 

de multiplos debates sobre a analise comportamental dos agentes economicos e dos 

mercados. 

As expectativas influenciam o comportamento de todos os participantes no tecido 

economico e sao determinantes na evoluyao da actividade economica. Embora, as 

expectativas racionais tendam a igualar a previsao optima utilizando toda a informayao 

disponivel, a previsao resultante podera nao ser a mais perfeita, sobretudo se urn item 

importante para a tomada da decisao for ignorado. Deve, no entanto, reconhecer-se como 

"racional" a expectativa no caso de se ter ignorado urn facto importante para a decisao, 

mas cuja informayao nao esta disponivel. 

A razao que condiciona os individuos a utilizarem toda a informayao disponivel, prende-se 

com o impacto negativo na sua actividade, decorrente da nao utilizayao dessa informayao, 

e de "nao igualarem a sua expectativa a previsao optima". No entanto, assume-se que se se 

verificar uma alterayao na forma como uma variavel se comporta, o modo como as 

expectativas sobre o comportamento dessa variavel se formam, tambem tendera a se 

alterar (24). 
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Considera-se que a previsao dos erros das expectativas sera, em media, igual a zero e nao 

podera ser a priori prevista. 0 erro previsional de uma expectativa e a diferen9a entre o 

valor de realiza9ao de uma variavel "x" e a expectativa para essa variavel. 

3.4.2 Expectativas Racionais nos Mercados Financeiros 

Os teoricos monetaristas desenvolveram a teoria das Expectativas Racionais, enquanto os 

financeiros davam corpo a uma teoria da forma9ao das expectativas racionais, no ambito 

dos mercados financeiros, baseando-se no trabalho desenvolvido por Muth. 

De acordo com os teoricos financeiros, as expectativas nos mercados financeiros serao 

iguais a previsao optima usando toda a informa9aO disponivel. Este principia constitui a 

base da denominada Teoria da Eficiencia dos Mercados de Capitais e traduz-se por uma 

aplicayao das Expectativas Racionais ao pre9o dos titulos, baseando-se na assun9ao de que 

o preyo das obriga9oes nos mercados financeiros reflecte totalmente a informa9ao 

disponivel (25). Considera-se tambem que, se a taxa de rendimento correspondente a 
previsao optima e superior a de equilibria, 0 preyO dos tituJos no periodo COrrente tendera 

a aumentar e a taxa de rendimento da previsao optima a diminuir, ate igualar a taxa de 

rendimento de equilibria (26). Desta forma, num mercado eficiente todas as oportunidades 

de lucro inexploradas serao eliminadas. Isto porque, os mercados financeiros estao 

estruturados de modo a que os diferentes agentes economicos possam desempenhar o seu 

papel, eliminando qualquer oportunidade de lucro que apare9a, porque ao faze-lo obtem 

lucre. Por outro lado, ninguem esta suficientemente bern informado sobre urn titulo ou tern 

expectativas racionais perfeitas sobre o seu pre9o, de modo a conduzi-los ao ponto em que 

o mercado eficiente assume a sua condi9ao optima. 

Uma interrogayao que se podera colocar e cuja resposta nos permite conhecer urn pouco 

melhor o comportamento dos mercados financeiros e se: "os pre9os das ac9oes seguem ou 

nao urn comportamento aleatoric?". Considerando que o termo comportamento aleatoric, 

quer significar o movimento descrito por uma variavel, cujas altera9oes futuras nao podem 

ser previstas, ja que conhecendo os seus valores actuais, no futuro a variavel podera ter urn 

comportamento de queda ou de aumento. Uma implicayao importante da Teoria da 
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Eficiencia dos Mercados e que os pre9os das ac9oes seguirao aproximadamente urn 

comportamento aleatorio (27). 

Para explorar esta hipotese os economistas utilizam dois tipos de testes. No primeiro 

examinam directamente os dados do mercado accionista, de modo a verificar se altera9oes 

nos pre9os das ac9oes poderao ser previstos utilizando o seu comportamento no passado. 

No segundo tipo de teste, examinam os dados de outras informa9oes disponfveis e 

relacionadas com o comportamento passado do pre9o das ac9oes verificando se podem 

utilizar o mesmo tipo de informa9ao para prever altera9oes futuras. Como informa9oes 

adicionais para compreender as varia9oes observadas nos pre9os do mercado 

obrigacionista, assumem particular relevancia o comportamento das varhiveis, como: o 

crescimento da oferta da moeda, os gastos do Estado, taxas de juro, ... 

0 resultado de ambos os testes confirmam em geral a visao da Teoria da Eficiencia dos 

Mercados, segundo a qual os pre9os das ac9oes nao sao previsfveis e seguem urn caminho 

aleatorio (28). 

No entanto, quando surge uma "boa notfcia", nem sempre o seu impacto sobre os pre9os 

das ac9oes e positivo. A Teoria da Eficiencia dos Mercados e do passeio aleatoric como 

comportamento do pre9o das ac9oes, explicam esse fenomeno. Como as alteray5es no 

pre9o das ac9oes e imprevisfvel, quando a informa9ao anunciada ja era esperada pelo 

mercado, o pre9o das ac9oes manter-se-a inalterado, o "anuncio" nao contem qualquer 

informa9ao adicional que possa Ievar a uma altera9ao nos pre9os. Num mercado eficiente 

e possivel estabelecer a seguinte regra: "os pre9os das ac9oes so sofrem altera9oes, como 

resposta a acontecimentos ou informa9oes verdadeiramente novos e desconhecidos do 

mercado"; se urn acontecimento ou informa9ao e esperado nao tern qualquer impacto no 

pre9o das ac9oes. 0 pre9o das ac9oes podera mesmo declinar perante uma "boa noticia", 

desde que esse acontecimento ou informa9ao nao seja tao born quanto o esperado pelo 

mercado. Desta forma, o pre9o das ac9oes segue urn caminho "aleatoric" (29). 
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As expectativas racionais sao ainda mais dificilmente comprovaveis noutros mercados, 

que nao os financeiro. 0 teste mais usualmente aplicado nesses mercados utiliza urn 

survey de dados (*). No entanto, este tipo de actuayao tern urn problema, o facto das 

respostas poderem nao ser totalmente fidedignas e por outro lado, o comportamento 

domercado poder nao ser igualmente influenciado pelas expectativas reveladas pelos 

participantes no inquerito. Na realidade, verifica-se por vezes que os pre9os nos mercados 

nao financeiros se comportam como se as expectativas fossem racionais, pese embora 

muitos dos participantes nesse mercado nao elabore expectativas racionais (* *). 

3.4.3 Expectativas Racionais - lmplica~oes nas Politicas Economicas 

3.4.3.1 Introdu~ao 

Ap6s a Segunda Grande Guerra, varios economistas, utilizando os mode los keynesianos ( o 

modelo ISILM) que descrevia como as politicas govemamentais poderiam ser usadas de 

modo a influenciar o emprego e o rendimento, consideravam que as politicas activas 

poderiam reduzir as flutuayoes do ciclo econ6mico, sem aumentar a inflayao. Embora, nos 

anos 60 e 70 tenham sido implementadas essas politicas, os resultados nao foram 

brilhantes: a inflayao acelerou (a taxa de infla9ao aproximou-se ou ultrapassou os 1 0%) e 

o desemprego aumentou (30). 

Nos anos 70 e 80, Robert Lucas e Thomas Sargent utilizaram a Teoria das Expectativas 

Racionais, proposta por Muth, para examinar a razao pela qual a actua9ao politica tinha 

tido urn impacto tao debil, a partir de modelos macro-econ6micos constituindo deste modo 

a base da "Revoluyao das Expectativas Racionais" (31 ). A "Revoluyao das Expectativas 

Racionais" e actualmente o centro de multiplos debates da Teoria Monetaria, tendo 

sobretudo implicayoes na forma como as politicas Monetaria e Fiscal devem ser 

conduzidas. 

* Pesando, James; "Anote on the Rationality of the Livingston Price Expectations", Journal of Political Economy 

(pp 845-858) - Agosto 75 

* * Mishkin, Frederic S. "Are Market Forecasts Rational?" American Economic Review (pp295-306) Junho 81 
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3.4.3.2 Critica de Lucas- Avalia~ao das Politicas 

No seu trabalho "Econometric Policy Evaluation: A critique", (32) Robert Lucas utiliza 

urn argumento baseado no principia da Teoria das Expectativas Racionais, segundo o qual: 

"a forma como as expectativas sao constituidas (a rela<;ao entre a informa<;ao do passado e 

a forma<;ao de expectativas) altera-se, quando o comportamento das variaveis a prever se 

altera." Ou seja, quando as politicas se alteram, a rela<;ao entre expectativas e informa<;ao 

passada, alterar-se-a e como as expectativas alteram e influenciam o comportamento 

econ6mico, as rela<;oes estabelecidas a nivel de urn modelo econometrica, alterar-se-ao 

tambem. Desta forma, o modelo econometrica que seja estimado exclusivamente com 

dados de periodos anteriores, nao podera ser assumido como o modelo correcto para 

avaliar a resposta de altera<;oes de politica e suas implica<;oes. 

Habitualmente este tipo de modelos e desenvolvido com dois objectivos (caso do modelos 

de St.Louis e modelo MPS do Federal Reserve) para prever a actividade econ6mica e para 

avaliar os efeitos das diferentes politicas. Como se baseiam ( caso do MPS) na rela<;ao 

entre centenas de variaveis e essas rela<;oes sao assumidas como constantes e estimadas 

tendo por base dados da actividade econ6mica no passado; a critica de Lucas assume que, 

sempre que se verificam altera<;oes no estabelecimento de politicas que alteram o 

comportamento das variaveis, entao as rela<;oes estabelecidas entre elas nao deverao ser 

mantidas constantes. 

Assim, os efeitos de uma politica particular dependem das expectativas publicas sobre essa 

politica. Se, por exemplo, o publico espera o aumento no curto prazo da taxa de juro 

temporariamente, a resposta nas taxas de juro de Iongo prazo e negligenciavel. Se, pelo 

contrario, o publico considerar que o aumento e mais permanente, o impacto nas taxas de 

juro de longo-prazo sera mais significativo. A critica de Lucas nao s6 poe em causa a 

operacionalidade dos modelos macro-econ6micos para medir a eficacia das politicas, 

como mostra que as expectativas do publico sobre a influencia de uma determinada 

politica influencia a resposta, o impacto dessa politica e a sua implementa<;ao. 
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Urn resultado importante da "Revolu~ao das Expectativas Racionais" e 0 de que OS 

economistas nao estao tao confiantes, como anteriormente, no sucesso da actividade 

estabilizadora das politicas. 

3.4.3.3 0 Modelo Macro-economico Novo chissico (New-Classical) 

0 primeiro modelo, que considerou as expectativas como racionais, foi o desenvolvido por 

Lucas e Sargent (1976), no qual os salarios e pre~os sao totalmente flexfveis relativamente 

a altera~oes operadas no nfvel de pre~os - ou seja, urn aumento no nfvel esperado de 

pre~os implica urn aumento nos pre~os e salarios, porque os trabalhadores procuram 

manter o seu salario real face a expectativa de aumento no nivel de pre~os. Segundo este 

modelo, urn aumento no nfvel de pre~os esperado causa uma desloca~ao na curva da oferta 

agregada, o que permite ao nivel de salarios manter-se inalterado, bern como o "output" 

agregado ao nivel da taxa de pleno emprego, se as expectativas sao realizadas. Este 

modelo considera que uma antecipa~ao das polfticas nao tern qualquer efeito no 

rendimento global e no desemprego, somente se a politica nao for antecipada e que se 

podera verificar efeito. 

- Efeitos de uma Politica Nao Esperada 

Analisemos o resultado de uma polftica nao esperada, face a urn aumento na oferta de 

moeda tambem nao antecipado, e considerando que a curva da oferta agregada (AS1) tern 

na base urn nivel de pre~o esperado P1 • A economia inicialmente encontrar-se-fa no ponto 

1, onde o nfvel de pre~os realizado corresponde ao nfvel de pre~o esperado PI e o 

rendimento agregado ao nivel natural Yn. Considere-se, que o Banco Central decide levar 

a efeito uma polftica expansionista, de modo a combater o desemprego; e, para tal, 

procede a uma aquisi~ao de tftulos, nao esperada pelo publico. A oferta de moeda aumenta 

e a curva da procura agregada desloca-se para AD2• Como essa desloca~ao e nao esperada, 

o nivel de pre~os esperado permanece em P1 e a curva da oferta agregada em AS 1• 0 

equilibria processa-se no ponto "(2)", permitindo urn acrescimo do rendimento para Y2 e 

urn acrescimo do nivel de pre~o realizado para P2• 
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Fig. I 

p 

Yn y 

P - Nivel de Pre9o agregado 

Y - Rendimento agregado 

Se, os agentes econ6micos, perspectivassem a actua9ao de "open market" por parte do 

Banco Central, com o objective de fazer baixar o desemprego, como as expectativas sao 

racionais, os trabalhadores e empresas reconheceriam que a politica expansionista iria 

pressionar a procura agregada e esperariam urn agravamento do nivel de pre9os. Os 

trabalhadores iriam pretender sahirios mais elevados, de modo a manter o seu sallirio real. 

Neste caso, a curva da oferta agregada deslocar-se-ia para AS2 intersectando a procura 

agregada AD2 no ponto 2, definindo urn nivel de rendimento (Yn) natural e os pre9os 

atingiriam urn novo nivel P2• (fig. 2) 

Fig. 2 

Yn 

com P - nivel de pre9os esperado 

V - nivel de rendimento agregado 

Este modelo "novo chissico" demonstra que o rendimento agregado nao aumenta como 

resultado de uma politica expansionista antecipada e a economia imediatamente regressa 

ao seu ponto de equilibria de Iongo prazo, no qual o rendimento agregado esta no seu nivel 

natural (ponto 2). 
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A demonstra<;:ao de que "politicas antecipadas nao tern qualquer efeito no ciclo 

econ6mico, somente politicas nao antecipadas" foi dado o nome de Proposi<;:ao de 

Ineficacia de politicas. 

No modelo "New Classical" o nivel de pre<;:o esperado, para a curva da oferta agregada, 

ocorre na intersec<;:ao com a curva da oferta agregada de Iongo prazo (Fig.3). A previsao 

optima para 0 nivel de pre<;:o e dada pela intersec<;:ao da curva da oferta agregada com a 

curva da procura agregada esperada AD2. A economia encontra-se em equilibria no ponto 

"1", a urn nivel de rendimento (Yn) e a urn nivel de pre<;:o P1• Considerando que o Banco 

Central desenvolve uma politica expansionista, de modo a deslocar a procura agregada 

para AD2 e a oferta para AS2, ja que o nivel de pre<;:os e esperado que atinja P2 e supondo 

que a politica levada a efeito pelo Banco Central fica aquem das expectativas, a curva da 

procura agregada s6 se desloca ate AD2'. A economia mover-se-ia para 2' eo resultado do 

erro de expectativas seria uma queda no nivel de rendimento para Y 2, a urn nivel de pre<;:os 

P2'. A politica expansionista, por ser menos expansionista, que as expectativas fariam 

prever, leva a uma queda no rendimento e a urn resultado contnirio ao pretendido 

inicialmente. 

Fig.3 

- Implica<;:oes Politicas do Modelo 

0 modele "New Classical" com a sua proposi<;:ao de ineficacia tern do is aspectos 

relevantes: coloca luz na distin<;:ao entre os efeitos de antecipa<;:ao versus nao antecipa<;:ao 

das ac<;:oes politicas econ6micas e demonstra como os politicos nao conseguem conhecer o 
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nivel de rendimento, resultado das suas actua<;:oes, sem conhecerem as expectativas do 

publico sobre as suas actua<;:oes de politica econ6mica. Como e extremamente dificil 

conhecer as expectativas do publico e mesmo se o nao fosse, como o publico altera com 

facilidade as suas expectativas, o modelo "new-classical" defende que qualquer ac<;:ao 

discriciomiria de estabiliza<;:ao politico-econ6mica nao pode ser efectiva e pode ter 

indesejaveis efeitos na economia. 

Uma sugestao natural, resultante desta problematica, de modo a diminuir a incerteza sobre 

a politica para as autoridades monetarias, e a de seguirem uma regra de crescimento 

constante em que o crescimento monetario seja consistente com a estabilidade de pre<;:os. 

3.4.3.4 Modelo "Nonclassical" de Expectativas Racionais 

Economistas como Stanley Fischer do MIT, Edmund Phelps da Universidade de Columbia 

e John Taylor de Stanford, nao concordam com a total flexibilidade de pre<;:os e salarios 

considerada pelo modelo "New classical". Neste modelo, todos os salarios e pre<;:os sao 

completamente flexiveis relativamente a altera<;:oes esperadas do nivel de pre<;:os, ou seja 

urn aumento no nivel de pre<;:os esperado resulta em igual aumento nos salarios e pre<;:os. 

Os criticos a este modelo obstam a esta analise o facto de existirem sahirios com contratos 

de Iongo prazo, o que previne a uma flexibilidade total face a uma altera<;:ao do nivel 

esperado de pre<;:os. 

Os contratos de trabalho de Iongo prazo sao uma forma de rigidez e as empresas muitas 

vezes sao relutantes em alterar com frequencia os niveis salariais, estando os trabalhadores 

muitas vezes presos a acordos colectivos ou negocia<;:oes anuais dos seus salarios; o que 

impede que o acrescimo do nivel de pre<;:os esperado se reflicta totalmente num 

ajustamento de salarios e pre<;:os. 

No entanto, os criticos da flexibilidade total continuam a reconhecer a importancia das 

expectativas na determina<;:ao da oferta agregada e consideram a teoria das expectativas 

racionais como uma caracteriza<;:ao razoavel do modo de forma<;:ao das expectativas. 
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0 modelo por eles desenvolvido "Non Classical Rational Expectations" assume que as 

expectativas sao racionais, mas nao considera uma flexibilidade total dos prec;:os e sahirios. 

A sua conclusao basica e a de que uma nao antecipac;:ao da politica tern urn efeito mais 

alargado no rendimento do que uma politica antecipada (como no modelo "New 

Classical'') embora a proposic;:ao de ineficacia da politica nao seja considerada, pois 

consideram que "politicas antecipadas afectam o rendimento eo ciclo econ6mico". 

- Efeitos de Politicas Antecipadas e Nao Antecipadas 

Numa situac;:ao de curta prazo, de resposta a uma politica expansionista nao antecipada, o 

model a "Non Classical" e semelhante ao model a New Classical. Partin do do ponto de 

equilibria da economia 1, on de a procura e a oferta agregada se intersectam, ao nivel 

natural de rendimento e nivel de prec;:o P1; quando o Banco Central desenvolve uma 

politica expansionista de compra de titulos (open market), aumentando a oferta de moeda, 

a procura agregada desloca-se para ADz; porque a politica expansionista nao e antecipada, 

o nivel de prec;:os mantem-se inalterado, e a curva da oferta agregada tambem. Entao o 

novo ponto de equilibria (2), corresponde a urn nivel de rendimento Y z> Y n e a urn nivel 

de prec;:os agregado Pz>P1 (Fig. 1). 

Fig. 1 

Nivel 
Agregado 

p 

Pre~tos Pz 

PI 

Yn Yz y Rendimento Agregado 

Quando a politica expansionista e antecipada e a as expectativas sao racionais, a procura 

agregada desloca-se para ADz, o nivel de prec;:o aumenta causando urn acrescimo nos 

salarios, o que provoca uma reduc;:ao na oferta agregada(AS3); no entanto devido a rigidez 

salarial, a deslocac;:ao da oferta agregada nao se processa para ASz como no modelo "New 

Classical" o que permite que o nivel de rendimento se estabelec;:a em Y z superior a Y n e o 
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nivel de pre9os P2 inferior ao considerado no model a "New Classical", estabelecendo-se o 

equilibria no ponto 2. 

Yn Y2 y Rendimento Agregado 

Podemos concluir, que enquanto no model a "New Classical" uma politica expansionista 

tern impacto no rendimento agregado, no modelo "Non Classical" nao existe essa 

influencia. Esse impacto e superior no caso de politicas nao antecipadas, porque a curva da 

oferta agregada nao se desloca, causando urn menor impacto no nivel de preyos e urn 

maior nivel de rendimento. Tal como o model a "New Classical", tam bern o modelo "Non 

Classical" de expectativas racionais considera impactos diferentes consoante as politicas 

sao antecipadas ou nao. 

3.4.4 A compara~ao entre os dois modelos de Expectativas Racionais com o Modelo 

Tradicional 

Podemos elaborar uma perspectiva correcta do impacto da revolu9ao operada na analise da 

economia agregada, utilizando uma comparayao entre os dois modelos descritos 

anteriormente e o modelo em que as expectativas nao sao racionais, considerado como 

modelo tradicional que se baseia na utilizayao de expectativas adaptativas, formadas a 

partir da experiencia do passado. Ou seja, a visao do modelo tradicional pressupoe que a 

inflayaO esperada e uma media da inflayaO registada no passado; essa media nao e 
afectada pelas perspectivas dos agentes econ6micos, no que conceme as politicas previstas 

a implementar pelo govemo; desta forma as perspectivas da politica futura nao afectam a 

oferta agregada. (33) 
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3.4.4.1 lmpactos no Rendimento a Curto Prazo e nos Pre~os 

Considerando a existencia de uma politica econ6mica de cariz expansionista, podemos 

comparar o impacto obtido no rendimento e no nivel de pre9os, nos tres modelos. A 

economia inicialmente esta em equilibria no ponto 1; quando e Jevada a cabo a politica 

expansionista a procura agregada desloca-se para AD2• No caso, da politica nao ser 

antecipada, todos os tres modelos revelam o mesmo tipo de impacto no rendimento e o 

novo ponto de equilibria verifica-se em 1 ', onde a procura e a oferta agregada se 

intersectam, elevando-se o nivel de rendimento para Y1. eo nivel de pre9os para P1 '. 

A resposta a uma politica expansionista antecipada e substancialmente diferente nos tres 

modelos. No modelo tradicional (A) a curva da oferta agregada permanece inalterada, 

mesmo quando a politica expansionista e antecipada devido as expectativas adaptativas 

que nao implicam qualquer efeito na oferta agregada. A economia equilibra-se no ponto 

1 ', da mesma maneira que quando a politica nao e antecipada. Em am bas as situa9oes o 

impacto no rendimento e nos pre9os e o mesmo. 

No modelo "New Classical" (B), a curva da oferta agregada desloca-se para AS2, numa 

situa9ao de politica antecipada porque quando as expectativas de urn aumento do nivel de 

pre9o se confirmam o rendimento atinge o seu nivel natural (de plena em pre go), a 

economia equilibra-se no ponto 2, o rendimento nao aumenta mas os pre9os atingem o 

nivel P2• 0 nivel de rendimento e de pre9os e diferente numa situa9ao de antecipa9ao ou 

de nao antecipayaO de poJiticas; somente esta ultima situayaO e que tern impacto no 

rendimento e numa situa9ao de antecipa9ao de politica expansionista, o impacto no nivel 

de pre90S e acrescido. 

0 modelo "Non Classical" de expectativas racionais (C) esta numa situa9ao intermedia 

entre o modelo tradicional e o "New Classical". Reconhecendo que uma polftica 

antecipada tern efeitos sabre a oferta agregada, mas devido as rigidezes salariais e de 

pre9os o ajustamento nao e total, como no modelo "New Classical". A curva da oferta 

agregada, s6 se desloca para AD2', numa situa9ao de antecipa9ao de politica. 0 nivel de 

pre9os e superior (P2 ') do que numa situa9ao de nao antecipa9ao (P1 '). Tal como no 

model a "New Classical" ha distin9ao de impactos, quando a politica e antecipada ou nao, 
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a polftica antecipada tern urn efeito mais reduzido no rendimento e maior impacto no nivel 

de pre9os, do que a polftica nao antecipada. Este modelo contrasta com o modelo "New 

Classical", porque considera que no caso da polftica expansionista ser antecipada continua 

a ter impacto no rendimento. 

p 

Nivel de 
Pre 9os 
Agregado 

p 

PI 

Nivel P1' ········ 
Agregado p 1 
de Pre9os 

p 

Yn Y1' 

Yn Y1' 

ADz 

y Rendimento 
Agregado 

----AD 1 

y Rendimento 
Agregado 

Yn Y/ Y1' Y 

(A) Modelo Tradicional 

(B) Modelo New Classical 

(C) Modelo Non Classical de 
Expectativas Racionais 

3.4.4.2 Politica de Estabilizac;ao - Visao Comparativa dos Tres Modelos 

Os tres modelos tern diferentes visoes no que concerne a polftica de estabiliza9ao e sua 

eficacia, ou seja sobre a eficacia da politica que tende a reduzir as flutua9oes de 

rendimento. No caso do Modelo Tradicional como os efeitos de uma polftica antecipada 
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ou nlio sao identicos, os polfticos nlio tern de considerar as expectativas dos agentes 

econ6micos, o que facilita a previslio do nivel de rendimento obtido com a implementa9ao 

de determinadas politicas, consideradas como estabilizadoras do nivel de rendimento. 

0 modelo "New Classical" assume a posi~tlio extremista de que uma politica de 

estabiliza<;:lio s6 serve para agravar as flutua<;:oes do nivel de rendimento. Neste modelo, s6 

polfticas nlio antecipadas surtem efeito e os polfticos s6 conseguirlio afectar o rendimento, 

se conseguirem surpreender os agentes econ6micos. Como o modelo considera que os 

agentes econ6micos assumem expectativas racionais, irlio sempre procurar prever a 

actua~tlio dos polfticos . 

Neste modelo, a condu<;:lio da politica e vista como urn jogo efectuado entre politicos e 

agentes econ6micos, (Teoria dos Jogos) procurando uns ser mais astutos do que outros e 

perspectivando as respectivas expectativas. Uma politica econ6mica activa tern urn efeito 

imprevisivel no rendimento e pode mesmo criar incertezas, que irao determinar flutua~toes 

aleat6rias acrescidas, do rendimento, em redor do seu nivel natural. Poder-se-a 

desencadear urn efeito contrario ao pretendido com a implementayao da politica. Este 

modelo e defensor da actua<;:ao politica baseada numa regra, que supere toda e qualquer 

incerteza. 

0 modelo Non Classical das Expectativas Racionais assume uma posi~tao intermedia. 

Contrariamente ao modelo New Classical considera que a politica, mesmo quando 

antecipada pelos agentes econ6micos, tern impacto sobre o nivel de rendimento embora 

diferente em cada situa<;:ao. Considera que, o politico encontra mais incertezas quando a 

polftica e antecipada e que uma actua<;:lio politica pode ser benefica, embora a incerteza 

associada ao modelo, tome extremamente dificil organizar uma politica com actua9ao 

efectiva e positiva no rendimento. 
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3.4.4.3 Politicas Anti-lnfla~ao 

No final dos anos 70, o facto da taxa de infla~ao atingir valores muito elevados levou a 

que os politicos considerassem como objective primario das suas politicas o combate a 
infla~ao. Que interpreta~ao e passive! efectuar com base nestes modelos, das politicas 

anti-infla~ao? 

Considere-se, que uma economia determinada registava uma taxa de infla~ao sustentada 

de 10%, causada por uma taxa de crescimento da oferta de moeda elevada, o que levaria a 

uma desloca~ao da procura agregada. No ano 1 a economia estaria no ponto 1, enquanto 

no segundo ano o equilibria se estabeleceria no ponto 2 e o nivel de pre~os teria 

aumentado de P1 para P2• 

Se a politica levada a cabo tivesse como principal objective parar com a infla~ao, passaria 

por uma politica restritiva no que conceme a oferta de moeda, o que nao permitiria a 
procura agregada deslocar-se de AD1; no entanto, este tipo de actua~ao poderia ter 

impacto extremamente negative no comportamento do rendimento. Com base nos tres 

modelos considerados e possivel evidenciar a redu~ao ocorrida no rendimento. 

No modele tradicional, a oferta agregada desloca-se para AS2, embora a procura agregada 

permane~a em AD1, o que levara a economia ao ponte 2', correspondendo urn acrescimo 

do nivel de pre~os somente para P2' e urn nivel de rendimento bastante inferior ao nivel de 

rendimento natural. 

(A) Modele Tradicional 

Yz' Yn 
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(B) Modelo New Classical 

Y2' Yn 

(C) Modelo Non Classical 
de Expectativas Racionais 

y/ Y2" Yn 

Arthur Okun, estimou que no modelo tradicional (A), os custos em termos de quebra no 

rendimento, para cada ponto percentual de redu9ao na taxa de infla9ao e de cerca de 9% 

por ano no PNB, real. Este custo inerente a redu9ao da infla9ao, esta na base da relutancia 

que alguns economistas tern de levar a cabo politicas anti-infla9ao, questionando-se se os 

custos inerentes a urn agravamento do desemprego nao serao mais elevados, do que os 

beneficios resultantes de uma reduzida taxa de infla9ao. Esta ideia e examinada pela 

Teoria da Credibilidade, com resultados bastante diferentes, os quais estao na base do 

processo de convergencia nominal para a U.E.M .. 

No caso do modelo New Classical, a visao nao e tao pessimista. Se os agentes econ6micos 

esperarem que as autoridades monetarias desenvolvam politicas com o objectivo de parar 

o processo inflacionista, pondo tim a elevada taxa de crescimento da moeda, isso ocorrera 

sem qualquer redu9ao no nivel de rendimento. A curva da procura agregada permanece em 

AD1 (Modelo B), mas desde que seja esperada a actua9ao, os salarios e pre9os ajustar-se

ao, de modo a nao aumentarem e a oferta agregada permanecera em AS 1 em vez de se 

deslocar para AS2• A economia manter-se-a no ponto 1 e o rendimento no seu nivel 
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natural, enquanto a infla9ao estacionani, mantendo-se o nivel de pre9os mantem-se 

inalterado. 

No caso da politica nao ser perspectivada pelos agentes econ6micos a procura agregada 

permanece em AD~. mas a oferta agregada deslocar-se a para AS2• A economia deslocar

se-a para o ponto 2' a taxa de infla9ao reduz-se, mas nao e totalmente eliminada, como no 

caso de haver antecipa9ao de politica; e, o nivel de rendimento reduz-se a Y 2' inferior ao 

nivel natural Yn. Neste caso, uma politica nao antecipada tern efeitos menos favoraveis do 

que se for antecipada. 

No modelo Non Classical de Expectativas Racionais (C) chega-se a identica conclusao. Se 

a politica nao e esperada a curva da oferta agregada desloca-se para AS2 e a economia 

estabelecera o novo equilibria em 2'. A taxa de infla9ao reduz-se, mas o nivel de 

rendimento diminui para Y2', abaixo do seu nivel natural. Se a politica e perspectivada 

pelos agentes econ6micos, a curva da oferta agregada desloca-se somente para AS2", 

devido a rigidez de alguns salarios e pre9os, o que nao permite aumentos as taxas 

anteriores. Na vez de se estabelecer o equilibria no ponto 2' (como no caso de a politica 

nao ser esperada), a economia desloca-se para o ponto 2". 0 rendimento estabelece-se a 

urn nfvel mais desejavel do que quando a politica nao e antecipada, a infla9a0 e inferior 

(P2" em vez de P2') e o rendimento baixa menos, do que no caso de nao ser antecipado 

(Y2">Y2'). 

Ambos os modelos, New Classical e Non Classical de Expectativas Racionais indicam que 

para uma politica anti-infla9ao ter sucesso na redu9ao da infla9ao, os agentes econ6micos 

devem acreditar na sua implementa9ao. John Taylor (34) urn defensor do modelo Non 

Classical das expectativas racionais demonstrou, que uma aproxima9ao mais gradual para 

reduzir a infla9ao podera ser capaz de eliminar a infla9ao sem produzir uma substancial 

redu9ao no rendimento. 

Incorporando as expectativas racionais na oferta agregada, a analise da procura indica que 

o sucesso de uma politica anti-infla9ao deve ser credfvel. Naturalmente, a credibilidade 

desempenha urn papel muito importante numa politica anti-infla9ao, no entanto 

estabelecer "o clima de credibilidade" e extremamente dificil. 
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0 mais notavel programa anti-inflarrao, nos anos 80, foi levado a cabo na Bolfvia, na 13
• 

metade de 1985 (35). A regra enunciada por Arthur Okun de que a redurrao de 1% na taxa 

de inflarrao requeria 9% de quebra no rendimento, levava a considerar que ate ao final da 

hiper inflarrao Boliviana eram necessaries 400 anos. Em vez disso, a inflarrao parou num 

s6 mes e o rendimento reduziu-se somente 5%. 

Outras hiper inflarroes antes da 23
• Grande Guerra eo mais recente programa anti-inflaryao 

levado a cabo em Israel, envolveram reduryoes pouco significativas no rendimento. 

3.4.6 Impacto da Revolu~ao das Expectativas Racionais 

A teoria das Expectativas Racionais causou uma revoluryao, na forma como os 

economistas comeryaram a conduzir as polfticas monetarias e fiscais e nos seus efeitos 

sobre a actividade econ6mica, estao muito mais despertos para reconhecerem a 

importancia das expectativas na elaborarrao da tomada de decisao econ6mica. Contudo, as 

expectativas racionais aplicadas aos diferentes mercados mantem-se controversas, e 

muitos economistas aceitam o seguinte principia, sugerido pela teoria das expectativas 

racionais: "A formarrao das expectativas altera-se quando o comportamento das variaveis 

previstas se altera". Desta forma, a importancia fulcra! da crftica de Lucas a utilizarrao dos 

modelos econometricos e hoje consensual aceitando-se tambem, que os efeitos de uma 

polftica particular dependem das expectativas dos agentes econ6micos sobre essa politica. 

Por outre !ado, e como resultado da teoria das Expectativas Racionais, os economistas 

estao menos confiantes no sucesso das polfticas de estabilizaryao. 

Os aderentes ao modele New Classical, consideram que nao existe qualquer papel positive 

sobre a economia, quando sao levadas a cabo politicas de estabilizarrao. No entanto, esta 

visao e recusada por muitos economistas devido a evidencia empirica (36). 

Como resultado muitos economistas assumem uma posirrao intermedia que reconhece a 

diferenrra entre os efeitos de anteciparrao e nao anteciparrao, continuando a defender que 

uma polftica de estabilizarrao activa pode ser benefica, embora haja dificuldades em 

elabora-la. 

A revolurrao das expectativas racionais sublinhou tambem a importancia que a 

credibilidade da polftica tern para o sucesso da mesma. Os economistas reconhecem 
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actualmente que se uma polftica anti-infla9ao e pouco credivel para o publico em geral, 

entao sera menos efectiva na redu9ao da taxa de infla9ao, podendo provocar, em 

simultaneo, urn efeito mais negativo, do que o estritamente necessaria, sobre o 

rendimento. 

A revolu9ao das expectativas racionais provocou em simultaneo urn repensar sobre a forma 

como a polftica econ6mica deve ser conduzida e for9ou os economistas a reconhecer e 

aceitar urn papel mais limitado, da politica econ6mica sobre a economia. Mais do que 

pretender levar a cabo polfticas que reduzam as flutua96es, dever-se-a criar as condi96es 

para diminuir a incerteza e promover urn ambiente s6cio-econ6mico mais estavel. 
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IV- 0 CASO PORTUGUES 

1- Caracteriza~ao da Politica Economica nos Anos Setenta e primeira 

metade dos Anos Oitenta 

1.1 Conjuntura 

Durante a primeira parte da decada de setenta a economia Portuguesa foi seriamente 

afectada pela crise petrolifera. Nos cinco anos anteriores a 1973, o crescimento medio 

anual de PIB foi de 7,4% em termos reais. Esta taxa elevada foi o resultado directo da 

nipida expansao das exportal(oes, particularmente de produtos manufacturados dirigidos 

para a Europa Ocidental. Estes mercados foram tambem os responsaveis por urn fluxo 

significativo de turistas de paises receptores, de emigrantes portugueses, cujas remessas 

contribuiram para gerar excedentes na balanl(a de capitais. 

A emigral(ao tinha-se acelerado na decada de sessenta e em 1973 cerca de 14% da 

populal(ao activa portuguesa estava empregada em paises do Mercado Comum Europeu. A 

possibilidade de aceder a empregos mais bern remunerados no exterior contribuiu para 

uma pressao sobre a evolul(ao salarial extema, que em terrnos medios observou uma 

subida de 3% dos salarios reais, inferior contudo a produtividade observada para o 

conjunto da economia. 

A estabilidade cambial possibilitou a preserval(ao da competitividade da industria 

nacional. As reservas cambiais duplicaram entre 1968 e 73 durante o periodo de deficites 

significativos da balanl(a comercial americana. A expansao consequente da liquidez 

bancaria perrnitiu urn crescimento do credito intemo, acelerando-se tambem a pressao 

inflacionista. Em 1973, o PIB observou urn crescimento de 11% resultante do "boom" 

observado na construl(ao e da acumulal(ao de stocks, enquanto a inflal(ao atingiu os 10%, 

contra 5% observados em 1972. 

Este periodo foi abruptamente interrompido pela crise do petr6leo e por urn acontecimento 

intemo- a Revolul(ao de Abril de 1974. 
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Entre Abril de 74 e Setembro de 75 operaram-se profundas transforma9oes na economia 

portuguesa. A banca, os seguros, as companhias de transportes, de energia e grande grupos 

econ6micos foram nacionalizados. A reforma agraria no sui e centro do Pais foi levada a 

cabo. Fixaram-se sah\rios minimo e maximo, procurou-se controlar os pre9os, 

aumentaram-se os subsidios. Observaram-se rapidos aumentos dos salarios reais e do 

consumo privado, conjugados com deficites acentuados do sector publico; toda a evolu9ao 

do periodo revolucionario afectou negativamente o investimento produtivo. 

Por outro lado, o contexto intemacional nao era de modo algum favoravel. 0 aumento 

observado no barril de crude (em finais de 73) determinou a deteriora9ao das rela9oes de 

troca de Portugal com o resto do Mundo, com efeitos negativos sobre a Balan9a de 

Pagamentos, o nivel geral de pre9os, o produto e o rendimento disponivel - A recessao 

observada nos paises europeus impossibilitou a absor9ao dos emigrantes portugueses, 

diminuiu a procura por exporta9oes e as remessas do turismo. A situa9ao agravou-se ainda 

mais como regresso dos portugueses das ex-col6nias (cerca de meio milhao). 

Os factores intemos conjunturais aliados aos factores extemos e a evolu9ao estrutural 

contribuiram para a deteriora9ao da situa9ao econ6mica portuguesa. 

Medidas marcadamente expansionistas foram tomadas no campo das politicas or9amentais 

e salariais arrastando consigo a politica monetaria. Como resultado a taxa de infla9ao 

come9ou a aumentar e quer o sector Publico Administrativo, quer o sector Extemo 

come9aram a registar acentuados deficites. De 1975 a 77 a Poupan9a lntema (em media) 

financiava menos do que 45% da Forma9ao Bruta de Capital Fixo, tomando-se o recurso 

ao financiamento extemo cada vez mais comum. 

Por outro lado, o efeito negativo do aumento dos salarios, conjugado com o aumento 

registado no pre9o da energia, fez-se sentir sobre o emprego, quer a curto prazo, quer urn 

perfodo mais dilatado (76-78). A Curto Prazo o aumento dos salarios reais implicou urn 

acrescimo real de rendimento do Trabalho (sendo a elasticidade do emprego inferior a I 

nesse periodo ), dissimulando a importancia da rela9ao emprego/salario real. No periodo 

74-77 Portugal pretendeu responder a problemas graves intemos, no seio de uma 
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conjuntura intemacional desfavonivel, procurando aumentar o consumo privado ou 

aumentar o seu nlvel e corresponder as necessidades de investimento da economia. 

Em 1977, a par de urn aumento do consumo real per capita de 10% em relar;ao a 73 e de 

urn investimento produtivo diminuto, a balanr;a de transacr;oes correntes apresentava urn 

deficite apreciavel, a inflar;ao elevava-se a 27% e o desemprego atingira cerca de 300 000 

indivlduos. 

Em 1976 comer;ou a levar-se a cabo urn programa de austeridade, englobando 

desvalorizar;oes do escudo, com impacto reduzido, devido a continuada expansao do 

credito. As medidas levadas a cabo pelo govemo entre 78 e 79 com o objectivo de reduzir 

o deficite da balanr;a de Pagamentos foram coroadas de algum ex ito ( o deficite que em 

1977 era de US 1500 em 77 reduziu-se para US 80 bilioes em 78) associado com uma 

descida dos salarios reais e com uma redur;ao da taxa de inflar;ao (22% em 78). A 

continuar;ao deste tipo de polfticos de cariz restritivo levou e 79 a resultados mais 

conclusivos: a balanr;a de pagamentos apresentou urn excedente de US 150 milhoes e as 

exportar;oes aumentaram em volume 27% contra 6% das importar;oes. 

Como contrapartida deste resultado altamente positivo em termos extemos (para o qual 

contribui urn acrescimo nas remessas de emigrantes 60%), a taxa de crescimento do PIB 

atenuou-se , aumentando em 78 3,2% e em 79 4%, contra o crescimento observado em 76 

(6,9%) e em 77 (5,3%). 

Para alem destes problemas conjunturais, de curto prazo, o pals debatia-se com problemas 

graves de Indole estrutural - urn sector agricola atrasado, grande dependencia da 

importar;ao de produtos alimentares, urn sector industrial pouco competitivo necessitando 

de protecr;ao face ao exterior, uma estrutura fiscal pouco eficaz, fraca definir;ao no que 

conceme a orientar;ao das empresas publicas e com urn sector publico que revelava 

deficites cfclicos e com caracter permanente. 

0 ano de 1979 saldou-se por uma ligeira acelerar;ao da inflar;ao. 0 salario real reduziu-se 

em 3,5% eo desemprego atenuou-se em cerca de 0,3%. 
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Ap6s a melhoria registada nas contas extemas em 78 e 79, com a introdu~ao do programa 

de estabiliza~ao acordado com o FMI, a politica econ6mica portuguesa conheceu em 1980 

nova orienta~ao. Esta altera~ao tinha como causas imediatas as seguintes: apesar do 

sucesso conseguido no dominio das rela~oes econ6micas com o exterior, o programa de 

estabiliza~ao demonstrava os seus custos, o produto interno bruto desacelerava, o 

investimento diminuia, o mesmo se verificava com a FBCF, os sahirios rea is que tinham 

iniciado a sua queda em 77 mantinham a tendencia. 

Por outro lado, a duplica~ao dos pre~os de petr6leo entre 78 e 79 determinou urn novo 

choque petrolifero sobre a economia mundial, fazendo prever uma expansao reduzida para 

o comercio mundial em 1980, o que permitia espectar uma redu~ao das exporta~oes 

portuguesas, tanto mais que devido a recupera~ao observada em 78/79 se tinham 

recuperado as quotas de mercado para niveis pr6ximos dos de 1973. Desta forma, era 

dificil supor que a procura extema fosse o factor de dinamismo do crescimento da 

economia portuguesa, como o havia sido nos anos precedentes. 

A evolu~ao da economia em 1981, confirmou estas perspectivas pouco optimistas. De 

facto varios indicadores apontavam no sentido de uma deteriora~ao da situa~ao 

econ6mica, sendo de salientar, pelas implica~oes para o processo de desenvolvimento, o 

nivel atingido pelo desequilibrio exterior: urn deficit da B.T.C. de US$ 2,7 bilioes de 

do lares (11 ,2% do PIB) tendo-se elevado para US$ 10 bilioes o total da divida externa do 

pais. 

Naturalmente, que o contexto intemacional altista do pre~o do petr6leo, a substancial 

aprecia~ao do d6lar (22,9%), a existencia de taxas de juro intemacionais extremamente 

elevadas, foi responsavel conjuntamente com a grave seca registada intemamente, pela 

situa~ao gerada. Nomeadamente a nivel da produ9ao agricola e energetica, resultantes da 

grave seca, determinaram nao s6 uma desacelera9ao do produto interno, como urn recurso 

acrescido as importa~oes. Embora, o crescimento da procura global tenha desacelerado 

fortemente em 1981 (3, 1% em 1981 contra 7,0% em 1980), essa evolu~ao deveu-se 

fundamentalmente ao comportamento da procura externa, que observou urn decrescimo de 

1,5% (+8,3% em 1980). 
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0 desequilfbrio extemo agrava-se (em cerca de 55%) atingindo 282 milhoes de contos, o 

que explica a evolur;ao negativa observada na economia portuguesa em 1981. 0 impacto 

resultante da seca pode ser estimado em cerca de 24 milhoes de contos (cerca de 390 

milhoes de d6lares) distribufdos de forma sensivelmente identica entre importa96es 

adicionais de energia e de outros produtos agricolas. 

0 ritmo de crescimento do investimento em capital fixo desce de 9% em 1980, para 5%, o 

consumo privado embora desacelerando, atinge cerca de 3,5% (em termos reais) e o 

consumo publico mais do que duplica, atingindo 6,6%. Este crescimento do consumo 

publico teve consequencias negativas a varios nfveis contribuindo para urn aumento do 

deficite do sector publico (II ,4% do PIB), o que devido a forma adoptada para o seu 

financiamento, dificulta o controlo monetario, tomando a polftica monetaria mais 

expansionista. Por outro lado, mantem-se urn certo efeito de crowding-out no investimento 

produtivo o que nem sempre possibilita uma forma mais racional de afectar;ao de recursos. 

A inflar;ao sofre tambem uma acelerar;ao atingindo 25% no ano, sendo sobretudo o 

consumo que mais contribui para essa evolur;ao (55,2% do consumo privado e 11,5% do 

consumo publico). 

0 ano de 1982 caracterizou-se por urn predomfnio das tendencias observadas a partir de 

1980, o que explica o agravamento registado no nivel dos desequilibrios reais e 

financeiros, nao obstante uma evolur;ao mais favoravel da procura extema e dos prer;os 

dos produtos importados, com destaque para os do petr6leo e agricolas o deficit das contas 

do Sector Publico Administrativo agravou-se significativamente em termos nominais 

(atingindo cerca de 190 milhoes de contos), embora em percentagem do PIB se mantenha 

sensivelmente ao nivel de 81 (na ordem dos I 0%). 0 montante de recursos envolvidos no 

seu financiamento contribuiu nao s6 para uma diminuir;ao na eficiencia da sua afecta9ao, 

como para urn agravamento da divida extema e da inflar;ao e pelo facto do seu 

financiamento ser efectuado quase na totalidade recorrendo a expansao da base monetaria, 

o referido deficite dificulta o controlo monetario levando a uma polftica monetaria mais 

expansionista. 
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Devido ao facto da oferta interna nao responder adequadamente, aumenta a pressao sobre 

os pre9os e/ou sobre as importa9oes. Em termos reais, as importa9oes aumentaram 5,6%, 

implicando uma elasticidade em rela9ao a procura global de 1 ,5%. Por outro !ado, 

aumentou o nivel de desequilibrio externo (atingindo os 3,2 bilioes de d6lares, ou seja 

13% do PIB), o que fez com que o total da divida externa do pais tenha passado para 13 

bilioes de d6lares. 

No entanto, a deteriora9ao observada na B.T.C. deve-se basicamente a uma evolu9ao 

desfavonivel da balan9a de servi9os e das remessas de emigrantes, ja que em virtude do 

crescimento das exporta9oes de mercadorias de 11% em volume, o saldo da balan9a de 

bens apresenta uma ligeira melhoria. 

Os salaries reais decrescem cerca 2,5% e o rendimento disponivel dos particulares 

estagna, embora o consumo desacelere, cresce ainda em 2,3% resultante da manutenyao 

dos padroes de consumo anteriores e de se verificar urn aumento do consumo de bens 

duradoiros, parecendo confirmar as expectativas inflacionistas, resultando dai uma quebra 

na poupan9a das familias de cerca de I%. A F.B.C.F desacelera para 3,7%, resultante de 

urn menor dinamismo no sector da construyao. 

A significativa melhoria da balan9a comercial e o aspecto mais saliente da evolu9ao da 

con juntura em 1983. Motivada fundamentalmente pel a politica de estabilizayao lev ada a 

cabo, o deficit da B.T.C. reduziu-se em cerca de metade do seu valor (1686 milhoes de 

d6lares de reedi9ao), passando o seu peso no PIB de 13,4% em 82 para 7,4% em I983. A 

melhoria registada fica a dever-se totalmente a evoluyao dos movimentos de hens e 

serviyos e rendimentos, ja que se observou uma deteriorayao dos termos de troca I, 7% e 

diminuiu o contributo dado pelas remessas dos emigrantes. De salientar ainda, que cerca 

de 3/4 da reduyao do deficit comercial se fica a dever a quebra das importayoes. No 

entanto estima-se em mais de I2% o ganho de mercado das exportayoes portuguesas no 

conjunto dos paises industrializados, diversificando-se tambem progressivamente as 

exporta9oes. Nao obstante a melhoria na BTC, as necessidades globais de financiamento 

externo mantiveram-se elevadas. 
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A procura interna real reduziu-se cerca de 7%. 0 programa de estabiliza9ao adoptado a 

partir de Junho e a continuada redu9ao do ritmo de expansao da oferta de moeda, desde 

finais de 1982, conduziram a redu9ao de todas as componentes da despesa interna, excepto 

no que respeita ao consumo publico que cresceu cerca de 4,2%. A desvaloriza9ao real, a 

recessao interna e uma politica de redu9ao de stocks conduziram a uma reorienta9ao da 

procura e da oferta. 0 efeito depressivo da procura interna sobre a produ9ao e o emprego 

foi em parte compensada pelo comercio externo. 

Deste modo, em media, o produto interno estagnou em 1983. 0 consumo privado caiu 

cerca de 1% devido fundamentalmente a redu9ao dos salarios reais (-5%), que se 

repercutiram no rendimento real disponivel. 

A F .B.C.F. sofreu os efeitos da politica monetaria e or9amental restritiva, descendo em 

7 ,5%. Como reflexo da evolu9ao da produ9ao na generalidade dos sectores, o volume de 

em pre go caiu sensivelmente ao Iongo de 1983 ( o desemprego situou-se no final do 3°. 

trimestre proximo dos 11 %). 

A evolu9ao da economia portuguesa continuou em 1984, a ser dominada pela politica de 

estabilizayao iniciada em meados do ano anterior. 

A procura interna conheceu em 1984 uma quebra sensivelmente identica a verificada em 

1983 (cerca de 7%). 0 consumo privado, que e a componente habitualmente mais estavel 

da procura interna conheceu uma redu9ao de 3%. 0 rendimento disponivel real dos 

particulares sofreu uma quebra superior (3,6%) tendo-se igualmente alterado a sua 

reparti9ao em detrimento dos rendimentos salariais, aos quais esta associada uma maior 

propensao a consumir. A componente da procura interna mais afectada foi o investimento 

( -20,5%) tendo como facto res determinantes dessa evolu9lio, a diminui9ao da procura 

interna e as fracas expectativas quanto a sua retoma bern como as elevadas taxas de juro, 

conjugadas com a significativa quebra de investimento do SPAL, em consonancia com os 

objectivos impostos decorrentes do programa de estabilizayao acordado como F.M.I.. 

0 grande dinamismo demonstrado pelas exporta96es de bens e servi9os (em volume cerca 

de 14,8%) nao foi suficiente para compensar a quebrada procura interna, pelo que o PIB 
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sofreu uma redu9ao estimada em 17%. A taxa de desemprego observou urn acrescimo de 

0,4 pontos percentuais no quarto trimestre de 84 relativamente ao valor hom6logo 

(situando-se em 10,8%). 

Em 1985 a economia portuguesa viu conclufdo o processo de ajustamento conjuntural a 

que esteve submetida nos dois anos anteriores. Assim, ap6s dois anos de quebra 

consecutiva, o PIB registou uma sensfvel recupera9ao ao Iongo de 1985, ao mesmo tempo 

que a B.T.C. apresentava urn excedente (facto que nao ocorria desde infcios dos anos 

setenta) e a infla9ao registava uma desacelera9ao considenivel (1 0% em media anual) A 

evolu9ao verificada foi contudo diferente da inicialmente prevista pelas autoridades 

responsaveis pela condu9ao da polftica econ6mica. Tal deveu-se, por urn lado, a inflexao 

favoravel de algumas das condicionantes extemas que mais fortemente afectaram a 

economia portuguesa (descida do d6lar, baixa dos pre9os de alguns produtos de base, em 

especial agrfcolas) e por outro lado, dos efeitos do processo de ajustamento anterior, que 

se reflectiram na redu9ao do conteudo importado da produ9ao nacional, no incentivo 

sustentado as exporta9oes e no processo de forma9ao dos rendimentos e pre9os. 0 PIB 

expandiu-se com uma taxa de 3,3%, baseada num reduzido acrescimo da procura intema 

(0,7%) e numa contribui9ao ainda forte do sector exterior (2,5%), reflectida num 

excedente a B.T.C. de 411 milhoes de do lares (1 ,8% do PIB). 

A recupera9ao da actividade econ6mica nao teve ainda efeitos significativos no emprego, 

a taxa de desemprego manteve-se sensivelmente ao nfvel do ano anterior. Os salarios reais 

acusaram urn aumento de 2%, para o conjunto da economia em media. A nfvel da 

distribui9ao do rendimento, este aumento foi compensado pelos ganhos na produtividade e 

nos termos de troca, pelo que diminuiu o peso da parcela do rendimento nacional 

constitufda pelos encargos com o factor trabalho. Os progressos no campo da infla9ao 

foram consideraveis (de 29,3% para 19,3% em media anual). 

A actividade econ6mica prosseguiu em 1986 a sua recupera9ao, beneficiando do impulso 

adicional proporcionado por uma conjuntura exterior particularmente favoravel. 

Prosseguiu a desacelera9ao dos pre9os no consumidor (de 19,3% para 11,7% ). Os salarios 

reais aumentaram cerca de 5,5% nao pondo em causa a melhoria da rentabilidade 
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empresaria devido ao aumento da produtividade. A evolu~ao do emprego reflectiu ja a 

retoma observada na actividade econ6mica. 

0 crescimento real de 4,3% do PIB resultou de urn acrescimo da procura intema (+8,7%) 

e das trocas como exterior em hens e servi~os (-4,4%). 0 consumo privado aumentou 7% 

em terrnos reais acompanhado por urn acrescimo do rendimento disponivel das familias 

(4%). 

1.2 Objectivos das Politicas Implementadas no Contexto Global da Economia 

Os objectivos fulcrais das politicas implementadas durante a decada de setenta e anos 

oitenta, referem-se a forma como estas conseguem afectar a procura nominal de hens e 

servi~os e atingir, atraves da sua orienta~ao determinados resultados, em terrnos de 

produ~ao, taxa de infla~ao e saldo extemo. 

Desde os prim6rdios da decada de setenta ate a revolu~ao de Abril de 74, que o objectivo 

prioritario da politica portuguesa foi a estabilidade monetaria, na sua dupla vertente 

intema e extema. Durante este periodo, o apreciavel deficit extemo americana e o rapido 

crescimento da liquidez mundial afectaram tambem a evolu~ao da economia portuguesa, 

bern como das outras economias europeias, levando-a a participar no movimento geral de 

expansao monetaria e infla~ao. Em finais de 1973 esta evolu~ao foi interrompida, com a 

altera~ao de sinal, do saldo da balan~a de pagamentos e sem efeito monetario 

contraccionista e com repercussoes inflacionistas e recessivas, resultantes do 

encarecimento do barril de crude. 

A Revolw;ao inicia urn novo periodo que se prolonga ate finais de 75 e em que o objectivo 

principal da actividade politico-econ6mica portuguesa se relaciona com os problemas de 

redistribui~ao de rendimento, nao se prestando uma aten~ao consideravel as dificuldades 

resultantes da crise mundial e da propria evolu~ao intema, conjugada com a problematica 

do regresso de emigrantes provenientes da Europa e retomados das ex-col6nias. 

Os problemas do crescimento da produ~ao e do emprego levaram a que fossem 

implementadas politicas expansionistas da procura, no periodo entre 1976 ate Setembro de 
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77. No entanto, a situa~ao de desequilibrio extemo da economia portuguesa e do 

crescimento da infla~ao tomaram-se cada vez mais preocupantes e s6 na segunda metade 

de 1977, a politica econ6mica conseguiu ser orientada de molde a encarar outras 

preocupa~oes. Com efeito, desde os ultimos meses de 1977 as dificuldades graves da 

situa~ao extema fizeram com que se passasse de objectivos de expansao a objectivos de 

estabiliza~ao da economia e de correc~ao dos referidos defices. Esta prioridade 

institucionaliza-se e acentua-se em Maio de 78 com a formaliza~ao do acordo com o 

F.M.I., no periodo compreendido entre I de Abril de 78 e 31 de Mar~o de 79, cujo 

objectivo fulcra! era limitar e controlar o deficit extemo. 

Na medida em que se conseguiram cumprir com relativa satisfa9ao os objectivos relativos 

ao controlo do deficit extemo, surgiu a polemica relacionada com a prossecu~ao de 

objectives que impunham a manuten~ao de politicas de cariz restritivo. Ate que ponto se 

deveria prosseguir a politica de estabiliza~ao ou concerta-la com medidas compativeis que 

visassem objectivos de crescimento econ6mico e reequilibrio extemo, atraves de urn 

aumento da taxa de poupan9a e de uma maior eficiencia do investimento, conjugados com 

uma diminui~ao da infla~ao. 

A coerencia destes objectivos resultava da sua propria interdependencia. A desacelera~ao 

da taxa de juro surgia como imprescindivel para uma melhor afecta~ao de recursos e 

racionaliza~ao do investimento, conducente a uma maior expansao do produto, 

promovendo maior justi~a social e, "ceteris paribus", do crescimento do rendimento real 

dos particulares; este conduziria ao aumento do consumo e, pelo mecanismo do 

multiplicador-acelerador, a expansao do investimento, do produto e do emprego. 

Este processo possibilitava urn aumento da procura interna, a qual, face a evolu~ao 
previsivel da procura extema, permitiria a manuten~ao do ritmo de crescimento global da 

economia. Por outro !ado, a maior estabilidade politica entretanto c"onseguida, tomava 

verosimil uma retoma do investimento, indispensavel ao aumento da produtividade, 

crescimento e modemiza~ao da economia. 
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0 comportamento da economia neste perfodo ultrapassou favoravelmente as previsoes 

iniciais, reflectindo uma polftica mais marcadamente expansionista do que o previsto, 

nomeadamente a nivel da polftica monetaria. 

Com a evolw;ao menos satisfat6ria observada em 1981, s6 parcialmente os objectives 

prioritarios poderiam ser os mesmos do ano anterior, conduzindo a primeira prioridade a 
conten9ao do desequilfbrio extemo o que, por sua vez, implicava uma significativa 

desacelera9ao da procura intema e do consume. Mantinha-se a necessidade de reduzir o 

deficit corrente do sector publico como forma de atenuar a pressao sobre a poupan9a 

intema o que, face ao nivel ja elevado da tributa9ao, exigia a conten9ao das despesas 

publicas em geral e dos subsidies em particular. A dificuldade na orienta9ao da polftica 

econ6mica em 81 era tanto maior, quanto a evolu9ao da situa9ao monetaria denotava - a 

partir de meados de 1980 - urn cariz relativamente expansionista, que nao era possivel 

inverter instantaneamente. 

As caracterfsticas negativas predominaram na evolu9ao de 1982, acentuando-se a 

deteriora9ao da balan9a de transac9oes correntes e o deficit do sector publico reflectindo o 

predominio das caracteristicas acomodaticias da polftica econ6mica, nao obstante terem 

sido introduzidas medidas de cariz restritivo, com vista a permitir que a sua condu9ao se 

tomasse mais rigorosa, nomeadamente no ambito da polftica monetaria e cambial. No 

entanto, face a situa9ao intema e aos condicionalismos extemos - diferencial nas 

remunera9oes dos actives em moeda estrangeira e o rendimento esperado para os 

correspondentes quantitativos quando denominados em escudos - verificou-se uma fuga a 
moeda nacional o que e alias confirmado pela evolu9ao da situa9ao monetaria, resultando 

numa progressiva desacelera9ao na procura de moeda (M2). 

A polftica de estabiliza9ao dominou a evolu9ao da economia portuguesa em 1983. 0 seu 

objective prioritario foi a redu9ao do desequilibrio extemo, o qual se vinha traduzindo 

num deficit excessive da BTC e no avolumar da divida extema. Assim, nos ultimos anos e 

ate meados de 83, a politica monetaria esteve orientada para o controlo do saldo (em 

d6lares) das Disponibilidades Liquidas sobre o Exterior (DLX), o que praticamente foi 

conseguido sem que se tivesse tornado necessaria restringir demasiado a expansao da 

actividade econ6mica, recorrendo a financiamentos extemos, num ritmo nao sustentavel. 
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As entradas (lfquidas) de capitais extemos fizeram com que a massa monetaria crescesse 

rapidamente (em bora se mantivessem limites ao credito) e se mantivesse urn montante de 

despesa intema excessivo. Por outro !ado, as dificuldades de acesso aos mercados 

intemacionais (sobretudo no I 0 • semestre) provocou uma entrada de capitais externos 

inferiores as previstas, perda de DLX superiores as programadas, necessidade de que o 

financiamento do deficit (que ate ai fora fundamentalmente assegurado pelo sector nao 

monetario) tivesse que ser assegurado pelo sistema bancario, principalmente pelo Banco 

de Portugal, que teve de vender cerca de 50 toneladas de ouro das suas reservas. Face a 

vulnerabilidade da situa9ao cambial foi julgado conveniente celebrar urn novo acordo de 

estabiliza9ao econ6mica com o FMI, como garantia da credibilidade da politica econ6mica 

do Pais. 

A polftica econ6mica prosseguida em 1984 foi em larga medida determinada pelo plano 

de estabiliza9ao da economia, acordado com o FMI e que tinha como primeira prioridade 

a correc9ao do grave desequilibrio extemo registado nos dois anos anteriores. Objectivos 

igualmente visados eram a conten9ao do deficit do sector Publico Alargado (S.P. 

Administrativo e principais empresas publicas) e a redu9ao da infla9ao. 

A politica econ6mica em 1985 foi dirigida a retoma moderada dos niveis de actividade e 

de rendimento, sem p6r em causa os resultados alcan9ados quanto ao deficit externo e a 

infla9ao. Esses objectivos foram atingidos, por vezes com alguma margem - o que nao 

impede que a execu9ao de polftica econ6mica se tenha debatido com dificuldades 

provenientes sobretudo das incertezas criadas, quer pela altera9ao de algumas 

condicionantes, quer pelo clima de eleiyoes em que decorreu a segunda metade do ano. 

A conjuntura externa favoravel durante o bienio 1985/86 - sobretudo neste ultimo ano - na 

sequencia do reequilfbrio financeiro conseguido com o programa de estabiliza9ao 

implementado em 1983/84 proporcionaram a Portugal uma margem de manobra oportuna, 

para absorver o impacto da adesao as Comunidades Europeias. Assim, foi possivel em 

1986 conjugar urn forte crescimento da procura interna, com uma melhoria adicional da 

balan9a de transac9oes correntes e uma nova redu9ao da taxa de infla9ao; mantendo-se em 

paralelo urn crescimento muito elevado dos meios de pagamento na posse do publico. 
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--------------------- ····-- ·-·-

Esta evolwrao, poderia por em causa a prossecu9ao dos objectivos de estabilidade externa 

e controlo da infla9ao, se nao fosse rectificada. De facto, apreciada a priori, a politica 

monetaria adoptada em 1986 aparece como claramente expansionista. 

Para 1987, o objectivo prioritario da politica monetaria veio a ser a desacelera9ao 

significativa da liquidez da economia, passando a ser definidos objectivos para as taxas de 

varia9ao dos agregados monetarios. 

Por outro lado, a politica de rendimentos e pre9os teve uma ac9ao preponderante durante 

este periodo. Pela prime ira vez (em 1986) urn acordo entre Governo e parceiros sociais, 

representados no Conselho Permanente de Concerta9ao Social definiu as orienta9oes a 

respeitar nas negocia9oes salariais de 1987, procurando-se garantir que do lado dos 

aumentos salariais se nao inviabilizariam as metas estabelecidas pelo governo para a 

redu9ao da infla9ao. 

1.3 Instrumentos da Politica lmplementada na decada de Setenta e Primeira 

Metade dos Anos Oitenta 

Ate 1974, a defini9ao e execu9ao da politica monetaria e financeira eram praticamente da 

responsabilidade do Ministro das Finan9as. A Caixa Geral de Depositos actuando como 

Banco do Estado, detinha a maior parte dos depositos publicos e era praticamente o unico 

credor do Governo, constituindo assim urn elemento chave na defini9ao da politica 

monetaria. 0 Banco de Portugal era urn banco privado, so com 25% do capital pertencente 

ao Estado, actuava como banco de 1 a. ordem, detentor e gestor das reservas cambiais do 

pais 

Como anteriormente foi referido, durante a primeira metade dos anos setenta a economia 

portuguesa foi seriamente afectada pela crise do petr6leo de 1973 e subsequente recessao 

mundial, bern como pela altera9ao de regime politico e o processo de descoloniza9ao dos 

territorios ultramarinos dai resultante. 
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Medidas marcadamente expansionistas foram tomadas relativamente as politicas 

oryamentais e de sahirios, sendo de certa forma arrastada a politica monetaria. Como 

resultado, a taxa de inflayao comeyou a aumentar e quer o sector Publico Administrative 

como as contas extemas registaram deficites elevados. De 1975 a 77 a poupanya intema 

em media financiou menos de 45% da Formayao Bruta de Capital Fixo, tornando-se o 

recurso a creditos extemos urn factor determinante para o crescimento do deficit. 

Ate 1977, a carencia de instrumentos adequados ao controlo monetario por parte de Banco 

de Portugal, agravada por deficiencias na informa9ao estatfstica de curto-prazo, nao 

permitiam uma instrumentalizayao da polftica monetaria de forma racional e activa. 

0 recurso a politica monetaria como instrumento de politica geral da procura foi muito 

limitado em Portugal, ate a segunda metade dos anos setenta. Nos primeiros anos da 

decada, as medidas tomadas no dominio monetario, orientaram-se principalmente em 

rela9ao a aspectos institucionais, com vista a colmatar certas insuficiencias dos mercados 

monetarios e financeiros. 

0 objectivo era principalmente incentivar a conversao da poupan9a de curto-prazo em 

meios de financiamento a mais Iongo prazo, desestimular a preferencia pela poupan9a com 

elevado grau de liquidez e conceder facilidades a satisfa9ao das necessidades de credito de 

certos sectores. As contas do sector publico estavam equilibradas e a balan9a de 

transac96es correntes tambem, as remessas dos emigrantes cobriam o deficit da balan9a de 

mercadorias e de servi9os. 

0 controlo directo dos salarios e de alguns pre9os bern como o apoio do exterior, 

traduzido na concessao de creditos e absor9ao de emigrantes, conduziam a uma relativa 

estabilidade. No entanto, a taxa de infla9ao em 73 atingia I 0% reflectindo a ausencia de 

uma politica cambial flexivel e de uma polftica monetaria adequada, capaz de compensar a 

pressao inflacionista que Portugal vivia nesses anos, como resultado da expansao 

monetaria intemacional. 

Em 1974, entrou-se numa situa9ao delicada, conjugando-se as profundas transforma96es 

politico-sociais ocorridas internamente com a recessao internacional, gerada pelo primeiro 
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choque petrolifero e politicas restritivas adoptadas pela generalidade dos paises industriais. 

A conjuga9ao destes factores ocasionou, em conjunto com as bruscas oscila9oes no nivel 

de actividade, uma nipida deteriora9ao do mercado do trabalho, uma forte acelera9ao da 

infla9ao e urn aumento significative do deficit externo. Outro serio problema, foi o 

crescimento do peso do sector publico e o aparecimento de urn grande deficit or9amental. 

De inicio e face a grande instabilidade politica, as autoridades nao foram capazes de lutar 

contra esses crescentes desequilfbrios. 0 controlo monetario tornou-se particularmente 

dificil quando se observaram grandes altera9oes na composi9ao dos activos monetarios 

que reduziram a rela9ao entre a base monetaria e a oferta de moeda. A manuten9ao de urn 

maior volume de liquidez nas maos do publico determinou, em grande parte, que a politica 

monetaria adoptada nao se traduzisse no aumento desejado de M2• 

Em finais de 1975, o comportamento do publico em rela9ao a moeda normalizou-se e urn 

forte aumento do credito interno levou a recupera9ao do crescimento de M2. 

A politica monetaria levada a cabo em 1976 e grande parte de 1977, dirigida a suster o 

nivel de actividade interna e a cobrir as crescentes necessidades de financiamento do 

sector publico, reduziu o impacto de algumas medidas de austeridade bern como de 

ajustamento (incluindo a desvaloriza9ao de escudo) adoptado nesse periodo. A taxa de 

infla9ao acelerou-se e as taxas de juro reais mantiveram-se negativas e em consequencia, a 

expansao do credito externo excedeu o crescimento de M2; as disponibilidades liquidas 

sobre o exterior (DLX) do sistema bancario durante todo o ano de 1977 observaram uma 

tendencia decrescente. 

A importante utiliza9ao, por parte do sector privado, de formas de financiamento externos, 

tornou evidente a necessidade de atribuir urn novo papel a politica cambial. 0 que s6 foi 

possivel em Maio de 78 com a introdu9ao de urn programa de estabiliza9ao apoiado pelo 

FMI, em que se estipulava urn significative aumento de todas as taxas de juro e a fixa9ao 

de limites a expansao do credito interno e dos passivos sobre o exterior do sistema 

bancario. 0 escudo foi desvalorizado em 6,1% e a taxa de desvaloriza9ao mensa! do 

sistema de "crawling peg", introduzido em Setembro de 77 passou de 1% a 1 ,25%. 
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Ao nivel da politica de rendimentos e pre9os, a principal ac9ao dirigiu-se a conten9ao dos 

custos salariais, facilitada pela situa9ao do mercado de trabalho. 

Tratava-se, com efeito, de urn programa de estabiliza9ao centrado no esfor9o de corrigir o 

crescente deficit das contas extemas. A recupera9ao da Balan9a de Pagamentos foi tao 

nipida como a sua anterior deteriora9ao. Urn deficit de 9% do PIB em 77, tinha sido 

totalmente eliminado em 79. 0 saldo da balan9a de Opera9oes Nao Monetarias, passou no 

mesmo periodo de 1 ,430 milhoes de do lares a + 1 ,329 milhoes de do lares. Esta altera9ao 

foi conseguida com uma diminui9ao minima da taxa de crescimento (PIB real) ao nivel de 

4,1% em 78 e 3,2% em 79. As principais repercussoes do ajustamento observaram-se a 

nivel da procura intema que, em termos reais, foi severamente restringida, contribuindo 

para a recupera9ao da balan9a de bens e servi9os responsavel, por sua vez, pela melhoria 

de cerca de 113 (em d6lares) da balan9a de transac9oes correntes. Os restantes 2/3 

deveram-se a transferencias unilaterais correntes, sobretudo as remessas de emigrantes. 

A recupera9ao do sector exterior pode atribuir-se tambem, em grande parte, a melhoria 

observada nas exporta9oes, estimuladas pela desvaloriza9ao do escudo, conjuntamente 

com a conten9ao dos salaries, que permitiu o melhoramento da competi9ao extema do 

pais. Por sua vez, as importa9oes foram controladas atraves da redu9ao observada na 

acumula9a0 de stocks imputavel a eleva9a0 das taxas de juro e a conten9a0 do credito 

interne ao sector publico privado. Embora as taxas de juro reais se mantivessem negativas 

subiram substancialmente, invertendo assim a tendencia em deter saldos reais (a 

velocidade de circula9ao do dinheiro baixou entre 77 e 79) 

A deprecia9ao do escudo, as restri9oes quantitativas ao credito e os novos diferenciais das 

taxas de juro intemas em rela9ao ao exterior, explicam o melhoramento observado na 

balan9a de capitais. 

Nao se pode, no entanto, abstrair dos custos sociais das medidas implementadas e dos 

resultados obtidos: os exitos do programa de estabiliza9ao foram conseguidos tendo como 

contrapartida uma conten9ao do ritmo de crescimento da procura intema acompanhada por 

urn aumento do desemprego. Manteve-se uma taxa de infla9ao elevada (embora inferior a 

registada em 77 (- 27%), ultrapassando os 20% em 1978. As autoridades monetarias nao 
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quiseram contrariar os elevados ritmos de crescimento da massa monetaria para nao 

agravar uma situa9ao social jade si dificil. 

Numa perspectiva analitica, teria sido preferivel depreciar antes a taxa de cambio e 

aumentar as taxas de juro, obstando-se assim a saida de capitais e a importa9oes 

especulativas. Por outro lado, a politica monetaria restritiva foi desenvolvida a par de uma 

politica or9amental de fortes e persistentes defices, de forma que toda a pressao se exerceu 

sobre o sector privado com efeitos negativos sobre o investimento e crescimento. 

Contudo, a situa9ao requeria a manuten9ao de esfor9os para reduzir o deficit do sector 

Publico e prosseguir a politica monetaria restritiva. Em 1979, com o segundo choque 

petrolifero a politica monetaria "relaxou-se": a taxa de crescimento do credito intemo 

acelerou no ultimo trimestre de 79 e esta tendencia manteve-se ate inicios de 1980. 

0 persistente desequilibrio das contas publicas, conjugado com as crescentes necessidades 

de financiamento do sector publico satisfeitas em sua grande maioria pelo Banco de 

Portugal (recorrendo-se a emissao monetaria), constituiu o principal problema da politica 

monetaria portuguesa. Manteve-se uma situa9ao propicia a cria9ao de liquidez 

excedentaria, esteril, com a imposi9ao de limites quantitativos a expansao do credito, nao 

podendo ser canalizada para financiamentos. Assim, a politica monetaria activa debateu-se 

com dificuldades ja nao sendo somente a regula9ao da base monetaria o que determina a 

expansao do credito; verificando-se a existencia de reservas excedentarias (resultantes dos 

limites impastos ao credito, das taxas de juro e da forma de financiamento do sector 

publico), as autoridades monetarias s6 podiam actuar sobre a forma de financiamento dos 

deficits do S.P.A., criando na decada de oitenta novos titulos de dfvida publica a curto

prazo - "bilhetes do tesouro". 

Em 1983, verificou-se uma certa conteR9ao da politica or9amental resultante 

principalmente, de razoes conjunturais (cria9ao de impastos extraordinarios), que nao se 

mantiveram em 1984, prosseguindo a sua natureza expansionista ( o deficit corrente do 

S.P.A. apresentou em 83 - 3,7% do PIB contra 7,3% em 84). Permanecendo o controlo 

directo do credito como o principal instrumento a ser utilizado, na 6ptica monetaria. 
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Desde 1978 ate 1985, as politicas monetarias e cambiais foram orientadas basicamente no 

combate ao desequilibrio observado nas contas extemas. Os instrumentos basicos 

adoptados - apoiados e inseridos nos programas de estabiliza<;ao suportados pelos acordos 

de "stand-by" efectuados como FMI - foram a adop<;ao de uma regular, pre-determinada, 

desvaloriza<;ao mensa! da taxa de cambio efectiva, conjugada com medidas de caracter 

quantitativa no controlo a expansao do credito. Mais tarde observou-se urn refor<;o dos 

instrumentos com a utiliza<;ao do estabelecimento de urn coeficiente minimo de reservas 

bancarias e a interven<;ao sobre as taxas de juro. Neste contexto, as taxas de juro nominais 

foram fixadas a niveis elevados, com o objectivo de promover as poupan<;as e tomar os 

"instrumentos em escudos" atractivos comparativamente com os efectuados em divisas 

estrangeiras. 0 resultado desta medida, foi que durante a decada de 1975-84 a quase 

totalidade de poupan<;a finance ira foi efectuada sob a forma de depositos ( especialmente 

de depositos a 6 meses). 

No entanto, com vista a facilitar o controlo monetario directo e ate mesmo criar condi<;oes 

para que, a prazo, ele passasse a ser efectuado por via indirecta, em Junho de 1984, foi 

dado o primeiro passo na flexibiliza<;ao das taxas de juro, sendo liberalizadas todas as 

taxas de juro com excep<;ao as aplicaveis a depositos a prazo a mais de 6 meses e menos 

de urn ano. Embora estas medidas nao se tenham traduzido em altera<;oes significativas, a 

decisao assumiu urn caracter importante, na medida em que passou a consagrar a 

possibilidade das taxas de juro serem determinadas por negocia<;ao directa das partes, o 

que se traduzia numa correc<;ao na estrutura os depositos em termos de prazos e taxas de 

remunera<;ao. Para mmimizar os efeitos na rentabilidade bancaria foram reduzidos os 

coeficientes de reserva legais e elevadas as remunera<;oes praticadas no Mercado 

Interbancario de Titulos (MIT), onde era aplicada a Iiquidez excedentaria dos bancos, 

impedida de se transformar em credito a empresas e particulares. 0 MIT que foi criado em 

1978 pelo Banco de Portugal era urn mercado em que o Banco de Portugal vendia as 

Outras Institui<;oes Monetarias titulos de divida publica, com maturidade variando entre 30 

a 90 dias. (As taxas de juro maximas nesse mercado eram fixadas pelo Banco de Portugal). 

Salienta-se no entanto que maiores progressos na gestao da politica monetaria tern que ser 

enquadrados num contexto mais vasto, sobretudo no que conceme ao modo de 
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financiamento do S.P.A .. No entanto, a polftica monetaria coube urn papel acrescido na 

gestae da actividade econ6mica, embora tambem a polftica cambial e a de rendimentos e 

pre~os tenham desempenhado urn papel decisive no ajustamento conseguido, sobretudo a 

nivel da reafecta~ao de recursos, num sentido favoravel a produ~ao de bens 

transaccionados intemacionalmente. Na realidade, a competitividade extema da economia 

foi refor~ada via diminui~ao dos custos relatives de trabalho por unidade produzida, 

motivada por uma evolu~ao relativamente moderada dos salaries nominais, em conjuga~ao 

com a quebra no nivel da actividade econ6mica e a redu~ao da procura intema. 

P6de assim manter-se o ritmo de desvaloriza<;:ao mensal do escudo (1% na taxa de cambia 

efectiva), o que de outro modo nao seria conseguido devido ao diferencial de intla<;:ao 

entre Portugal e o "Exterior" (cerca de 17%). Deste menor ritmo de desvaloriza<;:ao 

cambial resultaram tambem efeitos benefices sabre o nivel de intla<;:ao contribuindo para o 

seu abrandamento. 

0 contribute dado pela polftica or<;:amental para a estabiliza~ao da economia portuguesa 

limitou-se a conten<;:ao do investimento publico ao nivel do ano anterior (em termos rea is 

uma quebra apreciavel). Em contrapartida, a execu~ao do or~amento corrente revelou-se 

claramente expansionista (o que contrastou com evolu<;:ao observada em 83 - embora 

motivada por razoes conjunturais). 

Par outre lado, permaneceu a forma de financiamento do deficit do S.P.A. par recurso 

quase exclusive a expansao da base monetaria e consequente aumento da liquidez do 

sistema bancario; das necessidades financeiras globais do sector, apenas 1,8% foram 

obtidas por capta~ao directa de recursos junto do publico ( 4,5% em 1983). Daqui resultam 

dificuldades acrescidas para o controlo monetario e para a gestao rentavel do sistema 

bancario, bern como maiores pressoes intlacionistas e sabre a balan<;:a de Pagamentos. 

Acresce que tal forma de financiamento do deficit do S.P .A. nao estimula o aumento da 

poupan~a intema e nessa medida determina uma redu<;:ao no credito disponivel para o 

sector produtivo. Neste contexte, assume importancia fulcral a altera~ao no modo de 

financiamento, atraves da emissao de Bilhetes do Tesouro a colocar junto do publico. 
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A politica monetaria restritiva conjuntamente com o "crawling-peg" produziu resultados 

muito positivos no que concerne ao desequilfbrio externo . 0 deficit da BTC em rela~ao ao 

PIB reduziu-se mais de 10 pontos percentuais entre 82 e 84 e em 1985 urn excedente de 

386 milhoes de do lares ( cerca de 2% do PIB) foi obtido. Desta forma, desde 1985 tornou

se possivel assumir como prioridade da politica economica o controlo da infla~ao. Passos 

importantes foram tornados com a altera~ao das formas de financiamento do deficit do 

S.P.A., a moderniza~ao do sistema financeiro eo desenvolvimento do mercado de capitais. 

0 financiamento do Sector Publico come~ou a efectuar-se atraves da recorrencia a 

poupan~a interna nao bancaria (68% do total do financiamento em 86, contra menos de 

2% em 84) e consequentemente com urn recurso menor ao credito do Banco Central. A 

importancia crescente do financiamento nao bancario reflecte o sucesso da emissao dos 

Bilhetes do Tesouro de Agosto de 85 -com maturidades entre 91 e 182 dias- tal como a 

expansao da venda de titulos do Tesouro com taxa flutuante. Para alem disso, em Agosto 

de 1987 o mercado primario de Bilhetes do Tesouro foi aberto as companhias de Seguros; 

os bancos poderiam entao vender Bilhetes do Tesouro sujeitos ou nao a acordos de 

recompra, sendo a taxa de jura livre e proxima das taxas dos depositos a seis meses. No 

final de Setembro de 1987 o total de Bilhetes do Tesouro ultrapassava os 715 milhoes de 

cantos, dos quais mais do que 60% tinham em media sido vendidos ao publico. 

Relativamente a envolvente do periodo de 1985 inicio de 86 podemos considerar como 

aspectos predominantes: o desvio entre os ritmos de infla~ao interna e externa a expansao 

da economia, que criou serias dificuldades a condu~ao da politica economica, alem de 

introduzir urn elevado grau de incerteza nas expectativas dos agentes - sobretudo nos 

dominios da taxa de jura e de cambia. 

No caso da politica or~amental, a influencia destes condicionalismos levou a que no inicio 

de 85 a politica inicialmente definida fosse bastante comedida em materia de subsidios, 

devendo a prevista quebra da infla~ao resultar apenas da politica de estabiliza~ao, 

beneficiando a sua execu~ao dos efeitos da queda do dolar e dos pre~os internacionais dos 

bens alimentares. Assim, a politica or~amental pode apresentar-se mais moderada, apos a 

expansao do deficit ocorrida em 1984 (o deficit do S.P.A. passou para 11,9% em 85 contra 

os 13,4% observados em 84). No entanto, continuou a ter como consequencia urn 
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crescimento do cn!dito ao sector privado bastante inferior ao do financiamento total, 

embora tambem em clara recupera9ao face aos niveis de 1984. Por outro lado, e na 

sequencia da queda do d6lar, verificaram-se reentradas de capitais (em bora em parte 

atraves das pr6prias rubricas da Balan9a de Transac9oes Correntes, contribuindo assim 

para a melhoria inesperada desta), que constituiram igualmente uma fonte de 

financiamento do sector privado. 

2- Caracteriza~ao e Principais Precau~oes da Politica Economica na 2a 

meta de dos Anos Oitenta e Decada de N oventa 

2.1 Segunda Metade dos Anos Oitenta 

A conjuntura extema favonivel durante o bienio 85/86 - sobretudo neste ultimo ano, na 

sequencia do reequilibrio financeiro conseguido com o programa de estabiliza<;ao, 

implementado em 1983/84 - proporcionou a Portugal uma margem de manobra muito 

oportuna para absorver o impacto da adesao as Comunidades Europeias. Assim, foi 

possivel em 1986 conjugar urn forte crescimento da procura intema com uma melhoria 

adicional da B.T.C. e uma nova redu9ao da taxa de infla9ao. 

A melhoria da B.T.C. apesar da deteriora9ao significativa do saldo do comercio extemo 

"em volume" (a pre9os constantes) ficou a dever-se por ordem decrescente de 

importancia: aos ganhos dos termos de troca - em larga medida imputavel a descida para 

metade dos pre90S do petr6leo -a evolu9a0 favoravel do cambio do d6lar e a descida das 

taxas de juro intemacionais. 

A envolvente extema favoravel tomou igualmente possivel ao Estado reduzir as suas 

necessidades de financiamento atraves do aumento da tributa9ao indirecta sem 

comprometer a continua9ao da descida do ritmo da taxa de infla9ao. As necessidades de 

financiamento do sector publico baixaram apesar do novo aumento do peso do sector no 

conjunto da economia (avaliado atraves do racio despesas publicas totais e o PIB - 46,4% 

em 86 contra 43,7% em 85). Note-se que a subida deste racio revela uma situa<;ao 

especifica que se prende com o pagamento de juros sobre as dividas tituladas pelo S.P.A. 

em 1985 (cerca de 63 milhoes de contos em 86, 1,5% do PIB), que foram compensados 

pela redu9ao dos encargos financeiros das empresas publicas. 
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A politica monetaria aparece em 86 como claramente expansionista. A divergencia entre 

as inten~oes iniciais da programa~ao monetaria e os seus resultados finais (manuten~ao do 

crescimento muito elevado, em termos nominais e reais, dos meios de pagamento na posse 

do publico) reflecte as grandes dificuldades que o sistema de programa~ao tinha na altura 

em se adaptar convenientemente a choques ex6genos. A programa~ao monetaria inicial 

baseava-se em pressupostos quanta ao comportamento da B.T.C. em 86, que vieram a ser 

profundamente alterados a medida que ia estando disponivel a informa~ao relativa ao 

enquadramento internacional e a evolu~ao das contas externas ao Iongo do ano. Daqui 

resultou a revisao do programa de endividamento externo, com urn aumento substancial no 

montante de reembolsos. Contudo os "lags" de informa~ao sobretudo no que concerne a 

actividade financeira do S.P.A. e das empresas publicas, mantiveram ao Iongo do ano 

alguma incerteza quanta aos reflexos que os ganhos resultantes da conjuntura externa 

teriam sabre as necessidades de financiamento dos diferentes sectores institucionais. A 

autoridade monetaria procurou que a contrac~ao do credito nao fosse urn entrave ao 

crescimento do investimento produtivo. Desta forma, a programa~ao monetaria decorrente 

acabou por se traduzir numa abundancia de credito disponivel, a qual foi sobretudo 

determinada por uma redu~ao superior ao previsto das necessidades de financiamento das 

empresas publicas. 

A economia portuguesa em 1987 observou uma melhoria significativa nas expectativas e 

refor~o da confian~a dos agentes econ6micos, subsistindo no entanto, alguns factores 

preocupantes como sejam, o crescimento da procura interna superior a dos principais 

parceiros comerciais e o crescimento da liquidez acima do programado, o que se 

repercutia negativamente sabre o deficit comercial. 

No que concerne a actua~ao do Banco Central, os aspectos mais preocupantes prendem-se 

com a actua~ao da politica monetaria, embora se tenha procurado imprimir urn rigor 

significativo. Algumas limita~oes desta politica, prenderam-se com a ausencia de redu~oes 

significativas a nivel do deficit publico, o que retirava a flexibilidade e eficacia as medidas 

implementadas; por outro lado, os instrumentos utilizados nao evidenciavam uma 
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eficiencia suficiente a curto e a medio prazo, apesar dos progressos recentemente 

efectuados nos mercados interbancarios. 

Com o tim de nao comprometer os objectivos de equilfbrio externo e reduyao sustentada 

da inflayao, procurou-se reduzir o crescimento da liquidez, embora as elevadas 

necessidades de financiamento do S.P.A., a expansao do credito desenquadrado ao 

investimento no inicio do ano e o aumento nao antecipado das contrapartidas externas da 

criayao de liquidez, tenham tornado extremamente complexo o controlo monetario. 

As entradas lfquidas de capitais ( quer sob a forma de movimentos a curto prazo, quer 

como Investimento Directo Estrangeiro) constituiram uma caracteristica saliente da 

Balan9a de Capitais Nao Monetarios no 1°. semestre de 87. A evoluyao dos IDE ficou a 

dever-se aos aumentos de capital dos bancos estrangeiros (40 milhoes de d6lares). 

A evolu9ao da B.T.C. resultou da ac9ao conjugada dos seguintes factores: 

• acentuada deteriora9ao da Balan9a Comercial em volume 

• refor9o da posi9ao da C. E. E. como principal parceiro comercial de Portugal 

• melhoria do deficit da Balan9a de Servi9os e Rendimentos, resultado das receitas de 

turismo 

• estabilidade das remessas de emigrantes 

• aumento das transferencias publicas da C.E.E. (cerca de 238 milhoes ate Junho, 

aproximadamente 60% do total esperado para 87) 

Prosseguiu, por outro Jado, a desvaloriza9ao deslizante e programada do escudo (cerca de 

0,5% media mensal, em termos efectivos). 

Em Fevereiro foi criado o mercado de cambios a prazo, "forward market" que, operando 

com taxas livremente negociadas entre as partes, veio suprir uma lacuna importante no 

ambito dos instrumentos financeiros ao dispor dos agentes econ6micos nas suas rela9oes 

com o exterior. As cota9oes do escudo deixaram de ser fixadas administrativamente pelo 

Banco de Portugal a partir de Outubro de 1987, passando a ser estabelecidas em sessoes 

diarias de "fixing" entre as varias institui9oes bancarias, continuando porem o Banco 

Central a intervir de forma a assegurar o cumprimento dos objectivos da polftica cambial. 
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No contexto da politiCa de desenvolvimento e flexibiliza9ao do sistema monetario e 

financeiro, inserem-se as medidas tomadas em Agosto, relativamente ao funcionamento do 

MIT, que tiveram como objectivo nao apenas consolidar uma parte das aplica9oes neste 

mercado, mas sobretudo flexibilizar instrumentos de controlo da liquidez. No primeiro 

caso, houve a preocupa9ao de rentabilizar excessos de liquidez do sistema bancario 

decorrentes do proprio mecanismo do controlo monetario baseado nos Jimites de credito. 

Com este tim, foram criados os depositos a prazo remunerados junto do Banco de Portugal 

e os Titulos de Interven9ao Monetaria (TIM). No que se refere ao controlo da Jiquidez, 

flexibilizaram-se as opera9oes de muito curto prazo e viabilizou-se desta forma a 

capacidade da interven9ao activa do Banco Central com o objectivo de injectar ou 

absorver liquidez na economia. Neste contexto, foram criadas as opera9oes de 

regulariza9ao da liquidez dos prazos ate 7 dias baseadas em Titulos de Regulariza9ao 

Monetaria (TRM). 

A introdu9ao das opera9oes de regulariza9ao de liquidez teve repercussoes imediatas ao 

nivel do Mercado Monetario Interbancario (MMI) cujas taxas acompanharam as dos TRM 

e passaram a apresentar urn comportamento mais regular. 

Os mercados dos capitais primario e secundario revelaram grande dinamismo. Neste 

ultimo, o valor transaccionado das ac9oes ultrapassou pela primeira vez o das obriga9oes, 

devido ao crescente fluxo de investidores individuais e institucionais ao mercado 

accionista. 0 1°. semestre de 87 ficou assinalado como o primeiro periodo de forte 

expansao do mercado de capitais desde 74. A tendencia altista que se verificou ate a 2a. 

quinzena de Outubro ficou essencialmente a dever-se ao excesso da procura sobre a oferta. 

0 comportamento da procura pode considerar-se revelador do excessivo crescimento da 

liquidez da economia. 

A informa9ao relativa a 87 revela uma tendencia para o aumento em valor absoluto, mas 

nao em percentagem do PIB, do deficit do S.P.A .. As necessidades do 1°. semestre 

atingiram 326,4 milhoes de contos. A manter-se essa tendencia tornava-se clara a 

necessidade de urn maior rigor or9amental, sem o que nao seria possivel manter nos 

proximos anos uma desejavel politica de crescimento sustentado da economia. 
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A economia mundial continuou a enfrentar problemas conjunturais decorrentes da 

volatilidade das taxas de cambio, de taxas de crescimento modestas, nas economias 

industrializadas, do renascimento de tendencias proteccionistas e do aumento da dfvida 

extema dos pafses do Terceiro Mundo. No curto prazo, no entanto, a economia portuguesa 

dependia menos destes problemas, antes tendia a acusar mais rapidamente as varia9oes do 

pre9o do petr6leo e das taxas de juro intemacionais atraves da factura petrolffera e do 

servi9o da divida extema. 

Por outro lado, as Comunidades Europeias continuaram a tomar possfvel, no segundo ano 

de adesao, uma grande dinamizac;ao de fluxos comerciais para Portugal. Os problemas da 

conjuntura intemacional, nao poderiam, contudo, deixar de afectar as perspectivas da 

economia portuguesa a medio prazo. Caso se mantivesse a tendencia para urn fraco 

crescimento das economias industrializadas verificar-se-fa urn impacto negativo sobre a 

expansao das exporta9oes portuguesas e consequentemente no nfvel da actividade 

econ6mica. Assim, a economia portuguesa continuaria a debater-se com uma restri9ao 

extema muito forte nos anos seguintes quer do lado das exporta9oes, quer do lado das 

importa9oes, devido as elevadas elasticidades em termos de crescimento da procura e do 

produto. 

A verificarem-se novas tensoes inflacionistas a nfvel intemacional ter-se-fa tambem que 

contar com reflexos desfavoniveis nos pre9os intemos. 

Devido a vulnerabilidade da economia portuguesa a infla9ao extema e o seu potencial 

inflacionista decorrente das dificuldades de controlo de expansao monetaria, tomava-se 

necessaria assegurar a eficacia da polftica macro-econ6mica nomeadamente refor9ando a 

coerencia das suas diversas componentes e o born funcionamento de mecanismos de 

mercado com incidencia microecon6mica na afectac;ao de recursos no quadro de uma 

pequena economia aberta. 

No ano de 1988 a economia portuguesa evidenciou a taxa de crescimento mais elevada da 

Comunidade Europeia, verificando-se, em simultaneo, uma desacelera9ao do PIB e urn 

ressurgimento das ten9oes inflacionistas. 0 processo de desinfla9ao que tinha permitido 
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uma reduyao de 20 pontos percentuais entre 1984 e 87, conheceu uma interrupyao com 

uma inversao da tendencia no 2°. Semestre de 1988. Tambem a tendencia observada na 

BTC nos ultimos 3 anos foi alterada, apresentando urn saldo negativo de 14% do PIB. No 

entanto, o investimento directo estrangeiro registou urn aumento substancial, sendo s6 por 

si, suficiente para cobrir o deficit da B.T.C .. 

A conjuntura externa demonstrou ser mais adversa do que o esperado e apesar do crash 

bolsista observado no final de 87, a procura mundial nao manifestou desacelerayao 

acentuada, em bora os produtos caracteristicos das exportayoes portuguesas (em especial 

dos texteis e calyado) tenham observado urn abrandamento. Os preyos internacionais, com 

excepyao do petr61eo, voltaram a subir, o que, com a valorizayao do d6Jar, teve impacto 

altista a nivel dos pre9os internos, no final do ano. 

Por outro !ado a politica econ6mica portuguesa comeyava a enfrentar urn dilema entre, por 

urn !ado, o objectivo de convergencia real para o nivel de bem-estar medio dos paises da 

Comunidade e a convergencia nominal e as restri9oes inerentes, sobretudo relativas a 
inflayao. Comeyava a ser imperiosa uma politica de cariz estrutural, de modernizayao do 

tecido produtivo e de investimento a nivel de infra-estruturas basicas, apoiada pelas 

transferencias de fundos comunitarios, o que tornava mais dificil a sua conjugayao com a 

necessidade de uma politica de contenyao. 

A nivel da politica cambial diminuiu o ritmo de desvalorizayao deslizante do escudo e na 

segunda metade de 88, face a maior acelerayao da infla9ao em Portugal, verificou-se uma 

perda da competitividade comercial. A politica de rendimentos que, em 87 tinha 

observado resultados positivos decorrente da existencia da Concerta9ao social, enfrentou 

obstaculos, ja que a observa9ao do que se passou com o IPC, tornou menos crediveis as 

metas de infla9ao oficiais. Oeste modo, o controlo da inflayao dever-se-ia pautar cada vez 

mais por urn maior rigor da politica monetaria, na utilizayao dos seus instrumentos, em 

especial as taxas de juro. 

No primeiro semestre de 1988, no ambito da politica monetaria, verificou-se uma dupla 

descida das taxas de juro fixadas administrativamente, com impacto positivo a nivel do 

consumo privado e investimento. No decurso do 2° semestre, a politica monetaria 
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procurou tomar urn cariz restritivo; em Setembro, liberalizou-se a taxa de juro activa 

maxima, procurando-se que o mercado reagisse e que o custo do credito viesse a subir, 

verificando-se em Dezembro cortes substanciais nos limites de credito. No entanto, o 

aumento significativo das fontes de financiamento externas e a maior liberalizac;ao dos 

movimentos de capitais, fizeram abrandar a eficacia do instrumento "limites de credito", 

tornando evidente a necessidade da sua revisao. Por outro lado, verificou-se tambem uma 

descida da taxa de juro de referencia do sistema financeiro (taxa de juro minima dos 

depositos a prazo de 6 meses), contribuindo assim para urn deteriorac;ao da remunerac;ao 

real da poupanc;a, o que constituiu urn incentivo ao consumo privado. Verificando-se pois 

que a politica monetaria em 88 foi menos restritiva do que o inicialmente previsto, ja que 

o caracter restritivo dos limites de credito nao foi suficiente para reduzir a liquidez da 

economia e para impor urn arrefecimento da conjuntura econ6mica interna. 

Em 1989 , a economia portuguesa verificou uma perda de importancia da procura interna 

em oposic;ao da procura externa, que se mostrou como a componente mais dinamica da 

procura global. Foi assim possivel uma contribuic;ao de 0,8 p.p. do saldo externo para o 

crescimento do produto, motivada por urn crescimento do volume das exportac;oes, 

resultante do aumento da procura por parte dos nossos parceiros econ6micos e da maior 

internacionalizac;ao da economia portuguesa, com a modernizac;ao das nossas estruturas 

produtivas. A este cenario nao e alheio o volume de investimento estrangeiro observado, 

conjugado com o investimento em infra-estruturas produtivas co-financiado por fundos 

comunitarios. 

Na procura interna observou-se uma significativa desacelerac;ao, secundada pela verificada 

no consumo privado que aumentou 3,2 p.p. em termos reais (em 1986-88, em media, tinha 

rondado os 5,8 p.p.). Este abrandamento deveu-se fundamentalmente, a desacelerac;ao real 

do rendimento disponivel dos particulares, motivada pelo elevado crescimento dos 

impostos directos e da subida, nao antecipada da taxa de inflac;ao e respectivo efeitos 

redistributivos. Por outro lado, as restric;oes impostas as vendas a credito e o aumento das 

taxas de juro activas foram determinantes no arrefecimento da procura de hens duradouros 

(caso dos autom6veis). Em 1989 verificaram-se contudo efeitos positivos sobre o 

investimento decorrentes da melhor situac;ao financeira das empresas e dos elevados 

montantes de subsidios a fundo perdido concedidos pela Comunidade, com particular 
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impacto nas obras publicas adjudicadas. Este contexto surgia reforyado pelas perspectivas 

positivas de crescimento da procura global, que acompanhavam a criayao do Mercado 

Unico Europeu. 

Os novos impastos sobre o rendimento que entraram em vigor no dia 1 de Janeiro de 1989, 

foram o aspecto mais marcante da alterayao no ambito das Finanyas Publicas motivando 

na sua sequencia, urn acrescimo significativo das receitas do Estado, o que se repercutiu 

na menor recorrencia a dfvida de curto prazo, que, por seu turno, levou a reduyao das 

despesas com juros. 

A reforma da tributayao directa implicou que em 1989 houvesse concomitancia no 

pagamento de dois impastos sobre o rendimento: o novo imposto incidindo sobre os 

rendimentos recebidos nesse ano e o imposto complementar sobre os rendimento auferidos 

em 1988. Por outro !ado, a dinamica da actividade econ6mica implicou urn acrescimo nas 

receitas provenientes do IV A. 

As despesas do Sector Publico Administrativo tiveram uma evoluyao positiva, passando de 

44,6% do PIB para 43,6% em 1989 o que, conjugado com a evoluyao observada nas 

receitas, possibilitou a forrnayao de urn deficit de 4,8% do PIB, em vez dos 7,1% 

registados no ano transacto. 

No que se refere a forma de financiamento das necessidades de financiamento do Sector 

Publico Administrativo registaram-se progressos significativos em 1989, tendo o credito 

nao bancario excedido estas necessidades. Esta alterayao na forma de financiamento do 

deficit do S.P.A. assumiu particular importancia, num contexto de transito para urn 

sistema de controlo monetario indirecto em que a flexibilidade das taxas de juro constituiu 

urn elemento essencial. 

No que concerne a polftica monetaria, o ano de 1989 registou duas linhas de forya 

orientadoras: reduzir a procura interna e contrariar as expectativas inflacionistas. 

A complexificayao do sistema financeiro, a progressiva abertura ao exterior da economia 

portuguesa tornaram muito dificil a actuayao das autoridades monetarias e diminuiram a 

eficacia da politica levada a efeito. Assistiu-se a montantes significativos de transferencias 
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entre activos financeiros monetarios e nao monetarios, potenciada pela criac;:ao de novas 

instituic;:oes financeiras e pelas inter-relac;:oes existentes entre estas instituic;:oes e as OIM, 

Iigadas ao aparecimento de novos produtos financeiros. 

Os agregados de liquidez na posse do sector nao residente registaram urn desacelerac;:ao 

significativa. Em contrapartida o agregado relativo ao conjunto de activos Iiquidos na 

posse do sector residente nao financeiro (L-) registou uma taxa de crescimento homologo 

anual de 8,6% no final de 89. 

A evoluc;:ao deL-, a subida da taxa de juro indicativa das operac;:oes publicada pela A.P.B. 

(18,3% no final de 1988 e 204% no periodo homologo de 1989) e a observac;:ao dos limites 

de credito indicam o rigor que marcou a politica monetaria em 1989. No en tanto , a 

alterac;:ao da estrutura do sistema financeiro veio comprometer a utilizac;:ao dos agregados 

monetarios e dos creditos, como indicativos intermedios da politica monetaria. 

Neste contexto e considerando a transic;:ao para o controlo monetario indirecto, o Banco de 

Portugal adoptou em 1989 as seguinte medidas: maior liberalizac;:ao das taxas de juro, 

informizac;:ao e elevac;:ao dos coeficientes mfnimos de reservas de caixa, alterac;:ao de 

tratamento dos creditos desenquadrados e crescente intervenc;:ao do Banco nos mercados 

monetarios. 

A introduc;:ao a partir de Maio de 1990, de alterac;:oes no regime das reservas de caixa, 

visou melhorar o mecanismo de transmissao entre as reservas de caixa e a oferta de 

moeda, tornando-o mais uniforme e abrangente, passando a englobar novas instituic;:oes e 

instrumentos financeiros. 

Em Marc;:o de 1990, foi fixado urn objectivo para o crescimento do credito a conceder por 

todas as OIM (ajustado das variac;:oes dos recursos proprios e resultados), urn valor que 

correspondia em media, a menos 2,5%, para o primeiro semestre de 1990, em relac;:ao ao 

registado anteriormente. 

No quadro da politica economica, a preocupac;:ao primordial expressa pelas autoridades era 

a reduc;:ao progressiva da taxa de inflac;:ao, procurando aproxima-la a media comunitaria. 

Por outro lado, o avizinhar do Mercado Unico Europeu, e a concorrencia acrescida 

decorrente, levou a uma preocupac;:ao adicional, a adaptac;:ao estrutural do pais e o reforc;:o 
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dos tecidos produtivos e financeiros, sendo deste modo passive!, tirar partido da livre 

circula9ao de capitais e presta9ao de servi9os. 

Neste cemirio de transi9ao gradual para urn sistema de controlo monetario indirecto, o 

Banco Central assumia urn papel preponderante, actuando atraves das politicas monetarias 

e cambial em articula9ao com a politica fiscal e pela utiliza9ao de mecanismos de mercado 

que permitissem influenciar a taxa de juro como instrumento preferencial da politica 

monetaria. 

2.2 A primeira metade da decada de 90 

0 crescimento real observado em 1990 rondou os 4,4%, sendo mais uma vez superior ao 

registado pela media dos 12 paises componentes da Comunidade Europeia e prosseguindo 

deste modo, a convergencia real da economia nacional. Os motores fundamentais foram as 

exporta96es e o investimento, que observaram urn crescimento de 12 e 6,6%, 

respectivamente. No que concerne a infla9ao verificou-se urn retrocesso na convergencia 

nominal traduzido por urn aumento relativamente a 1989 (de 12,6% a inflac9ao passou em 

1990 para 13,4%). 

Apesar das pressoes sobre o mercado do crude, decorrentes da crise do Golfo, o 

enquadramento internacional foi favoravel, em termos globais. 0 choque externo, do 

acrescimo do pre9o do petr6leo foi atenuado pela deprecia9ao acentuada do d6lar e pelo 

elevado crescimento econ6mico observado na R.F.A., principal parceiro comercial 

portugues - o que permitiu compensar o decrescimo observado noutros mercados. Por 

outro lado, o turismo nao se mostrou afectado pela crise do Golfo Persico. 

No mercado do trabalho, o emprego continuou a crescer e a taxa de desemprego continuou 

a baixar atingindo os 4, 7 face ao 5% de 1989. Prosseguiram em 1990 as medidas do 

Governo com o objective de criar oportunidades de emprego e forma9ao profissional, em 

grande medida financiados pelo Fundo Social Europeu. A flexibilidade do mercado de 

trabalho aumentou, atraves da utiliza9ao de contratos de trabalho a prazo e estrutura de 

pagamento menos rigidas, resultantes tambem de uma maior concorrencia no mercado, a 

que nao e alheia a pressao exercida pelo refor9o da taxa de participa9ao das mulheres na 

popula9ao activa. Os salaries sofreram urn aumento medio de 16%, nao pondo em causa 
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as margens de Jucro das empresas, verificando-se urn forte acrescimo de produtividade no 

sector industrial dificilmente sustentavel e que ultrapassou o aumento dos salarios reais. 

As pressoes inflacionistas tiveram sobretudo origens internas, resultantes da evoluyao 

observada na procura interna. As medidas de polftica monetaria e cambial Jevadas a efeito 

no segundo semestre, obstaram ao aumento de Iiquidez da economia e contribuiram para o 

desacelarar dos pre9os. 0 objectivo do controlo da infla9ao enquanto base para a 

convergencia nominal, tornou-se prioritario. 

A politica monetaria desenvolveu-se num sistema de transi9ao de medidas de controlo 

directo do credito para urn sistema indirecto. Exemplo disso sao a revisao do regime das 

disponibilidades minimas de caixa; a nova Lei Organica do Banco de Portugal: a opera9ao 

de esteriliza9ao da liquidez excedentaria. 

E de real9ar, na nova Lei Organica, o vedar o financiamento do Estado junto do Banco 

Central, mantendo-se contudo a possibilidade de tomada firme de bilhetes do tesouro em 

condi9oes negociadas. 

Tornou-se evidente a reduzida margem de manobra da polftica monetaria num contexto de 

crescente liberaliza9ao de capitais e urn sistema de taxas de cambio pre-determinadas. A 

traject6ria previsivel da taxa de cambio do escudo, aliada a urn nivel elevado de taxas de 

juro internas, continuou a atrair os capitais especulativos, o que imp6s uma altera9ao 

significativa do regime de funcionamento do mercado cambial. Foram criadas barreiras ao 

financiamento externo e a entrada de capitais monetarios. A partir de Outubro introduziu

se alguma flexibilidade na orienta9ao da polftica cambial, permitindo-se a flutua9ao da 

taxa de cambio dentro de urn intervalo significativo cujos limites nao anunciados, 

obedeciam a urn objectivo tendencial fixado para urn indice de taxa de cambio efectiva 

que integrava apenas as principais moedas do Mecanismo de taxas de cambio do Sistema 

Monetario Europeu. 

Com o fim dos limites de credito, em Mar9o, o Banco Central recomendou o cumprimento 

da taxa de - 2,5% para o crescimento do credito bancario, depois de deduzida a 

contrapartida de recursos pr6prios e resultados, no I 0 • semestre em rela9ao ao periodo 
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hom6logo de 1989, enquanto no segundo semestre a taxa recomendada foi de zero por 

cento. 

A evolu~ao dos principais agregados monetarios apresentou uma acelera~ao no primeiro 

semestre seguida de urn abrandamento na segunda parte do ano. Pelo facto de ter havido 

amortiza~ao antecipada da divida publica externa e das restri~oes as entradas de capital, ja 

referidas, o credito externo total sofreu uma forte desacelera~ao. 

No mercado de valores mobiliarios e de destacar o aumento significative das emissoes e 

dos valores transaccionados, sendo o movimento obrigacionista o que apresentou maior 

dinamismo. As cota~oes tiveram uma tendencia decrescente, enquanto a rentabilidade 

Iiquida das obriga~oes registou uma subida, relativamente ao ano anterior. 

Continuou a verificar-se urn forte aumento do numero de intermediaries financeiros a 

operar no mercado e a diversifica~ao de instrumentos financeiros, contribuindo para uma 

maior eficacia da politica monetaria. Procurou-se tambem refor~ar a solidez do sistema 

financeiro aplicando regras de supervisao mais rigorosas as institui~oes financeiras nao 

monetarias e alargando o universe das institui~oes sujeitas ao novo regime de 

disponibilidades minimas de caixa o que motivou actua~oes pontuais do Banco Central, 

em situa~ao de falta de liquidez atraves da realiza~ao de acordos de recompra de titulos de 

divida publica e titulos de Interven~ao Monetaria, actua~ao premonit6ria de uma futura 

gestao indirecta da Iiquidez. 

No ano de 1991 a caracteriza~ao da economia portuguesa pode ser elaborada atraves dos 

seguintes aspectos: redu~ao da infla~ao e abrandamento do ritmo de crescimento do 

produto real. Pela primeira vez desde 1988, se verificou a inversao da tendencia observada 

na evolu~ao dos pre~os, o que constituiu urn importante passo na direc~ao a "convergencia 

nominal" com as restantes economias da Comunidade. No que concerne a evolu~ao do 

produto real, embora com uma diminui~ao no seu ritmo de crescimento, manteve-se urn 

diferencial significative em rela~ao a media do espa~o comunitario, o que permitiu 

prosseguir o processo de convergencia real. Apesar do abrandamento sentido, o emprego 

expandiu-se e a taxa de desemprego verificou uma redu~ao situando-se nos 4,1% (em 

senti do restrito) enquanto em 1989 se situava nos 5,0%. 
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A desacelera9ao do crescimento na economia real ( o crescimento passou de 4,6% no 

periodo 86-90, para 2,5% em 9I) acentou-se nao nas exporta9oes e no investimento, mas o 

consumo privado manteve urn forte ritmo de expansao real (5,2%).A formayao bruta de 

capital fixo e as exporta9oes de bens e servi9os, que tiveram taxas medias de crescimento 

de II% desacelararam para 2,8% e I ,8%, respectivamente. Esta alterayao no padrao de 

crescimento decorria da envolvente externa da economia nacional e de factores aut6nomos 

ligados ao comportamento dos agentes econ6micos, e a orienta9ao restritiva da politica 

monetaria e cambial. A politica econ6mica em 9I foi fundamentalmente orientada e 

condicionada, pela prioridade absoluta, assumida por todas ( ou quase) as economias 

europeias, de fazer baixar a taxa de infla9ao, criando as condi9oes de estabilidade 

econ6micas indispensaveis para urn crescimento sustentado, no ambito da cria9ao da 

Uniao Econ6mica e Monetaria. Esta restritividade em rela9ao a politica monetaria e 

cambial, nao foi totalmente secundada pela politica or9amental. Embora os resultados da 

execuyao or9amental fossem melhores do que os perspectivados no inicio do ano, o deficit 

do sector publico administrative manteve-se a urn nivel elevado (6,8% do PIB), bern como 

as necessidades de financiamento (5,7% do PIB). 

Urn diferencial de taxas de juro elevado, entre Portugal e o exterior, ligado ao diferencial 

de infla9ao e conjugado com a inexistencia de expectativas de desvalorizayao da moeda 

nacional, continuava a manter urn estimulo significative a entrada de capitais. Com o 

objectivo de moderar a forte procura de escudos, e evitar a aprecia9ao da moeda, o Banco 

de Portugal foi levado a intervir ao Iongo do ano, o que causou alguns problemas no 

controlo da liquidez. Para superar este conflito entre objectivos monetarios e cambiais, 

houve necessidade de reforyar as barreiras a entrada de capitais, sobretudo no 2° semestre, 

no que diz respeito a aquisi9ao de titulos de taxa variavel, por nao residentes. 

No conjunto de 199I, as interven9oes do Banco de Portugal conduziram a acumulayao de 

reservas liquidas, num montante de 8,7% do PIB. A acumulayao de reservas cambiais ao 

Iongo dos ultimos anos levou a que o saldo das reservas oficiais Hquidas no final de 1991 

totalizasse 35% do PIB, valor muito superior ao observado em qualquer outro pais da 

Comunidade Europeia. 
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Nestas circunstancias, a tarefa fundamental da polftica monetaria, consistiu em efectuar a 

esteriliza9ao da cria9ao extema de liquidez, num contexto de altera9ao do sistema de 

controlo monetario, que passou a processar-se atraves da interven9ao do Banco Central no 

mercado monetario, abandonando-se as restri9oes ao crescimento do credito bancario, que 

se verificavam desde o final da decada de 70. 

0 novo sistema veio permitir uma politica monetaria mais continuada, traduzida pelos 

sinais do Banco Central dados atraves das suas taxas de interven9ao e possibilitando maior 

espa9o de interven9ao ao mercado, com o objectivo de obter ganhos de eficiencia no 

sector financeiro. Por outro !ado, a aboli9ao das recomenda9oes a expansao do credito, 

conjugada com a eleva9ao (em Fevereiro) da remunera9ao das disponibilidades mfnimas 

de caixa, contribuiu fortemente para o acrescimo da concorrencia no sector financeiro. 

Verificou-se assim uma expansao significativa na actividade do sector, atraves de uma 

maior intermedia9ao financeira e numa importancia acrescida da banca no financiamento 

da economia. 

Esta situa9ao traduziu-se por urn forte crescimento dos principais agregados monetarios e 

de credito bancario, sem que os agregados do financiamento global da economia e a 

carteira total de aplica9oes dos agentes nao financeiros verificassem urn alargamento 

acentuado. 

Nestas circunstancias, o agregado de liquidez L- (activos Hquidos na posse dos residentes 

nao financeiros) cresceu 15% ao Iongo de 91. 0 credito bancario, intemo cresceu 16,6%. 

Em contrapartida, as empresas diminuiam o seu recurso ao mercado de capitais. Oeste 

modo, a expansao dos agregados monetarios e de liquidez e de credito bancario observado 

em 1991, enquadrou-se num processo de re-intermedia9ao bancaria induzido em larga 

medida pela desregulamenta9ao do sector. 

0 abrandamento econ6mico observado ao Iongo do ano, bern como as pressoes sentidas no 

mercado de trabalho, nao puseram em causa o processo anti-inflaccionista em curso e as 

metas de convergencia a atingir. 
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0 ano de 1992 foi marcado por dois acontecimentos importantes no ambito do caminho 

para a "Maeda Unica": a adesao do escudo ao Mecanisme de taxas de cambia (MTC) do 

Sistema Monetario Europeu e a liberaliza9ao completa dos movimentos de capitais. Estas 

duas altera9oes obrigaram a uma reavalia9ao do papel das politicas cambial e or9amental. 

Tendo como objective urn crescimento estavel procurou-se controlar a infla9ao e obter 

vantagens de uma politica or9amental disciplinada. 

Continuou a observar-se urn abrandamento no crescimento da economia portuguesa 

resultante de urn contexto intemacional desfavoravel, sobretudo europeu. Esta influencia 

extema foi sobretudo mais not6ria na segunda metade do ana, par urn lado, devido a forte 

desacelera9ao da actividade econ6mica nos nossos parceiros comerciais (Espanha e 

Alemanha), e par outro, devido a crise de confian9a, resultante das incertezas em tomo da 

ratifica9ao do tratado de Maastricht, bern como do progresso insuficiente no sentido da 

convergencia nominal. 

A estabilidade cambial continuou a ser uma pe9a importante da politica econ6mica ao 

Iongo do ana, tendo sido reafirmada com a decisao da adesao ao MTC do SME em Abril. 

Pretendia-se deste modo, aproximar a infla9ao intema do nivel media europeu e criar 

condi9oes para que a economia portuguesa pudesse competir num espa9o comunitario, 

com plena mobilidade de circula9ao de hens e factores. 

Pelo seu lado, o papel assumido pela politica or9amental na modera9ao da procura intema 

assumia uma relevancia significativa, sobretudo porque a liberaliza9ao de capitais reduzia 

drasticamente a autonomia da politica monetaria. Com efeito, a existencia de controlos 

nos fluxos de capitais impunha uma diferencia9ao entre os mercados monetarios e 

cambial, permitindo a manuten9ao de taxas de jura intemas elevadas com impacto 

restritivo na despesa agregada; no novo contexto, a politica monetaria podia apenas 

assegurar que as taxas de jura seriam compativeis com a permanencia. do escudo no MTC 

do SME, o que levava a que a politica or9amental assumisse particular relevancia, 

substituindo o papel ate entao desempenhado pelas politicas monetaria e cambial na 

estabiliza9ao macroecon6mica. 

No contexto da politica or9amental registaram-se alguns progresses, o deficit reduziu-se, 

embora o peso do Sistema Publico Administrative (SPA) tenha aumentado devido ao 
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crescimento, quer das receitas quer das despesas. No entanto, como medida disciplinadora 

do foro on;;amental salienta-se a fixa~ao de tectos nominais para as despesas do Estado e 

do con junto do SPA. As necessidades de financiamento do SPA, que durante 1992 se 

reduziram para 4,7% do PIB (face a 5,5% no ano anterior), registaram urn forte acrescimo 

do credito liquido concedido pelo Banco de Portugal, mediante a utiliza~ao da conta de 

aplica~ao de Bilhetes do Tesouro (B.T.) 

A irrup~ao da crise cambial do SME em Setembro, pos fim a cinco anos de estabilidade 

baseada numa grelha de paridades no MTC, e os subsequentes surtos de instabilidade 

cambial afectaram marcadamente a execu9ao da politica monetaria e cambial nos ultimos 

meses de 1992. 

A crise do SME afectou tambem o escudo, pois Jevou a uma grande safda de capitais, 

atraves da venda de tftulos nacionais por nao-residentes, o que afectou as reservas 

cambiais e levou a uma pressao de desvaloriza~ao sobre o escudo. As autoridades 

monetarias nacionais reagiram a este contexto e sobretudo ao ataque especulativo sobre a 

moeda nacional reafirmando o seu interesse na estabilidade cambial como instrumento 

para prosseguir o processo de estabiliza9ao nominal da economia no quadro de 

convergencia aprovado. 

Na realidade e dada a situa9ao observada no mercado de trabalho ( caracterizada por uma 

situa9ao de tensao a uma taxa de desemprego muito baixa 4, I%) uma desvaloriza9ao 

eventual da moeda teria reflexo nos salarios e pre9os, resultando numa pressao 

inflacionista, sem ganhos reais efectivos. Nestas condi96es, o Banco Central de Portugal 

recorreu em Setembro a urn conjunto articulado de instrumento para defender a moeda 

nacional contra potenciais ataques especulativos: utiliza9ao da margem de manobra 

proporcionada pela banda de flutua9ao do escudo no MTC do SME para acomoda~ao dos 

choques durante a crise, reactiva9ao dos controlos a saida de capitais, interven9ao no 

mercado cambial em defesa da moeda nacional e suspensao das interven96es regulares no 

me::cado monetario, substituindo-as por ac9oes discricionarias nao esterilizando 

totalmente o impacto das interven96es cambiais sobre a base monetaria e permitindo uma 

subida das taxas de juro no curto prazo afectando os especuladores, mas nao se 

repercutindo no resto da economia. 
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Em Novembro, perante nova envolvente de instabilidade nos mercados cambiais, as 

autoridades portuguesas decidiram acompanhar as autoridades espanholas, que solicitaram 

urn realinhamento da peseta. Oeste modo, as paridades centrais da peseta e do escudo 

foram desvalorizadas em seis pontos percentuais, embora o Banco de Portugal na parte 

final do ano, tenha actuado no sentido de manter a taxa de dimbio do escudo em torno de 

niveis relativamente estaveis. 

No final do ano, os mercados apresentavam sinais claros de acalmia com tendencia para 

descida das taxas de juro de redu9ao dos diferenciais de juro entre o euro-escudo e o 

marco, e na diminui9ao progressiva das saidas Iiquidas de capitais. Oeste modo, o Banco 

de Portugal antecipou para 16 de Oezembro, a completa liberaliza9ao dos movimentos de 

capitais com o exterior, o que veio a desenvolver-se sem perturba9ao. 

No decorrer do ano de 1993 observaram-se profundas transforma96es, que constituiram 

importantes passos na prossecu9ao de urn mercado (mico e para a plena mobilidade dos 

factores produtivos. Com a total liberdade de movimenta9ao de capitais, iniciada no 

principia do ano, a politica monetaria passou a restringir-se ao objectivo de estabilidade 

cambial, no contexto do mecanismo das taxas de cambio do Sistema Monetario Europeu. 

A politica macro-econ6mica, devido aos condicionalismos extemos - agravamento da 

situa9ao econ6mica intemacional - teve dificuldades acrescidas na sua coordena9ao, 

reflectindo-se na estabilidade do proprio SME que, devido as diferentes tensoes, acabou 

por sofrer uma significativa altera9ao em Agosto de 93. 

Na economia portuguesa, o abrandamento, que se tinha iniciado em 1990, acentuou-se 

principalmente ao Iongo do 1°. semestre de 93, com uma queda do PIB (-1%) e aumento 

do desemprego (de 4,1% em 92 para 5,5% em 93). 

A rapida desacelera9ao entrando em recessao esta associada a deteriora9ao da conjuntura 

intemacional, sobretudo na Europa. 

A conjuntura europeia desfavoravel, em particular a procura intema de parceiros 

comerciais como a Alemanha, a Espanha, a Fran9a e a Italia, reflectiu-se profundamente 

em Portugal. 0 abrandamento da procura externa alargou-se a procura interna, cuja 
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desacelera9ao em termos rea is ( -1,1%) se verificou em todas as suas componentes, sendo 

particularmente acentuada no consumo privado e no investimento (-a F.B.C.F. em 1993 

sofreu uma queda em termos reais de cerca de 5,5%). 

Pelo terceiro ano consecutivo, a infla9ao manteve uma traject6ria de desacelera9ao, com a 

descida em 2,4 pontos percentuais relativamente ao periodo hom6logo de ano anterior. 

As dificuldades em sustentar, num contexto recessivo, a coordena9ao das politicas 

econ6micas dos pafses membros orientadas para a convergencia nominal e o surgimento 

de urn clima de alguma desconfian9a na constru9ao da Uniao Econ6mica e Monetaria 

contribufram drasticamente para aumentar as pressoes sobre o mecanismo das taxas de 

dimbio de S.M.E. Ao Iongo do ano o escudo esteve instavel no seio do MTC do SME, 

tendo sofrido urn realinhamento em meados de Maio, em conjunto com a peseta e na 

sequencia de uma outra actua9ao similar em Novembro de 1992. Em ambos os casos os 

realinhamentos decorreram de solicita9oes de autoridades espanholas. 

Como se referiu, o facto de no infcio de 1993 ter entrado em vigor a livre circula9ao de 

capitais foi factor decisivo na condu9ao da politica monetaria. 0 Banco de Portugal 

procurou ao Iongo do ano manter sempre uma presen9a assfdua no mercado cambial em 

defesa do escudo, tendo sido a deprecia9ao media anual de 6%. A tensao cambial vivida 

pelo escudo reflectiu-se nos diferenciais das taxas de juro de curto prazo (3 meses) em 

rela9ao ao Marco e a Peseta. Ao contrario do observado durante a crise cambial registada 

em Setembro de 1992, o credito interno bancario ao sector privado nao sofreu acelera9ao 

forte durante os perfodos de instabilidade cambial; ao mesmo tempo que os agregados 

monetarios desaceleraram acentuadamente (L" passou de 12,5% em 92 para 7,7% em 93). 

A estabilidade cambial mostrou ser urn factor indispensavel para que as institui9oes e 

agentes econ6micas possam tirar partido do Mercado Unico Europeu formalmente criado a 

1 de Janeiro de 1993 e refor9ado com a entrada em vigor do tratado da Uniao Europeia em 

1 de Novembro de 1993. 

A economia portuguesa observou no ano de 1994 o inicio da recupera9ao economica com 

uma quebra acentuada da taxa de infla9ao, situando-se nos 5,2 pontos percentuais face aos 
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6,5 do ano anterior. Nos quatro anos da decada de 90, a infla9ao diminuiu cerca de 10 

pontos percentuais face ao respectivo periodo hom61ogo. Simultaneamente o diferencial 

da infla9aO em rela9aO a media da Uniao Europeia reduziu-se de 8,1 pontos percentuais 

(Dez. de 90) para 0,9 pontos percentuais. 

A desinfla9ao observada ao Iongo destes quatro anos resultou da politica monetaria e 

cambial, bern como da desacelera9ao dos salarios nominais e comportamento da procura 

intema. 0 esfor9o de aproxima9ao deste indicador as referencias da Comunidade Europeia 

foi not6rio. 

Como anteriormente mencionado, o ano de 1990 iniciou urn marco importante para a 

politica monetaria e cambial, em Portugal. Deram-se passos decisivos para a transi9ao de 

urn sistema de controlo directo, para urn sistema de controlo monetario baseado em 

mecanismos de mercado, abandonando-se em Outubro de 91, o regime de "Crawling

peg" e efectuando-se a publica9ao da revisao da Lei Organica do Banco de Portugal, o que 

lhe confere uma maior autonomia na condu9ao da politica monetaria e cambial e restringe 

o financiamento ao Sector Publico. 

Com particular relevancia para a estabiliza9ao da politica monetaria foram as decisoes de 

adesao do escudo ao Mecanismo Cambial, do Sistema Monetario Europeu, a 6 de Abril de 

96 e a liberaliza9ao de movimentos de capitais a 16 de Dezembro de 92. Em 1994, o 

Banco de Portugal alterou o seu procedimento de interven9ao no mercado monetario 

introduzido urn regime novo de disponibilidades unicas de caixa, apresentando uma 

aproxima9ao as condi96es praticadas nos Estados-Membros da uniao Europeia. A redu9ao 

do coeficiente de reservas para 2 por cento foi acompanhada pela esteriliza9ao da liquidez 

libertada. 

A partir de 12 de Junho, o Banco de Portugal reformulou a sua forma de actua9ao no 

mercado monetario, passando a anunciar as suas disponibilidades para cedencia e absor9ao 

de liquidez e respectivas taxas durante o periodo de constitui9ao de disponibilidades 

minimas de caixa, bern como a taxa de juro diaria para cedencia de liquidez. 
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Estas taxas passaram a definir os limites de urn intervale, onde as taxas de juro do 

mercado monetario se situavam. A cedencia diaria de fundos foi utilizada frequentemente 

passando a ser o instrumento mais relevante para a determina9ao das taxas de juro de 

mercado monetario. 

Neste periodo, a estabilidade cambial constituiu uma pe9a fundamental da polftica 

econ6mica, que no caso de pequenas economias abertas, como a portuguesa, e 

determinante para que no curto prazo se atinja a estabilidade nominal, criando-se 

condi9oes para que as empresas portuguesas possam competir num espa9o econ6mico com 

plena mobilidade de bens, capitais e pessoas. 

Na primeira metade do ano o Banco Central, face as pressoes cambiais surgidas sobre o 

escudo, teve que se concentrar na estabiliza9ao do mercado cambial e ao mesmo tempo 

actuou no mercado monetario levando a subida das taxas de juro. 

A redu9ao observada na infla9ao (Dez/Dez) que atingiu os 4 pontes percentuais (sabendo

se que tinha iniciado a decada em 13,7% e em 1993 atingiu os 6,4%) resultou tambem da 

desacelera9ao dos salaries nominais. As remunera9oes por trabalhador desacelararam 

significativamente desde 1990. Em 1994 houve uma redu9ao de cerca de 3 pontos 

percentuais em rela9ao ao anterior. 

0 comportamento da procura intema foi determinante para o abrandamento registado nos 

pre9os. Em 1991 e 92 tinha registado varia9oes reais de cerca de 4%, mas em 1993 caiu 

para 2,5 e em 1994 para 1,4% 

Em 1994 verificou-se uma recupera9ao do nivel de actividade da economia portuguesa. 0 

PIB p.m. atingiu urn crescimento de 1 por cento, pondo termo a trimestres sucessivos de 

crescimento negative. Deste modo, o padrao de recupera9ao da economia portuguesa foi 

semelhante ao observado nos restantes paises da U .E .. 

Comparando os dois periodos recessives mais recentes da economia portuguesa e possivel 

constatar que a recessao de 1992-93 foi menos prolongada e menos profunda do que a de 

1983-84. Embora tenham sido recessoes de contextos diferentes, tanto o consume privado 
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como a F.B.C.F. apresentaram quebras significativas. Em 1994, o consumo privado foi a 

(mica componente da procura intema que nao evidenciou recuperac;ao, resultante da queda 

do rendimento real disponivel dos particulares ( cerca de 0, 7 por cento real sem 

transferencias extemas) e de alguma incerteza em relac;ao a evoluc;ao da economia 

portuguesa. 

Em 1994, o deficit global do SPA foi de 5,8 por cento do PIB, representando uma 

diminuic;ao de 1,2 p.p., resultante fundamentalmente da boa execuc;ao fiscal, que excedeu 

os valores orc;amentados e a reduc;ao nas despesas com juros de divida publica. Esta 

evoluc;ao nao foi contudo suficiente para evitar a subida do nicio da divida publica no PIB, 

que passou de 66,6 por cento em 94; devido aos seguintes factores: o saldo primario do 

SPA voltou a ser negativo, a taxa de juro excedeu a taxa de crescimento real do produto e 

as regularizac;oes de dividas pelo Tesouro excederam as receitas das privatizac;oes 

utilizando na amortizac;ao da divida publica. 

Portugal situou-se, neste ano, proximo da media da Uniao Europeia no que conceme aos 

racios de deficit orc;amental e da divida publica. A generalidade dos paises membros 

apresentou, eu 94, uma tendencia para a reduc;ao dos deficites globais e aumento da divida 

publica, levando a que o Conselho da Uniao Europeia em Outubro considerasse que dez 

dos seus membros apresentavam deficits excessivos. 

Na recomendac;ao do Conselho para Portugal destaca-se o objectivo de atingir em 1997, o 

valor de 3 por cento para o racio do deficit do S.P.A. no PIB, o que implicava a 

continuac;ao do esforc;o de consolidac;ao da politica orc;amental da moderac;ao salarial a 

estabilidade cambial, com o objectivo de estabilizac;ao de prec;os e reduc;ao da inflac;ao. 

Em 1995 continuou a observar-se a tendencia para a reduc;ao da inflacc;ao verificada ao 

Iongo da decada de 90, em termos de taxa da variac;ao hom6loga sem habitac;ao. Em 95 

atingiu-se os 3,4 pontos percentuais. A evoluc;ao cambial do escudo, o comportamento dos 

prec;os intemacionais, a desacelerac;ao dos salarios nominais, sobretudo em 1993, o 

comportamento na procura intema ap6s 93, foram os factos determinantes na reduc;ao 

observada a nivel da inflac;ao. 
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Numa economia com as caracterfsticas da portuguesa, a estabilidade cambial foi a pedra 

de toque essencial para a estabilidade dos pre~os. Se efectuarmos uma breve retrospectiva 

verificamos que desde Outubro de 90, data de abandono da politica de crawling-peg, com 

a entrada em Abril de 92 para o Mecanismo de Taxas de Cambio (MTC) do Sistema 

Monetario Europeu (SME) e ap6s o perfodo de turbulencia verificado em 92 e 93, o 

comportamento do escudo se tern caracterizado por uma estabilidade crescente. 

0 comportamento de desacelera~ao dos salarios nominais foi particularmente significative 

para o processo de desinfla~ao ao Iongo dos cinco anos do periodo ( os salarios no sector 

privado em 1990 registaram urn acrescimo de 13,7% face a 4,8 % em 95, em termos da 

remunera~ao media implicita na regulamentayao colectiva). Em 1995 verificou-se, 

tambem uma desacelera~ao dos custos unitarios do trabalho, reflectindo 

fundamentalmente ganhos de produtividade. 

Ao Iongo do ano continuou a observar-se a recupera~ao do nivel da actividade econ6mica. 

0 PIB registou urn acrescimo de 2,3 face ao 1 ,6 pontos percentuais observados em 94, 

como resultado de urn maior contributo da procura interna e externa. Em rela~ao a 1994 

verificou-se uma acelerayao do consumo privado e do consumo publico, enquanto o 

investimento voluiu em sentido contrario, fundamentalmente no segundo semestre de 

1995. As exporta~oes de bens e servi~os aceleraram em rela~ao a 1994, enquanto as 

importa~oes registaram uma taxa de crescimento sensivelmente nos termos da do ano 

anterior. 

0 padrao da recupera~ao econ6mica correspondeu, em grandes linhas, ao ocorrido na 

generalidade dos paises da Uniao Europeia. 

Em 1994 a recupera~ao econ6mica tinha-se observado com urn desfasamento de cerca de 

urn semestre face as economias da Uniao Europeia, levando a que se registasse uma taxa 

de crescimento cerca de 2 p.p. abaixo do observado para a media comunitaria. Em 1995, a 

economia portuguesa registou urn crescimento semelhante a media da Uniao. Assim, em 

compara~ao com a crise de 84, a recessao de 93 nao foi tao profunda, mas o processo de 

recupera~ao tambem foi menos intenso do que oo observado no ciclo econ6mico anterior. 
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Em 1995, registou-se urn aumento da taxa de desemprego que atingiu o valor de 7.2 por 

cento em media anual, resultante em grande parte da evolu9ao ciclica da actividade 

econ6mica e do desfasamento temporal caracteristico do impacto da taxa de crescimento 

do PIB na evolu9ao do emprego. 

Em 1995, o deficit global do Sector Publico Administrativo (SPA) diminuiu na maior 

parte dos Estados - membros da Uniao, com excep9ao da Alemanha, Austria, Paises 

Baixos e Luxemburgo. Em contrapartida o racio da divida publica relativamente ao PIB 

aumentou em dez estados membros, cifrando-se os citados indicadores, em termos medias, 

respectivamente em 5,1 e 71,7 por cento do PIB (face a 5,5 e 68,2 por cento, em 1994). 

Portugal atingiu os 5,2 por cento do PIB no que respeita ao deficiente do SPA, o racio da 

divida do SPA, relativamente ao PIB registou em 95 urn novo aumento situando-se, no 

final do ano, em 71,6 por cento do PIB (69,8 por cento no fina de 94). 

A politica monetaria permaneceu orientada para o objectivo intermedio da estabilidade 

cambial, enquanto instrumento para atingir a estabilidade de pre9os, tendo em conta a 

politica econ6mica global do Govemo e que foi explicitada na altera9ao a Lei Organica do 

Banco de Portugal (atraves do Decreto-Lei n° 231195 de 12 de Setembro). Como reflexo 

da evolu9ao diferenciada das varias moedas dos mercados intemacionais, verificou-se uma 

aprecia9ao media de 2 por cento da taxa de cambia efectiva nominal do escudo. 

0 primeiro trimestre de 1995 foi marcado por instabilidade cambial na Europa sobretudo 

no interior do MTC do SME. Esta turbulencia contrasta com a relativa estabilidade 

verificada na sequencia do alargamento das bandas de flutua9ao. 

A crise cambial do peso mexicano desencadeada em Dezembro de 94 em conjuga9ao com 

as expectativas da redu9ao do diferencial da taxa de juro a curta prazo face ao marco, 

terao contribuido para a deprecia9ao acentuada do d6lar em rela9ao ao marco nos 

primeiros meses do ano. Nesta envolvente a volatibilidade da maioria das divisas 

europeias face ao marco intensificou-se. No dia 6 de Mar9o, por solicita9ao das 

107 



autoridades monetarias espanholas verificou-se urn realinhamento, tendo sido decidido urn 

reajustamento nas paridades centrais da peseta e do escudo em 7 e 3,5 por cento 

respectivamente. A paridade central do escudo foi ajustada nao por pressoes especulativas, 

mas em linha com as taxas de mercado prevalecentes desde Agosto de 1993, tendo sido 

reafirmado o objective da estabilidade cambial. Em 1995 verificou-se uma diminui9ao da 

volatibilidade quer da taxa de cambio do escudo, quer das taxas de juro do mercado 

monetario. 

Em termos gerais assistiu-se a uma normaliza9ao da situa9ao dos mercados cambiais, 

atenuando-se os factores basicos da aprecia9ao observada no marco durante os primeiros 

meses do ano. E de destacar neste contexte a descida, no final de Mar9o, das taxas de juro 

oficiais pelo Bundesbank, o que levou a uma inversao das expectativas de evolu9ao das 

taxas de juro a curto prazo na Alemanha, passando a perspectivarem-se novas descidas que 

mais tarde se vieram a concretizar. 

No ambito europeu a politica monetaria nao revelou uniformidade, pelo contrario, paises 

houve que viram as suas taxas de juro subir eoutros em que se observaram descidas, 

procurando deste modo fazer face a pressoes inflacionistas. Esta evolu9ao levou a uma 

maior estabilidade no seio do M.T.C. 

0 segundo semestre do ano foi caracterizado por uma relativa acalmia nos mercados 

cambiais a nivel europeu, num contexte de recupera9ao do d6lar em rela9ao ao marco. Em 

Dezembro observou-se uma descida generalizada das taxas de juro oficiais na Europa, na 

sequencia da decisao do Bundesbank. Em Portugal procedeu-se de modo similar, dado o 

contexte da estabilidade cambial e da descida da taxa de infla9ao que deu margem de 

manobra a actua9ao do Banco de Portugal (no conjunto do ano, a taxa media de cedencia 

de liquidez reduziu-se de 8.875 para 8.5 por cento), com a descida da taxa de juro de Iongo 

prazo (superior a registada na generalidade dos paises europeus). Em 1995, o diferencial 

de taxas de juro de Iongo prazo em rela9ao ao marco alemao dimuinuiu de 5 para 3,8 

pontos percentuais. 
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2.3 A Evolu~ao Recente 

Em 1996, observou-se uma evolu~ao da economia portuguesa extremamente positiva, 

caracterizada pela continua~ao do processo de desinfla~ao, aumento do crescimento 

econ6mico, estabiliza~ao da taxa de desemprego, redu~ao do desiquilibrio or~amental e 

aumento do deficit da Balan~a de Transac~oes Correntes. 

Desde 1990 que se verificava em Portugal urn processo sustentado de desinfla~ao. Em 

1990 a infla~ao era de 13,4 por cento, media anial, em 1993 de 6,8 por cento e em 1996 de 

3,1 por cento. Este periodo foi tam bern de desinfla~ao para o global dos estados men bros 

da Uniao Europeia, situando-se em media, em 1996, em 2,5 por cento. 0 diferencial da 

infla~ao portuguesa em rela~ao a media dos tres paises com melhor comportamento do 

indicador foi de 1 ,9 pontos percentuais. 

Na realidade, em economias abertas, o facto de se preservar o valor externo da moeda e 

uma forma eficaz de atingir a estabilidade de pre~os. 

Neste periodo verificou-se uma diminui~ao efectiva da volatilidade do escudo, 

observando-se esta tendencia num contexto de diminui~ao da volatilidade das taxas de 

juro no mercado monetario e de crescente equilibria entre as politicas monetarias e 

or~amentais. 

As perspectivas do Banco de Portugal para 1998 apontam para uma infla~ao compativel 

com a estabilidade de pre~os, surgindo o ano de 98 como o ano de conclusao do processo 

de desinfla~ao. A desacelera~ao dos salarios nominais contribuiu de forma significativa 

para uma maior estabilidade do pre~o relativo dos hens nao transaccionaveis. As 

remunera~oes per capita desacelararam de 17,7 por cento, em 1990, para 6,3 por cento em 

1996, para o conjunto da economia. Em termos reais, depois de uma redu~ao de 0,3 por 

cento em 1994, cresceram 1,9 par cento, em 1995, e 3,1 por cento, em 1996. 0 

comportamento dos salarios durante a decada de 90 parece revelar uma certa sensibilidade 

dos salarios as condi~oes de mercado de trabalho, sendo apontado como a principal 

justifica~ao para a ausencia de flutua~oes mais significativas na taxa de desemprego. 

Em 1996, verificou-se urn aumento da taxa de crescimento da actividade econ6mica. 0 

produto interno bruto cresceu a uma taxa de 3,3 por cento, apesar de se ter registado urn 

abrandamento da economia europeia. De acordo com as estimativas da Comissao Europeia 
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(divulgado em Abril 97), o crescimento do PIB, para a media da Uniao, passou de 2,4 por 

cento, em 1995, para 1,6 por cento, em 1996. Foi a prime ira vez desde a recessao 

observada em 1993 que a taxa de crescimento portugues revelou urn diferencial favonivel 

(1,7 pontos percentuais) em rela~ao a media da Comunidade. Portugal econtra-se assim 

num processo de aproxima~ao gradual a media da UE no decurso das ultimas decadas 

(analisado no capitulo 8.1 - Amilise de Clusters). 

Na decada de 90, o produto per capita, em paridades do poder de compra subia para cerca 

de 70 por cento da media da UE. 

A acelera~ao da actividade econ6mica ficou a dever-se a urn maior crescimento da procura 

intema (3,3 por cento, em 1996, contra 2,3 por cento no ano anterior), resultante do 

aumento do consumo privado e da forma~ao bruta de capital fixo (esta subiu de 1,9 por 

cento, em 1995, para 7,4 por cento em 96). No anode 96, verificou-se urn aumento de 

em pre go de 0,6 por cento, e a taxa de desemprego situou-se em 7,3 por cento. 

0 deficit da balan~a de transac~oes correntes (BTC) situou-se em 2,5 por cento do PIB 

face a 1,8 registado em 95. 0 aumento do deficit estani ligado a uma deteriora~ao dos 

termos de troca, com impacto na balan~a de bens e servi~os. 

0 deficit do Sector Publico Administrativo fixou-se em 4 por cento e o racio da dfvida 

publica em percentagem do PIB diminuiu, fixando-se no final do ano em 65,4 por cento. 

Em 1997, a evolu~ao da economia portuguesa foi consistente com o preenchimento das 

condi~oes necessarias para a adop~ao da moeda unica, registando-se uma acelera~ao da 

actividade econ6mica, o PIB registou urn crescimento de 4%, acima do observado em 

1996. Este aumento da taxa de crescimento da economia portuguesa tern sido determinada 

por uma forte acelera~ao da procura intema (5,1% em 97 face a 3,4% em 96). A infla~ao 

em Portugal atingiu em 1997 nfveis compatfveis com a estabilidade de pre~os, num 

contexto de crescimento econ6mico, de cria~ao de emprego, de crescimento modurado dos 

salarios nominais, de urn refor~o do processo de consolida~ao or~amental e de uma 

aproxima~ao das taxas de juro aos nfveis mais baixos prevalecentes nos paises da UE. 
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Em Mar~o de I997, o Governo Portugues apresentou o "Programa de Convergencia, 

Estabilidade e Crescimento", onde e destacada a consolida~ao or~amental, a desinfla~ao e 

a estabilidade cambial como sendo fundamentais nao s6 na perspectiva de participa~ao na 

Uniao Econ6mica e Monetaria, mas tambem como elemento imprescindivel a estabilidade 

macro-econ6mica, ao crescimento econ6mico sustentado e a cria~ao de emprego. 

De acordo com o programa, o deficit do SPA, em percentagem do PIB diminuira ate 

atingir, no ano 2000, o valor de I ,5 por cento; neste ano, o racio da divida publica 

relativamente ao produto ficara abaixo dos 60 por cento (valor de referencia do Tratado de 

Maastricht), resultante da conjun9ao da tragect6ria descedente do deficit or~amental com a 

continua~ao do programa de privatiza~oes. 0 cumprimento dos criterios de convergencia 

foi referido como urn objectivo primordial da politica econ6mica para 97 sendo refor~ada 

a sua importancia, pela confirma9ao de I de Janeiro de 97 para o inicio da 38 fase da 

UEM. A eligibilidade dos Estados Membros decidida em Maio de 98, com base nos 

criterios estabelecidos no Tratado de Maastricht e em fun~ao dos resultados atingidos em 

97, permitiu considerar Portugal como urn dos paises que a partir de 1999 irao integrar a 

area do EURO. A 25 de Mar~o de I998, a Comissao Europeia apresentou a sua 

recomenda~ao no ambito do artigo I 09° - J(2) do Tratado da Uniao Europeia. de acordo 

com o proposto por esta Recomenda~ao, onze estados-membros participarao na area do 

EURO a partir de I de 

Janeiro de 99. Estes estados-membros sao: a Belgica, a Alemanha, a Espanha, a Fran~a. 

Portugal, a Irlanda, a ltalia, o Luxemburgo, os Paises Baixos, a Austria e a Finlandia. 

0 imperativo para I998 e a manuten~ao da estabilidade de pre~os, que se encontra 

condicionada pela envolvente externa, nao s6 pelo comportamento dos pre~os 

internacionais, mas tambem pela evolu~ao conjunta das moedas europeias face ao d6lar. 

Por outro lado, factores internos especificos serao tambem relevantes, como a evolu~ao 

salarial e or~amental, enquanto factores estabilizadores dos pre~os. 

A taxa de infla~ao prevista para o final de 98 situar-se-a proximo dos 2,5-2, 7%. Esta 

evolu~ao nao para, estando em causa a traject6ria de convergencia, sublinhada de novo em 

Setembro de 98, pelo Presidente do Bundesbank - H. Tietmeyer - sugerindo mesmo, uma 
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aproxima9ao das taxas directoras dos bancos centrais nacionais a urn nivel ditado, em 

grande medida, pelo bloco franco-alemao e vindo a influenciar os or9amentos de Estado a 

apresentar relativamente a 1999. 

No entanto, o cenario macro-economico a nivel mundial tern vindo a conhecer algum 

agravamento no 2° semestre de 98, cujo ultimo episodio diz respeito a precaria situa<;:ao 

politica economica na Russia, que veio reavivar receios de que as economias europeias 

possam conhecer uma epoca de austeridade economica num futuro proximo, atraves 

fundamentalmente de urn forte abrandamento do crescimento do PIB, implicando 

provavelmente uma descida mais acentuada das taxas de juro em Portugal e nos restantes 

paises. 

As perspectivas para 99 integram-se no ambito do programa da convergencia, estabilidade 

e crescimento. A meta do deficit na ordem dos 2 p.p. para 99 e contudo fixada no seio de 

urn contexto economico, financeiro (e contabilistico) diferente do que fora antecipado: o 

crescimento economico revela-se mais forte as taxas de juro mais reduzidas e a divida 

publica mais baixa. As metas actualmente propostas ficam aquem das possiveis e se em 

anos futuros o crescimento economico se reduzir de uma forma mais significativa, se as 

taxas de juro se elevarem se se verificar pressao demografica, ou se forem executadas 

algumas das garantias sobre emprestimos efectuados a empresas de capitais publicos, 

tornar-se-a mais dificil proceder a urn esfor<;:o de conten<;:ao para manter o deficit publico 

dentro do "tecto" estipulado pelo Tratado de Maastricht (3%). No entanto, nao devem ser 

esquecidas as dificuldades alemas e francesas que minimizam/relativizam a importancia 

deste debate sobre a sustentabilidade do deficit portugues. 

0 OGE (Or9amento Geral de Estado para 99) aponta a meta de 2% para o valor da 

infla9ao, sendo que em 1998 se vai situar proximo dos 4% devido as pressoes na procura 

decorrentes do contexto vivido, caso da Expo, tal como ja tinha ocorrido em 1992, em 

Espanha, com a Expo de Sevilha e Jogos Olimpicos. 

Quanto ao ritmo de crescimento economico, as previsoes medias dos organismos 

internacionais situam-se proximo dos 3,5% valor minimo do intervalo de previsao 

governamental (3,5% a 4%) do OGE. 
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Os cemirios macroecon6micos consubstanciam-se no seguinte quadro: 

lnflayao IPC 2,7 2 2,5 

Desemprego 5,0 5,3 

APIB {real) 4,2 3,5 a4 3,5 

BTC/PIB -1,9 -1,5 a -2,5 -2 

Preve-se ainda que o peso da dfvida deveni descer para urn nfvel inferior a 58%, situando

se abaixo do criterio estabelecido pelo Tratado de Maastricht nesta redu9ao pesam 

significativamente as receitas provenientes das privatiza9oes. Para 1999 estao previstas 

receitas na ordem dos 450 m.c. a somar aos mais de 2000 milhoes de contos ja verificados 

nos anos anteriores. 
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V-A EVOLU<;AO DO CONTROLO DA LIQUIDEZ 

1- A Oferta Monetaria (M1) e a Quase Moeda (M2) 

A oferta monetaria (M1), engloba os meios de pagamentos mais liquidos, podendo diferenciar

se em M1- e M1 +, consoante se considera ou nao a liquidez na posse do sector nao residente. A 

quase-Moeda (M2) engloba tambem os depositos a prazo (passivos quase-monetarios). A razao 

de preferencia pela utiliza~ao destes agregados monetarios reside na elevada possibilidade de 

substitui~ao entre as diferentes formas de dinheiro, ja que, todos os tipos de depositos sao alvo 

de remunera~oes e porque (fundamentalmente nos anos setenta, inicios dos anos oitenta) era 

pouco significativo o volume de transac~oes de particulares utilizando "titulos bancarios" 

como instrumento (37). 

A caracteristica comum a evolu~ao destes agregados, durante os anos setenta, e a aceleracrao 

registada no seu crescimento quando comparados com o comportamento observado na decada 

anterior. 

0 periodo de 1971 a 7 4 (I o trimestre) e caracterizado pela aceleracrao das taxas de 

crescimento dos agregados M1 e M2, que durante os anos anteriores haviam mostrado uma 

certa modera~ao. Esta evolu~ao, resultou fundamentalmente da influencia em Portugal, da 

evolu~ao intemacional, caracterizada por urn acrescimo de taxas de infla~ao, consequencia de 

uma politica monetaria passiva, que nao esterilizou os aumentos significativos observados nas 

reservas sobre o exterior (antes de Abril de 74 as varia~oes na oferta de moeda em Portugal 

eram controladas pelo saldo da Balan~a de Pagamentos, o Banco de Portugal nao efectuava 

opera~oes de mercado aberto e a oferta de credito do Banco Central estava fortemente 

controlada). Em 1973 a taxa de crescimento de M2 situava-se em 28%. 

Como resultado da brusca altera~ao ocorrida no saldo da Balan~a de Pagamentos, no 1°. 

trimestre de 74, a situa~ao monetaria sofre uma altera~ao radical. Devido ao acrescimo dos 

pre~os do petroleo, a correspondente perda de reservas do Banco de Portugal, a Balan~a de 
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Pagamentos apresenta-se deficitaria pela primeira vez em 20 anos. As taxas de crescimento de 

M1 e M2 verificam uma redu9ao em rela9ao a tendencia anterior. 

Ap6s se ter observado uma redu9ao significativa na taxa de crescimento de M2 ao Iongo de 74, 

esta estabilizou em 1975 a volta dos 13%. A taxa de crescimento de M1 registou uma quebra 

acentuada ate ao segundo trimestre de 1975, seguida por uma recupera9ao e posterior queda. 

Esta evolu9ao pode ser, em parte, explicada pela diminui9ao da componente extema de M2, 

que obrigava o Banco Central a recorrer a cria9ao monetaria por outras vias. A coerencia na 

utiliza9ao de instrumentos monetario-financeiros eo estreito poder de manobra, que o Banco 

de Portugal dispunha, levou a que as medidas expansivas adoptadas se revelassem 

inconsistentes em face da restritividade evidenciada na politica de credito. Alem de que, a 

manuten9ao de urn maior volume de liquidez nas maos do publico, depois de Abril de 74 

(revelada por uma maior preferencia pela liquidez, determinara a impossibilidade de urn 

impacto favoravel sobre o crescimento de M2. 

Em finais de 75 come9aram a levar-se a cabo correc9oes as distor9oes observadas na evolu9ao 

monetaria, resultantes das altera9oes institucionais e politicas. 0 crescimento de M2 e 

retomado em 76, evidenciando uma recupera9ao significativa, enquanto a evolu9ao de M1 se 

mostrou flutuante. 

0 periodo de 1977 a 1981 caracterizou-se inicialmente, pelo estabelecimento de altas taxas de 

crescimento dos agregados monetarios ( o crescimento de M2 observa uma acelera9ao 

consideravel, superior a de M1). Esta evolu9ao deveu-se fundamentalmente ao aumento da 

credibilidade da moeda junto do publico e aos aumentos do credito intemo. Porem, logo em 

finais de 1977 a grave situa9ao da Balan9a de Pagamentos levou a adop9ao de medidas 

restritivas (primeiro programa com o FMI), levando a uma redu9ao das taxas de crescimento 

de M1 e M2 em 1978 e primeira metade de 79. 

Perante o exito alcan9ado por tais medidas em rela9ao ao objectivo Balan9a de Pagamentos, a 

politica monetaria foi muito mais acomodaticia na 23
• metade de 1979 (eliminando-se as 

restri9oes "globais" ao credito nao tendo as taxas de juro observado qualquer subida). 0 

crescimento dos agregados monetarios come9ou a acelerar-se, verificando-se uma expansao 
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muito superior a prevista, motivada sobretudo por factores que escaparam ao controlo das 

autoridades monetarias, nomeadamente, o aparecimento no 2°. trimestre de 79 de urn 

excedente na balan9a de opera9oes nao-monetarias, consideravel. 

A politica monetaria em 1980 caracterizou-se por urn cariz expansionista, o stock de moeda e 

quase moeda expandiu-se a taxa anual de 35,5%, em termos reais, quase I 0 pontos percentuais 

a mais do que o registado em 79. Esta expansao do stock monetario excedeu as previsoes 

iniciais. As sucessivas revisoes do programa monetario em que se baseavam os limites de 

credito, mensalmente enviados aos bancos, foram realizados no sentido do aumento, quer da 

massa monetaria quer do credito. As razoes apontadas como causas sao varias: os depositos de 

emigrantes cresceram mais do que se esperava, devido quer a urn volume de remessas superior 

ao previsto, quer a urn valor para o racio depositos de emigrantes/remessas superior ao que se 

esperava. Os meios imediatos de pagamento, em especial os depositos a ordem, foram no 

entanto, a componente de massa monetaria cujo crescimento mais excedeu o inicialmente 

programado. 0 que podera ser devido a expansao real do nivel de actividade, cuja retoma se 

desenhava desde o final de 1979. No entanto, esse crescimento dos D.O. revelou-se excessive, 

tendo em conta, o seu significado em rela9ao a pressoes inflacionistas. 

Os limites de credito, e mais ainda o credito interne concedido, cresceram em 80 bastante 

acima das previsoes e da programa9ao elaborada no inicio deste ano ( o credito intern a total 

(45) cresceu 27,7%, mais 3,7 pontos do que em 79, tendo o credito liquido ao sector publico 

crescido 39,4%, menos 4,2% do que em 79, e o credito as empresas e particulares 25,4%, 

enquanto em 79 tinha sido de 19,6%). 0 controlo monetario, dos limites de credito em 1980, 

foi especialmente dificil, pais varias instituiyoes de credito, fundamentalmente bancos 

comerciais, excederam os limites de forma significativa e mesmo sistematica. 
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Paradoxalmente, a menor potencia da polftica monetaria neste periodo e devido em grande 

parte ao sucesso conseguido no domfnio externo pela polftica monetaria adoptada no ambito 

do programa de estabiliza9ao de 78/79; o que teve consequencias profundas: 

• restaura9ao da confian9a externa no escudo; 

• possibilidade dos bancos e empresas portuguesas recorrerem a financiamentos 

externos; 

• os bancos com filiais no estrangeiro puderem canalizar financiamento externo para 

empresas nacionais, com as vantagens desse credito nao estar abrangido pelos limites 

( desde meados de 79) - levan do a que em 1980 a substitui9ao entre credito interno e 

externo fosse bastante pronunciado. 

A natureza da polftica monetaria em 1981, nao conseguiu evitar o relan9amento das tensoes 

intlacionistas e o agravamento do desequilfbrio externo, o que esta patente no crescimento 

observado pelo agregado da liquidez total da economia (M/) (37), cerca de 29%, ou seja 14% 

em termos reais, assistindo-se a uma recupera9ao acentuada da procura de moeda por parte do 

publico, na sequencia da eleva9ao das taxas de juro e da altera9ao da politica cambial. Os 

componentes mais dinamicos do stock total da moeda continuaram a ser os depositos de 

emigrantes (crescimento medio em 81 de cerca de 63,8% em rela9ao a 80) e os depositos a 

prazo de residentes (37,6%). 

0 ano de 1982 foi caracterizado por uma deteriora9ao da balan9a de transac9oes correntes, que 

nao foi estranha ao diferencial que prevaleceu durante o ano, entre as remunera9oes dos 

activos em moeda estrangeira e o rendimento esperado para os correspondentes quantitativos, 

quando denominados em escudos (nao obstante a taxa de juro interna subir 2%, em Abril) e 

que so se reduziu em Agosto quando as taxas de juro dos Euromercados observaram quedas 

significativas. 
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---------~-------- ~ -~ --~- ------~----~ 

Este desiquilibrio financeiro traduziu-se em fuga a moeda nacional, e numa progressiva 

desacelerac;ao na procura de moeda (M2), cuja taxa media de crescimento passou de 35% em 

81, para 28% em 82 (cerca de 3,7% em termos reais). 

Esta reduc;ao nas taxas de crescimento teria sido benefica se tivesse resultado do abrandamento 

do credito total (intemo e extemo ), podendo levar a uma relativa contenc;ao da procura intern a 

e do desequilibrio extemo. Contudo, esta quebra na taxa de crescimento da massa monetaria 

foi acompanhada por uma estagnac;ao na expansao da procura interna (3,4% em 82 e 4,8% em 

81) e pelo agravamento do deficit da B.T.C. (13,2% do PIBpm 82 contra 11,5% em 81). De 

facto, a desacelerac;ao do crescimento da massa monetaria nao surtiu efeitos positivos, porque 

nao foi acompanhada por uma reduc;ao proporcional na oferta de credito, mas sim pela 

diminuic;ao na procura de moeda. 

Como forma de reduzir o crescimento insustentavel a que se vinha assistindo, em relac;ao a 

massa monetaria, o govemo decidiu em Abril de 82 aumentar as taxas de juro em dois pontos 

percentuais, nas operac;oes activas e passivas, de molde a moderar a procura de credito interno 

e incentivar a formac;ao da poupanc;a e reduzir os movimentos especulativos contra o escudo. 

No entanto, o custo real do credito permaneceu negativo e os diferenciais entre taxas de juro 

reais no Pais e no Exterior continuaram a mostrar-se desfavoraveis as aplicac;oes sob a forma 

de depositos em escudos, favorecendo a retenc;ao de valores em moeda estrangeira e a procura 

de financiamentos intemos, em detrimento do credito extemo, mais caro. 

A experiencia de 1981182 mostrou que o elevado recurso ao endividamento extemo pode 

impedir a realizac;ao de alguns objectivos de politica econ6mica. A vulnerabilidade da situac;ao 

cambial no principia de 1983 e a relativa incerteza quanto ao deficit da Balanc;a de Transac;oes 

Correntes e possibilidades efectivas do seu financiamento, aconselhavam prudencia quanto a 

compensac;ao da quebra observada em relac;ao ao credito extemo. 
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A partir do 2°. Semestre de 83, observou-se uma melhoria significativa na Balan<;a de 

Transac<;oes Correntes e a conclusao das negocia<;oes para celebra<;ao de urn acordo de 

estabiliza<;ao economica com o Fundo Monetario Internacional (FMI) permitiu recuperar a 

credibilidade nos mercados financeiros internacionais. 

Simultaneamente, a eficacia da politica de credito foi refor<;ada pela subida de 4 e 2,5 pontos 

percentuais das taxas de juro activas (respectivamente em Mar<;o e Agosto), conjugada com 

medidas tomadas no ambito do programa de estabiliza<;ao economica, designadamente a 

desvaloriza<;ao discreta do escudo (observada em Junho) e pela inflexao da politica or<;amental 

no sentido restritivo. Foi assim passive!, a partir de Agosto, aumentar os Iimites do credito 

interno ao sector produtivo para compensar a contrac<;ao do credito externo. A taxa de 

expansao do credito interno bancario atingiu os 23,2%, ficando aquem da considerada no 

programa acordado com o F.M.I. (26,9%) (38), o mesmo tendo acontecido com a taxa de 

crescimento da massa monetaria M2+ (19,9% no final do ano, contra 23,1% no acordo como 

F.M.l.). 

A quebra verificada na taxa de crescimento do credito total a economia acompanhou a 

desacelera<;ao da massa monetaria, com especial impacto nos meios imediatos de pagamento 

(M1-) e tambem nos depositos a prazo (sobretudo de empresas). A interac<;ao entre credito e 

moeda, que em 81182 funcionou em sentido expansionista, passou a actuar de forma restritiva 

em 1983, reflectindo-se no aumento da velocidade rendimento de todas as componentes da 

massa monetaria. A partir de Agosto de 1983, come<;ou a verificar-se uma compensa<;ao do 

credito externo par credito interno e a queda da taxa de crescimento de M2 + come<;ou a 

atenuar-se, estabilizando-se a volta dos 20% no final de 83, valor que se manteve no 1°. 

trimestre de 1984. 

Apesar do clima recessivo, assistia-se a acelera<;ao do crescimento da massa monetaria M2 +. A 

componente que apresentou a recupera<;ao mais dinamica foram os depositos a prazo de 

residentes (a sua taxa de crescimento aumentou cerca de 9% entre Janeiro e Dezembro). 
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No seguimento da tendencia observada em 1987, os meios imediatos de pagamento (M1) e a 

procura de moeda (M2+ ), em bora com algumas oscila9oes registaram urn a acelerayao do 

crescimento. No que concerne a evolu9ao do agregado M1- podem-se apontar como razoes 

determinantes a "institucionaliza9ao" por parte dos bancos da imposi9ao de limites minimos, 

para a constitui9ao de depositos a prazo, conjugada com a politica generalizada de nao 

capitaliza9ao dos juros, contribuindo para a acumu1ayao em contas a ordem de sa1dos 

superiores ao desejado. 0 aparecimento dos bilhetes de tesouro com acordo de recompra 

mostrou ser uma forma de substituiyao dos DO., exercendo efeito negativo na expansao de M1-

0 forte crescimento da liquidez dos residentes nao financeiros (L-) (39) ao Iongo de 86, a 

altera9ao da sua composi9ao a favor dos meios imediatos de pagamento (M1) e a acentuada 

desacelera9ao dos depositos de emigrantes (DE) constituiram os tra9os mais marcantes da 

evolu9ao dos agregados monetarios em 1986. No entanto, a amplitude das quedas da infla9ao e 

das taxas de juro nominais para cerca de 20% no IPC e 12,5% nas taxas de juro dos D.P. desde 

o inicio de 1985 ate finais de 86, nao tern paralelo na evolu9ao da economia nas ultimas 

decadas, nao existindo uma experiencia historica na evolu9ao recente da reac9ao do publico, o 

que dificulta a avalia9ao dos custos de oportunidade e/ou taxas de remunera9ao esperados 

imputados pelos agentes economicos, aos diferentes activos monetarios e nao monetarios. 

Contrariamente a evolu9ao do agregado M1- (para que contribuiam factores como o 

rendimento real, a taxa de juro nominal, expectativas inflacionistas, praticas bancarias), o 

andamento dos Outros Activos Liquidos de Residentes traduz efeitos com impacto opostos 

entre si - o crescimento do PIB e a queda das expectativas inflacionistas agiram no sentido da 

acelera9ao real destes activos e a queda das taxas de juro nominais e os procedimentos 

bancarios e o desenvolvimento de alternativas financeiras para aplica9ao de poupan9as, agiram 

em sentido contrario. No interior deste agregado observou-se urn altera9ao de composi9ao 

importante, a favor das aplicayoes em bilhetes de Tesouro.(B.T.). 
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A taxa de crescimento dos meios imediatos de pagamento (M1") manteve-se ao Iongo do I 0 • 

semestre, embora se tenha verificado urn decrescimo no 2°. trimestre (em Dezembro de 86, o 

M 1• crescia a taxa de 35, I% diminuindo para 30,2% em finais de Junho e de 23,7% em 

Setembro ). 0 agregado que representa os activos liquidos na posse de residentes nao 

financeiros (L") cresceu a taxa proxima de 25% no I0
• semestre, diminuindo para 2I,7% em 

Setembro. 

Ao Iongo do ano de I988 a analise da evolw;:ao dos principais agregados monetarios e de 

liquidez permitiu evidenciar uma tendencia de desacelera9ao, que come9ou a esbater-se na 

parte final do ano. 0 agregado L. (activos liquidos na posse do sector residente nao financeiro

SRNF) apresenta uma taxa de crescimento no final do ano de I4,4 por cento, inferior em 3, I 

pontos percentuais a taxa hom6loga de Dezembro de 1987. Subjacente a evolu9ao do agregado 

L·, encontram-se comportamentos diferenciados dos seus componentes. 0 andamento do 

agregado M"1 pontou-se por uma forte desacelera9ao ao Iongo dos primeiros dez meses do ano, 

operando-se, a partir de Novembro, uma nitida viragem no seu ritmo de crescimento. Entre 

Janeiro e Setembro, observou-se uma redu9ao de 7 p.p. na taxa de crescimento deste agregado, 

que se veio a acentuar em Outubro em que a taxa de crescimento hom6loga do M"1 foi de 7%, 

enquanto nos dois ultimos meses do ano se caracterizaram por urn dinamismo sensivel dos 

meios imediatos de pagamento, registando-se em Dezembro uma taxa de varia9ao de I2,6%. 

Durante o anode 1989, a generalidade dos agregados de liquidez relativos ao SRNF manteve a 

tendencia de desacelera9ao observada nos anos anteriores. 

0 agregado L. registou uma taxa de crescimento hom6loga no final do ano de 8,6%, inferior 

em 5,8 p.p. ao valor observado no final do ano anterior. 

Constatando-se urn crescimento de L. inferior ao do PIB nominal, verificando-se assim urn 

acrescimo da velocidade de circula9ao da moeda. Como principal razao para este 

comportamento dever-se-a referir a degrada9ao das condi9oes de remunera9ao real e relativa, 

acompanhada pelo esfor9o desenvolvido pelos bancos no sentido de colocarem titulos do 

tesouro junto do publico. No que respeita as contrapartidas da varia9ao de L. foram as fontes 

externas as principais responsaveis pelo acrescimo de L .. 
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No que se refere aos meios imediatos de pagamento, M-1 , dever-se-a referir, pese embora as 

insuficiencias eventuais de canicter estatistico (*) a sua taxa de crescimento situava-se no final 

de 1989 em 9,9%, menos 2,7 p.p. que no final do ano anterior. Por ultimo referia-se que a 

semelhan9a de 1988, as aplica9oes de emigrantes continuaram a evidenciar alguma acelera9ao, 

sen do a sua taxa de crescimento no final de 1989 ( 12, I%) superior a das aplica9oes de 

residentes. 

Os principais agregados monetarios e de liquidez para a economia portuguesa apresentaram 

urn ritmo de expansao crescente no inicio dos anos 90. Os agregados do credito bancario 

registaram uma evolu9ao no mesmo sentido, com maior relevancia no caso do credito ao 

sector privado. A margem de intermedia9aofinanceira, relativa a opera9oes bancarias, 

contraiu-se substancialmente com as taxas das opera9oes activas com tendencia para decrescer 

e as taxas passivas evoluindo em sentido inverso. 

Os desenvolvimentos observados no inicio da decada de noventa, nao deve ser desassociado da 

evolu9ao observada no sistema financeiro portugues, que sofreu urn rapido processo de 

libera9ao e inova9ao. 

Numa I a fase abandonou-se a fixa9ao de limites imperativos ao credito bancario e numa 23 

fase a recomenda9ao para o crescimento do credito tambem foi abandonada e registou-se 

tambem uma altera9ao do sistema de remunera9ao das disponibilidades minimas da caixa, 

com elimina9ao do impasto implicito. 

0 agregado L- (activos liquidos na posse do sector residente nao financeiro) passou a ser 

utilizado como principal indicador da evolu9ao da liquidez da economia, cifrando-se em 

termos medios a sua expansao ao Iongo de 91, em 13,9%; sendo que a velocidade de 

circula9ao da moeda, ap6s urn crescimento continuado ao Iongo dos ultimos anos, apresentou 

estagna9ao em 91. A analise das contrapartidas da cria9ao de liquidez revela que as principais 

responsaveis pela varia9ao da L- foram ocredito a empresas e particulares, tendo as 

contrapartidas externas ganhando gradualmente importancia desde ao Iongo de 91. No 

entanto, em termos da cria9ao da base monetaria, a contrapartida externa foi primordial, sendo 

contrariada pela forte absor9ao de liquidez efectuada pelo Banco de Portugal. 
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No ano seguinte, o Banco de Portugal anunciou que considerava como elemento essencial para 

a consolida9ao das expectativas desinflaccionistas, uma reorienta9ao da traject6ria de 

crescimento dos agregados moneuirios e de credito, estabelecendo como meta de crescimento 

para L", para o final de 92, 12%. Esta orienta9ao tinha subjacente os objectivos do Governo de 

8% para a infla9ao e de 3% para o crescimento real do produto. No entanto, o 1° trimestre do 

ano foi marcado por urn crescimento muito nipido e em aceleras;ao do agregado L·, cujo desvio 

face a trajectoria objectivo atingiu em Abril o seu maximo (4,5 pontos percentuais). 

0 agregado de liquidez L" evidenciou uma acelera9ao em 1996, embora este comportamento 

so se tenha observado no 2° trimestre do ano, atingindo uma taxa de cresciemento de 9% no 

final do ano, enquanto que em Dezembro de 95 evidenciava urn crescimento de 82%. 0 

comportamento do L. em 96 reflectiu, quer na acelera9ao da quase moeda, quer na acelera9ao 

do agregado M"1 , sobretudo nos ultimos dais meses do ano. Em Dezembro, a quase moeda 

cresceu 8,5%, mais 0,8% do que no final de 95. Por seu turno, o M"1 registou uma taxa de 

crescimento de 10,7% (9,1% em Dezembro de 95). 

A acelera9ao do agregado reflectiu fundamentalmente a acelaras;ao do rendimento nominal, a 

par de urn aumento da remunera9ao relativa dos activos monetarios face a aplica9oes em 

obrigas;oes. Num contexto de estabilidade cambial e de decidas das taxas de jura no mercado 

monetario interbancario, assistiu-se a manutens;ao da tendencia descendente das taxas de jura 

passivas, que se situavam em Dezembro em 5,5%, para depositos superiores a 180 dias. 

A evolu9ao do agregado deL" (activos lfquidos na posse do sector residente nao financeiro) em 

1997, observou uma inversao da tendencia da acerelara9ao verificada em 1996, exceptuando o 

primeiro trimestre do ano. Em Dezembro de 1997, a varia9ao percentual relativamente ao 

periodo homologo do ano anterior do agregado L. foi de 6,2%, enquanto em Dezembro de 96 

era de 8,8%. 

A varia9ao da liquidez interna da economia portuguesa em 1997, reflectiu a diminui9ao 

ocorrida no crescimento da quase-moeda, uma vez que, o agregado M"1 ( circula9ao monetaria 

e depositos a ordem) manteve a tendencia de acelera9ao verificada a partir de meados de 1996. 

A taxa de crescimento M"1 situou-se em niveis elevados, tendo atingido urn maximo de 20,7% 
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em Novembro. No final do ano, a taxa de varia~ao homologa do M"1 reduziu-se para 13,8%, ou 

seja, mesmo assim 3,5% p.p. acima da taxa de crescimento observada em Dezembro de 96. 

0 comportamento da quase-moeda situou-se 2,8% em Dezembro de 97, menos 5,6 p.p. do que 

no final de 1996. 

0 comportamento do agregado M"1 em 1997, pode ser explicado no contexto da consolida~ao 

do processo de desinfla~ao, com uma queda na velocidade de circula~ao da moeda. Verificou

se tambem urn processo de transferencia dos depositos a prazo, contidos no agregado quase

moeda, para depositos a ordem destinados a posterior liquida~ao dos titulos adquiridos durante 

as opera~oes de privatiza~ao. 

A evolu~ao da quase-moeda reflectiu tambem ajustamentos de carteira decorrentes da 

manuten~ao da trajectoria descendente das taxas de juro dos depositos a prazo. 

Verificada a evolu~ao caracteristica dos agregados monetarios, ao Iongo da decada de setenta 

ate a decada de 90, iremos agora observar como se comportaram, no mesmo perfodo em 

analise, os activos da sintese monetaria, considerando-os agrupados em dois agregados: 

disponibilidades sobre o exterior e credito lntemo total. 

2- As disponibilidades sobre o Exterior e Liquidez Bancaria 

Em consequencia do forte excedente observado na Balan~a de Pagamentos, durante o periodo 

71 a 73, a taxa de crescimento dos activos sobre o exterior, em termos liquidos, que tinha 

observado uma acelera~ao durante os anos anteriores da decada de 70, passou a registar uma 

evolu~ao ainda elevada, mas mais lenta. 

No primeiro trimestre de 1974, observou-se uma altera~ao radical da situa~ao monetaria, 

resultante da brusca modifica~ao da Balan~a de Pagamentos, consequencia directa do 

encarecimento do pre~o do petroleo e das altera~oes de politica intema, observadas no inicio 

do 2°. trimestre. No primeiro semestre do ano, os activos sobre o exterior (liquidos) (40) 

diminuiram 4,3 milhoes de contos, acumulando-se essa quebra no periodo posterior a 
revolu~ao de Abril, o que surgiu como uma ruptura da evolu~ao observada dos agregados 

monetarios. 
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---------------------------- ----

Esta caracteristica manteve-se ate 1976, ano em que se come9a a observar uma certa 

estabilidade no comportamento dos activos sobre o exterior. Devido a grave situa9ao da 

Balan9a de Pagamentos e a evolu9ao observada na contrapartida extema, nos primeiros meses 

de 1978, tornou-se necessaria adoptar medidas excepcionais, enquadradas no programa FMI. 

Como resultado da adop9ao dessas medidas, a situa9ao da Balan9a de Pagamentos melhorou 

consideravelmente e manteve essa tendencia durante o anode 79. 

A prioridade da politica monetaria em 80 apontava, tambem, para o controlo do desequilibrio 

extemo, assumindo-se como instrumento preferencial os limites de credito. Desta forma, a 

pratica seguida pelas OIM's foi no sentido de estimular as opera9oes externas, ja que nas 

opera9oes com o exterior as OIM''s encontram oportunidades para as actua9oes que lhe sao 

rentaveis. 

Procuraram assim, reter urn montante substancial dos meios de pagamento sobre o exterior que 

foram obtendo, bern como reduzir as suas responsabilidades sobre o exterior, a curto prazo e 

seguir as directivas das autoridades monetarias no que concerne ao credito externo a medio e 

Iongo prazos. 

As OIMs voltaram a encontrar nas disponibilidades sobre o exterior, urn meio para contrariar o 

decrescimo da sua rentabilidade, decorrente da implementa9ao de medidas restritivas de 

politica monetaria. 

No ambito das opera9oes com o exterior deve fazer-se referencia ao credito concedido a 

residentes, por filiais no estrangeiro, de bancos portugueses. Com efeito a conjuga9ao de certas 

condi9oes externas as OIM's (diferencial de juro e mais ou menos restritividade do credito 

intemo) induziu a transferencias de credito dos ban cos residentes para as suas filiais, ja que 

este nao se encontrava inclufdo nos limites de credito impostos. 

0 objectivo principal da politica monetaria em 1981 continuou a ser o controlo das DLX, 

registando-se entre Dezembro de 80 e no mes hom6logo de 81 uma redu9ao (-94 milhoes de 

d6lares), que nao andou Ionge da varia9ao nula programada, contrastando no entanto, com o 

deficit observado na Balan9a de Transac9oes Correntes (-2,7 bilioes de d6lares). 

125 



Ao Iongo de 1981 as OIM's continuaram a diminuir as suas responsabilidades a curta prazo 

para com o exterior. No que conceme as responsabilidades a media e Iongo prazo manteve-se 

a necessidade de assegurar urn financiamento adequado do deficit da balan9a de Transac9oes 

Correntes, que levou os bancos a interessarem-se par este recurso. 0 papel desempenhado 

pelas filiais de bancos portugueses no estrangeiro, no que se refere ao financiamento da 

economia, foi relevante; parte significativa do credito foi canalizado par esta via, cujo 

principal benefichirio foi o sector empresarial do Estado, estando estes financiamentos 

associados fundamentalmente a importa9ao de hens essenciais. 

A manuten9ao de saldos significativos em moeda estrangeira pelas OIM's e dificilmente 

compativel com uma evolu9ao menos favoravel da balan9a de pagamentos, sobretudo porque o 

Banco Central tinha sempre a possibilidade de induzir os Bancos a vender-lhes essas reservas 

(para alem das "working balances"), sempre que se revelasse necessaria. Desta forma, as 

aplica9oes das OIM's nos mercados interbancarios constituiam a principal forma de 

remunera9ao das suas reservas excedentarias. 

0 Mercado Monetario lnterbancario (MMI) tendo como objectivo redistribuir a liquidez entre 

as diversas institui9oes, do ponto de vista de cada banco surge como uma possibilidade de 

remunerar reservas (au obter recursos sob formas atractivas). 

Sob o ponto de vista do sistema monetario consolidado, a cria9ao de liquidez envolvida no 

MMI e nula (as recursos que cada banco recebe sao iguais aos cedidos por outros). No entanto, 

no caso das institui9oes financeiras nao monetarias que ai operam, as correspondentes 

opera9oes consistem em financiamentos a economia. Nestes casas ha reflexos na programac;:ao 

do credito, atraves da redu9ao do sal do disponfvel a distribuir sob a forma de limites ( os 

valores envolvidos embora pouco significativos vinham a aumentar: 0,4 milhoes de cantos em 

Dezembro de 1979,2,0 milhoes em 80 e 3,5 milhoes em 81). 
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0 Mercado Interbancario de Titulos constituia, de facto, a principal alternativa para aplica((ao 

dos recursos excedentarios das OIM's. Ao contrario do que aconteceria se os mercados 

monetarios se apresentassem mais desenvolvidos, as institui9oes de credito nao eram 

confrontadas com aplica((5es alternativas ( credito a agentes econ6micos ou aquisi<;:ao de 

titulos) sendo-Ihes apenas permitido obterem algum rendimento das reservas excedentarias. 0 

MIT nao surgia como "esterilizador" da liquidez, apenas permitia a sua remunera9ao 

atenuando pressoes que seriam exercidas no sentido de serem ultrapassados os Iimites de 

credito. 

Para alem da fixa9ao das taxas de juro a que as reservas na pratica, podiam ser transaccionadas 

tambem a quantidade de titulos oferecidos neste mercado dependia das decisoes do Banco 

Central. 0 saldo medio anual das aplica<;:5es das OIM's no MIT em 81 foi consideravelmente 

mais elevado do que no ano anterior. No ano de 1982, a componente externa (DLX do Banco 

de Portugal e as DX das OIM's) sofreu urn aumento de 160,3 milhoes de contos. Esta evolu((ao 

correspondeu a urn aumento em d6lares das disponibilidades liquidas do Banco de Portugal 

(+93,3 milhoes de d6Iares) resultante da redu9ao das suas responsabilidades, que mais do que 

compensou a diminui<;:ao observada nas OIM's. A situa9ao cambial do pais nao apresentou 

altera((5es em rela9ao ao observado no ano anterior, pelo que nao foi possivel permitir a 

acumula9ao de meios de pagamentos sobre o exterior, surgindo como principal factor de 

cria9ao de liquidez o credito ao sector publico concedido pelo Banco de Portugal. 

A Liquidez Primaria Total (LPT) aumentou (41), em 1983, cerca de 119 milhoes de contos. 

Para esta varia<;:ao contribuiu principalmente a Base Monetaria, cujo aumento se cifrou em 

62,7 milhoes de contos enquanto a varia<;:ao de Liquidez Primaria Potencial (LPP) foi de 56, I 

milhoes de contos. 

A Base monetaria continuou a ter urn papel residual no processo de controlo monetario, ja que 

a politica continuou a apoiar-se fundamentalmente no estabelecimento de limites ao credito 

(refor9ados por vezes, pela sub ida das taxas de juro ), desta forma, a liquidez dos bancos nao 

resultou tanto da sua decisao destes, mas era antes consequencia dos limites de credito que 

lhes eram fixados; continuou assim, a nao fazer sentido falar-se de uma procura de reservas 

por parte dos bancos. 
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No final de Dezembro de 1983 a circula9ao monetaria situava-se em 240,2 milhoes de contos 

(mais 20,7 milhoes de contos do que no ano anterior). Esta evolu9ao traduz a continua9ao da 

diminui9ao da circula9ao monetaria em termos reais e parece corresponder a estabiliza9ao da 

preferencia por notas e moedas por parte do publico (o coeficiente ex= C/M1, parece ter 

travado a descida iniciada nos finais de 75, estabilizando a urn nivel mais alto do que o 

anterior a 1974). No que respeita as reservas dos bancos (considerando a distin9ao entre 

reservas legais, suplementares e excedentarias), nao surgindo qualquer altera9ao no coeficiente 

de reservas legal, as reservas legais seguiram a par e passo a evolu9ao dos depositos, 

justificando o que anteriormente ficou dito, de que a base monetaria teve urn papel residual no 

actual esquema de controlo monetario. 

A varia9ao da liquidez primaria total (L.P.T.) ocorrida em 1983 deveu-se fundamentalmente 

ao aumento do credito liquido. A liquidez internacional aumentou em 193,6 milhoes de 

contos, mas nao acarretou uma varia9ao identica na liquidez primaria, ja que uma parte 

substancial daquela varia9ao dizia respeito ao aumento do valor, em escudos, do "stock" em 

ouro do Banco de Portugal decorrente da deprecia9ao da moeda portuguesa em rela9ao ao 

d6lar (a altera9ao da cota9ao oficial do ouro nao se verificou), bern como a contabiliza9ao dos 

lucros obtidos nas vendas do ouro (as "contrapartidas de flutua9oes cambiais e outras 

opera9oes sobre reservas", registou urn aumento de 185,1 milhoes de contos em 83). A 

varia9ao da liquidez internacional ap6s dedu9ao das flutua9oes cambiais, foi apenas de 8,6 

milhoes de contos. Acresce que este aumento s6 foi possivel devida a varia9ao positiva das 

disponibilidades em divisas das OIMs (84,3 milhoes de contos- 12 milhoes de d6lares), ja que 

as do Banco de Portugal diminuiram (DLX8c) em 113 milhoes de d6lares, em consequencia da 

altera9ao da politica de financiamento do deficit da Balan9a de Transac9oes Correntes, o que 

motivou urn aumento das responsabilidades e venda de ouro. 

A gestao das disponibilidades sobre o exterior constituiu uma das formas do sistema bancario 

minimizar os efeitos adversos das politicas or9amental e monetaria prosseguidas. Embora 

existam restri9oes a essa actua9ao, por urn lado, porque o montante que cada institui9ao pode 

manter sob a forma de disponibilidades, para alem dos limites minimos estabelecidos, depende 

da situa9ao cambial do pais e da sua gestao pelo Banco de Portugal e por outro lado, porque 
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em todos os activos que integram esta rubrica tern urn grau de liquidez adequado ou sao 

susceptiveis de aplica((oes rentaveis. 

0 aumento das DLX, em 1984, ascendeu a 82,5 milhoes de contos (122 milhOes de d61ares), 

esta varia((ao deveu-se essencialmente a evolu((ao das disponibilidades brutas ja que as 

responsabilidade para com o exterior continuaram reduzidas a niveis minimos. 

Diferentemente do que vinha acontecendo em anos anteriores, em 1985, foi a Iiquidez 

intemacional e nao ao credito, que coube a maior parcela na cria((ao da Iiquidez primaria. 0 

crescimento verificado ao nivel da Iiquidez intemacional resultou de uma acumula((ao de 21 0 

milhOes de d61ares de disponibilidades (brutas) das OIM's em divisas e de 1061 milhoes de 

d61ares de DLXsc. 

Com o ouro avaliado ao pre((o oficial, as reservas totais do pais, no final de 1986, ascendiam a 

8542 milhoes de d6lares, mantendo sensivelmente o nivel do ano anterior. Em termos Iiquidos 

(deduzindo as responsabilidades totais do Banco de Portugal e as de curto prazo das OIM's) 

estas reservas totalizavam 7442 milhoes de d6lares, verificando-se urn decrescimo de 38 

milhoes de d6lares face a 1985, montante que fica aquem do deficit registado pelos fluxos das 

opera((5es monetarias (259 milhoes de d6lares). 

Esta discrepancia ficou a dever-se a flutua((oes cambiais (221 milhoes de do lares), resultantes 

da deprecia((ao da divisa norte americana relativamente as restantes moedas que entram na 

composi((ao das nossas reservas. Com o ouro avaliado ao pre((o de mercado, as reservas totais, 

beneficiando da subida registada na cota((ao do ouro nos mercados intemacionais, atingiam 

11327 milhoes de do lares no final de 1986 ( cerca de 1352 mil hoes de do lares acima do ano 

anterior). 

As diferentes condicionantes que actuaram sobre a politica monetaria em 1987 conduziram a 

urn acrescimo das DLX muito superior ao programado. No primeiro semestre aqueles 

condicionantes estiveram sobretudo ligados a evolu((aO da divida extema, que nao apresentou 

a redu((ao prevista, devido ao facto de a divida de empresas publicas extintas cujo pagamento 

estava programado, ter sido em vez disso, assumida pelo SPA. 
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No segundo semestre registou-se urn volumoso afluxo de capitais extemos de natureza 

aut6noma, assumindo as formas de aplica9oes no mercado de valores por parte de nao 

residentes, de investimento directo estrangeiro e maioritariamente de capitais a curto prazo. 

No ano de 1989 as DLX, sofreram uma varia9ao de 600 milhoes de contos, valor 

significativamente mais elevado que o acrescimo de L- no mesmo periodo. Por seu !ado, a 

expansao do credito interne bancario a economia foi responsavel por cerca de 40% da varia9ao 

de L- , ficando bastante abaixo do inicialmente programado e traduzindo o rigor acrescido da 

politica monetaria face as fortes entradas de capitais extemos e ao acrescido grau de 

desintermedia9ao, induzido pelo proprio sistema de limites de credito especialmente associado 

a opera9oes sabre titulos do tesouro. Desde 1974, que o sector Publico Administrative 

contribuiu negativamente para o crescimento deL- tal como observado como agregado L-, os 

seus principais componentes, M-1 e Outros Activos Liquidos Residentes Nao Financeiros 

(OALR), evidenciaram urn crescimento em desacelera9ao, e em media, inferior ao dos pre9os. 

Esta evolu9ao e mais marcante a nivel dos OALR, tendo este agregado registado urn 

crescimento hom6logo de 8, 1% no final de 1989, menos 7,2 p.p. do que em igual periodo de 

1988. Uma das razoes principais para este comportamento residiu na degrada9ao das 

condi9oes de remunera9ao 

relativa das aplica9oes em OALR, tendo constituido factor determinante para este 

comportamento a atrac9ao proporcionada por produtos financeiros altemativos, para alem dos 

certificados de aforro, as aplica9oes de residentes nao financeiros em obriga9oes do tesouro. 

No decurso dos primeiros anos da decada de 90, as disponibilidades sabre o Exterior, variaram 

de 3.993 milhoes de cantos em 90 para 7.115 em 93, enquanto as responsabilidades sabre o 

exterior observaram uma varia9ao de 3.447 milhoes de cantos para 6.111 milhoes de cantos 

em 93, o que permitiu que a posi9ao extema liquida verificasse oeste periodo uma varia9ao de 

84%, tendo verificado relativamente aos periodos hom6logos o seguinte comportamento 90/89 

- 96%, 91190 - 65%, 92/91 - 36%, 93/92 - 18,5%. Em 1993 registou-se urn aumento do nivel 

das disponibilidades face ao exterior inferior ao crescimento observado no nivel das 

respectivas responsabilidades. 

130 



Esta situa9ao esteve associada do lado do sector nao monetario, a urn aumento do nivel dos 

depositos de residentes em institui9oes de credito nao residentes (23,9% de acrescimo face a 

92). No que toea as responsabilidades face ao exterior observou-se urn maior recurso ao 

individamento extemo, devido a politica de financiamento do SPA e a urn valor mais elevado 

de titulos nacionais na posse de nao residentes. 

Da parte do sector nao monetario, observou-se urn crescimento das disponibilidades de curto 

prazo sobre o exterior, das OIM, que praticamente duplicaram o valor do ano transacto, a par 

de urn aumento, embora nao tao significativo das suas responsabilidades de curto prazo 

(61,3%). 

A posi9ao extema liquida em 1995 atingiu 1.249,4 milhoes de contos (8% face ao PIB) e em 

1997 - 2.274,6 milhoes de contos cerca de 13% face ao PIB. A economia portuguesa manteve 

uma posi9ao credora liquida face ao exterior em 97 de 13% do PIB. A posi9ao de devedor 

liquido face ao exterior do sector nao monetario da economia reduziu-se em percentagem do 

PIB, de 9.1 para 5.8%. As disponibilidades de residentes sobre o exterior sob a forma de 

depositos aumentaram de 8,5% para 12% do PIB; verificando-se urn forte aumento da carteira 

de titulos nacionais na posse de nao residentes e da carteira de titulos estrangeiros detida 

porresidentes nao bancarios, que passaram a representar 16,5 e 13,1% do PIB respectivamente. 

Ao nivel das outras responsabilidades, registou-se uma redu9ao dos creditos extemos 

recebidos do sector nao monetario de 14,7 para 14,3% do PIB. 

A redu9ao das disponibilidades liquidas de curto prazo dos bancos face ao exterior em 97, 

prolonga a tendencia observada nos ultimos anos, foi parcialmente compensada por urn 

crescimento das suas aplica9oes em titulos estrangeiros. 0 sector passou a apresentar uma 

posi9ao face ao exterior (0,7% do PIB) contra a posi9ao credora de 0,5% do PIB em 96. As DL 

das autoridades monetarias sobre o exterior tambem se reduziam para 19,2 do PIB. Portugal 

continuou a ser dos poucos paises da U. Europeia, em conjunto com a Belgica, Reino Unido, 

Paises Baixos e Alemanha, a apresentar uma posi9ao credora liquida em 1997. 
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3- 0 Credito a Economia 

0 crescimento de Credito Interne Total (CIT) particularmente nipido em 1969, atenuou-se em 

70, embora o credito concedido ao sector privado mantivesse urn ritmo de crescimento 

ace1erado (19%). Em 1971 a evolw;:ao do credito interne quase que triplicou, invertendo-se o 

peso relative do sector publico privado. Esta evolw;:ao timdeu a acentuar-se em 1972 e 73, 

enquanto se observava uma acelera<;ao na evolu<;ao do credito interne total, que se ficava a 

dever ao crescimento registado no credito ao sector privado. 

No primeiro trimestre de 1974, a diminui<;ao observada nas reservas externas s6 foi em parte 

compensada por urn aumento do credito do Banco de Portugal (CBC) as OIM's, vendo-se 

estas obrigadas a reduzir o crescimento dos seus creditos. 

A expansao do CIT voltou a registar uma acelera<;ao no periodo 75-77 (atingindo a taxa de 

32%), para o que contribuiu o crescimento desmesurado do credito ao sector publico a partir 

de 74, necess:irio para co1matar os crescentes defices das contas publicas. 

No periodo 1976 e 77 observou-se uma utiliza<;ao mais importante do credito interne, 

correspondendo a uma acumula<;ao de actives em moeda estrangeira e de stocks de produtos 

importados, como contra medida perante a infla<;ao interna. Esta situa<;ao demonstra a pouca 

atractividade dos actives financeiros internes e a necessidade de atribuir urn papel novo a 

politica monet:iria articu1ada com a politica cambial (programa de estabiliza<;ao econ6mica 

Abril de 78 - Mar<;o de 79). Urn dos principais instrumentos, que come<;ou a ser aplicado no 

ambito da politica monet:iria foi 0 estabelecimento de limites ao credito (marcadamente 

restritivos) interne (42). Sem duvida, que a contribui<;ao da expansao dos creditos duvidosos, 

que nao eram considerados no c:ilculo dos "plafonds" para o credito interne, representou uma 

fonte adicional de financiamento do sector privado. 

Os limites de credito interne eliminaram-se em Mar<;o de 79. No seu conjunto, a taxa de 

crescimento do credito interne total diminuiu no periodo de implementa<;ao do programa 

(22,4% no segundo semestre de 78 contra 29,4% no periodo hom6logo do ano anterior; 19,8% 

no primeiro semestre de 79 frente a 27,4% em igual periodo de 78); essa diminui<;ao quando 
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comparada com o forte crescimento paralelo de M2 demonstra que os activos financeiros 

internos come9aram a tornar-se de novo competitivos face as aplica9oes no exterior. 

As restri9oes quantitativas ao credito impostas no programa do FMI, conjugadas com os novos 

diferenciais das taxas de juro internas, relativamente as taxas de juro internacionais, explicam 

a substitui9ao havida a partir de 78 entre o credito interno e o credito externo como fontes de 

financiamento quer do sector publico, quer do privado (43). 

0 crescimento mais nipido observado nos agregados monetarios nos primeiros anos da decada 

de setenta teve como contrapartida urn crescimento no credito interno e na acumula9ao de 

activos liquidos sobre o exterior. Esta rubrica reflectia a grande expansao inflacionista mundial 

nesses anos, que teve como protagonista principal o deficit da Balan9a de Pagamentos dos 

Estados Unidos. A crise do petr6leo inverteu bruscamente o sinal da Balan9a de Pagamentos 

Portuguesa, a partir de 1974, exercendo o sector externo urn papel contraccionista, enquanto a 

expansao do credito interno surgia como o principal estimulo ao crescimento dos agregados 

monetarios. 0 periodo terminou com urn esfor9o de implementa9ao de uma politica de 

estabiliza9ao expressa no acordo estabelecido com o FMI e cujos objectives primordiais eram 

o restabelecimento do equilibria externo e a redu9ao no ritmo de expansao dos agregados 

monetarios. 

Os anos oitenta iniciaram-se com uma apreciavel expansao do credito a economia. Com efeito 

o saldo do credito interno concedido pelo sistema monetario a economia, cresceu bastante 

acima dos 24,0% registados em 79. Em termos reais a expansao foi ainda mais marcada. 

0 montante liquido do credito interno e externo canalizado para os diferentes sectores de 

actividade aumentou, cerca de 408 milhoes de contos (contra 295 em 79 e 214 em 78 milhoes 

de contos). Para esta evolu9ao concorreram tanto o credito de origem interna (cujo aumento 

nominal foi de 37,6%), como o montante liquido de recursos externos entrados na economia o 

qual por sua vez, cresceu 40,6%. Em 1980 o credito externo representou 23,8% do montante 

adicional de credito encaminhado para a economia contra 23,4% em 79 e 19,2% em 78. 
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Em 1980 registou-se uma significativa altera9ao da estrutura de prazos de financiamento 

extemo (o peso do credito de curto prazo que em 78 e 79 representava 24,4% e 42,1%, passou 

para 63% em 1980). Este acentuar do credito externo de curto prazo, que surge ligado ao 

nipido crescimento experimentado pelas importa9oes em 1980, levou a algumas distor9oes no 

"perfil" temporal da dfvida extema, criando uma indesejavel situa9ao de instabilidade. 

0 maior recurso ao credito extemo ficou fundamentalmente a dever-se ao sector produtivo, 

tendo o peso destes recursos atingido quase 19% do montante lfquido do credito global 

utilizado em 1980 pela economia. Em contrapartida o recurso ao credito extemo por parte do 

sector publico estabilizou proximo dos limites atingidos em 79 (44). Por outro lado, ao 

contrario, o credito utilizado pelo sector produtivo, quer de origem extema, quer intema 

aumentou de forma substancial, o peso relativo, em rela9ao ao credito global procurado pela 

economia. 

Em 1981 o credito concedido pelo sistema monetario interno, teve urn crescimento em media 

de 30,2% em termos nominais, contra 27,6% em 80 (em termos reais a expansao foi de 10,1% 

relativamente inferior a taxa de 80 cerca de 11,2%). 

Considerando o credito de origem extema, verifica-se que o endividamento da economia 

portuguesa, globalmente, registou uma acelera9ao mais not6ria passando de uma taxa media 

de crescimento de 30,3% em 80 para 37,5% em 81 (45). 

A tendencia para o aumento do recurso ao endividamento extemo (sobretudo a curto prazo) 

como altemativa ao credito intemo acentuava-se claramente em 1981 com especial incidencia 

no I 0 • semestre em circunstancias desfavoniveis devido a subida das taxas de juro externas e a 
revaloriza9ao do d6lar. A componente extema do credito a economia aumentou cerca de 227 

milhoes de contos (46) evidenciando uma forte acelera9ao ate ao infcio do 2°. semestre ap6s o 

que entrou numa fase de menor crescimento ( o seu peso no credito total aumentou cerca de 

4,4% com agravamento na estrutura de prazos). 
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As necessidades do deficit oryamental ocasionaram urn crescimento muito significative do 

credito liquido ao sector publico (em Dezembro de 81, 20,4% do credito total pertenciam ao 

sector publico e 18,4% do CIT contra 16,6% e 13,7% re1ativos ao mes hom61ogo do ano 

anterior). 0 recurso ao credito externo por parte do Estado aumentou tambem 

significativamente, embora o sector produtivo fosse o impulsionador mais forte da procura de 

credito externo, tendo o saldo do credito concedido pelo sector bancario interno ao sector 

produtivo perdido importancia no total, enquanto crescia o peso dos recursos de origem 

externa. 

Deve ainda sublinhar-se que, em 1982 foram introduzidas algumas altera9oes aos limites de 

credito e sua defini9ao, a primeira das quais com reflexos nos creditos externos concedidos 

pela Commodity Credit Corporation (CCC) e em menor escala pelo Banco Mundial (ao 

IF ADAP e ao lAP MEl). A prime ira destas institui9oes tern como objectivo financiar a 

importayao por paises estrangeiros de produtos agricolas originarios dos Estados Unidos, 

ficando o credito ao abrigo da CCC fora dos limites, embora sendo considerado na 

programa9ao monetaria efectuada. 

Os creditos concedidos pelo Banco Central Mundial tiveram tambem condicionalismos 

especificos. Uma outra alterayao consistiu na inclusao das "Aplicayoes Financeiras" no credito 

sujeito a limite, que assim passavam a incidir sobre a totalidade do credito concedido ao sector 

nao monetario da economia, continuando os bancos a poder optar pela composiyao do activo 

que consideram mais adequada. 

0 sal do total do credito interno e externo cresceu em 82, a urn ritmo de 6, 1% em termos reais 

(cerca de metade do verificado no ano anterior). 0 Sector Publico Administrative continuou a 

absorver grande parte dos fundos de que a economia pode dispor ( cerca de 113 do acrescimo 

total do credito concedido pelo sistema bancario nacional e de 114 do acrescimo do credito 

externo ). 0 volume do financiamento ao Sector Publico Administrative foi da ordem dos 10% 

do PIB, reflectindo as dificuldades de execuyao de uma polftica oryamental anunciada como 

mais restritiva. 
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0 esfor9o de conten9ao preconizado recaiu sobretudo no sector produtivo, embora as empresas 

publicas recorressem em grande parte a creditos do exterior, levando a uma perda considenivel 

da eficacia da politica encetada e justificando que o financiamento intemo continuasse a 

expandir-se a taxas francamente baixas (no caso das empresas publicas) deixando margem 

para urn crescimento medio do credito intemo a empresas privadas e particulares (26,8% 

contra 34,2% em 1981 ), em bora em desacelera9ao. 

A politica de credito em 1983 viu a sua eficacia reforryada pela subida de 4 e 2,5 pontos 

percentuais das taxas de juro activas (em Mar9o e Agosto), o que conjugado com uma inflexao 

da politica orrramental num sentido mais restritivo, permitiu aumentar os limites de credito 

intemo ao sector produtivo a partir de Agosto. 

0 sector das empresas publicas nao financeiras, cujo financiamento nos ultimos anos tinha 

sido assegurado predominantemente pelo exterior, viu-se afectado pelas dificuldades de acesso 

ao credito extemo, embora a redu9ao registada na taxa de crescimento do credito total de 

34,9% em Dezembro de 82 para 15,7% no final de 83 reflictisse tambem uma redu9ao nas 

necessidades de endividamento, sobretudo na segunda metade do ano. Motivado pelo aumento 

do autofinanciamento, resultante da adop9ao de uma politica de pre9os mais realista e redurrao 

dos investimentos levaram a uma contrac9ao das necessidades de financiamento. Por sua vez, 

a quebra do investimento do sector privado e o aumento do custo do credito explicam o 

abrandamento registado no credito total concedido a empresas privadas nao financeiras e 

particulares, cuja taxa passou de 24,8% para 17%, no decurso do ano. 

A taxa de crescimento do credito total ao Sector Publico Administrativo tambem observou 

uma redu9ao acentuada entre Junho (35,8%) e Dezembro (24,7%), para o que contribuiu a 

redu9ao do deficit do S.P.A. (de 11,4% do PIB em 82 para 9,5% em 83) devido a conten9ao 

das despesas publicas e aumento das receitas (imposto extraordinario e distribui9ao antecipada 

dos lucros do Sistema bancario). 

Apesar da modera9ao verificada, o credito liquido ao Sector Publico em 1983 ainda absorveu 

mais de urn ter9o (34,7%) da expansao do credito total a economia. 
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Face a situac;:ao do deficit externo no periodo 83/84, a sua correcc;:ao foi efectuada (tal como 

tinha ocorrido em 78/79) no ambito de urn acordo de estabilizac;:ao econ6mica com o FMI, no 

seio do qual a politica monetaria restritiva assumiu papel preponderante, utilizando como 

principal instrumento a fixac;:ao de limites a expansao do credito bancario interno, cuja eficacia 

como vimos, foi aumentada a partir de Agosto de 1983 com a considerac;:ao do credito externo 

na sua fixac;:ao. 

No entanto, uma medida desta natureza comporta custos quer, no que conceme ao 

financiamento da economia, quer relativamente a rentabilidade do sistema bancario; daf que 

tivesse sido considerado necessaria criar algumas condic;:oes que permitissem a sua 

minimizac;:ao. Entre estas destaca-se a flexibilizac;:ao das taxas de juro em Junho de 84, e a 

alterac;:ao do regime das taxas de juro passivas e taxas de reserva legal e do Mercado 

Interbancario de Titulos (47). 

Estas medidas reflectiram-se na procura de credito. verificando-se uma reduc;:ao. Embora as 

taxas de crescimento do credito total (interno e externo) nos finais de 83 e 84 sejam da mesma 

ordem de grandeza, em termos de media anual a taxa baixou de 24,6% em 1983 para 19,6% 

em 84, o que tendo em conta o crescimento dos prec;:os implicitos no PIB, correspondeu a urn 

crescimento real negativo (-5%). 

A menor taxa de expansao da taxa media anual, verificou-se tanto na componente interna 

como externa, nao obstante o aumento da taxa de crescimento do credito externo em 1984. No 

que respeita a repartic;:ao por sectores institucionais, o crescimento do credito total ao Sector 

Publico Administrativo (SPA) (26,8% no final do ano) continuou a exceder o do con junto do 

Sector Residente nao Financeiro- Empresas e Particulares (18,8%) (48). 

A limitac;:ao quantitativa do credito bancario continuou a constituir em 85 urn instrumento 

preferencial da politica monetaria. 0 financiamento banc::irio em 85 apresenta uma taxa media 

de crescimento em termos nominais ligeiramente superior a registada no ano anterior (20,3% 

contra os 19,1% de 84). Assim, no inicio do ano assistiu-se a continuac;:ao da tendencia de 

ligeira acelerac;:ao das taxas de expansao do credito iniciada em meados de 1984; contudo, 

sensivelmente a meio esta tendencia sofreu uma quebra, estabilizando depois no final do 

perfodo. 
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Em termos reais, podemos verificar uma evolw;ao inversa da observada no ano anterior, 

atingindo as taxas de crescimento do financiamento bancario a economia os valores 

maislevados no segundo semestre do ano, o que traduz uma desacelera9ao da infla9ao neste 

periodo. 

As taxas reais de financiamento apresentaram-se negativas e denotaram uma certa estabilidade 

ate Julho de 83, rondando os 1 0%; em Agosto desse ano inverteu-se a tendencia come9ando as 

referidas taxas a apresentar valores positivos a partir de Junho de 85. 

Relativamente ao financiamento por origens, ha que notar o seguinte: a componente interna 

sofreu uma evolu9ao paralela a do credito total, enquanto a componente externa denotou uma 

evolu9ao mais erratica, atingindo o seu valor maximo em Mar9o (31,3%) e minimo em Agosto 

(16,4%). Verificou-se urn crescimento acentuado da componente externa (22,4% contra 15,5% 

em 84), devendo-se essa situa9ao, ao elevado recurso ao credito externo nos primeiros meses 

do ano, programado para financiar urn deficit da B.T.C. que se nao veio a concretizar. 

Quanto a analise sectorial, o CLSP apresentou uma taxa nominal de crescimento de 26,5% 

(cerca de 4,2% superior a 84), atingindo o valor mais elevado em Setembro e demonstrando 

uma tendencia decrescente ate final do ano, devido fundamentalmente ao financiamento nao 

bancario verificado no ultimo trimestre de 85 (caso dos B.T.). 0 peso do financiamento 

bancario ao S.P.A. aumentou cerca de 2%. 

Em termos reais, a evolu9ao do credito interno ao S.P.A. e diferente da observada no credito 

total, uma vez que as taxas ate Junho foram negativas, atingindo a partir desse mes valores 

positivos bastante significativos. Em rela9ao ao financiamento das empresas publicas nao 

financeiras, apesar do aumento observado na taxa de crescimento nominal em rela9ao a 84, 

verificou-se em 85 uma inversao da tendencia. Mais uma vez o sector das outras empresas nao 

financeiras e particulares (SRNF) foi aquele em que o financiamento menos se expandiu 

situando-se a sua taxa de crescimento nominal media cerca de 4% abaixo do total da 

economia. 0 CSRNF apresenta sempre taxas reais negativas quer na sua componente interna 

como externa, o que reflectia nao s6 situa96es do lado da oferta de credito, mas tambem do 

lado da procura aliados ao elevado custo real do credito. 
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Relativamente a estrutura do financiamento a economia por sectores, nao se observam 

diferen9as significativas em rela9ao aos anos anteriores. Assim o Sector Publico 

Administrativo ganha algum peso (36,8% contra 33,4 em 84) eo SRNF mantem a sua posi9ao 

(excluindo empresas publicas: 34%) e as empresas publicas diminuem 1%. 

Durante o ano de 1988, o financiamento a economia caracterizou-se por urn forte acrescimo do 

financiamento do sector privado, o qual foi possivel sem se registar urn agravamento da divida 

extema devido a melhoria da situa9ao financeira das Empresas Publicas e ao elevado 

crescimento do investimento directo estrangeiro. 

No periodo de 1985 a 1987, verificou-se urn aumento significativo da taxa de investimento 

relativamente ao PIB, bern como nos excedentes da BTC, situa9ao que reflectia tambem a 

diminui9ao do defice corrente do SPA e urn ligeiro crescimento da poupan9a privada. Em 

1988 a situa9ao alterou-se, a subida da taxa de investimento ja nao pode ser financiada apenas 

pela poupan9a intema. No entanto, o grande incremento observado no investimento directo 

estrangeiro (1,5% do PIB) foi suficiente para financiar o defice extemo, nao tendo sido 

necessario recorrer ao credito extemo. 

Em 1988 o credito bancario intemo constituiu a principal fonte do financiamento do SPA, 

representando 70% do total de recursos utilizados por este sector. 

0 financiamento bancario (intemo e extemo) ao Sector Publico Administrativo cresceu a uma 

taxa media de 9,5%, inferior ao observado pelo sector privado nao financeiro (13,1%), 

verificando-se no decurso do ano, uma sensivel desacelera9ao do seu ritmo de crescimento, 

resultante fundamentalmente da redu9ao observada no credito bancario total as Empresas 

Publicas Nao Financeiras ( -7,8% ), sen do que o financiamento global dirigido a EPNF passou 

de cerca de 20% do fluxo de financ!amento global a economia para aproximadamente 3%, 

resultado de uma melhoria na situa9ao financeira destas Empresas, bern como a uma eventual 

subavalia9ao do seu recurso a fontes de financiamento altemativas, como o "leasing". 
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0 ano de 1988 foi caracterizado por urn intenso dinamismo de financiamento ao sector 

privado, embora com o surgir, de urn cada vez maior recurso das empresas privadas ao 

mercado de capitais, atraves da emissao de ac9oes e obriga9oes, verificou-se urn crescimento 

acentuado do credito interno nao bancario ao sector privado. 

A semelhan9a do ocorrido no ano anterior, o peso do sector privado no credito bancario 

concedido cresceu significativamente ao Iongo de 1989, com relevancia para a componente 

externa, tendo a componente interna desacelarado durante o ano. Reflectindo urn maior rigor 

imprimido a politica monetaria a partir do primeiro trimestre de 1989, o crescimento do 

credito ao sector privado nao financeiro e particulares tendeu a apresentar-se de uma forma 

geral mais moderado ao Iongo deste ano, acelarando na fase final de 89 (15,8% em Dez.89, 

relativamente a 15% em Dez.88). 

As necessidades de financiamento do SPA em 89, perdeu importancia no total do credito 

concedido a economia em favor do financiamento ao sector privado. 

A evolu9ao registada apresentou taxas de crescimento elevadas (Dez. de 1989 situava-se nos 

36,1%), prendendo-se com a chegada ao mercado de urn numero e variedade cada vez maiores 

destas institui9oes. 

A evolu9ao do CIT no inicio dos anos 90, passou de 10,8% em Dezembro de 90 para 16,6% no 

final de 91, sen do fortemente condicionado pel a sua componente dirigida a empresas e 

particulares (passou de 15,1 para 23% no mesmo periodo); o credito dirigido ao SPA 

apresentou neste periodo taxas de crescimento moderadas (abaixo dos 9%). 

Ao Iongo do ano de 1991 foram dados passos no sentido da harmoniza9ao dos agregados 

monetarios, no ambito dos estados-menbros da Comunidade, no contexto da coordena9ao das 

respectivas politicas monetarias, procurando clarificar as regras de sectoriza9ao da economia e 

conceitos estatisticos, o que levou a cria9ao de dois agregados harmonizados: M3H - agregado 

monetario lato eo M4H urn agregado de liquidez, correspondente ao L-. 
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0 CIT manteve-se em 96 como a principal foote de cria~tao de moeda. 0 aumento da liquidez 

por esta via deveu-se unicamente ao aumento do credito a empresas e particulares, visto que o 

credito liquido ao sector Publico Administrativo evidenciou uma quebra, na sequencia com o 

que ja tinha ocorrido no ano anterior. 

0 credito a empresas e particulares registou uma desacelera~tao na sua taxa de crescimento 

face ao periodo hom6logo do ano anterior (18,7% no final de 95 e 16,9% em Dezembro de 

96). Mas apesar da desacelera~tao, assistiu-se a urn aumento da importancia do crectito a 

empresas e particulares na carteira do sector bancario, de acordo com a tendencia observada 

nos anos mais recentes. Paralelamente continuou a assistir-se a urn aumento de peso do 

endividamento dos particulares no rendimento disponivel, o qual nao se traduziu num 

acrescimo significativo dos encargos com juros dada a redu~tao das taxas de juro activas. 

As taxas de juro no credito a particulares continuaram a evidenciar uma tendencia decrescente, 

bern como as taxas de juro activas para as empresas o que se traduzem numa redu~tao dos 

en cargos com juros das empresas em percentagem do PIB. 

0 credito a institui~toes financeiras nao bancarias registou, no periodo de Janeiro a Setembro 

de 1996, uma significativa desacelera~tao face ao final do ano anterior (reduziu-se de 44,9% 

em Dezembro de 95 para I 0,6 no 3° trimestre de96). Esta evolu~tao reflectiu fundamentalmente 

urn efeito resultante do processo de privatiza~toes e da realiza~tao de opera~toes entre 

institui~toes pertencentes aos mesmos grupos financeiros. 

0 credito nao monetario, em 96, continuou a constituir a principal foote de funcionamento 

intema do SPA, apesar do men or montante de aplica~toes do sector residente nao bancario em 

titulos da divida publica a mectio e a Iongo prazo. 0 credito monetario ao SPA voltou a registar 

uma quebra (de 209,9 milhoes de contos) eo credito extemo observou uma diminui~tao (cerca 

de 324 milhoes de contos) face ao ano anterior, decorrente da menor emissao de obrigayoes 

nos mercados extemos. 
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-~--------

Em I997 verificou-se urn aumento de I ,4 para I ,8 por cento do PIB da necessidade de 

financiamento da economia face ao exterior. 0 aumento da poupan9a gerada intemamente e 

das transferencias de capital provenientes da UE apenas efectuaram urn financiamento parcial 

do acentuado crescimento observado no investimento. 

A poupan9a intema registou urn ligeiro acrescimo, a custa da taxa da poupan9a do SPA e dos 

particulares, enquanto a taxa de poupan9a das empresas nao financeiras observava uma 

que bra. 

Em I997, assistiu-se a urn aumento do recurso ao credito nao titulado a curto prazo por parte 

das empresas nao financeiras e tambem, ainda que numa escala diferente, por parte dos 

particulares. Aumentaram tambem os creditos de medio e Iongo prazos concedidos aos dois 

subsectores. 

Esta evolu9ao do credito podera ser relacionada com a redu9ao das taxas de juro, assim como 

a evolu9ao observada na actividade econ6mica, onde se destaca o dinamismo do consumo e do 

investimento. 

Em I997 a capacidade de financiamento do sector financeiro aumentou face ao ano anterior, 

estimando-se em 3,7 por cento do PIB (I,I p.p. acima do valor de 96); o que reflectiu a 

evolu9ao do sector monetario (*) e do sector financeiro nao monetario (**). 

As aplica9oes feitas pelo sector financeiro, ao Iongo de I997, caracterizaram-se por urn 

aumento registado em depositos no exterior, o que contrasta com o ocorrido em I996. 

Relativamente ao credito concedido, enquanto o montante global de credito titulado e nao 

titulado foi semelhante ao de 1996, assistiu-se a uma recomposi9ao de carteira, com urn 

desinvestimento liquido em titulos de curto prazo e urn aumento muito significative de credito 

nao titulado a curto e a medio prazo. 

0 credito concedido sob a forma de aplica9oes em ac9oes e outras participa9oes manteve-se 

em niveis pr6ximos dos de 1996. 

* Sector Monetario - abrange o Banco Central e OIFM 

** SFNM - outros intermediarios fmanceiros e auxiliares financeiros, Companhias de Seguros e Fundos de 

Pensoes 
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VI - O.S.M.E. e o Caminho para a U.E.M. 

1- Introdu~ao 

Em Dezembro de 1990 teve inicio em Roma, a Conferencia Intergovemamental sobre a UnHio 

Econ6mica e Monetaria (UEM), que decorreu em paralelo com a Conferencia 

Intergovemamental sobre a Uniiio Politica da Europa Comunitaria. 0 objective primordial da 

referida conferencia foi preparar as alterarroes necessarias a serem introduzidas no Tratado de 

Roma, de modo a ser de facto possivel evoluir no sentido da U.E.M. A ractificarrao das 

alterarroes viria a ser efectuada em 1 de Novembro de 1993, em Maastricht. 

Como e que foi possivel chegar ate aqui? Que percurso veio a ser descrito? A ideia de uma 

Uniao embora presente nos espiritos dos mentores do Tratado de Roma, devido as vicissitudes 

econ6micas existentes nos primeiros anos de vida da Comunidade, nao se concretizou e estas 

tambem nao surgiram como factores estimulantes duma coordenarrao das politicas econ6micas 

e monetarias. No entanto, com o agravamento dos sintomas de crise monetaria e acelerarrao da 

inflarrao, em Dezembro de 1969, os chefes de Estado e de Govemo da Comunidade, reunidos 

em Haia, decidiram a criarrao de uma uniao monetaria e econ6mica, como forma de refor9ar 

intemamente a Comunidade. 

Em 1979, por iniciativa da Alemanha e da Franrra, e criado o Sistema Monetario Europeu 

(SME) com o objective de "estabelecer relarroes cambiais estaveis entre as moedas europeias e 

suscitar uma aproximarrao entre estados membros". 

0 quadro econ6mico e institucional no seio do qual o S.M.E: funcionou plenamente ao Iongo 

dos anos 80, transformou-se rapidamente. Ao Iongo dos anos 80, a coordenarrao da politica 

monetaria no seio do S.M.E. significou essencialmente o aceitar por parte dos outros estados 

membros de urn mecanisme baseado numa moeda chave, que procurava controlar a inflarrao 

em niveis baixos, minimizando os custos inerentes a desacelerarrao da actividade econ6mica. 
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Poder-se-a dizer que nos anos 80 o S.M.E. se caracterizou por urn sistema sinietrico, no qual o 

centro prosseguiu o objectivo que ele proprio tinha fixado, em materia de massa monetaria, 

enquanto os outros paises aceitavam a politica monetaria do centro. Esse funcionamento 

simetrico do S.M.E. e comprovado pelas actua96es no mercado de cambios, que eram 

fundamentalmente efectuados pelos membros do "centro", que tinha como papel representar o 

sistemas em rela9ao ao resto do mundo, atraves de politicas de esteriliza9ao sistematica ( o 

centro esterilizava sistematicamente as entradas de capitais, enquanto os paises perifericos, 

tentavam controlar as suas reservas de divisas evitando esterilizar os seus fluxos de capitais). 

Este sistema funcionou inquestionavelmente bern repousando num pressuposto anti

inflacionista eficaz. Tendo em conta o poderio das economias dos paises basilares e da 

prioridade acordada no que conceme a convergencia das taxas de infla9ao em valores baixos, 

o constrangimento da taxa de cambia na op9ao apropriada para os outros membros do 

mecanismo cambial, cuja credibilidade em materia de luta contra a infla9ao era a partida 

menos forte. 

No que conceme aos paises originarios da banda estreita (Belgica, Dinamarca, Fran9a, lrlanda, 

Luxemburgo e Holanda) a convergencia em direc9ao a taxas de infla9ao baixas, foi realizada 

em larga medida, o que refor9ou a credibilidade dos componentes da banda estreita. 

No entanto a realidade no inicio dos anos 90 era totalmente diferente, fundamentalmente por 

duas razoes: 

- Liberaliza9ao dos Movimentos de Capitais 

Os movimentos de capitais estavam ja quase completamente liberalizados na maior parte dos 

paises comunitarios e os constrangimentos ainda existentes iriam desaparecer ao Iongo da 

prime ira fase da U .E.M .. o que implicaria que as taxas de cambia e as taxas de juro 

permaneceriam estritamente ligadas a estabilidade macroecon6mica revelada pelos dados 

econ6micos. 
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Combinadas com o desenvolvimento e a moderniza<;ao dos mercados financeiros esta 

evolu<;ao refor<;ava o sistema contra cheques externos nomeadamente monetarios. 

Todavia, a liberaliza<;ao dos movimentos de capitais implica urn recurso mais intensive as 

modifica<;oes dos diferenciais de taxas de juro. Nos pafses que procederam a liberaliza<;ao dos 

movimentos de capitais gerou-se uma tendencia para se valorizar a sua moeda, o que por vezes 

colocou as moedas das economias "sobreaquecidas" no limite da margem de flutua<;ao do 

mecanisme de cambia. 

Os fluxos de capitais levavam tambem as autoridades a reduzirem a taxa de juro, mesmos nos 

momentos, em que, por razoes estritamente internas, se deveria proceder em sentido inverso. 

A situa<;ao mais recente contrasta totalmente com a existente nos anos 80, ja que as moedas 

dos pafses de infla<;ao forte se situavam (salvo imediatamente ap6s urn realinhamento) na parte 

inferior da margem de flutuayao do S.M.E., de tal forma que a estrutura dos diferenciais 

necessaries para evitar as pressoes sobre o mercado de cambios era compatfvel com o 

objective prioritario da desintlayao, mesmo com o risco deJa a curta prazo provocar urn certo 

abrandamento da actividade econ6mica. 

Deste modo, e passive! concluir que a Iibera<;ao dos movimentos de capitais limitava o 

funcionamento do sistema e exigia uma coordena<;ao mais efectiva das polfticas de 

estabiliza<;ao macroecon6mica .. 

- Unifica<;ao da Alemanha 

0 processo de unifica<;ao da Alemanha levou a uma maior pressao sobre a procura com o 

impacto respective na taxa de infla<;ao, embora o comportamento de deprecia<;ao do d61ar 

tenha atenuado esse impacto; contudo o papel moeda ancora que o marco tern desempenhado 

no seio do S.M.E., pode ter contribuido para acentuar as pressoes inflacionistas gerando 

alguma destabiliza<;ao no seio do S.M.E .. 
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Esses efeitos ampliaram a probabilidade de ocorrerem choques reais assimetricos entre os 

membros da banda estreita, pondo em causa o modelo que tao bern tinha funcionado ao Iongo 

dos anos 80. 

Estando o desenvolvimento das trocas comerciais intimamente ligado a supressao dos riscos 

cambiais, constatou-se que a estabiliza9ao das taxas de cambio nao era possivel sem que fosse 

levada a efeito uma convergencia das politicas econ6micas ao nivel dos Estados Membros. Por 

outro lado o ECU (European Currency Unity) revelou-se como urn elemento fulcral do SME e 

uma das principais moedas intemacionais. 

0 sucesso do SME e do ECU determinaram a inclusao de urn novo capitulo no tratado sobre 

coopera9ao em materia de politica econ6mica e monetaria (capitulo I do artigo I 02A). Este 

capitulo foi adoptado pelo Acto Unico, retomando urn objectivo ambicioso - a UEM. 

2- As Etapas da UEM 

Em Junho de 1988, os Chefes de Estado e de Govemo, reunidos em Hannover, confirmavam o 

objectivo da progressiva realiza9ao da UEM. Nesse Conselho foi igualmente decidida a 

constitui9ao de urn comite presidido por Jaques Delors, de que faziam parte os govemadores 

dos Bancos Centrais dos Estados Membros, para alem de tres personalidades designadas de 

comum acordo pelos chefes de Estado e de Govemo. 0 objectivo primordial deste comite era 

estudar e propor as etapas concretas que deveriam conduzir a Uniao Econ6mica e Monetaria 

tendo em conta a concep9ao geral apontada pelos alemaes no ano anterior, onde se afirmava 

que o projecto da Uniao deveria assentar num elevado grau de convergencia econ6mica, 

dinamizada por uma autoridade monetaria supra nacional, independente do poder politico e 

cujo principal objectivo fosse a estabilidade de pre9os, baseada na utiliza9ao de uma moeda 

comum a todos os paises da Comunidade. 
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0 relat6rio resultante desse comite: "Relat6rio Delors" - foi apresentado a cimeira de Madrid 

1989 e incluia a proposta de concretizayao de UEM faseada em tres etapas. No entanto, 

comparando este documento e as suas grandes linhas orientadoras com o "Relat6rio Werner" 

*, verificam-se diferenyas profundas, ja que neste documento se propunha claramente o 

crescimento do oryamento comunitario e a sua modificayao estrutural, de forma a possibilitar 

uma politica oryamental a nivel comunitario eficaz, como politica de estabilizayao e com 

caracter discricionario. 

Pelo contrario, o Relat6rio Delors colocava a tonica na flexibilidade dos pre9os, na mobilidade 

dos factores e na utiliza9ao criteriosa das politicas or9amentais a nivel nacional, como forma 

de possibilitar a consistencia de mecanismos de ajustamento no seio da futura UEM. 

A primeira etapa do processo conducente a UEM come9ou oficialmente a 1 de Julho de 1990 e 

tinha por objective principal a realiza9ao da convergencia das politicas e das "performances" 

econ6micas na Comunidade, particularmente nos dominies monetarios e or9amentais. A 

convergemcia das actua96es econ6micas necessitava de esfor9os convincentes em todos os 

dominies da politica econ6mica, de modo a permitir a estabilidade dos pre9os interne se a 

estabilidade cambial. 

0 sucesso da primeira etapa dependeria da amplitude e do ritmo do progresso realizado na 

concretiza9ao de politicas or9amentais apropriadas e na redu9ao das divergencias or9amentais 

no seio da Comunidade. 

*Relat6rio Werner (1970)- resultado do estudo levado a efeito pelo comite constituido na primeira cimeira, em Haia 

( 1969), onde e formalmente decidido criar uma UEM. Este relat6rio propunha uma evolw;:ao por etapas com a 

constituir;:ao em 1980 de uma uniao monetaria. Devido a entrada de novos paises na comunidade e as crises econ6micas 

verificadas na decada de 70 em todos os paises, este objectivo nao chegou a ser atingido. 
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Na primeira etapa nao se entrava em linha de conta com altera((oes significativas no quadro 

institucional, mas dava-se urn enfase particular ao recrudescimento da convergencia 

economica no seio da Comunidade obtida por uma coordena((ao mais estreita e eficaz de todos 

os aspectos das politicas economicas. Com este fim, o Conselho de Ministros das Finan((as 

adoptou a 12 de Mar9o de 1990, a decisao relativa a realiza((aO duma convergencia progressiva 

das politicas e das "performances" economicas no seio da Comunidade 1• 

Na segunda etapa considerava-se a entrada em funcionamento pleno das novas institui9oes, 

cria9ao e inicio de funcionamento da autoridade monetaria comum, avalia((aO do mercado 

interior e eventuais ajustamentos. 

0 relatorio Delors punha a tonica na crescente coordena((ao das politicas or((amentais, 

recomendando que se impunham limites obrigatorios para os deficites or((amentais, nao 

explicitando porem quais deviam ser esses limites 

0 proprio relatorio enunciava as caracteristicas de uma UnHlo Monetaria (# 22): "e constituida 

por uma zona monetaria onde as politicas sao geridas de forma conjunta, com o objective de 

se atingirem objectives macro-economicos comuns. ( ... ) existem tres condi((5es necessarias 

para a uniao monetaria: - a garantia de convertibilidade total e irreversivel das moedas; 

- a garantia de convertibilidade total e irreversivel das moedas; 

- a liberaliza((ao completa das transac((5es de capitais e a total integra((ao da actividade 

bancaria e de outros mercados financeiros; e 

- a elimina((ao das margens de flutua((ao e a fixa((ao definitiva das paridades das taxas 

de cambio". 

1 Decisiio 90/141CEE (JOL78 de 24/3/90). A nova decisao substituia a decisao do Conselho de 1974 sobre a 
convergencia econ6mica (741120/CEE) e a directiva sobre a estabilidade, o crescimento eo pleno emprego 
(74/121/CEE) 
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Defendia-se a constitui~j:ao de uma autoridade monetaria supranacional central num Banco 

Central Europeu e a introdu~j:ao de uma moeda (mica no inicio da terceira fase do processo de 

integra(j:ao monetaria, de modo a evedenciar que o processo era irreversivel, a facilitar a 

elabora(j:ao/execu~j:ao da politica monetaria e a evitar os custos de transac~j:oes decorrentes da 

conversao de moedas. 

Na primeira fase, a principal preocupa~j:ao foi a coordena(j:ao de politicas com o objectivo de 

aumentar a convergencia econ6mica entre os estados membros. Surgia tambem a proposta de 

reforma de fundos comunitarios estruturais e a hip6tese de duplicar o seu valor. A nivel 

monetario procurava-se o refor(j:o de autonomia por parte dos Bancos Centrais Nacionais, a 

entrada de todas as moedas para o mecanismo de taxas de cambio do SME e a utilizatyao do 

ECU nas transac~j:oes privadas, embora mantendo a possibilidade de realinhamento cambiais. 

A segunda fase, marcada para o inicio de 1994, tinha como principal caracteristica o 

estabelecimento dos orgaos e da estrutura da futura UEM. 

A terceira e ultima fase caracterizava-se pela fixa(j:ao definitiva das taxas de cambio e com a 

atribui~j:l'io da coordena(j:ao da politica monetaria as autoridades comunitarias supranacionais. 

A adop~j:ao de uma moeda unica sera o prolongamento natural da Uniao Econ6mica, bern 

como o surgir de uma institui~j:ao constituida pelos bancos centrais nacionais que vira a ser 

responsavel pela condu~j:l'io da politica monetaria comunitaria. A partir da apresentatyao do 

Relat6rio Delors da-se urn impulso no sentido da UEM. 0 Conselho Europeu de Madrid 

(Junho de 1989), consagra o processo da realizayao por etapas e fixa o inicio da primeira em I 

de Julho de 90. 0 Conselho Europeu de Estrasburgo (Dezembro de 1989) considera reunidas 

as condi~j:oes para a convocayao da Conferencia Internacional sabre a UEM. 
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No Conselho Europeu de Roma (Outubro de 90) onze Estados-membros (excepc;:ao feita ao 

Reine Unido) chegaram a urn acordo sobre aspectos considerados fulcrais para a construc;:ao da 

UEM, dos quais os mais significativos foram: 

- a adopc;:ao de uma moeda (mica; 

-a adopc;:ao de uma politica monetaria (mica; criac;:ao de uma instituic;:ao monetaria (mica que 

criara as condic;:oes para a supervisao da conduc;:ao da politica monetaria e a constituic;:ao do 

EURO, enquanto moeda (mica; 

- comec;:o da segunda etapa da realizac;:ao da UEM em 1 de Janeiro de 94. 

Embora tenha surgido esta declarac;:ao de principios, em 22 de Janeiro de 94, o Relat6rio 

mensa! do Bundesbank, afirmava que os doze pafses da Uniao Europeia (UE) "ainda nao estao 

aptos a concretizar a Uniao Econ6mica e Monetaria (UEM)". Para o Banco Central Alemao, 

nenhum pafs cumpria os criterios fixados no tratado de Maastricht, salientando que nos 

ultimos anos surgiram divergencias consideraveis entre os diversos Estados-membros. 0 

documento refere a existencia de "retrocessos" e "decepc;:oes" nos dois anos que medeiam 

desde que em Maastricht foram fixadas as condic;:oes e o calendario da entrada em vigor da 

UEM. 

3- Principios, Regras e Procedimentos- Periodo de Transi~ao para a U.E.M. 

No perfodo de transic;:ao para a U .E.M. a convergencia nas "performances" de prec;:os para urn 

nfvel o mais baixo possivel, nao poderia ser realizado senao em bases sas, com progresses 

paralelos noutros dominies *. No que conceme ao domfnio das financ;:as publicas, tratava-se 

essencialmente de levar a cabo politicas orc;:amentais sas, procurando obter resultados analogos 

para parametres fundamentais como a divida publica, os saldos orc;:amentais ou a dimensao do 

sector publico. 

* Estudo n°4 do volume: "Convergence Economique dans Ia Communite". 
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A exigencia de uma maior convergencia ors:amental deve ter em conta a situas:ao econ6mica 

especifica de cada Estado-membro a existencia de diferens:as estruturais e os resultados 

diferentes obtidos ate ao momento com as politias e as medidas de finans:as publicas 

implementadas 

Na primeira etapa da UEM, os objectivos de politica ors:amental surgiram fundamentalmente 

com duas vertentes: urn recrudescimento da importancia da politica ors:amental e da disciplina 

ors:amental e urn contributo efectivo para a realizas:ao dos objectivos macro-econ6micos ao 

nivel nacional e comunitario. Se nao existia praticamente ambiguidade na natureza da 

convergencia ors:amental a levar a cabo na primeira etapa da UEM, o consenso sobre os meios 

a utilizar pelas politicas nacionais para atingir esses objectivos era e e bastante mais discutivel. 

De acordo com o principio da subsidiaridade * a soberania nacional em materia de politica 

ors:amental permaneceu intacta durante a primeira etapa, devendo no entanto subordinar-se a 

uma coordenas:ao comunitaria com o objectivo de conduzir a disciplina ors:amental e a 

estabilidade macro-econ6mica. Com este fim importa submeter as medidas de politica 

econ6mica nacionais as condis:oes de sobrevivencia multilateral, sem efectuar uma 

transferencia da soberania e conformando-se com o principio da subsidariedade. Isso podera 

ser atingido recorrendo a urn conjunto de estimulos e de restris:oes e atendendo a principios e 

regras basilares, facilitadoras da convergencia econ6mica e da realizas:ao de objectivos macro

econ6micos ao nivel tanto nacional como comunitario. 

Destes destacam-se: 

Disciplina ors:amental, que tern na sua base o tentar impedir o desenvolvimento de pressoes 

que comprometam uma politica monetaria baseada na estabilidade e evitar o aparecimento de 

efeitos negativos resultantes de orientas:oes ors:amentais desapropriadas por parte dos Estados

membros. 0 consenso que se estabeleceu na Comunidade para assegurar a disciplina 

ors:amental repousa sobre a adops:ao de 3 regras: 

*Segundo este principio as func;:oes exercidas pelas esferas superiores do govemo devem ser limitadas sempre 

que possivel e manter-se subsidiarias das asseguradas pelas esferas inferiores. Desta forma, a atribuic;:ao de 

competencias a Comunidade deve ser limitada especificamente aos dominios nos quais os govemos nacionais 

nao sao susceptiveis de agir de forma optima. 
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- inexistencia de financiamento monetario obrigat6rio dos defices publicos - o que significa 

que os Govemos nao deverao ter acesso automatico ao financiamento por parte do Banco 

Central. Esta regra visa minimizar o efeito potencial que os defices orcramentais e o seu 

financiamento colocam a estabilidade monetaria. Outros metodos de financiamento, que 

poderao ter tambem efeitos monetarios importantes, como os emprestimos extemos 

preocupam igualmente a Comunidade e devem ser seguidos no quadro da sobrevivencia 

multilateral; 

- inexistencia de compensacrao automatica, ou seja, urn Estado em caso de deficit, nao podera 

beneficiar de nenhuma garantia incondicional por parte de urn outro Estado membro em 

relacrao a sua dfvida; 

- evitar os defices or9amentais excessivos que sao susceptfveis de colocar as autoridades 

monetarias face ao dilema de ou exercem urn efeito de eviccrao sobre a procura privada 

relativamente a taxa de juro, o que tera riscos significativos em relacrao ao comportamento 

do crescimento econ6mico e do emprego, ou seguem uma polftica monetaria mais 

adequada tendo em conta a orienta9ao orcramental podendo ter impacto na estabilidade dos 

pre9os. A prioridade imediata na primeira fase da UEM consiste em reduzir e se possfvel 

evitar os defices orcramentais excessivos. 

Toma-se interessante definir o que se entende por defices orcramentais nao excessivos. Na 

pratica dever-se-a ter em conta uma convergencia em nfveis baixos da taxa de inflacrao e uma 

reaproxima9ao das taxas de juro. Para evitar que o processo da desinflacrao nao de Iugar a urn 

aumento do racio dfvida publica/PIB (como se verificou na Belgica e na Irlanda, na prime ira 

metade dos anos 80) dever-se-a acompanhar a desinflacrao de urn ajustamento orcramental 

apropriado. Desta forma, a determinacrao do canicter excessivo ou nao do deficit orcramental e 

funcrao da reducrao da inflacrao e de urn conceito de sustentabilidade, das contas orcramentais, ja 

que urn racio elevado transformar-se-a num pesado fardo orcramental e numa dura pressao 

fiscal. 
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A regra de ouro das finan9as publicas constitui uma outra referencia possfvel, segundo a qual, 

urn deficit or9amental e excessivo quando excede as despesas de investimento. Esta regra 

baseia-se no raciocfnio de que a necessidade lfquida de financiamento dum governo s6 se 

justifica economicamente se corresponde ao acrescimo de stock do capital publico. 

Outro prfncipio/regra basilar da convergencia econ6mica passa por melhorar a estrutura das 

receitas e despesas publicas e rendimensionar o sector publico, de forma a possibilitar urn 

acrescimo da flexibilidade, eficacia e produtividade das economias. Cabe por ultimo definir 

polfticas econ6micas de media prazo apropriadas, ou seja uma integra9ao adequada ao nfvel 

nacional da evolu9ao das variaveis or9amentais, monetarias, salariais e outras, de modo a 

permitir uma compatibilidade mutua dos esforyos desenvolvidos no seio dos diferentes 

Estados. 

4- 0 Tratado de Maastricht e OS Criterios de Passagem a Terceira Fase 

0 Tratado de Maastricht assinado em Fevereiro de 1992 na cidade holandesa com o mesmo 

nome, constitui a formalizayao empfrica do Relat6rio Delors, que previa desde logo (na sua 

secyao 6.a) a necessidade de urn tratado que "definisse as caracterfsticas essenciais e os 

acordos institucionais da Uniao Econ6mica e Monetaria e as etapas da sua realiza9ao". 

Com a sua assinatura, os Estados Membros comprometeram-se a instituir uma UEM, com 

moeda unica, realizada em tres etapas, tendo sido marcado, como foi atras referido, o infcio da 

primeira para Julho de 1990, com a livre circula9ao de capitais e refor9o das polfticas de 

convergencia econ6mica dos estados, e a segunda para o infcio de Janeiro de 1994. 

Durante a primeira fase considerou-se que a livre circula9ao de capitais supostamente 

contribuiria para a limitayao das margens de flutuayao das moedas, prevendo-se que todas as 

moedas deveriam ter entrada para o Mecanismo de Taxas de Cambia do Sistema Monetario 

Europeu. A drackma porem nunca o fez e a lira e a libra inglesa tiveram que abandonar o 

MTC do SME, na sequencia das crises e ataques especulativos, ocorridos de 1992 a 93. 

Ao contrario do inicialmente suposto, a crescente instabilidade do SME imp6s, em Julho de 

93, o alargamento das bandas de flutua9ao das moedas para 15%. 
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Com o inicio da fase de transi9ao em Janeiro de 94, cria-se o Instituto Monetario Europeu 

{IME), percursor do Banco Central Europeu, com o objectivo de refor9ar a coopera9ao entre 

bancos centrais e de coordena9ao das politicas monetarias dos estados membros garantindo a 

estabilidade de pre9os, a supervisao do mecanismo do SME e promovendo a utiliza9ao do 

ECU nas transac9oes intra-comunitarias. 0 IME funciona apenas como conselheiro sem poder 

de decisao, preparando os procedimentos necessarios ao futuro Sistema Europeu de Bancos 

Centrais (SEBC), a reuniao parcial das reservas comunitarias e a sua gestao conjunta. 

A terceira fase sera encetada com a cria9ao do SEBC, constituido pelo Banco Central Europeu 

(BCE) e bancos centrais dos estados membros. 

Nesta fase preconiza-se a fixa9ao das diversas taxas de cambia eo lanl):amento da moeda (mica 

(EURO). No entanto, a transil):ao para esta fase esta dependente do cumprimento de urn 

conjunto de criterios de convergencia, sendo a data de inicio da UEM de 1 Janeiro de 1999. 

Os requisitos econ6micos impastos pelo tratado referem-se a quatro areas: inflal):lio, finan9as 

publicas, taxas de juro e taxa de cambia. Segundo o artigo 109°- J, os paises ao entrarem na 

terceira fase, deverao ter realizado "urn elevado grau de convergencia sustentada, com base na 

observancia dos seguintes criterios: 

- estabilidade de pre9os - a taxa de infla9ao nao devera ultrapassar em I ,5 pontos 

percentuais, a media dos tres paises com melhor "performance" no ultimo ano; 

- disciplina or9amental, observada com base nos indicadores (®): 

• Racio defice orl):amental/PIBpm nao ser superior a 3% 

• Racio da divida publica!PIBpm nao ultrapassar 60% 

- respeitar as margens de flutua9oes do MTC do SME ao Iongo de, pelo menos, dois 

anos; 

- taxa de juro media nominal de Iongo prazo (com base nas obrigal):oes do Estado ou 

outros titulos semelhantes) nao deve ultrapassar em dois pontos percentuais a media 

dos tres melhores paises em termos de inflal):lio. 

® 0 artigo 2° do Protocolo considera: 
- deficit: emprestimos liquidos contraidos, de acordo com a defini~iio do Sistema Europeu de Contas Econ6micas 

Integradas. 
- divida: divida global bruta, em valor nominal, no final do exercicio e consolidada pelos diferentes sectores do govemo 

(governo central, regional, local e fundos de seguran~a social 
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Para alem destes criterios, existem exigencias que dizem respeito ao funcionamento dos 

ban cos centrais, que deverao ser independentes do poder politico ( 49) e a Comissao e o IME 

terao ainda em considera9ao o desenvolvimento e a integra9ao dos mercados, o nivel e a 

evolu9ao da Balan9a de Transac'roes Correntes e a amilise da evolu~Yao dos custos unitarios do 

trabalho e dos indices de pre!YOS (**). 

No entanto, estes indicadores de convergencia tern sido alvo de numerosas criticas. Alguns 

autores referem o facto dos indicadores subordinarem todos os instrumentos da politica macro

econ6mica ao objective de estabilidade dos pre9os, nao entrando em linha de conta com a taxa 

de desemprego e o crescimento sustentado do produto. Ou seja, remetem para segundo plano 

as variaveis do crescimento econ6mico e do emprego, dando enfase as variaveis nominais, 

embora os responsaveis politicos da Comunidade argumentem que a convergencia nominal 

acabara por conduzir a convergencia real. 

Para alguns autores, caso de Bean (1992) a escolha destas variaveis reflecte apenas o receio de 

paises, como a Alemanha, em "perder" ou "partilhar" a sua soberania monetaria com paises 

historicamente mais instaveis do ponto de vista de infla9ao e dfvida, consignando a teoria da 

"Europa a duas velocidades". Segundo Charles Bean, as regras or9amentais sao muito 

restritivas para urn espa9o onde os pafses nao atingiram todos o mesmo nfvel de 

desenvolvimento e onde se verificam taxas de crescimento econ6mico baixas e taxas de 

desemprego muito elevadas. 

Por outre !ado, a convergencia das taxas de juro de Iongo prazo pode nao resultar mais do que 

na credibilidade gerada pelo compromisso decorrente da UEM e a convergencia das taxas de 

infla9ao pode ser acompanhada por taxas de cambio reais que nao se aproximem dos niveis de 

equilibrio, o que nao se reflectiria numa economia equilibrada e estavel. 

Pellissier (1993), considera que o defice publico e urn elemento motor de urn sistema 

dinamico, no qual se encontram inter-relacionados todos os indicadores e assim urn 

crescimento do defice levara a urn aumento da dfvida publica e atraves do multiplicador 

keynesiano, a urn crescimento do PIB nominal. 0 controlo das taxas de juro, da infla9ao e das 

varia~Yoes cambiais esta tambem dependente do comportamento do defice publico. 

** Artigo 109°- J- I. 
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Deste modo, se nao for possivel a coloca9ao directa dos titulos da divida junto dos bancos 

centrais nacionais ou de outras institui9oes financeiras, o aumento dos defices publicos s6 

podeni surgir se os govemos conseguirem obter financiamento no mercado, o que s6 vira a 

acontecer se os titulos da divida oferecerem condi9oes de rendibilidade atractivas para os 

investidores. Como as taxas de juro, dos titulos da divida influenciam o comportamento das 

restantes taxas de juro, a expansao do defice or9amental, ao exercer uma pressao para a subida 

nas taxas de juro, vai afectar as taxas de infla9ao e de cambio. 

Assim, o autor pretende, deste modo, justificar os criterios de convergencia e defende que eles 

sao urn meio de assegurar que a entrada de urn pais para a UEM nao constitui urn factor de 

desestabiliza9ao para a estrutura econ6mica dos restantes paises. 

No entanto, embora haja uma estrategia de transi9ao gradual para a moeda unica subjacente ao 

Tratado de Maastricht e a necessidade de satisfazer as condi9oes impostas pelos criterios de 

convergencia, o certo e que em 1995 somente dois paises (Luxemburgo e Alemanha) 

satisfaziam essas condi9oes. 

5- Uniao Monebiria- Abordagens Alternativas 

A integra9ao europeia tern no entanto revelado outro tipo de abordagens distintas das 

observadas no Relat6rio Delors e consubstanciadas no Tratado de Maastricht. 

A primeira altemativa inglesa ao Relat6rio Delors assenta nos argumentos de alguns te6ricos 

que defendem uma uniao monetaria enquanto resultado de uma estrutura de mercado 

perfeitamente concorrencial, de tal modo que consideram que caso existam ganhos efectivos 

na substitui9ao das diferentes moedas por uma unica moeda, o proprio mercado levara ao 

afastamento das moedas ineficazes, permanecendo apenas a mais forte (*), sem que se 

manifeste uma interven9ao dos agentes econ6micos "controladores", nao sendo necessario 

proceder nem a fixa9a0 dos cambios, nem a coordena9a0 das diferentes politicas monetarias. 

* Verifica-se urn funcionamento do mercado contrario ao enunciado pela Lei de Gresham. 
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De acordo com a posi9ao assumida pelo Govemo Ingles nesta proposta, s6 deveria haver 

implementa9ao do consignado na primeira fase do Relat6rio Delors, com a cria9ao das 

condi9oes de funcionamento do Mercado Unico, tambem no que conceme aos mercados 

financeiros. Deste modo, a maior concorrencia permitiria aumentar a substituibilidade das 

moedas afastando a que demonstrassem menor estabilidade, o que constituiria urn "travao" a 

interven9ao de qualquer banco central na condu9ao de polfticas monetaristas inflacciomirias, ja 

que esse comportamento levaria ao afastamento da sua moeda das transac9oes intemacionais e 

nacionais. Este mecanismo de concorrencia entre as polfticas monetarias seria o responsavel 

pelos resultados positivos na convergencia observada em materia de infla9ao, nao sendo assim 

necessaria a constitui9ao de uma nova autoridade supranacional, nem coordena9ao das 

diferentes polfticas monetarias. 

Segundo a argumenta9ao de Varian (1990) nao e no entanto possivel aplicar as leis da 

concorrencia porque a estrutura em causa nao e uma estrutura de mercado optima, devido a 

existencia de economias de escala, decorrente do uso da moeda como "intermediario geral nas 

trocas". Na realidade segundo Gros e Thygesen (1992) a utiliza9ao de diversas moedas, regida 

exclusivamente pela lei da oferta e da procura, tomaria qualquer pequena transac9ao 

extremamente dificil de ser executada 

A nivel intemacional podemos verificar que algumas moedas (caso do d6lar, p.ex.) se 

destacaram como meio de pagamento e unidade de conta e o facto de terem essa 

preponderancia como "medida padrao", reduz os custos inerentes as transac9oes 

intemacionais. 

Na opiniao de Gros e Thygesen os argumentos desenvolvidos pela Inglaterra exageram os 

resultados obtidos atraves da total substitui9ao entre moedas e nao tern em conta as 

dificuldades resultantes da nao existencia de urn "esteio estavel" para pre9os e expectativas 

dos agentes econ6micos. 
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Os autores nao consideram que a concorrencia entre moedas, num ambiente econ6mico 

caracterizado por baixa infla9ao e dim in uta varia9ao cambial se processe efectivamente, ja que 

os agentes econ6micos nao teriam estimulo que os levasse a trocar uma moeda por outra e nao 

surgia selec9ao natural. 

Em 1990, o Govemo Ingles avan9a com uma nova proposta - "Ecu-Forte" - defendendo a 

introdu9ao de uma moeda comum circulando em paralelo com as moedas nacionais e por urn 

processo concorrencial semelhante ao supra descrito, processar-se-ia a selec9ao natural das 

divisas, admitindo no entanto a interferencia de institui9oes oficiais na condu9ao do processo 

para a moeda (mica e a existencia. de uma institui9ao supranacional que emita e organize a 

"politica monetaria comum". Esta moeda deveria ser definida como urn cabaz de moedas a 
semelhan9a do ECU, mas nao podendo desvalorizar face a qualquer moeda dos estados 

membros, sendo emitida por uma instituiyao criada com esse objectivo e que iniciaria a sua 

interven9ao na fase de transi9ao. 

Esta moeda paralela situar-se-ia dentro do MTC do SME, no interior da banda estreita e em 

caso de realinhamento, apreciar-se-ia contra todas as moedas a taxa de valoriza9ao observada 

para a moeda mais forte, mantendo-se assim a estabilidade do poder de compra da moeda 

paralela. 

Considerando as duas fun9oes da moeda - reserva de valor e meio de pagamento - os autores 

Gros e Thygesen procederam a analise das vantagens decorrentes da nao desvaloriza9ao; 

baseando-se na hip6tese de que as expectativas de varia9ao cambial reflectem-se nas taxas de 

juro dos activos financeiros demostraram que uma expectativa de desvaloriza9ao de uma 

divisa comunitaria contra o ECU forte, nao levaria os agentes econ6micos a transferir os seus 

investimentos para activos denominados nesta moeda, mas conduziria a diminui9ao da 

preferencia pela liquidez e o ECU forte s6 surgiria atractivo como reserva de valor caso os 

custos de transac9ao resultantes das trocas entre moedas nacionais nao ultrapassassem os 

ganhos decorrentes da garantia de urn poder de compra estavel (50). 
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No entanto, nenhuma das propostas apresentadas pelo Governo Ingles surgiu como alternativa 

valida ao Relat6rio Delors, sendo que os requisitos exigidos pelos diferentes paises se 

encontram consignados no Tratado de Maastricht (1992). 

6- Custos e Beneficios da Moeda iJ nica 

Com a integra<;ao monetaria europeia, urn dos aspectos fulcrais e a perda de autonomia das 

politicas monetarias nacionais e a substitui<;ao das diferentes moedas dos varios estados 

membros por uma (mica, o que implicara a elimina<;ao dos custos de transac<;ao de divisas e a 

elimina<;ao das ineficiencia resultantes das incertezas decorrentes da evolu<;ao das taxas de 

dimbio. 

Estes ganhos de eficiencia nas transac<;oes terao urn impacto positivo sobre o crescimento das 

economias comunitarias. As receitas de senhoriagem decorrentes da emissao de uma moeda 

por parte do Banco Central Europeu, que ira disputar lideran<;a do d6lar americana no sistema 

monetario internacional e a poupan<;a decorrente do montante de divisas externas a manter 

como reserva, observado com a aboli<;ao das diferentes moedas, sao tambem vantagens 

apreciaveis. 

No que concerne aos custos de transac<;oes elimina-se urn custo para o consumidor, que 

representa cerca de 0,5% do PIB comunitario, por ano (*), mas que s6 sera urn verdadeiro 

beneficia quando a moeda comunitaria circular sozinha, pois mesmo que os cambios sejam 

completamente fixos, desde que se mantenham as moedas nacionais estes custos manter-se-ao. 

A estabilidade cambial nao e uma condi<;ao suficiente para a elimina<;ao dos custos de 

transac<;ao, pais as comissoes bancarias pagas quando se troca moeda mantem-se, se existirem 

varias moedas em circula<;ao no espa<;o comunitario. 

Num espa<;o com uma "unidade de conta" tendera a nao existir discrimina<;ao de pre<;os, pais 

os consumidores libertos da ilusao que pode ser originada pelas taxas de cambia procurarao 

assegurar urn mercado de bens e servi<;o concorrencial, ja que nao estarao dispostos a adquirir 

bens e servi<;os de pre<;os superiores, se estiverem disponiveis, em local geograficamente 

proximo, em condi<;oes mais favoraveis. 

(*)Commission des Communautees Europeennes (1990) 
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A discrimina~ao de pre~os s6 podeni surgir se a localiza~ao geognifica dos pontes de venda 

assim o permitir. 

Urn outre aspecto decorrente da integra~ao europeia e com impacto positive tern haver com a 

elimina~ao da incerteza cambial, reflectindo-se nas expectativas relativas ao comportamento 

do fndice de preyos interne, este efeito depende do grau de abertura da economia ao exterior. 

Tambem a nfvel das taxas de juro se faz sentir esse efeito da incerteza cambial, levando os 

investidores a exigir premios de risco, cujo valor depende da variabilidade media dos cambios 

e do seu grau de aversao ao risco, contribuindo deste modo para urn acrescimo da taxa de 

ciimbio real, que acaba por se repercutir no processo de selec9ao de projectos de investimento 

por parte dos agentes econ6micos (51) via taxa de juro. 

A eliminayao do risco cambial resultante da substitui~ao das diferentes moedas nacionais, por 

uma (mica, constitui urn factor de estabilidade, ja que a descida das taxas de juro implica 

dimuiyao dos problemas de selec~ao adversa de investimentos na Comunidade Uniao 

Europeia. 

Urn efeito relevante da eliminayao da incerteza cambial e o impacto sobre o nivel de 

crescimento econ6mico. DeGrauwe considera mesmo que o aumento do investimento (52) 

decorrente da baixa da taxa de juro implica urn acrescimo sustentado do produto. 0 

crescimento econ6mico torna-se endogene e tern efeitos que permanecem a Iongo prazo. 

Esta visao optimista dos efeitos da fixa~ao das taxas de ciimbio e consequente descida da taxa 

de juro, na taxa de crescimento do produto, nao considera outros aspectos importantes e que 

sao salientados por DeGrauwe. Segundo este autor, urn decrescimo da taxa de juro pode 

significar uma diminui~ao do rendimento esperado pelo investimento realizado e desta forma, 

pode levar a urn menor estimulo a sua efectiva9ao, resultando uma diminui~ao do crescimento. 

Para demonstrar empiricamente esta relayao, DeGrauwe analisa uma base de dados de 

investimento em pafses comunitarios - Japao e EUA - e chega a conclusao que a evidencia 

empfrica nao permite dizer que uma maior estabilidade cambial se reflecte num crescimento 

mais acelarado do produto ou do investimento. 
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Uma das hip6teses justificativas para a nao existencia empirica dessa rela9ao entre 

estabilidade cambial, investimento e produto, e a de que OS paises do SME nao sao areas sem 

risco cambial, pois na realidade as flutua9oes cambiais existem e os alinhamentos ocorrem. 

Mas tambem nos EUA, zona de moeda (mica, nao sao verificados niveis de crescimento e de 

investimento superiores aos restantes paises analisados. 

Dever-se-a ainda considerar outros aspectos decorrentes da integra9ao e que se prendem com 

uma reordena9ao dos poderes econ6micos instituidos a escala mundial, permitindo ao espa9o 

econ6mico comunitario ter uma posi9ao negocial refor9ada, num sistema onde os EUA 

ocupam uma posi9ao dominante podendo mesmo o EURO vir a disputar ao d6lar a lideran9a 

ao nivel das transac9oes internacionais, como meio de pagamento, unidade de conta e 

constitui9ao das carteias financeiras. 

No entanto, a substitui9ao das moedas nacionais pelo EURO significa tambem a perda das 

receitas de senhoriagem dos estados membros, Portugal e Grecia sao bastantes afectados 

devido as suas taxas de infla9ao e de reserva legal serem das mais elevadas relativamente a 

media comunitaria (nos ultimos anos a posi9ao de Portugal em termos de infla9ao alterou-se 

significativamente ), traduzindo-se em receitas de senhoriagem que em termos relativos com as 

obtidas pelos restantes paises poderiam ser mais interessantes. 

No entanto, e de acordo com o estabelecido nos Estatutos do BCE e do SEBC (*), as receitas 

de senhoriagem resultante da emissao do EURO serao distribuidos pelos estados membros, em 

fun9ao da participa9ao de cada pais naquela institui9ao (**). Naturalmente que as receitas de 

senhoriagem dependerao da procura da moeda comunitaria dentro e fora do espa9o europeu. A 

procura externa depende da forma como a nova moeda vier a substituir o d6lar americana, 

enquanto meio de pagamento nas transac9oes internacionais, situa9ao que podera ainda vir a 

revelar-se demorada, a semelhan9a do ocorrido como d6lar ap6s a Primeira Grande Guerra e a 

substitui9ao da lira estalina, enquanto moeda padrao internacional. 

(*) Protocolo, anexo ao Tratado de Maastricht, relativo aos estatutos do SEBC e do Banco Central Europeu- Art0 32° 5 

(**) ~ 39 do mesmo Protocolo - as participa9oes sao calculadas de acordo com o peso relativo da popula9ao e do PIB 

de cada pais no todo da Comunidade. 
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A digressao de enquadramento hist6rico efectuado, procurando enquadrar do ponto de vista da 

evolu9ao dos agregados monetarios, de liquidez e medidas de politica economical monetaria, 

por urn lado e por outro a analise te6rica sobre a evolu9ao do processo de integra9ao europeu , 

o quadro econ6mico e institucional no seio do qual o SME surgiu e funcionou ao Iongo da 

decada de 80 e a sua progressao para a cria9ao da uniao monetaria e econ6mica, teve como 

objective caracterizar o periodo em analise e identificar as variaveis basilares para o 

procedimento empirico a efectuar nos capitulos seguintes do trabalho. 

Ap6s urn conhecimento da realidade vivida nas decadas de 60/70/80 e 90 e possivel com 

maior rigor identificar as variaveis cruciais para a analise de "cluster" a efectuar, e procurar 

identificar interrela95es de politica econ6mica indispensaveis a compreensao das analises 

baseadas na metodologia de cointegra9ao, levadas a efeito na parte empirica do trabalho. 
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VII - Modelo Empirico - Analise da Integra~ao na UEM 

1- Analise de Clusters 

A convergencia econ6mica pretendida pelo Tratado de Maastricht e consignada nos criterios 

de convergencia para os paises constituintes da Uniao Europeia e uma condicyao basica para a 

efectividade da existencia da Moeda Unica, permitindo em simultaneo reduzir os cheques 

inerentes a uma tomada de decisao politica nesta materia. 

Uma forma de identificar expeditamente essas diferencyas e semelhancyas passa pela utilizacyao 

da "cluster analysis", aplicada a urn conjunto de indicadores previamente seleccionados que 

permitam retratar o tecido econ6mico dos paises em estudo. 

Na Amilise de Clusters, como em qualquer procedimento estatistico toma-se necessaria 

decidir sobre urn conjunto de questaes cruciais: 

• Que variaveis deverao servir de base para a formacyao de clusters? 

• Como ira ser medida a distancia entre os diversos cases em estudo? 

• Que criteria devera ser utilizado para conjugar os indicadores permitindo obter 

grupos relativamente homogeneos (clusters)? 

Uma das principais contribuicyoes na aplicacyao destes metodos de estatistica multivariada foi 

dada por Robert Sokal e Peter Sneath em 1963, com a obra "Principles of Numerical 

Taxonomy", demonstrando tratar-se de uma metodologia eficiente para aplicar a biologia. Nas 

ciencias Sociais a metodologia de clusters foi utilizada pelos antrop6logos para definirem 

areas culturais homogeneas (Driver, 1965 e Johnson, 1967), pelos psic6logos e pelos 

estudiosos da Ciencia Politico-Econ6mica e ainda pelos ge6grafos, tambem mais recentemente 

se verificou a sua utilizacyao para o estudo do tecido financeirolbancario portugues (tese de 

doutoramento ... ). 
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No que conceme a escolha das varhiveis, os grupos configuram-se por si pr6prios nao havendo 

necessidade de proceder a definic;ao de uma relac;ao causal entre as variaveis utilizadas. A 

analise de Cluster efectua uma sumarizac;ao de urn conjunto de dados que de outro modo seria 

impossfvel de sistematizar. 

Urn dos primeiros problemas com que nos deparamos na utilizac;ao do "Cluster analysis" e a 

identificac;ao da tecnica de analise mais apropriada. As tecnicas existentes podem ser 

integradas em quatro grupos diferentes: 

• Tecnicas de Optimizac;ao - partic;ao - em que se define previamente urn criterio de 

agrupamento e a sua optimizac;ao indica qual devera ser o grupo onde cada caso sera 

incluido, considerando que todos os casos pertencem a urn numero pre-determinado de 

grupos. Este tipo de tecnicas tern duas desvantagens: primeiro nao existe garantia de que o 

algoritmo fomec;a urn 6ptimo global ou mesmo s6 urn 6ptimo local; e, urn segundo Iugar, 

absorve uma capacidade e complexidade metodol6gica-informatica consideravel, pois 

obrigaria a considerar todas as possiveis partic;oes e escolher a melhor. 

• Tecnicas Hierarquicas - que foram as aplicadas neste trabalho e as mais utilizadas, 

baseiam-se na estimac;ao de uma matriz de semelhanc;as ou de diferenc;as em que cada 

celula da matriz descreve o grau de diferenc;a ou similitude encontrada entre dois valores da 

base de dados dos indicadores escolhidos para a analise. Os metodos hierarquicos 

subdividem-se em aglomerativos e divisivos. No primeiro caso parte-se de n grupos de 

apenas urn indivfduo cada, que vao sofrendo agrupamentos sucessivos ate a obtenc;ao de urn 

unico grupo com OS n indivfduos. No caso dos metodos divisivos a 16gica e a inversa, 

partindo-se de urn grupo apenas que engloba em si todos os individuos e atraves de urn 

processo sistematico de divisoes sucessivas obtem-se n grupos de urn elemento cada. 
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Nos metodos hienirquicos existem varias medidas de distancia ou aproxima~ao entre OS 

val ores de uma matriz de dados. A medida mais utilizada e descrita por Cormack ( 1971) como 

a distancia entre os dois casas (distancia Euclideana) calculada a partir da raiz quadrada do 

somat6rio dos quadrados das diferen~as entre os valores das variaveis, determinados para 

todos os indicadores. 

Para alem desta, e possivel referir: a distancia absoluta ou "City Black Metric" como sendo o 

somat6rio, do valor absoluto das diferen~as entre os valores das variaveis; a medida de 

distancia de Chebishev em que a distancia 6 tomada como sendo o valor maximo das 

diferen~as em modulo entre todos os casas considerados e o coseno dos vectores das variaveis, 

em que em cada passo do processo aglomerativo a matriz de semelhan~as/dissimelhan~as e 

recomendada de modo a determinar-se a rela~ao entre os grupos ja constituidos e os elementos 

ainda nao agrupados. 

No nosso caso utilizamos como medida de distancia, a distancia Euclideana para o metoda de 

Ward e o quadrado da Distancia Euclideana na base dos metodos de "Single linkage" e 

"Complete linkage". 

A terce ira questao da metodologia de clusters e determinar qual o criteria de agrega~ao ( ou 

desagrega~ao) a utilizar. Os te6ricos das metodologias consideradas nao indicam a partida urn 

criteria como o "melhor". E usual utilizar varios criterios e proceder a compara9ao dos 

resultados de modo a obter urn elevado grau de confian~a na analise efectuada. 
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Os criterios de agrega9ao mais utilizados sao: 

• "Single Linkage" ou metodo do "vizinho mais proximo", em que qualquer grupo e definido 

como o conjunto de casos em que qualquer elemento tern mais similitudes com urn 

elemento do mesmo grupo de que com qualquer outro elemento de outro grupo; ou seja, 

dois grupos sao reagrupados num s6, de acordo com a distancia calculada para os seus 

casos mais pr6ximos. 

Neste processo ha uma tendencia contractora, ja que cada caso tern uma maior propensao a 

se aglutinar a urn grupo ja formado do que a constituir urn novo. 

• "Complete Linkage" ou vizinho mais afastado - tern urn procedimento inverse uma vez 

que a distancia entre dois grupos e definida como sendo a distancia entre os seus elementos 

mais afastados ou menos semelhantes. De acordo com esta l6gica cada grupo passa a ser 

constituido como urn conjunto de elementos em que cada urn e mais semelhante a todos os 

restantes elementos do grupo, do que a qualquer dos elementos dos restantes grupos. 

• Criteria de Ward - tern como objective optimizar a variancia minima entre os grupos 

atraves da minimiza9ao da soma do quadrado dos erros. No inicio do processo cada 

individuo constitui urn grupo e possui uma soma do quadrado dos erros nula, sendo 

sucessivamente agrupados os individuos que provocam urn aumento minimo no valor da 

soma dos quadrados dos erros. A desvantagem deste metodo advem do facto de haver 

tendencia em constituir grupos de dimensao semelhante . 

Para alem destes tres criterios que sao aplicados no trabalho empirico desenvolvido sobre 

os indicadores da decada de 90, outros existem, embora sendo menos usualmente 

utilizados. Estao neste caso: 

• 0 criteria da media do grupo - em que se define a distancia entre dois grupos como sendo a 

media das distancias entre todos os pares de individuos constituidos por elementos dos dois 

grupos. Urn agrupamento passa a surgir como urn conjunto, em que cada individuo tern 

mais semelhan9a em media com todos os membros do mesmo grupo do que com todos os 

membros de qualquer outro grupo. 
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• 0 criterio do centroide - em que a distancia entre dois grupos e definida como a distancia 

entre os seus "centros" - media ponderada dos elementos de cada grupo. Uma desvantagem 

grave deste metodo e que se OS dois agrupamentos forem muito diferentes 0 "centroide" do 

novo agrupamento estani mais proximo daquele que for maior e as caracteristicas do grupo 

menor tenderao a perder-se por completo. 

Uma das desvantagens mais frequentemente assinaladas nesta metodologia e a utiliza9ao de 

unidades nas varic:iveis do modelo. A forma de superar esta Iimita9ao passa por apresentar 

todas as variaveis na sua forma estandardizada, com media nula e desvio padrao igual a 
unidade. 

0 metodo mais utilizado e 0 do "Vizinho mais Proximo", que combina inicialmente OS dois 

casos que tern a menor distancia Euclideana. A distancia entre o Cluster formado e as variaveis 

individuais e de novo recalculada em termos de distancia minima. 

A aplica9ao de metodologias hierarquicas permite a apresenta9ao dos resultados sob a forma 

de dendograma ou arvore de agrupamento que mostra todas as fases do processo. 

No procedimento da constitui9ao dos clusters urn problema que se coloca e determinar o 

numero de clusters a constituir, ou seja determinar urn criterio de paragem, nao existindo urn 

metodo para a determina9ao do numero de agrupamentos a constituir. 

Auto res que se dedicaram a discussao desta tecnica, caso de Korobow e Stuhr ( 1989), 

utilizaram urn programa computacional que maximiza a distribui9ao normal em redor das 

medias variaveis que definem OS clusters. Na aplicayaO efectuada procede-se a aglutinayaO 

com paragens sucessivas que permitem a constitui9ao de tres, dois e urn cluster, discutindo e 

analisando as diferen9as verificadas nos indicadores basicos utilizados para a elabora9ao dos 

agrupamentos. 

No modelo aplicado a Uniao Europeia procurou-se efectuar uma analise por decadas, baseada 

na sistematiza9ao da informa9ao relativa a diferentes aspectos da realidade economica, 

procurando evidenciar indicadores que pusessem em relevancia o caracter real e o monetario 

da economia. 
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~----------~-------~~-~-~---~---

Os indicadores escolhidos foram os seguintes: 

• PIB- Produto Interne Bruto/Populac;ao Total 

• CPRIV - Consume Privado aos prec;os de mercado/PIB a prec;os de mercado 

• CPUBL - Consume Publico aos prec;os de mercado/PIB a prec;os de mercado 

• DESEMP.- Desemprego em relac;ao a Populac;ao Activa Civil 

• INFLAC.- Taxa de Inflac;ao- Deflactor do PIB 

• BTC - Balanc;a de Transacc;oes Correntes/PIB 

• DIVPUB - Dfvida Publica Globai/PIB 

• FINANCSP- Financiamento do Sector Publico em percentagem do PIB 

• TAXA JUR- Taxa de Juro de Longo Prazo 

• TAXA JRE- Taxa de Juro Real de Longo Prazo 

• CSUR- Custos Salariais Unitarios Reais Variac;ao Anual 

• FBCF - Formac;ao Bruta de Capital Fixo aos prec;os de Mercado sobre PIB a prec;os de 

Mercado 

• RASS - Remunerac;ao por assalariado deflacionada pelo fndice de prec;os implfcito do PIB 

Procurou-se, com base nos indicadores supracitados, analisar por decadas (60, 70, 80 e infcio 

dos anos 90) a proximidade relativa dos pafses considerados, que afinidades da realidade 

econ6mica e exteriorizada pelos pafses constituintes da futura Uniao Monetaria Europeia e se 

a proximidade econ6mica sendo uma condic;ao basica para uma verdadeira Uniao Econ6mica 

e Monetaria e para a existencia das condic;oes necessarias indispensaveis ao surgir da moeda 

unica tern vindo a observar-se na realidade. Por outro lado, procurou-se verificar ao Iongo dos 

diferentes perfodos temporais qual a posic;ao relativa ocupada por Portugal e quando se 

verifica uma maior aproximac;ao a media europeia e necessariamente uma constituic;ao de urn 

cluster mais cedo, que aglutine Portugal. 
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---------~--------------'-----------

Em termos de sintese da informa9ao temos: 

1. Variaveis Base: 

PIB 

CONSUMO PRIV ADO 

CONSUMO PUBLICO 

FBCF 

2. Distancia Minima 

Distancia Maxima 

0.564 

22.829 

Media 

92.33 

63.93 

13.09 

22.87 

No 7° p/8° step D Eucl. 3.955 ~ 6.487 

3. Escala correspondente no Dendograma 

Distancia Minima ::: 0.6178 

Distancia Maxima ::: 25 

1a Fim de Cluster 3.955636 :::4.33 

() 

39.16 

5.72 

2.25 

2.41 

6.484 7240 ::: 7.1 0 8° 

8.42413 :::9.225 9° 

4. Clusters 

Ate 9.225 I NL WD L DK F B 

UK 

Ate 1.10 

GR IRL EP 

I NL WD L.DK F B 

UK 

GR IRL 

E p 
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Minimo 

28.7 

56.9 

8.6 

18. 

Maximo 

136.5 

74.0 

17 

25.8 



1. Variaveis Base: Media 8 

PIB 96.9 41.99 

C. Privado 61.91 5.46 

C. Publico 15.57 3.21 

FBCF 23.62 1.92 

Inflac;ao 5.19 1.37 

B.T.C. 0.15 1.50 

RASS 4.74 1.35 

2. Escala do Dendograma 

Distancia Minima 

Distancia Maxima 

0.863441 

38.137115 

9.543 

::: 0.566 

- 25 

7° p/8° dist. p/ 

3. Escala Correspondente do Dendograma 

Distancia Minima 0.566 

Distancia Maxima 25 

I o Fim de cluster 
ICICLE PLOT 

9.543198 

4. Clusters 

15.528152 

18.413387 

1° ate 6.256 B WD F NL I L 

DK 

UK 

GR P E 

IRL 
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DENDOGRAMA 
6.256 

I 0.179 

12.071 



--------~-------~·-·-----

2°ate 10.179 B WD F NL I L 

DK 

GR P E IR 

3° ate 12.071 B WD F NL I L 

DK UK 

GR P E IR 

1. Variaveis Base: Media 

2. 

PIB 

CPRIV 

CPUB 

FBCF 

DESEMP 

INFLAC 

BTC 

DIVPUB 

FINANCSP 

T.JUR 

T.JUREAL 

CSUR 

RASS 

Distancia Minima 

Distancia Maxima 

92.08 
61.93 
19.23 
22.13 

9.39 
6.83 

-0.48 
64.51 
-5.04 
11.04 
4.78 

-1.26 

5.576359 

61.209606 

17.344913 

1.18 

3. Escala Correspondente do Dendograma 

Distancia Minima 

Distancia Maxima 

2.277659 

25 

() 

36.74 
3.61 
6.35 
5.83 
4.37 
5.22 

2.412 
29.3 
4.9 
3.31 
2.39 
0.86 
0.68 
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--------~-----------~~----

Fim I 0 de cluster 

4. Clusters 

Ate 7.084 

Ate II.047 

Ate 13.3969 

Escala no Oendograma 

17.344913 

27.046249 

32.80072 

46.239277 

BNLFIE 

OK UK 

IRL 

WDL 

GR P 

BNLFIE 

OK IRL UK 

WDL 

GR P 

B NL F UK I E OK IRL 

WD L 

GR P 
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7.084 

11.047 

13.3969 

18.886 



1. Variaveis Base: Media 
PIB 88.21 
CPRIV 60.87 
CPUB 17.32 
FBCF 21.08 
DESEMP 8.33 
INFLAC 5.69 
BTC -0.21 
DIVPUB 69.20 
FINANCSP -4.60 
T.JUR 11.39 
T.JUREAL 5.83 
CSUR 0.53 
RASS 1.91 

2. Distancias na escala Dendograma 

Distancia Minima 

Distancia Maxima 

3.501516 

90.287033 

go ~9 

3. Clusters 

Ate 5.538 WD NL E 

B IF UK IRL 

DK 

L 

GR 

p 
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8 
34.31 

5.15 
3.43 
2.88 
4.15 
5.21 
2.93 

34.38 
5.53 
3.06 
2.25 
1.56 
1.26 

::: 0.96955 

25 

::: 5.5377 

::: 6.733878 

::: 8.3274 

:::9.1974 



Ate 6.734 WD NL E B I F UK IRL DK 

L 

GR P 

1. Variaveis Base: Media 
PIB 92.1g 
CPRIV 6I.og 
CPUB 17.27 
FBCF 20.5 
DESEMP 9.09 
INFLAC 5.07 
BTC 0.22 
DIVPUB 70.73 
FINANCSP -4.46 
T.JUR 10.46 
T.JUREAL 5.3 
CSUR -0.99 
RASS 0.93 

2. Escala do Dendograma 

Distancia Minima 3.g21471 

Distancia Maxima 92.5g7311 

60 ~70 17.531336 

70 ~go 22.20g256 

go ~9 27.9g744 

9° ~ 10° 2g.67g9g6 

3. Clusters 

Ate 5.9966 B NL WD F E I IRL 

DK UK 

L 

p 

GR 
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8 
32.43 

5.42 
3.33 
3.27 
4.7 
4.11 
2.g1 

34.73 
2.05 
2.9g 
2.05 
1.74 
1.55 

- 1.031g6 

25 

:::4.7347 

::: 5.99366 

::: 7.557 

::: 7.743g 



STEPS 

1 

5 

8 

10 

NOTA: 

Ate 7.557 B NL WD F E I IRL DK UK 

L 

p 

GR 

ANALISE DE CLUSTERS- MAPA DE RESUMO 

DEC. DE60 DEC. DE 70 DEC. DE 80 

I, NL B,WD B,NL 

WD,L,DK,F,GR, F,NL,B, WD,I, F,I,B,NL,GR, P, 

IRL, E, P GR,P DK,UK 

DK, F, B, WD, L, I B,WD, I, NL, F, WD,L,B,I,F,NL, 

L,GR, P, E, IRL E,DK,UK,IRL 

GR,IRL,E,P,B,DK, B, WD,I,NL,F,L, B,I,F,NL,E,DK, 

F,WD,L,I,UK DK,UK UK,IRL,GR,P 

PORTUGAL PORTUGAL PORTUGAL 

1 3aglutina~ao=5step 1 3aglutina~ao=5 1 3aglutina~ao=3 

com Espanha step com Grecia step com Grecia 
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MEDIA 90-92 ANODE92 

WD,NL B,NL 

B, I, F, UK, IRL WD, F, B,NL,DK,UK, E I 

B,I, UK,IRL,DK, 

WD,NL,E 

GR,P,B,I,F,UK,IRL L,P ,B, WD,F,NL,E,I,IRL,D 

,DK, WD,NL,E,L K,UK 

PORTUGAL PORTUGAL 

1 3aglutina~ao=9step 1 3aglutina~ao=9step com 

com Grecia Luxemburgo 



ANALISE ESTATISTICA 

VARIA VEL DECADADE60 DECADADE70 DECADA DE 80 

MED. DES.PMiN. MAx. MED. DES.PMiN. MAx. MED. DES. P.MiN. MAX. 

PIB 92,33 39,I6 28,7 136,5 96,9 4I,99 32,4. I48,9 92,08 36,74 28,4 139,4 

CPRIV 63,93 5,72 56,9 74 6I,9I 5,46 54,4 72,7 6I,93 3,6I 54,6 67,3 

CPUBL I3,09 2,25 8,6 I7 15,57 3,21 10,7 22,9 19,23 6,35 13,6 36,3 

FBCF 22,87 2,41 18 25,8 23,62 1,92 19,2 26 22,13 5,83 17,3 38,7 

DESEMP 9,39 4,37 2,3 18,5 

INFLAC 5,19 1,37 3,1 7,2 6,83 5,22 1,9 17,6 

BTC -0,15 1,5 -2,9 1,4 -0,48 2,41 -4,3 3,1 

DIVPUB 64,51 29,3 12,6 117,8 

FINANCSP -5,04 4,9 -I3,5 3,7 

TXJUR II,4 3,3I 6,8 I7,6 

TXJRE 4,78 2,39 -I 8,4 

CSUR -I,26 0,86 -2,9 0,3 

RASS 4,74 I,35 2,8 7,I I, I8 0,68 0,2 2,3 

' 

MEDIA DE 90-92 92 

MED. DES.P MiN. MAx MED. DES.P MiN. MAx 
88,2I 34,3I 35 I34,9 92,I8 32,43 35,3 I30,8 

60,87 5, I5 52,3 73,2 6I,08 5,42 52,5 74,3 

I7,32 3,43 I2,2 24,9 I7,27 3,33 II,9 24,I 

2I,08 2,88 I7,4 26 20,5 3,27 I5 26,3 

8,33 4,I9 I,7 I6,3 9,09 4,7 I,5 I7,6 

5,69 5,2I 0,6 I7,6 5,07 4,1I 0,3 I4,9 

-0,2I 2,93 -5,7 3,8 0,22 2,8I -3,4 5,8 

69,2 34,38 6,8 I28,6 70,73 34,73 5,3 130,6 

-4,6 5,53 -I8,2 4,I -4,6I 4,02 -13,3 2,6 

1I,39 3,06 8,4 I7 10,46 2,98 7,8 I7 

5,83 2,25 I 9,I 5,3 2,05 I 8,7 

0,53 I,56 -I,7 3,9 -0,99 I,74 -5,5 I,2 

I,9I I,26 0 4,I 0,93 I,55 -3,1 3,7 
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Com o objective de proceder a urn estudo mais detalhado da decada de 90 e de robustecer a 

analise estatistica utilizada e ultrapassar dificuldades resultantes de incoen!ncias de series 

estatisticas num periodo relativamente Iongo (3 decadas e meia), utilizou-se urn conjunto de 

indicadores caracterizadores da decada de noventa (de 91 a 98, inclusive) e sabre eles 

desenvolveu-se urn estudo de clusters baseado em tres metodologias: o metoda do vizinho 

mais proximo, mais afastado e metoda de Ward. 

Os indicadores escolhidos tiveram mais uma vez a preocupa~ao de revelar os aspectos reais e 

monetarios da economia, procurando exteriorizar ou aproximar-se dos criterios de 

convergencia do Tratado de Maastricht: 

• PIBPC - PIB per capita a pre~os correntes; 

• TDTOT- taxa de desemprego total; 

• CSCURVA- custos salariais unitarios reais, varia~ao anual; 

• RPTDDC - remunera~ao par trabalhador deflaccionado pelo deflactor do consumo; 

• CPPMH - consumo privado aos pre~os de mercado, par habitante; 

• CPPM - consumo publico aos pre~os de mercado; 

• FBCFPC - forma~ao bruta de capital fixo a pre~os correntes; 

• IDCP - infla~ao deflator do consumo privado; 

• BTC - balan~a de transac~oes correntes; 

• DIVPUB- divida publica em percentagem do PIB. 

Tratando-se a analise de "Clusters" de uma metodologia "cross-section" procedeu-se a urn 

previa calculo da media dos indicadores, no periodo compreendido entre 91 e 98 (inclusive), 

posteriormente desenvolveu-se uma analise dos indicadores em do.is momentos temporais 

importantes para determinar o posicionamento de Portugal no percurso para a uniao monetaria, 

96 e 98. 
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Atraves da analise dos resultados e possivel retirar quatro conclusoes de importancia 

significativa: 

• Nos tres metodos utilizados ha coerencia na informa9ao; 

• Os primeiros paises a serem aglutinados/a constituir "cluster" sao os mesmos; 

• Portugal, em cada periodo temporal constitui urn 1° cluster, evidenciando uma coerencia 

nas tres metodologias, revelando uma progressao na sua integra9ao nos "clusters" ao Iongo 

da decada; 

• Em qualquer dos periodos analisados (96, 98 e media do periodo) a primeira aglutina9ao 

processa-se com a Espanha,demonstrando similitude das caracteristicas do tecido 

econ6mico. 

ANALISE DE CLUSTERS- MAPA RESUMO 

1996 

STEPS WARD SINGLE LINKAGE COMPLETE LINKAGE 

1 FIN,UK FIN,UK FIN,UK 

5 NL,A,S,DK,D,F NL,A,S,DK,D NL,A,S,DK,D,F 

9 B,I,E,P ,IRL,FIN,UK,DK NL,A,S,DK,D,F,FIN,E,P,B,I E,P,B,I,IRL,FIN, UK,DK,D,F,NL 

D,F,NL,A,S A,S 

12 GR,E,P,IRL,FIN,UK,B,I, E,P,IRL,NL,A,S,DK,D,F,FI, GR,E,P,DK,D,F,NL,A,S,IRL,FI 

DK,D,F,NL,A,S GR N,UK,B,I 

NOTA: PORTUGAL PORTUGAL PORTUGAL 

1 3aglutina~Yiio=6step 1 3aglutina~Yiio=8step 1 3aglutina~Yiio=6step 

com Espanha com Espanha com Espanha 
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1998 V ALORES PREVISIONAIS 

STEPS WARD SINGLE LINKAGE COMPLETE LINKAGE 

1 FIN,UK FIN,UK FIN,UK 

5 NL,A,S,DK,D,E,P NL,A,F,FIN, UK,S,DK,D NL,A,F,DK,D,E,P 

9 F,N,A,S,DK,D,IRL,FIN,U DK,D,F,A,NL,IRL,FIN,U FIN,UK,S,IRL,DK,D,F,A, 

K,GR,I K,S,E,P NL,GR,I 

12 E,P,IRL,FIN,UK,B,GR,I DK,D,F,A,NL,E,P,S,UK,FI GR,I,E,P,FIN,UK,S,IRL,D 

N,IRL,GR,I K,D,F,A,NL,B 

NOTA: PORTUGAL PORTUGAL PORTUGAL 

1 •aglutina¥lio=4step 1 "aglutina9lio=6step 1 •aglutina¥lio=5step 

com Espanha com Espanha com Espanha 

VALORES MEDIOS DO PERIODO 

STEPS WARD SINGLE LINKAGE COMPLETE LINKAGE 

I FIN,UK FIN,UK FIN, UK 

5 NL,A,S,DK,D,F NL,A,S,D,F NL,A,S,DK,D,F 

9 B,I,E,P,IRL,DK,D,F,NL,A,S DK,D,F,NL,A,S,FIN,UK,E E,P,IRL,B,I,NL,A,S,FIN, UK 

P,B,l 

12 GR,E,P,IRL,B,I,DK,D,F,NL E,P,IRL,NL,A,S,DK,D,F ,FI GR,E,P,IRL,DK,D,F,NL,A,S,FI 

,A,S,FIN,UK N,GR,UK N,UK,B,l 

PORTUGAL 

NOTA: 1 "aglutina9lio=6stepcom PORTUGAL PORTUGAL 

Espanha 1 •ag!utina9lio=8step 1 "aglutina9lio=6step 

com Espanha com Espanha 
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PAISES 

No CODIGO 

I B 

2DK 

3DK 

4GR 

5E 

6F 

71RL 

8 IRL 

9L 

10NL 

11 A 

12 p 

13 FIN 

14 s 
15 UK 

2- Modelos Cronol6gicos - Aspectos Te6ricos - Enquandramento 

2.1 Enquadramento Teorico 

Os modelos econometricos poderao ser "cross section" ou modelos de dados de corte temporal 

(seccionais) ou de sucessoes cronol6gicas, com os quais se pretende efectuar o estudo de urn 

determinado fen6meno ao longo do tempo, eventualmente em paralelo com outro{s) 

fen6meno(s), que digam respeito a populayao em causa. 
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No nosso caso, a analise de "clusters" insere-se numa metodologia de analise "cross-section", 

enquanto que a metodologia de cointegrayao esta relacionada com o processo de estudo de 

modelos cronol6gicos. Em relayao a estes, dever-se-a distinguir os modelos dinamicos - que 

incluem regressores desfasados de urn ou mais periodos dos modelos estaticos - que 

comportam apenas valores referentes a urn periodo contemporaneo para os regressores. 

Deste modo, os primeiros utilizam-se na modelizayao do processo de ajustamento de 

equilibria, os segundos testam a relayao de equilibria decorrente da Teoria Econ6mica. Os 

modelos dinamicos tern subjacentes a si pr6prios uma l6gica de curto-prazo revelando o 

"estado de transi9ao" - de desiquilibrio em que as sucessoes cronol6gicas se encontram fora da 

traject6ria de equilibria, embora convergindo para ela; enquanto os modelos estaticos testam 

uma l6gica de Iongo prazo, onde esta em causa uma relayao duradoura. 

2.2 Conceitos Basicos 

A elaborayao de urn estudo mais aprofundado sabre os modelos supra referidos necessita de 

uma abordagem aprioristica de determinados conceitos. Assim, urn dos fundamentais e o 

processo estotastico, ou seja, conjunto ordenado de variaveis aleat6rias: { Xt t e T}com T * 

0, sucessao cronol6gica e o conjunto de observa9oes feitas em periodos de tempo 

equidistantes (tempo discrete) num determinado intervale de tempo, ou seja, e uma das 

infinitas realizay5es de urn processo estocastico limitado no tempo. 

Diz-se que urn processo e estacionario ate a 2a ordem (ou estacionario em covariancia) se 

verificar as condi9oes: 

• E [Xt] = J.l, 'lit 

• EI(XHt) (Xt-~ -1.1.)1 = 6(k), Vt, k:?: U 

ou seja a varHincia () (U) e a autocovariiincia de ordem k- ()(k), k * U existem e nao 

dependem do tempo hist6rico (t), bern como a media. 
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--------~-----------~-------- --

Urn exemplo de urn processo estaciomirio na covariiincia eo ruido branco (white noise). Trata

se de urn processo constituido por uma sucessao de variaveis { e 1, e2, ... , et} com a mesma 

distribui9ao de probabilidade, media constante ~ E{et}= J..l., com J..1. = 0, habitualmente, e 

variiincia constante tam bern ao Iongo do tempo E{ Et1 }=o2_e- f e covariancia nula para todo o x 

inteiro, diferente de zero. 

Com base neste processo estacionario e possivel obter urn segundo processo, denominado 

autoregressive de ordem p, Xt - AR (p ): 

Xt =~ $i Xt-i + oc +et (I) 
i=I 

se p=I ~Xt=$Xt-I +oc+et AR (1) (2) 

0 AR (I) caracteriza-se por ser urn processo estocastico gerado por consecutivos cheques 

aleat6rios { e I, e2, ... , et} ,causados por urn processo de ruido bran co. A sua estacionaridade 

depende do mesmo $ e IR, ser l$1 <I, neste caso o processo caracteriza-se porter : 

E IXtl = J..1. = oc VIXtl=<>,x = 8'3 K(k)= Q>~.<>1k n- r:.-w-
onde V IXtl e K(k) sao a variancia e autocovariancia do processo (2). Se procedermos a 
urn 

desfazamento D, podemos reaquacionar a expressao 2: 

(1- $D) Xt = oc+et 

Xt=_I _ (oc+et) 
I-$D 

A raiz do polin6mio de desfazamento $ (D) = I- $0 obtem-se fazendo: 

I- $D = 0~ D*=_I (a) 
$ 

se a raiz for ID*I> I, resulta que IDI < I. Oeste modo, a estacionaridade em covariiincia do 

processo AR (I) s6 se verific~ desde que nao se observe uma raiz unitaria no processo 

estocastico da gera9ao da sucessao (b). 

a) os processos autoregressivos sao sempre invertiveis - Muller eta!. ( 1993) 

b) Processo Estocastico de Gera9ao da Sucessao- PEGS ou Data Generating Process (DGP). 
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SeD*= 1=> o processo resultante e a expressao (2) com ~=1 ou seja, Xt= Xt-1 + oc+Et ou seja, 

o denominado passeio aleatoric dirigido se ex:* 0, com "drift". 

Este processo nao e estaciomirio ja que por recursividade, se verifica que os mementos de 1 a e 

23 ordem depende~ do tempo (53). 

Se se aplicar o operador diferen9a ao passeio aleatoric, obtem-se urn outro processo, esse sim 

estacionario: 

~Xt= oct+ Et 

0 processo "passeio aleatoric" considera-se urn processo estacionario na diferen9a, ou seja, 

integrado de ordem 1, Xt- I (1). 

Assim, considerou-se que urn processo estocastico e integrado de ordem d, Xt - I (d), se 

necessitar de sofrer "d" diferencia9oes para ser estacionario na covariancia, ~ d Xt - I (0). A 

ordem de diferencia9oes e dada pelo numero de raizes unitarias que sao verificadas existir no 

processo estocastico de gera9ao de dados de {Xt}. 

Pode-se demonstrar que caso 1~1 < 1 os processes AR (1) estacionario (54) e com "trend" 

deterministico (55), tern sempre urn mecanisme corrector de erros (M.C.E.) e oscilam em 

tomo de uma trajectoria permanente de Iongo prazo. Ou seja, qualquer choque ao surgir acaba 

por ter uma dura9ao limitada e a velocidade da sua absor9ao sera tanto maior quanto menor 

for, em valor absolute, o parametro ~· 0 M.C.E. surge como "urn estabilizador automatico", 

dos processes. Deste modo, a existencia de uma raiz unitaria em qualquer dos processes 

implica uma ausencia do factor "estabilizador" pelo que as situa9oes de altera9ao passam a ter 

efeitos com persistencia no Iongo prazo. 
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Se considerarmos o processo generico AR (p) pode ser reescrito da seguinte forma: 

Xt- ~I Xt-I - ~2 Xt-2 - .... - ~p Xt-p = oc + Et 

ou 

~p (D) Xt =et 

Diz-se que e assimptoticamente estaciomirio, quando as p raizes da equa9ao caracteristica ~p 

(D) = 0 se situam fora do intervalo -I, 1. 

Este processo revela tambem urn M.C.E. desde que seja estaciomirio; se possuir uma raiz 

unitaria, toma-se instavel, ja que as altera9oes (Et, t = I, 2, ) tern urn efeito duradouro 

impossibilitando urn equilibria permanente no tempo. 

Este modelo AR(p ), pode ser encarado como urn caso particular de urn modelo com 

componente autoregressiva e de medias m6veis, designado por ARMA (p, q) (56). A 

semelhan9a do modelo AR(p) a estacionaridade deste processo esta dependente da condi9ao 

de as raizes se situarem fora do circulo unitario. 

2.3 Importancia das Raizes Unibirias 

Anteriormente evidenciou-se a importancia das raizes unitarias na estabilidade dos processos 

estocasticos, toma-se agora necessaria determinar qual a metodologia a aplicar para detec9ao 

da existencia de uma raiz unitaria num processo estocastico de gera9ao de dados. Com essse 

objectivo, vamos come9ar por considerar que os erros sao gerados por urn ruido branco p e 

seguem uma distribui9ao Normal de media nula e variancia constante em t: 

Et - N (0, 8') (57). Ou seja, o estimador dos minimos quadrados (OLS) neste caso possui as 

propriedades estatisticas de nao enviesamento, consistencia e eficiencia, surgindo como o 

melhor estimador para os parametros do modelo dinamico autoregressive. 
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---- --~---------- ~~--·· ~- -~---~-

Por outro lado, o estimador OLS e uma fun9ao linear dos erros e deste modo segue uma 

distribui9ao Normal: f3 - N ([3, o~.(x'xr 1 ), sendo para tal necessario que se verifiquem as 

condi9oes do Teorema do Limite Central: 

• a media deve convergir para o(s) verdadeiro(s) valor(es) do(s) parametro(s); 

• a variancia deve ser finita convergindo para zero. 

Considerando a expressao do OLS para estima9ao de urn vector de parametres: 

[3= f3 + (x'x1Tr1
• X'EIT 

com: f3 - vector com k parametres desconhecidos 

[x'x](k x k)- matriz contendo os produtos cruzados dos k regressores do modelo. 

Dever-se-ao respeitar os seguintes pressupostos: 

a) Plim x'x/ T= Q, sendo Q uma matriz definida positiva finita. 

b) Plim x'E/ T= 0 

0 pressuposto (a) significa que para haver convergencia da distribui9ao de probabilidade do 

OLS para uma distribui9ao degenerada em [3, tern que haver estacionaridade fraca no processo 

estocastico de gera9ao dos dados . 

0 pressuposto (b) estabelece que os regressores tern que ser ortogonais aos erros, de modo a 

que o OLS identifique os parametres, o que requer que, no caso de modelos com variavel 

explicativa desfasada devera haver ausencia de correla9ao entre os erros . 

Nestes p ressupostos podemos aplicar o Teorema do Limite Central para justificar que: 

B ~ N [f3, o~/ T a-11 

0 teste de Dickey e Fuller (1981) vai tirar partido das propriedades do OLS para verificar a 

validade estatica da hip6tese de existencia de uma raiz unitaria no modelo AR(1), nas suas 

diferentes versoes. 
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A aplica9ao do teste t de Dickey - Fuller pode basear-se num modelo de suporte: 

~xt = 8xt-I + Et - Ensaiar urn caminho aleat6rio contra urn AR( I) estaciomirio de media 

nula. 

~xt = 8xt-I + oc + Et - Ensaiar urn caminho aleat6rio contra urn AR(l) estaciomirio de 

media nao nula. 

~xt = 8xt-I + oc + 8t + Et - Ensaio de uma tendencia estocastica contra uma tendencia 

deterministica (linear). 

Em todos os casas a hip6tese nula a ser ensaiada e HO: 8 = 0, com 8 = ~ - I e a estatistica de 
1\ 1\ 

teste e: T= ~-II d.p.(~) 

Com ~ - estimador dos minimos quadrados de ~ 
1\ 

dp (~)- desvio padrao do estimador de OLS de~ 

t - T - student 

No entanto, esta hip6tese de estatistica t ter distribui9ao T - student s6 e valida se o OLS 

convergir para uma distribui9ao Normal: 

'-'T (~- ~) ~ N (0, 8') 

No entahto, Dickey e Fuller demonstraram que na presen9a de raiz unitaria aquele estimador 

(OLS) deixa de convergir para uma distribui9ao conhecida e em amostra finita. Aqueles 

autores constataram que o OLS tende a subestimar o parametro ~ , levando a que se cometa 

frequentes vezes o erro de primeira especie (regeitar HO: 8 = 0 sendo verdadeira). 

No ambito do teste de Dickey e Fuller e de referir a possibilidade do OLS nao identificar o 

parametro de interesse nos modelos de suporte devido a eventual existencia de correla9ao 

significativa entre o regressor (a variavel dependente desfazada de urn periodo) e o erro. Esta 

correla9ao torna-se mais significativa se {Et} estiver autocorrelacionado, ou seja, urn processo 

de medias m6veis. 
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Neste caso e aconselhavel proceder ao teste aumentado de Dickey e Fuller (ADF), que vai 

basear-se nos mesmos modelos do teste de D.K., mas inclui as primeiras diferen9as desfazadas 

de urn ou mais periodos de forma a garantir a ortogonalidade entre os regressores e os erros. 

2.4 Cointegra~ao 

Se considerarmos Yt e Zt como processos invariados estacionarios ou com uma tendencia 

deterministica identica, por forma a evoluirem paralelamente no tempo nao se coloca o 

problema de a forte correla9ao contemporiinea entre ambos ignorar uma eventual regressao 

espuria ja que a sua evolu9ao de Iongo prazo demonstra uma "trend" com urn. 

Esta situa9ao retrata a no9ao de cointegra9ao. Assim, duas sucessoes dizem-se cointegradas 

quando a sua combina9ao linear e estacionaria, sendo et = yt - l3zt tem-se que et - I (0). 

0 vector [ 1-13] e o vector cointegrante; et - I (0) significa que a sucessao dos erros oscila 

aleatoriamente em tomo de urn nivel fixo, com uma variiincia finita. 

0 conceito de cointegra9ao surge enquanto conceito econometrica como extraordinariamente 

importante, porque permite por em evidencia que nem sempre e correcto estacionarizar 

previamente as sucessoes atraves das primeiras diferen9as (procedimento sugerido por Box e 

Jenkins - Teoria dos Modelos ARIMA); pois embora tal procedimento permita evitar os 

problemas decorrentes das regressoes espurias, tern como custo uma perda de informa9ao e 

como consequencia perda da eficiencia na estima9ao dos pariimetros atraves do OLS, que 

resulta de eliminar a componente tendencia em ambos os processos e a possivel rela9ao de 

equilibria a Iongo prazo que entre eles possa existir. 

Para estimar o vector cointegrante, que tern como objectivo evidenciar a rela9ao de equilibria 

e testar a existencia de cointegra9ao, recorre-se ao teste de Engle-Granger a dois passos: 

• Estima9ao do modelo yt = l3zt + et utilizando o OLS e aplicar o teste ADF a sucessao 
1\ 

residual { et} para verificar se e I (0). 
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No entanto, dever-se-a ter em aten9ao que a rejei9ao de HO:a =0 nao implica 

necessariamente que haja cointegra9ao entre as duas sucessoes embora se possa concluir 

que nao existe uma rela9ao espuria. 

• Efectuar uma estima9ao do modelo nas primeiras diferen9as dos residues 
1\ 

~yt=f3,~t+A..Et-l+~t- N (0,82
) 

e testar HO:A. (= ~ - 1) = 0 se se rejeitar Ho os do is processes sao cointegrados 

E importante referir que a cointegra9ao implica causalidade, no caso de duas variaveis; 

Granger (1988) demonstrou que se existir cointegra9ao entao existira causalidade pelo menos 

numa direc9ao. 

Aplicayoes empiricas da metodologia descrita sao variadas; podemos citar, por exemplo 

Jenkinson (1986), Hall (1986), Small and Porter ( 1989), Allen and Connolly (1989), Yoshida 

( 1990), e para Portugal, Ramalho ( 1990), Pinheiro ( 1990) e Gaspar e Pinheiro ( 1990). 

Testar a existencia de cointegra9ao relativamente a urn conjunto de variaveis,na pratica traduz

se por testar a existencia de raiz unitaria no vector dos residues da regressao cointegrada. 

Se se considerar o caso de duas variaveis Yt e Xt, ambas integradas de ordem urn, testar a 

existencia de cointegra9ao entre as duas series de valores e testar a presen9a de raiz unitaria no 

vector de residues Ot, obtido a partir da aplica9ao do OLS ao modelo: Yt= oc + f3Xt + ut 

Se nao for possivel rejeitar a hip6tese nula de raiz unitaria no vector dos residues Ot, entao 

isso quer significar que a serie nao e estacionaria, e Yt e Xt nao sao cointegrados. Deste modo, 

nao ha evidencia empirica para suportar uma rela9ao de equilibrio entre Yt eXt. 

Engle e Ganger sugerem a utiliza9ao de tres testes para verificar a existencia de cointegra9ao 

num dado numero de variaveis: teste de Durbin - Watson; teste de Dickey - Fuller (DF) e o 

teste aumentado de Dickey- Fuller (ADF). 

• 0 teste de Durbin - Watson baseia-se na utiliza9ao da estatistica de Durbin Watson 

calculada de Cit, vector de residues da regressao cointegrada. 
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A hip6tese nula consiste em testar seas variaveis nao estao cointegradas ou que D.W.= 0. A 

distribuiyao estatistica depende do numero de variaveis incluidas na regressao de 

cointegrayao e no numero de observayoes (58). 

• Os testes DF e ADF sao os mais utilizados em termos empiricos , quer para testar a 

existencia de cointegrayao, quer para determinar a ordem de integrayao das series 

consideradas. 

0 teste de Dickey-Fuller foi primeiramente formulado por Fuller (1976) e mais tarde ampliado 

por Dickey e Fuller (79 e 81 ). Este teste envolve a estimayao atraves do OLS, da seguinte 

equayao: 

~fit= J3 fit- I + Et 

em que ut-I representa o vector de residuos da regressao de cointegrayao. A hip6tese nula testa 

a ausencia de cointegrayao, ou seja,a existencia de uma raiz unitaria no vector fit,ou seja J3 = 0. 
1\ 

0 teste e calculado com base no valor da estatistica t de J3, que tern uma distribuiyao que 

depende nao s6 do numero de observayoes, mas tambem do numero de variaveis incluidas na 

regressao de cointegra9ao. Os valores criticos aparecem tabulados por Engle e Granger (1987) 

para duas variaveis e 1 00 observa9oes e por Engle e Y oo (1987), para mode los com rna is de 

cinco variaveis e amostras de 50, 100 e 200 observayoes, Mackinnan (199I) sugeriu uma nova 

tabela que permite calcular os pontos criticos do teste de D.F. para qualquer numero de 

observayoes em modelos com mais do que 6 variaveis. 

Uma limitayao do teste de D.F. e que e somente aplicavel se na equayao supra referida o 

vector dos residuos Et nao evidenciar a existencia de autocorrelayao, nestes casos e preferfvel 

utilizar o teste ADF. 

Para utilizar o teste aumentado de D.F. procede-se a estimayao do modelo: 

~fit= J3 ut-I + oc ~ut-I + .... + oc p ~ut-p + Et 

atraves do OLS, de tal forma que o numero de "lags" p e seleccionado de tal forma que Et nao 

revele a existencia de autocorrelayao. 
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Do mesmo modo que com o teste de D.F., tambem neste caso o teste e aplicado atraves do 

calculo da estatistica t para j3. Os valores criticos que dependem do numero de variaveis e do 

numero de observa9oes encontram-se tambem tabulados par Engle e Yoo (1987), Blangiewicz 

e Charenza (1990) obtiveram os val ores criticos para pequenas amostras (entre 15 e 50 

observa9oes), mas somente para modelos sem termo aut6nomo. 

Na realidade, o teste de D.F. pode ser considerado como urn caso especial do teste de ADF, foi 

nesta linha que se procedeu em termos empiricos neste trabalho partindo de urn teste de D.F. 

aumentado com 3, 2, 1 lag e no caso se nao se verificar a existencia de autocorrela9ao de 

residuos proceder a estima9ao do teste de D.F .. 

2.5 Aplica~ao ao caso Portugues e a UE 

A analise efectuada procurou testar dois aspectos basilares observados na discussao da 

problematica decorrente da moeda unica: - a flexibilidade do mercado de trabalho, procurando 

evidenciar os custos mais ou menos dolorosos inerentes a este processo 

a eficacia na convergencia nominal implicando menores custos reais, num periodo de analise 

de tres decadas com base no comportamento evidenciado por quatro indicadores: 

• IDCP - Infla9ao defletor do consumo privado 

• DIVPUB - Divida Publica em percentagem do PIB 

• TDTOT - Taxa de Desemprego Total 

• CSCURVA- Custos Salariais Unitarios Reais 

Para cada uma das series supracitadas ir-se-a previamente proceder ao estudo da 

estacionaridade em covariancia. 

Tal como anteriormente referido na serie e estacionaria em covariancia se a sua media, 

variancia e auto covariancia forem independentes do tempo; sendo Yt a serie temporal 

considerada, definida para T=l, 2, ... e para T ... , -2, -1, 0 e formalmente estacionaria em 

covariancia se forem satisfeitas as seguintes condi9oes: 
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• E (Yt)=~ 

• E [ (Yt-~t )2]=Var (Yt)= Xo 

• E [ (Yt-~t) (Yt-N -~)]= Cov (Yt-Yt-N)=X(N) N=1, 2, ... 

Sendo o processo definido par: Yt= pYt_1+ f. t com t= ... , -1, 0, 1, ... 

com f. t uma sequencia de variaveis aleat6rias independentes e identicamente distribufdas 

(LI.D.), possufndo o valor esperado nulo e variancia igual a 82
• 

0 processo Yt e estacionario se verificar a condicyao de estacionaridade p<l11 ou seja -1 <p< 1, 

sendo possfvel demonstrar neste caso que a media, a variancia e a covariancia nao dependem 

do tempo (59). 0 processo autoregressivo de 1 a ordem AR (1) e estacionario se verificar a 

condicyao de estacionaridade e se tiver uma rafz unitaria demonstra a sua estacionaridade. 

Para este tipo de processo e possfvel aplicar o teste de Dickey-Fuller (81) que tirando partido 

das propriedades do OLS vai verificar a existencia de rafz unitaria no modelo AR(1). Na 

hip6tese nula o processo AR(l) e nao estacionario, sen do urn caminho aleat6rio, se se aceitar a 

hip6tese altemativa, Yt e urn processo AR(l) estacionario, nao existindo integracyao e caso se 

venha posteriomente a conclufr pela existencia de cointegracyao sera espurea. 

Iremos procurar testar a existencia de urn equilibria de Iongo prazo entre as variaveis Dfvida 

Publica Consolidada das Administracyoes Publicas - DIVPUB e indice Implfcito de Precyos do 

Consumo Privado - IDCP e entre Taxa de Desemprego - TDTOT e Remuneracyao Salarial per 

capita - CSCURV A. Para o efeito testa-se a hip6tese destas variaveis se encontrarem 

cointegradas . Se existir uma relacyao de Iongo prazo, ou seja, se as variaveis estiverem 

cointegradas sera possfvel definir uma relacyao de causalidade entre ambas. Para testar a 

cointegracyao entre as duas variaveis e necessaria que ambas tenham a mesma ordem de 

integracyao, o que implica que numa primeira fase seja necessaria averiguar a ordem de 

integracyao de cada variavel que constitue a relacyao de cointegracyao (60). 
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Da analise efectuada podemos resumir a situa~ao encontrada com base no seguinte quadro 

sintese de resultados: 

Varhiveis 

- Divida Publica Consolidada e indice Implicito de Precros do Consumo Privado -

1. Paises que apresentam cointegracrao nas variaveis 

I (o) I (1) 

• Espanha (l%) • Grecia (5%) 

• Belgica (5%) • Belgica (5%) 

• Portugal (5%) • Luxemburgo (5%) 

• Holanda (5%) • Holanda (5%), (l %) 

• Austria (5%) • Austria (5%) 

• Italia (5%) 

~ Entre parenteses encontram-se identificados os niveis de significancia testados ( 1%, 5% ou 1 0%) que 

apresentaram cointegrayao entre as variaveis consideradas. 

2. Paises que nao apresentam cointegrac,;ao nas variaveis, com nenhum dos niveis de 

significancia testados ( 1%, 5% ou 10% ). 

• Fran~a 

• Irlanda 

• Reino Unido 

• Alemanha 

• Finlandia 
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Varhiveis 

- Taxa de Desemprego e Custos Salariais Unitarios Reais -

1. Paises que apresentam cointegrafYaO das variav_eis 

I (o) I (1) 

• Belgica (1 %) 

• Espanha ( 1%) • Espanha (5%) 

• FranfYa (1 %) • FranfYa (1 0%) 

• Luxemburgo (10%) 

• Holanda (5%) • Holanda (1 %) 

• Portugal ( 1 0%) • Portugal (10%) 

l'iQIA;. Entre parenteses considerou-se o nivel de significiincia observado nas simula<;oes estatisticas I%, 5%, 

ou 10%. 

2. Paises que nao apresentaram cointegrafYao 

• Alemanha 

• Grecia 

• lt~ilia 

• Reino Unido 

• Irlanda 

193 



No que se refere ao par de variaveis taxa de Desemprego e Custos Salariais Unitarios Reais, 

com base na analise efectuada utilizando a metodologia de cointegra9ao e possivel estabelecer 

urn modelo causal entre as variaveis consideradas e para os paises seguintes: 

Modelos Econometricos 

Paises Desem~rego/Remunera£oes 

Belgica Y= 9.58159- 1.155775 X R2 = 0.62 

(16.9384) (-7.68705) 

Espanha Y= 18.2214-2.1713 X R2 = 0.7126 

(18.0602) (-9.04619) 

Portugal Y= 6.49476- 0.28293 X R2 = 0.377408 

(16.1131) (-4.47261) 

Holanda Y=8.12477- 1.04838 X R2 = 0.7197 

(18.9086) (-9.61445) 

Fran9a Y= 910.9663- 1.74226 X R2 = 0.771245 

(20.7499) (-11.017) 

Luxemburgo Y= 1.99365 - 0.24576 X R2 = 0.3099 

(8.5154) (-4.021) 

Observando os resultados decorrentes desta metodologia pode-se evidenciar que a 

flexibilidade do desemprego ao salario real que existe em Portugal e nao s6 partilhada por 

outros pafses europeus, como se afigura ser neles superior. 

Para melhor conceptualiza9ao destas questoes vamos proceder a urn enquadramento das 

teorias que dao "corpo" a discussao relativa a convergencia para a moeda (mica e aos custos 

decorrentes. 
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VIII - Amilise dos resultados dos Modelos de Cluster na 6ptica da Teoria 

das Zonas Monehirias Optimas 

1- Introdu~ao 

Da analise de clusters efectuada resultam aglutina9oes de Paises que pretendem traduzir 

proximidade (menor distancia economica) entre os indicadores caracterizadores das suas 

realidades, sendo normalmente aceite pelos responsaveis tecnicos que a integra9ao monetaria 

teria mais hipotese de sucesso, se fosse antecedida de uma verdadeira integra9ao economica. 

0 proprio Relatorio Delors aponta a reforma dos tecidos economicos dos estados membros, 

atraves da utiliza9ao de fundos estruturais comunitarios, como meio necessaria para a 

convergencia real das economias. No entanto, mais de uma decada apos esta proposta verifica

se algum insucesso nos projectos de aproxima9ao nas economias comunitarias, patente nas 

assimetrias que ainda subsistem, e que sao exteriorizadas pela propria analise 

quantitativa/estatica - dos clusters referentes aos periodos mais proximos. 

Na realidade, a U.E. continua a nao se apresentar como urn espa9o economico homogeneo, os 

paises que a constituem poderao ser subdivididos em grupos com caracteristicas semelhantes 

no que respeita a perfil comercial e de desenvolvimento economico/social, no seu conjunto. 

Os paises do Norte apostando forte num comercio intra-industrial, com a explora9ao de 

economias de escala, na diferencia9ao de produtos e com vantagens relativas em sectores 

intensivos em capital. A analise de clusters comprova esta aproxima9ao mesmo em 1996, 

utilizando qualquer dos tres metodologias os primeiros agrupamentos resultam da 

aproxima9ao da Finlandia com o Reina Unido e da Holanda com a Austria, Suecia e da 

Alemanha com a Fran9a. 

Os paises do Sui, sem hipoteses de concorrer em sectores tao diferenciados, especializam-se 

fundamentaJmente na produ9a0, em areas onde e passive! tirar partido de mao de obra nao 

qualificada/ou semi qualificada e a baixo custo. 
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Com esta realidade surgem necessariamente dois cenarios plausiveis de aproximas;ao: 

• Uma verdadeira integras;ao resultante da exploras;ao de economias de escala dos "Paises do 

Sui", que permitira no futuro uma proximidade das estruturas econ6micas ao "Paises do 

Norte"; 

• Uma complementariedade de esfors;os que se traduz no refors;o do padrao actual com uma 

mais intensa exploras;ao das vantagens relativas, tendo como objective urn modelo de 

equilibrios multiples em que coexistem palos de atracs;ao geograticamente disperses 

considerando as vantagens comparativas dos diferentes paises. 

A primeira situas;ao foi a abordagem empirica de analise de clusters e o posicionamento 

relative de Portugal nas decadas integrantes do periodo em analise. Da analise empirica 

desenvolvida foi possivel evidenciar que o I o cluster a ser constituido que incluisse Portugal se 

observou no 5° passo e 3° passo de aglutinas;ao, respectivamente nas decadas de 60,70 e 80, 

sendo que o pais a constituir agrupamento com Portugal na decada de 60 foi a Espanha, que 

nas decadas seguintes foi substituida pela Grecia. No entanto, na decada de 90 no que respeita 

ao valor media do periodo (96 e 98 inclusive) e mesmos nos anos considerados marcantes para 

a analise (96 e 98), o primeiro agrupamento que englobava Portugal efectuou-se sempre com 

Espanha, qualquer que fosse o metoda de "cluster analysis" utilizado, havendo mesmo antre 

1996 e 98 uma aglutinas;ao progressivamente mais cedo que englobava Portugal, o que reflecte 

a melhoria dos indicadores do pais face a media comunitaria. Esta verificas;ao e tanto mais 

valida quanta ela e evidenciada pelos tres metodos utilizados. Esta perspectiva mostrada pela 

analise de clusters poe em relevancia a existencia de varios palos de atras;ao geograficamente 

disperses, considerando as vantagens comparativas dos diferentes paises e enquadra-se 

totalmente na abordagem da teoria das Zonas Monetarias Optimas. 
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Em consonancia com esta Teoria, se a maioria dos choques que se verifiquem numa dada area 

econ6mica forem fundamentalmente assimetricos, essa area nao podera a partida ser 

considerada como adequada a circula9ao de uma s6 divisa, embora, tambem nao se possa 

afastar imediatamente a hip6tese de integra9ao monetaria. Num contexto desta natureza, 

havera necessidade de enfatizar aspectos que se prendem com a politica or9amental, enquanto 

mecanismo corrector de desvios a assegurar que determinadas condi9oes estejam preenchidas. 

Destas condi9oes a priori destacam-se as seguintes: 

- Suficiente abertura das economias ao exterior, nesta situa9ao o ajustamento pela via 

cambial nominal perdera rapidamente o seu efeito; 

- Mobilidade de factores de produ9ao suficiente para assegurar urn meio de 

ajustamento alternativo; 

- Diversifica9ao da estrutura produtiva com o objectivo de diminuir o impacto 

especifico nos sectores produtivos; 

- Homogeneidade nas prioridades/preferencias governamentais, no que concerne aos 

niveis de infla9ao e desemprego, traduzida pelas curvas de Philips de cada pais, 

enquanto representativas desta rela9ao; 

Taxa de crescimento econ6mico aproximadas dos paises integrantes da uniao 

monetaria. 
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1.1- Abertura ao Exterior 

Segundo Mckinnon, o grau de abertura de uma economia ao exterior e o factor que determina 

a sua qualidade como zona monetaria, ja que este autor considera que os choques que as 

economias sofrem sao predominante de origem intema e a impossibilidade de recurso a urn 

mecanismo de correc9ao como e a taxa de dimbio, obriga os paises a se auto-disciplinarem. 

Quando a abertura de urn determinado pais ao exterior e muito significativa, os pre9os ao 

subirem no exterior rapidamente se interioriza esta varia9ao e se no proprio pais, nao so pela 

via dos produtos importados, mas pela referencia que inevitavelmente os agentes economicos 

tomarao e que na pnitica se pontuara pelo pre9o de urn servi9o ou bern no exterior, bern como 

o nfvel salarial observado no exterior e que sera interiorizado pelos agentes economicos na sua 

tomada de decisoes. 

Neste contexto urn mecanismo como a taxa de dimbio so surtiria efeito num periodo de tempo 

muito efemero. Nesta optica, parece nao haver dificuldade em considerar a U.E. como uma 

zona monetaria optima e deste ponto de vista os custos decorrentes seriam pouco significativos 

ja que a economia dos diferentes paises e bastante aberta ao exterior, sendo o seu comercio 

fundamentalmente estabelecido a nfvel intra-comunitario. 

1.2- Mobilidade dos factores de produ~ao 

No conjunto dos factores produtivos, a analise Mundelliana (61) das zonas Monetarias 

Optimas deu destaque ao factor trabalho. 0 proprio Tratado de Maastricht coloca a tonica na 

necessidade de uma mobilidade total dos factores produtivos. Na realidade considera-se que a 

desloca9ao da mao de obra, de regioes economicamente deprimidas para outras mais 

dinamicas permite substituir a eficacia do instrumento taxa de cambio nominal, de forma a 

fazer face a choques assimetricos. Este contexto foi observado nos E.U.A. e revela-se em 

aspectos tao peculiares da vida quotidiana americana, quanto o sao a tipologia e a constru9ao 

imobiliaria, que tern como factor de preferencia a caracteristica da mobilidade do factor 

trabalho. 
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No entanto, no ambito da Comunidade Europeia a envolvente econ6micalcultural tern 

caracteristicas bern diferentes e apresenta limita9oes nao desprezlveis como sejam as 

diversidades culturais e lingulsticas. 

Deste modo, o incentivo a mobilidade do trabalho nao tern constituido urn ponto importante 

nos pianos da integra9ao europeia e, conforme Williams (1992) demonstra, as migra9oes 

intemas tern vindo a diminulr na U .E. desde a assinatura do Tratado de Roma. 

Esta situa9ao tambem resulta do facto de, em cada pals membra, os fluxos de imigra9ao 

desencadearem reactividade negativa nos cidadaos locais, motivada pelo elevado volume de 

desempregados registados nos diferentes palses. 

Com o objectivo de se proceder a uma caracteriza9ao emplrica do mercado de trabalho de 

cada pals comunitario, procurou desenvolver-se uma analise de cointegra9ao de duas variaveis 

fulcrais a este nivel: 

• a Taxa de Desemprego total e a Remunera9ao salarial per capita, num periodo 

compreendido entre 1961 e 1998, cobrindo assim as quatro ultimas decadas. 

Os resultados obtidos (62) permitem-nos observar que em palses como: Portugal, Espanha e 

Fran9a o custo decorrente de uma integra9ao sera elevado, ja que urn dos factores de 

convergencia e a Taxa de Infla9ao que ao ser controlada atraves de politicas contraccionistas, 

se-lo-a tambem com base em restri9oes na polftica de rendimentos, com diminui9ao ou 

conten9ao salarial, o que implicara urn custo doloroso decorrente da integra9ao. Por outro 

!ado, caso se preconize uma aproxima9ao ao nlvel de vida media dos palses comunitarios, 

impulsionando acrescimos de salarios, com varia9oes positivas no salario real, isso conduzira a 

urn custo adicional via desemprego e a urn afastamento dos criterios de convergencia nominal, 

resultante da infla9ao induzida pelo consumo. 

Oeste modo, verifica-se no seio da Comunidade uma mao de obra que nao parece s6 por si 

suficientemente reactiva, de modo a assegurar os ajustamentos necessarios, e nesta 6ptica a 

U .E. nao se apresenta como uma zona monetaria optima. 
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Na UEM as diferen9as observadas nos rendimentos dos pafses parecem nao incentivar a 

mobilidade do factor trabalho, como e demonstrado na analise de DeGrauwe e Vanhaverbeka 

( 1991 ), que identificaram do is grupos distintos de pafses, no espa9o comunitario, no que 

conceme aos indices de mobilidade de mao de obra. No espa9o comunitario, constitufdo pelos 

pafses do Sui, a mobilidade e inferior a que se verifica nos pafses do Norte, embora o Sui seja 

por excelencia o espa9o caracterizado por diferen9as mais acentuadas no rendimento per 

capita. Desta forma e possfvel conclufr que ha outros factores mais determinantes, como por 

exemplo o nfvel de forma9ao, que condicionam as desloca9oes de mao de obra. 

Em consoniincia como resultado do trabalho desenvolvido por estes dois autores, cada urn dos 

pafses membros e s6 por si uma melhor zona monetaria, do que o conjunto formado por todos 

e, nesta perspectiva, o Norte eo Sui da comunidade poderiam constitufr duas zonas monetarias 

mais coesas do que o resultante de todo o conjunto. Esta conclusao legitima as aproxima9oes 

te6ricas da Europa a duas velocidades. 

Tambem a observa9ao decorrente da analise de clusters da corpo empfrico a esta aproximac;ao 

ao Iongo das decadas; se bern que nos anos mais pr6ximos se verifique uma tendencia para 

uma mais rapida integra9ao, denotando-se uma posi9ao relativa de Portugal mais favoravel 

constituindo mais cedo cluster, com pafses como a Espanha. 

1.3- Preferencia dos Governos relativamente a Infla~ao e ao Desemprego 

0 aspecto observado no ponto anterior prende-se tambem com a preferencia evidenciada pelos 

Govemos no desenvolvimento de polfticas que tenham em conta estas duas variaveis (infla9ao 

e desemprego) e as suas taxas 6ptimas (63). A importiincia destas diferen9as come9ou por ser 

analisada por Fleming (1971 ), Cord en ( 1972) e Greish (1973). 

Numa observa9ao tendencial do fen6meno desemprego pode-se concluir que o mercado de 

trabalho na Uniao Europeia e caracterizado por urn elevado e persistente desemprego. 
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0 inicio da retoma em 1995 trouxe somente uma pequena queda nas taxas de desemprego 

e nao e previsivel que se retorne aos niveis de 1990. A recente evolu~ao do desemprego na 

U .E. parece confirmar a tese que a taxa de desemprego natural ap6s cada ciclo econ6mico 

permanece num nivel provavelmente mais elevado transformando o desemprego ciclico 

em desemprego estrutural. 0 desemprego de longo-prazo, e actualmente 

significativamente mais elevado do que nos anos 70. Em qualquer caso esta evolu9ao 

parece evidenciar ter pouco a haver com choques externos ou taxas de cambia (Daniel 

Gros (1997). 

Na Uniao Europeia as negocia~oes colectivas, os constragimentos legais e os apoios 

institucionais aos desempregados levam a existencia de rigidez salarial significativa, 

verificando-se elevado desemprego sobretudo nas camadas mais jovens da popula~ao e 

menos qualificada. Esta situa~ao contrasta com os E. U .A. on de os fluxos e absor~oes de 

desempregados, bern como a flexibilidade do mercado de trabalho tern sido grandes; o 

mesmo pode ser afirmado em rela9ao a cria~ao de emprego no sector privado. Com efeito, 

a cria9ao de emprego na U.E. no sector publico tern sido muito importante - de acordo 

com a Comissao Europeia 1997 " Panorama of E. U .Industry, o em pre go cresceu no sector 

privado Europeu nos ultimos 25 anos a uma taxa media anual de 0,3%, comparativamente 

com 1% no Japao e 1,8% nos E.U.A .. Nos E.U.A. com menos negocia~oes colectivas de 

trabalho/sahirios, a maior flexibilidade salarial significa que, a quebra na procura de 

trabalhadores menos qualificados, motivada por altera~oes nas tecnologias da produ9ao, se 

traduz preferencialmente em sahirios mais baixos do que em aumento do desemprego. 

Na Europa os sahirios respondem rapidamente aos movimentos de pre~os (ha pouca 

inercia nominal) ao contrario do que face ao desemprego (Em Portugal e Suecia os 

salarios sao altamente elasticos em rela~ao a infla~ao e desemprego: a resposta dos 

salarios- a semi elasticidade ao desemprego e somente menos do que em rela~ao ao Japao 

em valores absolutos). 
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Em termos de flexibilidade o que e fundamental para o funcionamento de uma Uniao 

Monetaria e a capacidade dos sahirios se ajustarem aos choques assimetricos. A 

mobilidade do trabalho na Europa e baixa. As ineficiencias do mercado sao, parcialmente, 

reponsaveis por uma indesejavel baixa mobilidade laboral, tambem associada a barreiras 

culturais a linguisticas. As migratyoes ciclicas, como meio para absorver os choques 

assimetricos na Europa, nao sao uma solutyao socialmente adequada mesmo para o 

desemprego ciclico. Assim, e expectavel que os pretyos se ajustem mais rapidamente que 

os factores de produtyao. Para o mesmo nivel de integratyao econ6mica e tendo em conta a 

eficacia dos mecanismos de ajustamento da taxa de dimbio (visao New Classical ou 

Keynesiana), urn elevado grau de flexibilidade do salario real implica baixos custos de 

participatyao na U .E.M. e to rna menos urgente a existencia de outros mecanismos 

reguladores ( caso do ortyamento federal ou emigratyao) que funcionaram em situatyao de 

choques idiossincraticos. 

No caso de se verificar em preferencias distintas relativamente as variaveis desemprego e 

inflatyao por parte dos govemos dos paises potenciais integrantes da U .E.M., as taxas de 

inflatyao tenderao a igualar-se, ja que a pressao concorrencional levara os paises mais 

inflaccionistas a perderem competividade em relatyao aos restantes. Nesta situatyao e em 

face de uma curva tipica de Philips com expectativas aumentadas surgira uma pressao no 

mercado de trabalho com custos em termos de subida da taxa de desemprego. Este 

comportamento a Iongo prazo tendera a esbater-se (situatyao da curva de Philips vertical, 

que determina a taxa natural de desemprego ); no entanto, a curto prazo os custos de 

ajustamentos manter-se-ao ja que a desinflatyao s6 sera conseguida a custa de mais 

desemprego. 

A questao fundamental esta em percepcionar se estes custos de ajustamento seriam 

superiores ao registado, caso nao existisse a uniao monetaria. 
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Por outre lade, e importante observar qual a intervenylio que as entidades sindicais terlio 

nos paises membros da uniao, ja que as diferenyas nas taxas de crescimento dos salaries 

pages nos varies paises tern que estar em consonancia com as varia9oes observadas nas 

taxas de produtividade. Oeste modo, se os aumentos salariais tiverem em consideraylio a 

evoluyao registada na produtividade e possivel manter a taxa de inflaylio comum, sem ter 

como reflexo custos adicionais em termos de desemprego e de competitividade. 

A situaylio da Comunidade Europeia nlio e gravosa a este nivel, pois o requisite de 

Maastricht impoe que, os paises ao entrarem na Terceira Fase nao devem apresentar uma 

taxa de inflaylio superior em 1 ,5 pontes percentuais em relayao a media dos tres melhores 

paises neste indicador. Durante a fase de transiyao os custos serlio mais elevados, 

sobretudo em paises onde a taxa de infla9lio for mais elevada e os ganhos de produtividade 

observados menos significativos. 

1.4- Diversifica~ao da Estrutura Produtiva dos diferentes Paises 

No artigo publicado por Kenen em 1969 ® e introduzido urn criterio de avaliayao das 

regioes candidatas a constituiyao de uma unilio monetaria, relative a diversidade 

observada nas estruturas produtivas dos diferentes paises, considerando o autor que o 

aumento de diversificayao nao diminui a probabilidade de ocorrencia de cheques 

especificos, mas dilui o seu impacto no tecido econ6mico. Nestas circunstancias, sera 

possivel concentrar esforyos nos sectores mais afectados, sem se tomar tao necessario 

recorrer a medidas mais latas ou a instrumentos de politica monetaria (alterayoes 

cambiais), cujos efeitos se repercutem na economia como urn todo. Kenen defende que 

esta diversidade do tecido produtivo devera ser acompanhada por uma centralizaylio 

oryamental, de modo a permitir transferencias de fundos para as regioes e sectores mais 

afectados. Oeste modo, da-se uma certa relevancia a politica oryamental e a sua 

efectividade em detrimento da politica monetaria. 

® " The Theory of Optimum Currency Areas: an Eclectic View" - Kenen (1969) 
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Com base oeste criterio, os paises mais industrializados tedio vantagens acrescidas num 

processo de integra9ao monetaria. Gros e Thygesen procuraram traduzir quantitativamente 

os custos da uniao monetaria para os diferentes paises, com base num indicador

coeficiente de determina9ao ajustado - calculado entre os valores nacionais e a media 

comunitaria, relativamente a contribui9ao de trinta sectores econ6micos para o valor 

acrescentado total (64). 

Se a integra9ao econ6mica acentuar a especializa9ao produtiva, a ausencia ou perda 

progressiva de soberania sobre a politica monetaria, com a impossibilidade de utiliza9ao 

de urn instrumento tao potente como o cambial, pode ter custos muito significativos para 

as economias mais debeis. 

Se procurarmos estabelecer uma analise comparativa com o observado nos E. U .A. e 

utilizando o criterio de Kenen, concluir-se-a que os paises europeus surgem como bons 

candidates a constitui9ao de uma uniao monetaria a semelhan9a dos diferentes estados dos 

E.U.A. e ate com vantagem face a estes. No entanto, existem especificidades da economia 

americana que devem ser tidas em conta; assim, se por urn lado os estados se apresentam 

com economias geograficamente mais especializadas e portanto mais sujeitas a cheques, 

embora no seu todo a economia americana seja estruturalmente diversificada, o certo e que 

os E. U .A. apresentam urn or9amento federal, que funciona como urn "seguro" a nivel 

central, podendo ser actuado enquanto mecanisme estabilizador e compensador de 

cheques ocorridos. 

No caso dos estados comunitarios a gestao local de or9amentos varies com capacidade de 

resposta bern mais limitada, poderao ser incipientes para fazer face a choques 

significativos. 
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1.5- Diferen~as de Crescimento Economico nos Estados Membros 

Urn dos aspectos a considerar na analise custo/beneficio da constitui9ao de uma uniao 

monetaria sao as diferentes taxas de crescimento econ6mico ocorridas nos diversos 

Estados membros. Segundo DeGrauwe (1993) diferentes taxas de crescimento do produto, 

entre paises que pretendem constituir uma uniao monetaria, poderao traduzir-se em custos 

significativos para os paises que se caracterizem por uma taxa de crescimento econ6mico 

mais elevado. A razao esta no facto de urn crescimento nipido se repercurtir sobre as 

importayoes, que tenderao a crescer aceleradamente e se as elasticidades do rendimento 

das importa9oes forem semelhantes, o pais que observa mais rapido crescimento ve a 

posi9ao da sua Balan9a Comercial agravar-se relativamente aos restantes. De modo a 

evitar a permanencia do deficit comercial, deveria procurar uma deteriora9ao dos seus 

termos de troca, de forma a aumentar a competitividade das suas exporta9oes. 

Esta situa9ao poderia ser eficazmente obtida atraves de uma interven9ao de polftica 

monetaria com deprecia9ao da moeda, o que esta automaticamente vedado num contexto 

de uniao monetaria. Urn outro instrumento a utilizar seria a taxa de infla9ao procurando 

que esta se reduzisse em rela9ao as restantes, com a utiliza9ao de medidas de polftica 

oryamental. 

Em rela9ao aos paises comunitarios a uniao monetaria teria urn efeito mais nefasto nos 

paises com rendimentos per capita mais baixos e menos desenvolvidos, onde se 

observaram actualmente taxas de crescimento mais significativas na ultima decada, 

embora nos anos mais recentes surja com menor nitidez: 

Taxas de Crescimento Annal do PIB 

Paises Media 94 95 96 Media 
1981-90 

Holanda I ,8 3,4 
Alemanha 2, I 2,9 
Fran9a 2,1 2,8 
R.U. 3,9 
ltalia 2,5 2,2 
Espanha 2,9 2,1 
Irlanda 2,8 7,3 
Grecia 2,2 
Belgica 1,9 2,3 
Luxemburgo 4,2 
Portugal 2,7 0,5 
Fonte: Comission des Communantes Europeenes (1990 a) 

Banco de Portugal - Relat6rio Anual 1996 
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94-96 
2,1 2,8 2,8 
1,9 1,4 2,1 
2,2 1,3 2,1 
2,5 2,1 2,8 
2,9 0,7 1,9 
2,8 2,2 2,4 
10,7 8,4 8,8 
2,0 2,6 2,3 
1,9 1,4 2,6 
3,8 3,6 3,9 
2,3 3,3 2 



Segundo De Grauwe, o facto de existir uma uniao monetaria e dos paises em questao nao 

poderem efectuar uma desvalorizas;ao da moeda, de modo a relans;arem a competitividade 

das suas exportas;oes pode nao constitufr directamente urn custo nos pafses onde o 

crescimento econ6mico se tern revelado mais acelerado; pois por urn lado, no estudo por 

este autor desenvolvido, entre 1973 e 1988, nao foi possivel estabelecer uma relas;ao clara 

e directa entre a taxa de cambio e o crescimento econ6mico e por outro lado tambem se 

observa uma produtividade do capital maior. Deste modo, num cenario de uniao monetaria 

sem o mecanisme regulador da taxa de cambio, serao estes paises que terao maior 

tendencia a atrafr capitais, base para o financiamento de eventuais problemas que possam 

surgir a nivel da Balans;a de Transacs;oes Correntes, sem que isso se reflita no nivel de 

crescimento. 

Este argumento de De Grauwe colhe e em simultaneo fundamenta a Tese de Ingram 

(1962), citada em Tavlas (1994), que considera que as "regioes" que tenham como 

objective constitufr uma uniao monetaria deverao revelar urn elevado nivel de integras;ao 

financeira, pois alem de possibilitar o financiamento dos desequilibrios inter-regioes, 

proporcionara o amortecer dos cheques de curto prazo e atenuara a sua influencia no 

medio e Iongo prazo. 

No entanto, nao fica claro que a perda da taxa de cambio enquanto instrumento e a 

diminuis;ao de eficacia da politica monetaria/cambial seja uma desvantagem, ja que 

consideram o instrumento cambial pouco eficaz, senao mesmo nefasto. 

Da explanas;ao anterior e do que e o conhecimento da realidade Norte Americana, 

apontada sempre como exemplo numa discussao de uniao econ6mica/monetaria e de 

constituis;ao de zonas monetarias 6ptimas, parece aceitavel que o caminho para a 

integras;ao europeia passe por urn aumento da especializas;ao industrial, embora seja 

previsivel a coexistencia de diversos p6los de atracs;ao de acordo com as vantagens 

comparativas existentes e as potencialidades desenvolvidas. 
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No entanto, esta tendencia para a especializa9ao versus complementariedade de recursos 

pode aumentar a probabilidade de ocorrencia de choques econ6micos assimetricos®, o 

que numa situa9ao de ausencia de instrumentos de correc9ao monetaria (taxa de cambio 

nominal) podera impedir a possibilidade de ajustamentos intemos em tempo uti! ou 

mesmo potenciar os custos decorrentes da ocorrencia de eventos como os referidos 

anteriormente. 

A tese comunitaria oficial defende a posi9ao que a tendencia das economias vai no sentido 

de urn aumento do comercio intra-industrial, com uma abertura cada vez maior das 

economias ao exterior, o que permitira a diversifica9ao produtiva. No entanto, tambem e 

legitimo questionarmo-nos se a maior liberalizayao do comercio nao levara a urn 

favorecimento da especializa9ao produtiva, contribuindo para o crescimento do comercio 

inter-industrial. Na primeira situa9ao surgiria urn espa9o econ6mico onde os choques 

econ6micos seriam preferencialmente simetricos, enquanto que numa situa9ao de 

intensifica9ao da especializa9ao aumentaria a possibilidade de ocorrencia de choques de 

caracteristicas assimetricas. 

Por outro lado, urn instrumento de ajustamento por excelencia, como a taxa de cambio 

ficara somente disponivel para ser operacionalizado pela Comunidade face ao exterior e ja 

nao podera mais ser utilizado pelos paises membros caso venham a sofrer com choques de 

cariz assimetrico. 

® Choque Assimetrico - acontecimento nao previsivel que atinge vari!iveis end6genas de urn pais ou que 

atinge diversos paises com efeitos diferenciados, ao contrario de choque simetrico que atinge todos os 

paises com o mesmo impacto. 
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Os custos decorrentes da impossibilidade de utilizar este instrumento de poHtica irao 

depender fundamentalmente de tres aspectos: do tipo/qualidade do ajustamento da sua 

utiliza~ao, das caracteristicas dos choques econ6micos que venham a atingir as economias 

comunitarias e da existencialutiliza~ao de mecanismos de ajustamento altemativo. 

Se se verificar urn choque assimetrico negativo com impacto sobre a procura de 

exporta~oes e deterioriza~ao da Balan~a de Transac~oes Correntes - com agravamento do 

deficit ou passagem de uma situa~ao de superavite a uma situa~ao de deficit, havera 

tendencia a operacionalizar a taxa de cambio, efectuando uma desvaloriza~ao da taxa de 

cambio real®. 

Esta situa~ao podera ser conseguida por urn acrescimo da taxa de cambio nominal ou 

numa situa~ao de impossibilidade de utiliza~ao deste mecanismo, por uma varia~ao 

positiva da rela~ao de pre~os, atraves da diminui<;ao do indice de pre~os intemos, que 

naturalmente depende dos custos de produ~ao observados. Teoricamente, a aten<;ao e 

focalizada preferencialmente nos custos de trabalho, ja que uma altera~ao de custos dos 

restantes factores necessita de urn periodo mais Iongo de actua~ao. 

® Taxa de Ciimbio Real Cr = PexT . Cn 
PinT 
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Deste modo, a economia deveni aumentar a sua produtividade ou diminuir os sahirios. No 

caso de haver rigidez na baixa dos sahirios e nao ser possivel actuar sobre a taxa de 

cambio nominal, haveni urn impacto negativo sobre o emprego, com aumento do 

desemprego induzido pela menor procura. 

Nos paises membros da UE, a utilidade que e atribuida a taxa de cambio nominal, 

enquanto instrumento potenciador de ajustamentos, resulta do facto dos sahirios 

demonstrarem urn comportamento de rigidez a baixa. 

Segundo Somaghi e Vori, o grau de rigidez pode ser avaliado com base na elasticidade do 

sahirio em rela9ao ao indice de pre9os e ao desemprego. Da analise efectuada por estes 

autores (66), torna-se evidente que a caracteristica de rigidez dos salarios e uma constante, 

com excep9ao da Italia e Alemanha, onde existe uma reactividade dos salarios a varia'(oes 

dos pre9os. No que concerne a altera9oes no desemprego, os diferentes paises apresentam 

valores muito baixos, o que permite constatar que, na UE, uma varia9ao negativa do 

produto e do emprego nao podera vir a ser contrariada por uma varia9ao salarial. 

Da analise de cointegra9ao realizada, que exterioriza a relayao existente no mercado de 

trabalho baseada na observa((ao efectuada entre as variaveis: Taxa de Desemprego Total e 

Remunerayao Salarial per capita, tam bern e possivel inferir que na maior parte dos paises 

existe cointegra9ao entre as variaveis utilizadas. 

Daqui e possivel concluir que o mercado de trabalho apresenta fortes elementos de rigidez 

o que implica urn custo decorrente da integrayao monetaria mais elevado, no caso se 

observarem choques assimetricos nas economias constituintes; ja que em geral a varia9ao 

salarial nao surge como instrumento estabilizador dos choques, devido a rigidez do 

mercado de trabalho. 
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No caso das economias comunitarias com urn nivel de desenvolvimento inferior esta 

impossibilidade de recorrer a taxa de dimbio enquanto mecanismo regulador, pode ter 

efeitos nefastos significativos. A sua condi~ao mais desfavorecida implica que o processo 

de convergencia real tenha efectivamente de ser realizado com rapidez, ja que o de 

convergencia nominal e obrigatorio; nestas condi~oes a perda de urn instrumento com a 

eficacia da politica cambial pode ter, em outros casos, urn efeito retardado da 

convergencia, ja que uma diminui~ao da produ~ao levara a uma diminui~ao de 

investimento que se traduzira na perda de capacidade produtiva futura. 

A Comissao Europeia simulou choques (*) de diferentes naturezas para comparar os 

resultados dos ajustamentos pela via cambial e pela via salarial e com o objectivo de 

verificar a sua eficacia - tempo necessario ao desaparecimento dos efeitos iniciais. 

Urn dos choques assimetricos simulados foi a diminui~ao da procura externa verificando

se que a perda de produ~ao (medida pelo PIB) e mais elevada no caso de ausencia de 

mecanismo de desvaloriza~ao, mas o retorno ao equilibrio inicial e mais rapido e envolve 

menor acrescimo de taxa de infla~ao, do que no caso em que o mecanismo cambial e 

utilizado. 

Se o ajustamento ao choque for deixado apenas no ambito da "politica de rendimentos e 

pre~os", via flexibilidade dos salarios e pre~os internos, a produ~ao sofre maior impacto 

inicial e as consequencias econ6micas a curto prazo sao mais gravosas. No entanto, o 

retorno ao equilibrio e mais rapido e nao tern custos de infla~ao. 

* Modelo Macro-econ6mico Guest '" a CE estimou 5 anos como o tempo necessario ao desaparecimento 

dos efeitos reais de uma varia~iio cambial nominal e ao fim de 2 anos desapareceram 50% dos efeitos. 
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IX- TEORIA DA CREDIBILIDADE 

A analise desenvolvida no capitulo anterior permitiu evidenciar uma teoria que defende 

uma aproxima9ao faseada a UEM por complementariedade dos tecidos empresariais ou 

por integra9ao das estruturas econ6micas dos mesmos. 

Deste modo, e com esse objectivo, procedeu-se a uma analise da "performance" dos paises 

no que conceme' a sua integra9ao ao nivel da economia real, perspectivando-se uma 

analise do mercado de trabalho, com uma abordagem do mesmo, baseada na cointegra9ao 

e ao nivel dos principais criterios de convergencia ( divida e infla9ao ). 

Assumindo que o Govemo e, ele pr6prio,um agente racional que se move num ambiente 

de agentes racionais, tem-se que as medidas discriccionarias que ele venha a tomar s6 tern 

efeitos positivos num espa9o de tempo curto e naturalmente as repercussoes futuras serao 

nefastas para a economia e para sua reputa9ao. 0 modelo de Barro Gordon (67) 

exemplifica e consubstancia esta situa9ao, evidenciando que uma actua9ao govemamental 

de surpresa podera levar a resultados mais beneficos no curto prazo, mas as suas 

consequencias futuras sao nefastas para a economia e para a credibilidade do Govemo. 

Com efeito, esta vantagem s6 se verifica no curto prazo, ja que no periodo seguinte os 

agentes econ6micos adaptam as suas expectativas, perspectivando o nao cumprimento das 

promessas govemamentais, o que faz com que os sucessivos equilibrio se estabele~j:am 

com taxas de infla9ao cada vez mais elevadas. 

0 processo term ina quando as expectativas dos a gentes econ6micos se realizam (P = P e e 

1.1. = 1.1. n) e as autoridades govemamentais deixam de ter incentivos ao aumento da infla(j:ao, 

pois esta actua9ao nao tera ja qualquer consequencia sobre a taxa de desemprego. 

Consideremos uma situa9ao de economia aberta, com dois paises cujas preferencias 

relativamente ao comportamento das duas variaveis (taxa de desemprego e taxa de 

infla9ao) seja diferente, caso da Alemanha que tern uma tendencia de estabilidade 

monetaria, com niveis de infla(j:ao baixos, e da Italia que se apresenta tradicionalmente 

como urn pais com niveis de infla9ao elevados. 
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Comecemos por considerar que se verifica a condi9ao de paridade dos poderes de compra, 

ou seja, a taxa de desvaloriza9ao da moeda ita Iiana (e) face ao marco alemao e dada pel a 

diferen9a entre as infla9oes intemas dos dois paises (e = P1- PA). Numa situa9ao de uniao 

monetaria, com fixa9ao de taxas de dimbio, os dois paises ver-se-iam obrigados a igualar 

as taxas de infla9ao (68), mas a (mica solu9ao para se registarem equilibrios estaveis, e que 

o Govemo italiano abdique da autonomia relativamente a sua politica monetaria, nao 

levando a efeito desvalorizayoes e pretendendo que a ltalia desenvolva urn comportamento 

de politica econ6mica semelhante ao da Alemanha e que demonstre ser avessa a infla9ao, 

podendo utilizar urn capital de credibilidade quando anuncia as suas intenyoes relativas ao 

comportamento dessa variavel, que e apanagio do Banco Central Alemao. 

0 esfor9o de aproxima9ao tem-se vindo a efectuar e pode ser evidenciado pela propria 

analise de clusters (69) que evidencia uma integrayao de paises com estas caracteristicas 

de incumprimento e que tern vindo a acumular deficiente capital de credibilidade 

monetaria. No entanto, esta teoria vern questionar e coloca no ceme da discussao o 

seguinte: caso se venha a concretizar a uniao monetaria com a gera9ao de custos 

diferenciados para os paises constituintes, nao havera tendencia para pressionar paises 

como a Alemanha a seguir comportamentos econ6micos menos espantanos e rigorosos, 

com impacto nefasto em variaveis como a infla9ao? Ja que o atingir dos criterios de 

convergencia de Maastricht e conseguido com uma taxa de esfor9o diferenciada, e os 

custos econ6micos decorrentes da aproxima9ao podem ser muito significativos, o risco de 

urn retrocesso na tendencia comportamental desses paises pode ser tambem muito 

significativo. 

Esta teoria defende que a uniao monetaria ao refor9ar a credibilidade dos paises 

interventores devera consubstanciar-se em paises que denotem similitude de contextos 

econ6micos, de molde a obstar a inversoes de tendencia. Ou seja, dever-se-a processar 

uma uniao progressiva, o que e evidenciado nos clusters constituidos, que poem em 

destaque a aproxima9ao de paises como: a Alemanha, Fran9a, Holanda, Suecia e Austria e 

por outro !ado, Espanha e Portugal, se bern que a I 0 aglutina9ao de Portugal em 92 

realizou-se no 9° "step" em 96, no 6° "step" em 98 (valores previsionais) realizou-se no 5° 

passo, o que demonstra que o distanciamento de Portugal face aos outros paises da 

Comunidade tern tendencialmente vindo a diminuir. 
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Por outro lado, a analise sobre a credibilidade das politicas econ6micas demonstra que a 

capacidade de urn instrumento como a taxa de cambio nominal vir a alterar o 

comportamento de uma variavel como a taxa de cambio real e apenas temporario, nao 

perrnitindo a economia reequilibrar-se ap6s uma sequencia de perturba9oes que a afastam 

do seu equilibrio inicial. Alem disso, a utiliza9ao com frequencia de urn instrumento deste 

genero influencia as expectativas dos agentes econ6micos privados e altera as perspectivas 

de resultados das politicas govemamentais. No entanto, embora este instrumento possa ter 

fragilidades, o certo e que a sua elimina9ao podera ser problematica, ja que nos pafses 

comunitarios, o mercado se caracteriza por uma certa rigidez e a mobilidade do factor 

trabalho e fraca. 

Este modelo demostra que anunciar a fixa9ao da taxa de cambio, no contexto de uma 

promessa de descida da infla9a0 nao e suficiente, quando nao houver por parte dos 

govemos o desenvolvimento de urn serio capital de credibilidade. Esta teoria volta a 

colocar , no centro da analise, a questao da regra versus discricionariedade. 
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X - MECANISMOS DE AJUSTAMENTO - A LIDERAN<;A DA POLITICA 

OR<;AMENTAL 

No contexto de uma integra9ao monetaria no seio da comunidade, urn dos aspectos que 

ressalta e a perda de autonomia da politica monetaria. 

Como anteriormente foi referido, a taxa de cambio nominal tern efeitos reais efemeros, no 

entanto, por varias vezes, foi utilizada com o objectivo de proceder a ajustamentos, caso 

da Belgica nos anos 80; como forma de aumentar a competitividade da economia, 

procurando diminuir o impacto no produto decorrente de urn choque econ6mico negativo. 

Com uma Uniao Monetaria a onze, que e muito abrangente, os paises integrantes revelam 

assimetrias resultantes de uma nao homogeneiza<rao das suas economias, que poderao 

levantar incertezas, caso surjam choques negativos especificos, face aos quais os 

mecanismos de ajustamento tradicionais (mercado de trabalho, mobilidade de factores 

produtivos) nao se revelem eficazes, surgindo a Politica Or<ramental como o mecanismo 

de estabiliza<rao por excelencia neste contexto. 

1- Politica Or~amental e Teoria das Zonas Monetarias Optimas 

A teoria das Zonas Monetarias Optimas defende a tese que a uniao monetaria deve ser 

acompanhada de uma centraliza<rao dos or9amentos nacionais a semelhan9a da situa9ao 

Norte Americana, em que os or9amentos federais permitem, dado o seu volume, reagir a 

desajustamentos que se observem; deste modo, haveria urn "absorvente automatico dos 

choques" ocorridos nos paises membros relativamente a perturba9oes assimetricas com 

significativa importancia. A maioria dos estados federados possui a nivel central urn 

mecanismo de "seguros" contra choques e assimetrias de rendimento, sendo as fun9oes de 

redistribui9ao de rendimento tambem efectuadas a partir do Or9amento Central. 

0 estudo de Sala-i-Martin e Sachs (1992) permitiu quantificar a capacidade de resposta 

automatica do or9amento Norte-americana face a perturba9oes econ6micas que impliquem 

uma diminui9ao de rendimento em qualquer regiao (*). 

:a Nota: Segundo Sala-i-Martin e Sachs, a cada d6lar perdido no rendimento per capita, corresponde uma 

diminuiyao de cerca de 34 centimos de impostos pagos ao Govemo Federal e urn aumento de 

transferencias, ou seja, o rendimento disponivel reduz apenas 63 centimos. 
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Os mecanismos contra choques assimetricos podem ser de duas naturezas: seguro e 

redistribuic;ao de rendimento. No caso de paises como o Canada, a func;ao igualizac;ao 

sobrepoe-se a de seguro, ja que se procede permanentemente a transferencias provenientes 

de regioes de rendimentos mais elevados para as de rendimentos mais baixos. 

No ambito comunitario, o orc;amento central corresponde a cerca de 1% do PIB total, 

sendo a func;ao de seguro contra choques inexistente. No entanto, mesmo nao surgindo 

uma ampliac;ao de orc;amento comum dos paises membros, isso nao obstaria a que 

funcionasse com uma func;ao de seguro. Italianer e Pisani-Ferry (1992) indicam a 

constituic;ao de urn sistema que canalize automaticamente fluxos de transferencias para os 

paises membros afectados por problemas de desemprego (em func;ao do PIB de cada 

estado membro ), sempre que se observem diferenciais de do is pontos percentuais nas taxas 

de desemprego. Para evitar situac;oes de "moral hazard", que levasse os governos a levar a 

efeito politicas depressivas sobre o emprego e deste modo a obter contrapartidas positivas, 

instituir-se-ia urn fundo de desemprego comum, cuja utilizac;ao implicaria o pagamento de 

juros. 

Os te6ricos da Teoria das Zonas Monetarias Optimas defendem que, na impossibilidade de 

se verificar no curto prazo uma verdadeira centralizac;ao do orc;amento comunitario, 

deveria passar a haver maior flexibilidade das politicas orc;amentais nacionais. De Grauwe 

(1993), defendeu que os paises membros deveriam dispor de uma autonomia orc;amental, 

que permitisse responder com eficacia a choques econ6micos negativos, atraves de urn 

aumento dos defices. Deste modo, seria possivel suplantar os problemas decorrentes da 

perda de eficacia da politica monetaria, dando enfase particular aos instrumentos de 

politica orc;amental, ja que os pr6prios mecanismos de ajustamento apontados pela Teoria 

das Zonas Monetarias Optimas - mobilidade do factor trabalho, flexibilidade dos prec;os e 

dos salarios a curto prazo - nao funcionam com eficacia no contexto dos paises 

comunitarios. 

No entanto, esta posic;ao tern sido alvo das mais diferentes criticas baseadas no argumento, 

que o aumento dos deficits orc;amentais dos paises membros podera levar a urn aumento 

descontrolado das diferentes dividas, com reflexos nas outras economias dos restantes 

paises comunitarios (70), pondo em causa a propria manutenc;ao dos criterios de 

convergencia definidos para a constituic;ao da uniao e levantando a questao que e colocada 
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pela Teoria da Credibilidade e a continuayao de urn comportamento adequado dos 

indicadores econ6micos (neste caso da divida). 

Assim, e segundo o proprio Tratado de Maastricht, aquelas propostas foram 

consubstanciadas em valores concretos - objectivos: 60% divida em relayao ao PIB e 3% 

do deficit oryamental relativamente ao PIB, condiyoes de partida para ingressar na uniao e 

que deverao manter-se ap6s a adesao. 

Oeste modo, no caso de se verificar o cumprimento das disposiyoes do Tratado de 

Maastricht, a centralizayao da politica monetaria sera necessariamente acompanhada por 

urn controlo apertado da politica oryamental, as razoes para tal relacionam-se por urn !ado 

com a eficiencia do funcionamento do mercado de capitais e por outro ao cumprimento 

efectivo das regras impostas. 

No caso de urn mercado de capitais eficiente a nfvel da futura uniao, com facilidade o 

crescimento desmesurado de uma divida relativamente ao produto intemo do pais fara 

com que exista uma taxa de risco adicional. No entanto, existem varios factores que 

podem por em causa a eficiencia do mercado de capitais. 0 receio de que uma situayao de 

"default" de urn pais alastre a outros estados membros, levara os restantes estados a dar 

assistencia financeira, pese embora o Tratado de Maastricht possuir uma clausula que 

impossibilita o "bail out" (a concessao de ajuda financeira a estados com dificuldades) -

artigo I 04° B - mas tal nao impede a existencia de excepyoes, que irao perturbar o 

funcionamento do mercado de capitais e que farao com que os mercados financeiros nao 

avaliem correctamente o premio a aplicar a uma divida. 

Por outro lado, a imposiyao de regras pelo Tratado de Maastricht, nao obsta a que na 

pratica, haja graves dificuldades em proceder ao seu cumprimento e a tentayao e grande de 

que ap6s a entrada para a Uniao, os criterios venham a ser postos em causa por alguns 

paises - lembremo-nos dos custos inerentes a integra9ao e que sao evidenciados pela 

cointegra9ao entre a divida publica e a infla9ao. No caso do deficit, existem situa9oes ja 

no passado que demonstram a possibilidade de contomar essas regras - caso da legislayao 

aprovada em 86 pelo Congresso Norte-Americana, com o objectivos especificos para a 

divida variavel, o que levou ao Govemo Federal a proceder a "desoryamenta9ao" de 

rubricas que excediam o objectivo ( exemplo citado por De Grauwe ). 
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Na realidade, o processo de transferencias on;:amentais automaticas tende a ser combinado 

na UnHio Europeia com os fundos regionais e de coesao ja existentes. Porem transferencias 

fiscais automaticas continuarao a ser vistas como desapropriadas enquanto nao houver 

uma perspectiva de avan9o no processo de integra9ao politica na Europa. No contexto 

actual e mais expectavel a existencia de transferencias temporarias automaticas 

implicando a circula9ao de recursos de paises com baixo desemprego para paises com 

elevado desemprego, sem atender a sua performance macroecon6mica. 

A transferencia fiscal inter-regional para superar o problema da falta de mobilidade 

trabalho nao e encarada como uma altemativa valida enquanto tal na futura uniao 

monetaria na Europa: por urn lado, urn esquema desta natureza requer uma importante 

integra9ao politica e, por outro lado, essas transferencias podem ser criticas em areas 

como as que se caracterizam por urn elevado grau de mobilidade do trabalho e poderao 

constituir urn risco de despovoamento de declinio de algumas regioes como acontecem 

nos EUA (Va Blanchard e Katz 1992, e Torros, 1996). Alem disso, essas transferencias 

poderao ser uteis para provocar ajustamentos face a ocorrencia de choques transit6rios, 

mas nao sao urn subsituto para a flexibilidade do salario real, na presen9a de choques 

permanentes. 

No caso de paises "fiscalmente fracos" e com sistemas democniticos frageis urn projecto 

como o da UEM pode ser visto como uma forma de implementar urn processo de 

convergencia real. Mas, as politicas adequadas implicam uma deteriora9ao da coesao 

social a da qualidade de vida, diminuindo as possibilidades de uma convergencia real a 

Iongo prazo para as regioes mais desenvolvidas da Europa. Por outro Iado, poucas pessoas 

consideram a UEM uma reforma politica desejavel em vez de uma restri9ao extema, ja 

que, vista desta forma, pode ser facilmente apontada como a causa para todos os erros 

efectuados por govemos nacionais e autoridades monetarias. 
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2- 0 argumento Politico- Econ6mico- Convergencia Reale Nominal 

Optar por estar numa UnUio Monetaria que esteja baseada em institui9oes que defendem a 

estabilidade de pre9os e, como demostrado pela modema literatura politico-econ6mica, 

provavelmente o melhor caminho para implementar uma s6lida estrategia de crescimento 

econ6mico sustentado. 

A razao e que esta op9ao evita muitos dos custos de para alem de tomar a govema9ao 

facilmente observavel pelo sector privado - (ver Torres, 1989). Tal como referido por 

Rebelo ( 1997) isso faz com que os custos do processo de govema9ao sejam mais 

transparentes para o publico e da mais incentivos para a focaliza9ao no aumento de 

produtividade do sector privado. 

Com taxas de cambio fixas, as autoridades aumentam os custos politicos da infla9ao, 

porque a actua9ao govemamental anti-infla9ao esta constantemente a ser monitorada pelo 

sector privado e qualquer comportamento diferente ira implicar uma perda de 

competitividade no sector comercial. Pode-se argumentar que, e benefico para os paises de 

elevadas infla<;oes uma situa<;ao de partilha de autoridade monetaria no ambito de uma 

institui<;ao monetaria comum. Eliminando a infla9ao, abolindo as diferentes moedas, sera 

uma forma de poupar recursos no "hedging" contra o risco cambial. Uma institui<;ao 

monetaria comum que promove a estabilidade de pre<;os, e alem do mais, urn mecanismo 

para promover o bern estar. 

Este argumento tern sido compreendido nos circulos academicos mas a sua importancia 

tern sido disputada senao mesmo contestada pelos economistas keynesianos e outros. Eles 

argumentam que a taxa de cambio e ainda urn mecanismo de ajustamento muito 

importante, nao s6 face a situa<;ao de choques assimetricos imprevistos, como tambem 

face a problemas como a liberaliza<;ao do comercio mundial e o alargamento da UE aos 

paises da Europa de Leste. 

218 



E argumentado que estas regioes sao caracterizadas por diferen9as persistentes no 

crescimento da produtividade ou mesmo por outro tipo de diferen9as persistentes tais 

como as resultantes de caracteristicas estruturais diferentes da economia (nicios de 

poupan9a, estruturas demognificas, ... )que poderao nao formar uma uniao monetaria. 

Contudo estes problemas nao estao conrelacionados com o regime de taxas de cambio 

(Willem Beiter - 1996 - referiu que a convergencia ou divergencia real nada tern a ver com 

a UEM). A convergencia nominal versus real e com efeito a linha de discussao mais 

frequente entre comentadores politicos econ6micos. Exemplos para paises da UE podem 

ser encontrados em Beiter (1996) e Jones, Fruden e Torres (1997). 

3- Mecanismos de Ajustamento -A Politica Monetaria e a Teoria da Credibilidade 

Alguns te6ricos de op9ao liberal/monetarista defendem claramente que as vantagens da 

participa9ao na "moeda (mica" ultrapassa largamente os custos decorrentes da integra9ao 

monetaria e, como tal, consideram de toda a conveniencia a existencia de urn processo de 

convergencia rapido, atraves da adop9ao de uma politica cambial "dura", em bora admitam 

que a rapidez do ajustamento depende da flexibilidade existente a nivel do mercado do 

trabalho. No entanto, o que esta corrente do pensamento valoriza e o atingir da 

convergencia nominal da economia sendo que, a prazo, uma infla9ao baixa proporciona 

urn crescimento estavel, perdendo importancia o custo imediato que possa existir sobre a 

produ9ao eo emprego. 

No caso de se tratar de uma economia desenvolvida, o ajustamento processar-se-a com 

base num processo de regenera9ao de aparelho produtivo impondo acrescimos de 

produtividade e varia9oes no nivel de emprego e com impacto no custo do trabalho e no 

nivel intemo de pre9os. 

Se se tratar de uma economia mais fnigil que se pretende aproximar a urn nucleo mais 

desenvolvido, a aprecia9ao da moeda for9ara a urn processo de marginaliza9ao de 

unidades produtivas ineficientes e de surgimento de novas unidades com maior nivel de 

produtividade 
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Os te6ricos da Credibilidade consideram que urn pais hist6ricamente caracterizado por 

estabilidade monetaria e por uma moeda forte, tendera a conseguir com maior facilidade 

uma convergencia real e, em simultaneo, a manter essa estabilidade; no entanto, alertam 

para o perigo de paises com uma hist6ria de fragilidade e grandes oscila<;oes cambiais que 

poderao ap6s terem garantido a sua adesao a UEM, ter tendencia a pressionar os paises 

tradicionalmente estaveis, do ponto de vista monetario, a seguirem comportamentos 

menos rigorosos. 

Na realidade, no seio de uma Uniao Monetaria como reagirao as economia aos impulses 

das decisoes tomadas pela Autoridade Monetaria Central, e, em particular, para combater 

as tensoes inflaccionistas, como irao responder as economias menos deficientes? A 

resposta a esta questao, ira depender naturalmente da posi<;ao de cada economia no ciclo 

econ6mico e do grau de eficacia da cadeia de transmissao dos impulses monetarios. 

A transmissao destes impulses depende de urn conjunto complexo de situa<;oes que tern a 

ver com a segmenta<;ao/centraliza<;ao dos diferentes mercados, impacto das altera<;oes das 

taxas de juro e natureza dos instrumentos utilizados nas politicas conjuturais, bern como 

dos comportamentos dos destinatarios ultimos destas politicas, os agentes econ6micos. 

4- Mecanismos Ajustamento - Precupa~oes Actuais 

Assim, embora os requisites apontados para a passagem a Terceira Fase da UEM em 1999, 

sejam muito restritivos, os estados membros irao confrontar-se com problemas complexos 

quando tiverem que enfrentar choques econ6micos assimetricos, ja que perante politicas 

monetarias comuns com ineficacia por regiao e ajustamentos or<;amentais pouco eficazes, 

poder-se-ao impor pressoes significativas sabre o Banco Central Europeu. Deste modo, 

uma das questoes fundamentais que se levanta e de novo a de saber qual a politica mais 

eficaz, mas agora no seio da nova uniao e que meios e que a futura uniao monetaria podera 

desenvolver para evitar custos de integra<;ao a nivel econ6mico/social demasiado elevados, 

que a poderao comprometer, quer na sua viabilidade, quer no seu hipotetico alargamento a 

outros estados europeus. 
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Esta questao e bern actual e coloca-se aos mais diversos nfveis. Ainda recentemente 

(Junho de 97) o Ministro das Finan~as Sueco Erik Asbrink, em declara~oes publicas 

referiu que "ve potenciais riscos envolvendo a constitui~ao da uniao monetaria, ja 

que o bloco nao parece ser uma zona monetaria optima( ... ). A Suecia nao ira participar na 

UEM desde o seu inicio ja que havera mecanismos de ajustamento limitados com a 

implementa~ao de uma politica monetaria co mum". Especificou dizendo que urn problema 

grave esta no risco de se constituir uma moeda unica para urn conjunto de pafses que se 

caracterizam por estruturas industriais diferentes e graus de desenvolvimento econ6mico 

diferenciado, questionando directamente: "E a Comunidade Europeia uma Zona Monetaria 

Optima?". Referindo a prop6sito que os salarios nao evidenciam flexibilidade e a 

mobilidade geografica dos factores produtivos no seio da comunidade e limitada, o que 

podera ser urn grande risco se se anular urn mecanismo de ajustamento, como a polftica 

monetaria e cambial. 

Em 1994, Joao Ferreira do Amaral, referiu que a "Europa a duas velocidades estara a 

tamar forma e Portugal nao esta preparado para a feroz concorrencia que vira com a 

liberaliza~ao do comercio mundial", chegando mesmo a propor uma estrategia diferente 

da consignada no Tratado de Maastricht, que nao passava exclusivamente por uma 

convergencia nominal rapida, mas por urn maior crescimento do investimento e da 

produ~ao de bens transaccionaveis. 

A questao que fundamentalmente se coloca e que ja era enunciada por J.F. Amaral e saber 

se de facto, ap6s cumpridos os criterios da convergencia nominal, a economia portuguesa 

estara em condi~oes de competir e crescer a partir de 1999? 

Devemos ter em considera9ao que efectivamente ap6s os esfor~os desenvolvidos nos anos 

mais pr6ximos, a posi~ao relativa de Portugal no que se refere aos criterios de 

convergencia e muito positiva, nao se colocando sequer a duvida se conseguiremos 

cumpri-los (71); no entanto com a liberaliza~ao do comercio europeu com paises terceiros 

em produtos com particular relevancia para o nosso tecido industrial (caso dos texteis) ao 

aceitar-se a perda da utiliza~ao de urn instrumento como a taxa de cambia, vamos aceitar 

Reuters, 9 Junho 97 

221 



"fechar o guarda-chuva exactamente na altura em que comerya a chover com mais 

intensidade" (J.F. do Amaral). Por outro lado, foi garantido por Jacques Santer, em 

Outubro de 97, o alargamento dos fundos comunitarios, mas qual a posiryao de Portugal 

face a urn possivel alargamento da Comunidade a Leste. Sera que Portugal continuara a 

ser considerado como urn pais receptor ou tera que passar a contribuinte liquido da 

Comunidade Europeia? 

Naturale racionalmente dever-se-a considerar a hip6tese do "euro poder correr mal", sem, 

com isso, querer significar que haja oposiryao a adesao a moeda (mica. 

Os beneficios decorrentes ja foram suficientemente explorados: a reduryao da taxa de juro, 

dos custos de conversao cambial e sobretudo a potenciaryao de uma interacryao econ6mica 

efectiva, criada entre os paises constituintes de urn esparyo monetario comum, sao os 

factores positives decorrentes; no entanto, existem "perigos" que poderao levar a falhas e 

que poderao advir, em primeiro Iugar, de uma deficiente conduryao do processo por parte 

das autoridades monetarias europeias - embora seja uma possibilidade remota, uma vez 

que "a seriedade dos bancos centrais europeus e o maior garante do sucesso da UEM" (*), 

a formularyao de uma politica monetaria (mica na zona do Euro efectuar-se-a para urn 

esparyo em que estao Ionge de estarem assegurados os pressupostos de estabilidade 

nominal e integraryao econ6mica e institucional que caracterizam os estados federais. 

A excessiva rigidez das economias europeias prende-se com a inflw3ncia dos grupos de 

pressao que tern audiencia politica junto do Govemo e que se traduzem em 

regulamentaryoes tendentes a proteger interesses especificos e, portanto, rigidificar ainda 

mais a propria economia. 

Por outro lado, o alargamento observado em 96 aos estados N6rdicos contribuiu para as 

transformaryoes profundas que estao na ordem do dia, nao s6 no modo de funcionamento e 

equilibrios internes da UE, como tambem na sua estrutura politica, econ6mica e social e 

na sua relaryao como mundo exterior. 

* Joao Cesar das Neves 
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A entrada da Suecia, Finhindia e Austria levou a que a UE passasse a ter fronteiras directas 

com a ex-Jugoslavia, Hungria, Republica Checa e Eslovaquia, bern como com a Russia. 

As questoes que se levantam sao cada vez mais pertinentes: como conciliar os interesses 

dosactuais quinze paises membros, mantendo eficazes os mecanismos da tomada de 

decisoes no seio da UE? Como harmonizar as zonas geograticas, que cada vez mais 

evindenciam a "Europa a duas velocidades" - o Norte com o Sui, as regioes ricas com as 

pobres? Com a introdw;ao no seio da Europa Comunitaria das Economias N6rdicas, a 

distancia que separa, em termos econ6micos, Portugal da Suecia aumenta a distancia que 

nos separa das medias comunitarias, evidenciando cada vez com maior acuidade a teoria 

das Zonas Monetarias Optimas. Na realidade nao e suposto considerar que todos os paises 

podem estar preparados em todas as vertentes e mesmo conseguindo atingir todas os 

criterios - se observarmos a posil(ao relativa dos diferentes paises em 1996 e 97 (72) - com 

facilidade continuamos a detectar situal(oes de geometria variavel, que mais uma vez 

corroboram a analise efectuada com a metologia de "clusters" e que tern vindo a ser 

interpretada como uma divisao geografica proxima de uma visao de cfrculos concentricos 

compativel com uma nol(ao de Europa "a Ia carte". 

No caso de uma UEM a varias velocidades, a convergencia macroecon6mica tomar-se-a 

mais dificil para os paises que forem deixados fora da 3a fase da UEM, pois serao 

automaticamente mais vulneraveis nos mercados financeiros intemacionais. Pois esses 

paises poder-se-ao tamar o alvo preferido de ataques especulativos as suas moedas o que 

implica que permane9am fora dos requisites do tratado de Maastricht. Alem de que os 

membros do hipotetico "nucleo duro" poderao tomar-se resistentes a urn eventual 

alargamento da Uniao e a possibilidade de coordenal(ao das politicas da Zona Euro com o 

resto do Mundo tomar-se-a mais problematca (v.g. Alesina e Crilli, 1994). 

Podera ainda ser argumentado que nao havera mercado intemo se houver serios 

desalinhamentos monetarios, que poderao provocar urn aumento do proteccionismo 

comercial. Este argumento da politica econ6mica baseia-se na ideia de'proteger o mercado 

intemo de desalinhamentos. Esta ideia e desenvolvida por Niels Thygesen (1996) que 

argumenta que este proteccionismo resultante de urn sistema monetario fragmentado 

poderia incluir subsidies a industria nos paises da moeda forte; e embora seja consensual 

que o marco se iria apreciar substancialmente se nao houvesse UEM, o Euro podera vir a 

ter, apesar de tudo, algumas vantagens monetarias para a Alemanha. 
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Uma Uniao Europeia, a varias velocidades, em termos econ6micos e monetarios, na 

pratica representa urn retrocesso no processo de integrac;:ao econ6mica e monetaria. A 

crise cambial europeia de 1992-93 e o resultado, em 1995 do impacto da crise mexicana 

sao exemplos dessa situac;:ao. 

Todos os paises que cumprirem os criterios de convergencia tern obrigac;:ao contratual de 

integrar a UEM, com excepc;:ao do Reina Unido, da Dinamarca e da Suecia que tern uma 

posic;:ao especifica podendo optar par se manter fora da UEM ( clausula opting - out). Em 

27 de Outubro de 1997, Gordon Browm (Chanceler do Tesouro Britanico) disse que o 

Reina Unido "deveria tamar decisoes dificeis no seio da Europa" e que embora o Governo 

Britanico "adira e goste da ideia da moeda unica na Europa" nao considera esse cenario 

viavel nos pr6ximos quatro ou cinco anos, tudo dependendo da forma como for a evoluc;:ao 

e a atitude dos paises participantes. 

Par outro lado, o processo de alargamento da Unia0 Europeia tern continuado a desenhar

se e mais recentemente, a 10 de Novembro de 1998, inauguraram-se formalmente as 

negociac;:oes de adesao com seis dos treze paises candidates da Europa Central e de Leste, 

iniciando deste modo urn Iongo e dificil processo que podera ser bloqueado na recta final 

pelo impasse em tomo de Chipre. 

Segundo o ministro austriaco dos Neg6cios Estrangeiros (a presidencia da UE e da 

responsabilidade da Austria): "0 comboio do alargamento esta em marcha e ja nada o 

podera parar". No entanto, varias sao as dificuldades que se levantam e nenhum dos 

quinze acredita numa entrada dos primeiros paises antes de 2006 ou 2007. Por outro !ado, 

alguns paises, como Portugal, consideram que o adiamento da entrada dos candidates 

podera aliviar o clima de restric;:ao orc;:amental em que decorrem as negociac;:oes facilitando 

o acordo final. A Franc;:a considera a necessidade de uma reformulac;:ao das instituic;:oes 

comunitarias antes da entrada de novas membros. 

A principal incognita a este alargamento e de indole politica e resulta da divisao entre as 

comunidades grega e turca na ilha de Chipre e sua possibilidade de adesao e 

posicionamento relative da Grecia e Turquia. 

Oeste modo, e com esta evoluc;:ao preconizada, uma das questoes mais pertinentes que se 

levantam e saber "e depois do Euro?". 

No entanto, "a maior reforma monetaria da Hist6ria da Europa" tendera a nao ser mais do 

que urn objective intemedio, "urn ponto de chegada para urn novo ponto de partida". 
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Ha por urn lado vantagens indiscutiveis a nivel da eliminayao do risco cambial entre os 

paises, tomando o bloco Europeu mais competitivo face ao bloco do Japao e EUA; por 

outro lado a UEM permite que economias caracterizadas habitualmente por instabilidade 

economica, evidenciem urn quadro macroeconomico favoravel a urn crescimento mais 

sustentado, com impacto positivo nas condi9oes de vida da popula9ao e no 

aprofundamento da coesao entre as regioes constituintes. No entanto, o que verificamos da 

analise empirica e que os custos decorrentes nao deverao deverao ser descurados e que urn 

dos factores importantes a absoryao do seu impacto - a existencia de urn robusto 

oryamento comunitario - ate ao momento, tern sido ignorado. A agenda 2000 esta limitada 

a 1,27% dos PNB -tecto actual das despesas comunitarias; sendo que no final da decada 

de 80 o pacote Delors foi criado para pagar o mercado unico e que uma duplicayao de 

estruturas foi assegurada para salvaguardar o impacto da UEM na coesao economica e 

social. 

Alem disso, a Europa do Norte tern assistido ao agravar da situa9ao da popula9ao 

desempregada, as opinioes publicas europeias divorciam-se da estrategia de integra9ao, o 

alargamento da comunidade a Leste e a inconsistencia dos diferentes sistemas fiscais dos 

varios estados-membros, sao factores de indiscutivel preocupayaO e sao focos 

potencialmente geradores de choques, para os quais ha que preparar a resposta adequada, 

face ao desparecimento dos "guarda-chuvas" monetario e cambial. 

Assim o Euro e a integra9ao monetaria, surgem como ficou explanado no trabalho com 

todos os "perigos inerentes", mas tam bern como uma oprtunidade historica de 

reposicionamento estrategico: "todo o mundo e composto de mudanya, tomando sempre 

novas qualidades" (Luis de Camoes). 
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XI - Conclusoes 

0 trabalho que desenvolvemos sobre a Eficacia e Eficiencia das Politicas Econ6micas e o 

caminho para a Moeda Unica tern urn enquadramento te6rico de base que faz apelo a 
ancestral discussao entre te6ricos Keynesistas e Monetaristas na defesa das politicas 

econ6micas a serem levadas a efeito, integrando posteriormente as concepc;:oes mais 

recentes desta tematica e a discussao no ambito das expectativas racionais. No entanto esta 

questao de partida e em consonancia com o esquema do anexo 1, pode ser analisada em 

tres vertentes diferentes: 

( 1) • a analitica - cujos principios basi cos se consubstanciam nos argumentos enunciados 

por Keynesianos e Monetaristas (anexo 2) e nas teorias mais recentes. 

Nesta primeira vertente procurou-se robustecer do ponte de vista da analise te6rico

conceptual a discussao a volta das principais correntes de pensamento sobre a 

materia, dando particular enfase aos desenvolvimentos mais recentes e evidenciando 

os argumentos esgrimidos por cada uma das escolas do pensamento econ6mico, 

numa 6ptica de eficacia. Assim, e numa abordagem inicial, inventariaram-se os 

enunciados te6ricos que sustentavam a posic;:ao dos Keynesianos e Monetaristas e as 

suas preferencias em termos de instrumentos de politica econ6mica. Em simultaneo, 

procurou-se analisar a adequac;:ao desses mesmos instrumentos de politica 

econ6mica ao contexte econ6mico e a sua eficacia na resoluc;:ao das disfunc;:oes 

observadas. Desta dualidade de analise subsistiu urn antagonismo, uma dialectica de 

politicas econ6micas que se caracterizam pelo intervencionismo versus liberalismo, 

contextualizados na vivencia econ6mico-social da epoca. 

A economia Keynesiana surgia, como e referido no texto, como uma possibilidade 

para superar os problemas econ6micos das decadas de trinta - quarenta, provida de 

urn instrumental te6rico-empirico adequado a orientac;:ao da politica econ6mica do 

p6s-guerra preconizando, como objective basilar, o plene emprego. Por outro lado, 

apresentava-se como uma nova visao, que permitia quebrar o "dogma providencial" 

neoclassico da auto-regulac;:ao dos mercados. 

No entanto, nao apresentava nenhum instrumental analitico-te6rico que permitisse 

uma analise profiqua da problematica do desemprego versus inflac;:ao, que veio a 

caracterizar a epoca subsequente. Abriu-se assim o caminho para o ressurgir da 

Teoria Quantitativa da Moeda atraves do Monetarismo, com a sua "antipatia" por 
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todas as formas de interven~ao estatal, como meio de natureza anti-ciclica. 

No ambito desta parte do trabalho poe-se em evidencia os argumentos esgrimidos no 

debate desenvolvido entre Keynesianos e Monetaristas do ponto de vista da eficacia 

comparada da politica de estabiliza~ao. Evidenciam-se os posicionamentos de 

ambas as correntes, no que respeita ao funcionamento dos mecanismos auto

reguladores da economia, e da altemativa de medidas discriciomirias versus regras 

fixas. Esta perspectiva prende-se naturalmente com a eficacia relativa das politicas 

monetarias e fiascal e com o peso da importancia do Estado na economia, sendo que 

os defensores de uma actua~ao consubstanciada em regras surgiram como opositores 

do sobredimensionamento do Estado, defendendo actua~oes preferenciais via 

politica monetaria. Argumentaram ainda com uma posi~ao de cariz politico, que 

passa por admitir que a politica or~amental esta mais sujeita do que a politica 

monetaria a sofrer manipula~oes decorrentes de medidas de caracter eleitoralista. 

Urn outro aspecto importante lan~ado na discussao de eficacia relativa prende-se 

com os lags de actua~ao das politicas monetaria e fiscal. No 1° caso podera haver 

urn impacto rapido sabre a economia se se utilizar como instrumento a compra ou 

venda de titulos no open-market. No zo caso, as principais iniciativas de politica 

fiscal que afectam o crescimento econ6mico ocorrem preferencialmente no 

momento de aprova~ao do Or~amento de Estado. 

Uma outra vertente da analise prende-se com a importancia das respostas dos 

agentes econ6micos, o que decorre do valor assumido pela elasticidade da procura 

de moeda e da procura de investimento em rela~ao a taxa de juro. 

Os autores Keynesianos e Monetaristas concordam na importancia da procura de 

moeda para a defini~ao da taxa de juro. No entanto, os seguidores de Keynes 

argumentavam que a procura de investimento era inelastica a taxa de juro e que a 

procura de moeda em valores baixos da taxa de juro era perfeitamente elastica a taxa 

de juro (armadilha de liquidez). 

A sintese neoclassica-keynesiana assume uma posi~ao de compromisso referindo 

que as elasticidades dependiam do nivel da actividade econ6mica e, com a 

introdu~ao das expectativas racionais no modelo macroecon6mico, assume-se que as 

politicas monetarias e fiscal nao tern qualquer impacto nas variaveis reais, caso haja 

uma correcta previsao por parte doa agentes econ6micos das ac~oes desencadeadas 

pelo Governo. 
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No periodo p6s Segunda Grande Guerra, os te6ricos defendiam a utilizayao de 

politicas govemamentais como modo de actuar sobre o emprego e o rendimento, 

tendo como objectivo reduzir as flutuafi:oes do ciclo econ6mico, sem contudo 

surgirem impactos negativos a nivel da inflayao. Nos anos 60 e 70 observou-se urn 

acrescimo do desemprego em simultaniedade com a taxa de infla9ao a atingir os 

dois digitos, o que evidenciou a ineficacia das politicas econ6micas levadas a efeito 

para controlar as flutuafi:oes do ciclo econ6mico. 

Como resposta a esta situa9ao surgiram diferentes analises inspiradas na Teoria de 

Muth, com o objectivo de determinar as causas que estavam na origem de urn 

impacto tao deficiente por parte da politica econ6mica. Essas novas concep9oes 

desenvolvidas por Lucas e Sargent faziam apelo as expectativas racionais, 

colocando em causa a operacionalidade dos modelos econ6micos para medir a 

eficacia das politicas, e demonstrando que 0 impacto de uma determinada politica e 

influenciada pelas expectativas criadas nos agentes econ6micos sobre os efeitos que 

essa politica podera desencadear. 

No final dos anos 70, o combate a infla9ao tomou-se urn dos principais objectivos 

de politica econ6mica. No entanto, alguns economistas questionaram os custos 

inerentes ao desemprego. Arthur Okun demonstrou que os custos decorrentes de 

uma diminui9ao de 1 ponto percentual na taxa de infla9ao se repercutiam num 

decrescimo percentual ainda maior no produto. Os modelos New Classical e Non 

Classical das Expectativas Racionais procuraram dar urn sentido as medidas anti

inflayao, defendendo que a politica econ6mica anti-inflaccionista teria urn impacto 

tanto mais positivo quanto maiores fossem as expectativas dos agentes econ6micos 

acerca dos seus beneficios. Contudo, a aproxima9ao com base nas expectativas 

racionais permitiu evidenciar que a politica econ6mica devera ser conduzida de 

modo a criar as condi9oes necessarias para diminuir a incerteza, promovendo maior 

estabilidade econ6mica e social, mais do que procurar reduzir ou esbater as 

flutuafi:oes do ciclo econ6mico. 
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(2) • a empirica - que procura evidenciar as situa9oes relativas a Portugal num percurso de 

3 decadas e meia, desde o final dos anos 60 ate a actualidade analisando as politicas 

e impactos decorrentes na realidade portuguesa. 

A fase empirica analisou a situa9ao econ6mica em Portugal nas decadas de 70 e 80 

do ponto de vista das grandes linhas orientadoras da politica macroecon6mica e 

instrumentos utilizados. Efectuou-se seguidamente uma analise mais detalhada 

caracterizadora do contexto dos anos 90 e do comportamento observado nos 

principais indicadores econ6micos, culminando com os criterios de convergencia 

enunciados no Tratado de Maastricht e as perspectivas de evolu9ao para o ultimo 

ano do milenio, condicionadas pelo comportamento registado no 2° semestre de 98, 

denotando instabilidade econ6mica a nivel mundial (Asia, America Latina, Russia). 

Esta analise evolutiva procurou identificar instrumentos/variaveis fundamentais na 

compreensao das altera9oes observadas nas 3 decadas. Assim analisou-se a evolu9ao 

do Controlo de Liquidez e o "trend" observado pelos agregados que traduzem os 

meios de pagamento, bern como a liquidez bancaria, as disponibilidades sobre o 

exterior e o credito a Economia. 

Com o objectivo de identificar efectivamente as variaveis fundamentais a serem 

analisadas no modelo empirico e o suporte te6rico da metodologia utilizada 

desenvolveu-se uma terceira vertente de analise consubstanciada no "Caminho para 

a UEM". 

(3) • a constitui9ao da Uniao Econ6mica e Monetaria - nesta vertente de analise 

procurou-se por em evidencia sob ponto de vista te6rico as analises que deram corpo 

a discussao dos custos e beneficios decorrentes da constitui9ao de uma Uniao 

Monetaria. No ponto de vista empirico efectuou-se uma analise da realidade 

portuguesa e seu posicionamento relativo ao caminho para a moeda unica, fazendo 

apelo a Analise de "Clusters" e evidenciando a aproxima9ao desta analise a Teoria 

das Zonas Monetarias Optimas e da Europa a duas ou mais velocidades. Esta analise 

empirica foi complementada com uma analise "time series" de cointegra9ao 

procurando fundam~ntar os aspectos considerados pela Teoria da Credibilidade, 

utilizando para tal series de valores relativos ao comportamento de quatro variaveis: 

Taxa de Desemprego Total, Custo Salarial Unitario Real, Divida Publica em 

Percentagem do PIB e Deflator do Consumo Privado. Com base nesta analise 
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procurou-se testar dois aspectos fulcrais relacionados com os custos decorrentes da 

Constitui9ao da Uniao Monetaria: 

- flexibilidade de mercado de trabalho face aos salaries - ja que este factor e 

apontado como urn instrumento para ultrapassar ou atenuar os efeitos 

decorrentes de cheques assimetricos. 

- analise de urn dos criterios mais dificilmente cumprivel pelos potenciais 

Estados Membros (divida publica), relativamente a urn outro criterio, esse sim 

com algum exito no seu atingimento, mas que em simu!Hineo e urn objectivo de 

politica econ6mica (taxa de infla9ao ). 

No enquadramento te6rico efectuado em termos introdut6rios a analise consubstanciada 

nesta terceira vertente de abordagem, come9ou-se por enfatizar a evolu9ao de urn sistema 

monetario europeu (SME) criado em 79, por iniciativa da Alemanha e Fran9a, ate ao 

Conselho Europeu de Roma (Outubro de 90) em que os onze Estados-Membros da 

Comunidade chegaram a acordo relativamente a adop9ao de uma moeda e politica 

monetaria unicas. A primeira etapa desse processo iniciada em Julho de 90 tinha como 

principal objective realizar a convergencia de politicas econ6micas, no domfnio 

or9amental e monetario. 

Naturalmente, esta primeira etapa evidencou a indispensabilidade de remover 

ambiguidades em rela9ao a convergencia or9amental, mas esta Ionge de assentar num 

consenso sobre os instrumentos a utilizar para atingir os objectives preconizados. Urn 

sinal deste cepticismo latente,encontra-se no Relat6rio mensa) do Bundesbank de Janeiro 

de 94, em que se reiterava que nenhum dos doze paises da UE se encontravam em 

situa9ao de cumprir os criterios de convergencia consignados no Tratado de Maastricht 

em Fevereiro de 92, posicionando-se diferentemente face aos mesmos. 

Este posicionamento relative diferenciado e exteriorizado na analise empfrica 

desenvolvida com base na Teoria de Clusters, evidenciando urn tecido econ6mico com 

caracteristicas similares ou nao. A analise permite concluir que efectivamente existem 

paises cujo esfor9o de aproxima9ao sera maior pois a sua entrada para o agrupamento 

constituido e mais tardia (caso da Grecia). Em simultaneo foi possivel par em evidencia 

qual o comportamento observado em rela9ao a Portugal que, em qualquer das 

metodologias empregues, constituiu cluster com a Espanha, embora ao Iongo das 

decadas analisadas denunciasse urn progressivo melhoramento, traduzido por uma 

constitui9ao mais rapida (urn step cada vez mais cedo) de cluster. 
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A analise de cluster poe em evidencia de forma muito explfcita os argumentos te6ricos 

avanyados pela teoria das Zonas Monetarias Optimas, dando particular relevancia a 
necessidade de atenuar os custos decorrentes da convergencia com base em polfticas de 

cariz fundamentalmente oryamental, relan9ando-se a discussao da eficacia relativa das 

politicas econ6micas, ja que numa situayao de existencia de uma (mica moeda em 

circula9ao, instrumentos de cariz monetario, tradicionalmente considerados como 

mecanismos correctores de desajustamentos provocados por choques assimetricos (taxa 

de cambio) perdem totalmente a sua eficacia. 

Deste modo, toma-se necessario preencher, a partida, determinadas condi9oes, que 

minimizem a ocorrencia de choques assimetricos; com especial relevancia para a 

abertura da economia ao exterior e a mobilidade dos factores produtivos, que passam 

pela flexibilidade do proprio mercado de trabalho. 

Na perspectiva de testar as caracteristicas de flexibilidade do mercado de trabalho em 

Portugal, por urn Jado e observar ate que ponto os indicadores que traduzem a 

convergencia nominal conduzem a uma convergencia real (teoria da Credibilidade), 

desenvolveu-se a analise de cointegrayao, uma analise time-series, no periodo 

compreendido entre 60 e 98. As variaveis utilizadas - taxa de Desemprego e 

Remunerayao Salarial per capita - permitiram evidenciar uma rigidez do mercado de 

trabalho, diferenciada entre OS varios paises da UEM. 

Esta situayao contrasta fundamentalmente com as carateristicas observadas nos EUA, 

onde uma quebra de procura de trabalhadores se traduz por salarios mais baixos e nao 

tanto por aumento de desemprego. Na Europa os salarios respondem mais rapidamente a 

variayoes nos preyos (varia9ao nominal) do que a alterayoes na procura de trabalhadores 

(aumento de desemprego) e existe uma rigidez a baixa salarial. Os custos decorrentes da 

convergencia sao mais elevados nos paises onde a taxa de infla9ao e mais elevada e os 

ganhos de produtividade registados menos significativos. 

No entanto, na analise efectuada com base no criterio de Kenen relativo a diversidade de 

estruturas produtivas e actualizado por Gros e Thygesen defende-se que a aproxima9ao 

deveni ser efectuada no quadro de uma centralizayao oryamental, que permita 

transferencias de fundos de umas regioes para outras, minimizando os custos e dando 

enfase particular a perspectiva Keynesiana. 
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Por ultimo, cabe enfatizar que tendo o atingimento dos criterios de convergencia sido urn 

processo efectuado envolvendo taxas de esfor9o diferenciadas, o risco de urn potencial 

retrocesso na tendencia comportamental futura de alguns paises e efectivo e real. Esta 

amea9a enunciada no seio da Teoria da Credibilidade e uma questao que s6 nos primeiros 

anos do novo milenio sera respondida. 
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Anexo 1 

-Analise Te6ri ca -Keynesianos 

- Monetaristas 

- Expectativas Racionais 

- Novos Desenvolvimentos 

Politica mais 
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- Evolu~ao Po 

• 
rtuguesa 60 a 98 

liticas Po 

• Ins trumentos 

- Caminho par a a UEM - Teorias de Base Zonas M. Optimas 

~ 

- Custos/deco 

Vantagens 

't 
Keynesisanos 

- Teoria da Credibilidade 
't 

Monetaristas 

- Analise Empirica do Caso Portugues - Posisionamento relativo cluster 

analisys(60-98) (TZMOptimas) 

- Indicadores de Convergencia 

Nominal arrastam ou nao 

Convergencia Real Teoria da 

Credibilidade 

(Decada 60 a 98) 

rrentes da U.M. -Analise Te6rica - Compara~ao c/realidade dos EUA 

- Politica Monetaria da Europa face 3!lli Paises 

- Pol. Or~amental preferencial 

- Analise empirica - Custos para Portugal 

cointegrar;:ao • Caracteristicas do mercado de trabalho 

• Or~. comunitario - fragilidade 

• Situa~oes Culturais 

• Desenvolvimento do Sistema Financeiro 

- Vantagens 
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• Separa~ao entre o sector real 
e financeiro 
<::::> Taxa de juro variavel de 
liga~ao 

• Instabilidade da velocidade 
de circula~ao 

• Existencia do efeito cascata 
no mecanismo de 
transmissao 

• A moeda s6 tern como 
substituto os titulos (para os 
neokeynesianos sao todos os 
activos financeiros) 

• A politica fiscal e a mais 
eficaz (na situa~ao 

caracteristica da arma) The 
liquidez 

• Taxa de juro e o pre~o da 
moeda 

Anexos 

• Teoria de procura de moeda mais do que do nivel 
geral de pre~os ou do rend. nacional 

• V=l/K e estavel e nao constante 

• A principal fonte de instabilidade resulta, que c p 
de ac~oes monetarias discriciomirias com o 
objectivo de L\M5 

• Nao defendem o ajustamento de carteiras e 
consideram urn mecanismo de transmissao mais 
directo entre varia~oes dos encaixes monetarios e 
11Y 

• Substitutos da moeda sao todos os activos (reais e 
financeiros) 

Liga~ao directa entre a moeda (L\M) e o sector 
real (efeito riqueza) 

• A politica fiscal s6 contribui para o crwding - out 
<::::> o estado substitui-se aos particulares 

• Taxa de juro e o pre~o do credito e 1/i e o pre~o 
damoeda. 



Procura Maeda Teo ria Model a Polftica 

lVf 
Pol. fiscal [§ Chissicos nao depende de i Real/monet. (desloc. daIS) 

quantitativa. nao funciona 

motivo: crowding-out 
adefendem poI 

transacr;. monetaria 

Pol. monet. nao 
Keynesianos depende de i i; existe 

~LM 
funciona 

motivo: integrar;ao IS quando 

precaur;ao e esta junta a LM armadilha da 

especular;ao Iiquidez C.P. 
defendem 
pol. fiscal 

(C.P.) 

Monetaristas Nao depende de existe eLM Pol. monet. a 
i integra~ao no LP 
motivo: transac. C.P.e 
e i que s6 tern dicotomia no 

~ 
Pol. Fiscal a 

intluencia na LP C.P. 
procura de P.) 

moeda no C.P. T 
ei 
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DeslocacOes no Diasgrama ISILM 

Deslocayoes para a Direita Deslocayoes para a Esquerda 

• Pol. Expansionista • Pol. Restritiva de Cariz Fiscal 
IS • Aumentos nas Exportayoes • Diminui9ao das Exporta9oes 

Liquidas atraves de Liquidas por reavalia9ao ou 
desvalorizayao ou deprecia9ao aprecia9apo 

LM 
.:1Ms ~Ms 

BB • Desvalorizayao ou deprecia9ao • Revaloriza9ao ou deprecia9ao ou 
ou ~ nos impostos/subsidios diminuiyao nas tarifas/subsidios 

Yr • Determinado por factores reais • Determinado por factores reais 

Abordagem econ6mica Politica mais Amilised Camp. de V 
efectiva IS/LM 

Classicos dicot6mica (fiscal) LM vertical estavel a cp e 
constante 

sector reallmonetario 
Keynesian as c/variavel de liga9ao fiscal LM horizontal 

a taxa de jura 

Monetaristas a curta prazo ha monetaria LM vertical estavel s6 a 
interac9ao LM 

IS' 

IS polo monetarista 

polo keynesiano y 



Efectividade da Politica em Economia Aberta 

• Exten«;ao da influencia das Politicas em 
Procura Agregada 

Produto Nacional 

(a) Situa«;ao de Equilibria Global 

(at) 

IS - equilibria no mercado de hens e servi«;os 
LM - " " " monetario 
BB - " na Bal. de Pagamentos onde os deficites 

(superavites) na BTC igualam os supenivites 
(deficites) na Balan«;a de capitais. 

Yr y y f - e 0 nivel de rendimento de pleno emprego 

BB 

Yr y 

LiM
5 => desl~oca~ao LM para a direita, em 

que abaixo de BB (c/deficit) => pressao 
sobre o valor extemo da moeda Li txc 
cfunbio fixa => actua~ao do B.C. no 

sentido de ..!.. M
5 => LM esauerda 

(az) 

Yr 

LiG => Superavite => pressao sobre o curso 
extemo da moeda Li - Taxa de dimbio fixa => 

s LiM por ponte do BC. 

(a3) Desvaloriza9ao Desvaloriza~ao em 
pleno emprego 

LM 

BB 

BB' 

Yr Yr 
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NOT AS 

(1) "Economia", Paul Samuelson, pag 13 (1973) 
(2) Godelier (1974: Volll140) 
(3) Marx (1974) 
(4) Morin (1977) 
(5) Gilles Etrillan et Fran~ois Sureau (1985) "Mort de Ia Politique Economique ?" 

Em Commenteire n° 30, ete (reproduzido em Problemes Economiques 
2/10/85) 

(6) "Economia", Paul Samuelson, pag. 21 (1973) 
(7) 0 polo Keynesiano era considerado a "armadilha de liquidez", situa~ao 

caracterizada par uma elasticidade nula da fun~ao LM, de tal forma que 
qualquer acrescimo na oferta de moeda era totalmente absorvida para 
especula~ao, devido aos nlveis de taxa de jura muito baixos correspondentes 
a cota~oes muito elevadas nos trtulos. Desta forma, s6 poHticas de cariz 

. IS·. 

Yo Y1 

LM 
~/LM' 
~ .-· .. · 

y 

or~amental tinham urn impacto 
positive sabre o nlvel de rendimento, 
podendo au nao fazer oscilar a taxa 
de jura . 

0 polo monetarista e caracterizado par uma situa~ao de elasticidade infinita da 
fun~ao LM, de tal forma que s6 as poHticas de cariz monetario tern urn impacto 

(8) "Money, Banking, and Economy", Thomas Mayer, James Dusemberry and 
Robert Alber (1984), pag. 324 

(9) Considerando como oferta real de moeda: M2 deflacionado pelo lndice de 
pre~os. 

(1 0) Crescimento da oferta de meed a e infla~ao em sete des principais pafses da 
OCDE 1965-82 

Percentagem de variacao media em relacao ao ano anterior 
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(11) Algumas vers6es da regra escolhiam a taxa de crescimento, ou seja, a 
manuten<;ao de um stock constante de moeda, outros ha que pretendem que 
a moeda devera sofrer um incremento a mesma taxa de crescimento da 
popula<;ao, mas nao aumentar com movimentos da produtividade. Mas a 
regra mais vulgar e comumente aceite considera que a taxa de crescimento 
da moeda devera igualar a taxa de crescimento da produtividade menos a 
taxa de crescimento da velocidade da moeda, sendo ambas estimadas para 
Iongo prazo. 

(12) Milton Friedman and France Modigliani "The Monetarist Crontroversy: A 
Seminar Discussion" Economic Review (Federal Reserve Bank of San 
Francisco) Supplement, Spring, 1977 pp 17-18. 

(13) Ver J. Phillip Cooper, "Development of The Monetary Sector, Prediction and 
Policy Analysis in The FRB-MIT-Penn Model" (Lexington Books, 1974) cap. 
IV. 

(14) in "Economics Principles and Policy", William J. Bauml and Alans Blinder 
(1979). 

(15) Per exemplo, poder-se-a comparar duas politicas: a politica A gera a 
seguinte serie de desvios relativamente a media: 0,4,0; enquanto a politica B 
tern como resultado os seguintes desvios: 2,2, 1 - se o criteria for minimizar o 
desvio absolute, a politica A e superior. Mas se se pretender minimizar o 
quadro des desvios a politica B e melhor. Especificamente estamos, neste 
case, a utilizar uma fun<;ao quadratica tal que U=f(p0 .U2

) em que P e o 
excesso relativamente a taxa de infla<;ao desejada e U o excesso de 
desemprego verificado em rela<;ao a taxa de pleno-emprego. No entanto, o 
usc da fun<;ao quadratica envolve s6 per si um juizo de valores que nem 
todos os te6ricos aceitam. 

(16) Maximo esse que e determinado teoricamente, na pratica a elasticidade 
juros do excesso de procura de moeda esta proximo de- 0,65 

(17) Considerando taxa de cambia, enquanto quantidade de moeda nacional 
necessaria para adquirir uma unidade de moeda estrangeira. 

(18) A obra de Keynes desenvolvia o mecanisme no seio de uma economia 
fechada, mas posteriores desenvolvimentos te6ricos permitiram a sua 
aplicabilidade a um modele com sector externo. 

(19) in "International Finance", Maurice Levi, ISE, 1983 
(20) Jan Tinbergen "On The Theory of Economic Policy", 1952 
(21) A analise pioneira inserindo estas conclus6es esta desenvolvida em "The 

Appropriate ... " Staff Papers 1962. 
* Therry de Montbrial "La desorde Economique Mundiel" Gallman-Levy 1974. 
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(22) Considerando as expectativas adaptativas, a evoluc;ao da inflac;ao e vista 
como uma media das taxas registadas nos anos anteriores: 

a i 
1tte = (1-A.) :E A. 1t em que: 1tte = expectativa adaptativa da inflac;ao no ano t 

i=O t-i 

lf = inflac;ao no ano t-i 

A. - e uma constante o < A. <1 
(23) John Muth, "Rational Expections and the Theory of Price Movements" 

Econometrica 29 (1961), OP 315-335 
(24) Formalmente a Teoria das Expectativas Racionais podera ser apresentada 

da seguinte forma: 

x = variavel a prever 
xe = expectativas para essa variavel 
xof = previsao optima para a variavel x, usando toda a informac;ao 

disponivel sabre a mesma 
xe=xof- as expectativas para a variavel x, igualam, segundo a T.E.R., a 

previsao optima usando toda a informac;ao disponivel 

(25) Se considerarmos a perspectiva Keynesiana sabre a evoluc;ao da taxa de 
jura, e se actualmente o seu nlvel e elevado em relac;ao ao nlvel considerado 
normal, entao a previsao optima para o comportamento dessa variavel e a 
de que a taxa de jura tendera a declinar ate ao "nivel normal". As teorias das 
expectativas racionais consideram que quando a taxa de jura esta elevada, a 
sua expectativa no futuro e para a baixa. 

(26) A taxa de rendimento de urn titulo iguala o somatorio dos ganhos de capital 
(alterac;oes do prec;o da obrigac;ao) mais qualquer valor obtido como 
pagamento monetario (remunerac;ao, dividendo, ... ) dividido pelo pelo prec;o 
inicial de urn titulo 

Pt+1 - Pt + C 
RET=---- RET = taxa de rendimento de urn titulo entre o ano t e 

t+1 

Pt+1 = prec;o de urn titulo no tim do ano t+1 

Pt = prec;o de urn titulo no inicio do ano t 

C = pagamento monetario (dividendos) obtidos entre 
t e t+1 

A (mica variavel com grau de incerteza e P t+1. Considerando o prec;o expectavel 
do titulo para o periodo t+1, como Pet+1, a taxa de rendimento esperada sera 
dada pela expressao: 

e 
P t+1- Pt +C 

REre = 

3 



-~------~ ----~~ ---

Como a teoria da eficiencia des mercados de capitais tambem considera as 
expectativas des pre~os futures, igualando as previsoes optimas, utilizando toda 
a informa~ao disponivel; ou seja as expectativas des pre~os das obriga~oes sao 
tambem racionais entao: 

P
e _ pof 

t+1 - t+1 

o que implica que as expectativass sabre a taxa de rendimento igualara a sua 
previsao optima RE,-e = RET0

t 

Contudo, as variaveis RETe e Pet+1 nao podem ser observadas, e assim as 
equa~oes das expectativas racionais nao nos permitem obter muita informa~ao 
acerca do comportamento des mercados financeiros. 

Se for possivel obter uma forma de medir o valor de RE,-e, essa equa~oes terao 
importantes aplica~oes na forma como os pre~os des titulos se alteram nos 
mercados financeiros. 

No entanto, considerando que a taxa de rendimento do equilibria resulta da 
igualdade entre a quantidade procurada e oferecida. A analise de oferta e 
procura permite-nos determinar a taxa de rendimento expectavel, atraves da 
equa~ao do equilibria: a taxa de rendimento expectavel de urn titulo (RETe > 

devera igualar a taxa do rendimento do equilibria (RET*), que per sua vez iguala 
a quantidade procurada de titulos a quantidade oferecida: 
REr= RET*. 

Se se substituir REr per RET*. obtemos RET01 = RET*, o que quer significar 
que "os pre~os correntes no mercado financeiro serao obtidos se a previsao 
optima da taxa de rendimento de uma obriga~ao, usando toda a informa~ao 
disponivel, igualar a taxa de rendimento de equilibria de urn titulo. Ou seja, o 
pre~o de urn titulo reflecte toda a informa~ao disponivel, num mercado eficiente. 

Se RET
01 > RET* => Pt• => RET

01
• 

Se RET01 < RET* => Ptt => RET0
t t 

ate RET0
t =RET*. 

com RET01 = taxa de rendimento da previsao optima 
RET* = taxa de rendimento de equilibria 
Pt = pre~o do titulo no periodo t 

(27) Considere-se o seguinte exemplo: o pre~o das ac~oes da empresa A 
au menta 1% na proxima semana. A taxa de ganhos de capital e a taxa de 
rendimento das ac~oes sera aproximadamente de 50% ao ano. Neste case 
estaria acima da taxa de rendimento de equilibria (R01

ET > RET*), a Teoria 
da eficiencia des mercados considera que o comportamento des agentes 
economicos, seria no sentido de comprar essas ac~oes e provocar urn 
aumento do seu pre~o. A actua~ao terminara somente quando a altera~ao 
previsiovel no pre~o se aproxima de zero, de modo a que RET01 = RET* 
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Da mesma forma, se os agentes economicos previrem uma quebra de 1% 
no prec;o das acc;oes da empres A, a taxa de rendimento previsional sera 
negativa (RET0

t < RET*) e os intervenientes no mercado tenderao a vender. 
0 prec;o corrente caira ate a alterac;ao previsivel no prec;o se aproximar de 
zero. A Teoria da Eficiencia dos Mercados sugere que a alterac;ao 
previsivel no prec;o das acc;oes tendera a ser proxima de zero, concluindo 
que os prec;os das acc;oes geralmente seguem urn percurso aleatoric. 

(28) 0 primeiro teste, que usa exclusivamente a informac;ao relativa aos dados 
de prec;os de poriodos anteriorese considerado como "uma forma fraca de 
eficiencia". 0 segundo tipo de teste e considerado como "urn a forma semi
forte de eficiencia", porque o con junto de informac;ao utilizada abrage toda 
a informac;ao disponivel e nao so a que concerne ao comportamneto no 
passado, dos prec;os das acc;oes. Ha urn terceiro teste considerado como 
"uma forma forte de eficiencia" porque o conjunto da informac;ao utilizada 
na previsao inclui informac;ao intrinseca ao proprio mercado. No entanto, 
este pressuposto nao contradiz a Teoria da Eficiencia dos Mercados, pais 
este tipo de informac;ao nao pede ser legalmente utilizada, nem reflectida 
no estabelecimento dos prec;os das acc;oes. 

(29) Alguns autores dedicaram ao esturo do percurso aleatoric do 
comportamento do mercado accionista, e o case de: 

• James M. Potesba e Lawrence Summers, "Mean Reversion in Stach 
Prices: Evidence and Implications", Journal of Finance Economics 22 
(1988), pp 27-59. 

• Eugene F. Fana e Reneth R. French, "Permanent and Temporary 
Components of Stach Prices", Journal of Political Economy 96 (1988) pp 
246-273. 

• Andrew W. Lo e A. Craig Mackinlay, "Stach Market Prices Do Not Follow 
Random Walks: Evidence from a Simple Specification Test", Review of 
Financial Studies 1 (1988), pp 41 - 66. 

• Myung Jig Kim, Charles R. Nelson e Richard Stertz, "Mean Reversion in 
Stach Prices? A Reappraisal of The Evidence", Review oif Financial 
Studies 4 (1991)- artigo que questiona a validade dessas descobertas. 
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(30) Alguma desta determinac;ao do tecido econ6mico devera naturalmente ser 
atribuida aos cheques petroliferas de 1973 a 1975 e de 1978 a 80. 

(31) Outros autores que se envolverem nesta "revoluc;ao" foram Robert Barre 
(Universidade de Harvard), Bennett Macallum (da Universidade de 
Carnegie - Mellon) e Edward Presccott e Neil Wallau (da Universidade do 
Minnesota). 

(32) Robert Lucas, Jr. "Econometric Policy Evaluation: A Critique", in Karl 
Brummer and Allan H. Metzer eds, The Phillips Curve and Labor Markets, 
Carnegie - Rochester Conference Series an Public Policy 1 (1976) pp 19 -
41 

(33) Os Tres Modelos - Breve Sumario 

• Modele 
Tradicional 

• Modele New 
Classical 

• Modele Non 
Classical de 
Expectativas 
Racionais 

Resposta a Nao 
Anticipac;ao de Polltica 

Ex ansionista 

• Yj Pj 

• Yj Pj 

6 

Respostas a Politica 
Expansionists Antecipada 

• P, da mesma forma 
do que se a politica nao 
for antecipada 

• Y altera; P tambem 
altera mais do que se a 
politica for antecipada 

• yj menos do que se a 
politica for anticipada 
Pf mais do que quando 
a politica e antecipada 



• 

• 

• 

Os Tres Modelos- Breve Sumario (continuac;ao) 

Modele 
Tradicional 

Modele 
New 
Classical 

Modele 
Non 
Classical de 
Expectativas 
Racionais 

• MT 

• MNC 

• MNC 
ER 

Resp.a 
Pede a Politica Politicas 

Activa Ser Anti-inflac;ao 
Benefica? Nao anteci ada 

Sim v L n L 

Nao v L n L 

Sim, mas e dificil v L nL 
conseguir 
arquitectar urn a 
politica com 
beneficios 
positives 

A credibilidade e importante 
para o sucesso da Politica 
Anti-I nfla ao 

Nao 

Sim 

Sim 

Resp. a Politica 
Anti-inflac;ao 
Antecipada 

• vL n L 
da mesma forma 

• Y inalterado 

7t L , mais do que com 
politica nao antecipada 

• Y L me nos do que 
quando a politica nao e 
antecipada 

7t mais do que quando 
a politica e nao 
antecipada 

(34) John Taylor "The Role of Expectations in The Choice of Monetry Policy" in 
Monetary Policy Issues in The 1980s (Federal Reserve Bank of Kansas 
City, 1982) pp 47- 76. 

(35) A taxa de lnflac;ao Boliviana aproximava-se des 20.000% e continuava a 
aumentar. Era tao elevada, que o prec;o de urn bilhete de cinema 
aumentava durante a espera na fila, para adquiri-lo. Em Agosto de 1985 o 
novo presidente boliviano anunciou a sua "Politica Econ6mica." 

0 governo com objective de deter o crescimento monetario, e estabelecer a 
credibilidade, tomou acc;oes drasticas reduzindo a intervenc;ao estatal no tecido 
empresarial, eliminando subsidies, cobrando urn novo impasto sabre a saude ... 
0 ministro das financ;as nao foi autorizado a dispender urn capital superior 
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(autorizar despesas em valores superiores) ao valor obtido atraves do impasto 
sabre o rendimento no dia anterior - Artigo de Thomas Sargent, "The Ends of 
Four Big Inflations" in Robert E. Hall, ed. Inflation, Causes and Consequences 
(Chicago, NBER 1982) pp 41 -98. 

(36) 
• Thomas Sargent, "A Classical Macroeconometric Model for The United 

States", Journal of Political Economy 84 (1976) pp 267-237. 

• Robert J. Barre, "Unanticipated Money Crawth and Unemployment in The 
United States", American Economic Review 67 (1977) pp 101 - 115. 

• Robert J. Barre and Mark Rush, "Unanticipated Money and Economy Activity" 
in Stanley Fischer ed., Rational Expectations and Economic Policy (University 
of Chicago Press 1980) pp 23 - 48. 

• Frederic S. Mishkin, "Does Anticipated Monetary Polic Matter? An Econometric 
Investigation", Journal of Political Economy 90 (Fevereiro 89) pp 22- 51. 

• Robert J. Gordon, "Price Inertia and Policy Effectiveness in The United States 
1890 - 1980", Journal of Political Economy 90 (Dezembro 1982), pp 1 087 -
1117. 

(37) M1- = C + DOsRNF 
+ 

Mz = C + DOsRNF + D01FFNM 

Mz- = C + DOsRNF + DPsRNF + Acordos Rec-sRNF + Ob. Caixa SRNF 
+ 

Mz = C + DOsRNF + IFNM + Emig + DPsRNF+IFNM+Emig. +AC.Recompra + 
Ob.Caixa 

SRNF+IFNM+Emig. 

Nos anos anteriores a 89, diversos factores actuaram no sentido de reduzir o 
conteudo informative das series monetarias publicadas regularmente pelo Banco 
de Portugal, com particular enfase para o agregado L-- que constituia o objective 
intermedio da politica monetaria - e do credito bancario ao sector privado. De 
entre estes factores, os mais importantes prendiam-se com a evoluc;ao 
observada no sistema financeiro, relacionada com a forte expansao verificada, 
nos dais anos anteriores, per alguns subsectores financeiros nao sujeitos a 
limites de credito. Per outre lade, surgiam no mercado diversos tipos de 
investimentos financeiros para aplicac;ao de liquidez que constitufam substitutes 
muito pr6ximos de depositos. As pr6prias autoridades ao terem exercido o 
controlo monetario atraves da utilizac;ao de urn instrumento como os limites de 
credito, num contexte de expansao econ6mica e de dinamismo na procura de 
creditos, teve como consequencia urn crescimento ecentuado des subsectores 
financeiros, nao sujeitos a controlo monetario. 
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Oeste modo, tornou-se importante considerar o impacto des seguintes efeitos: 
-cheques em carteira das OIM 
- certificados de paticipac;;ao em fundos de investimento mobilic~rio com 

elevada liquidez e baixo risco 
- certificados de aforro 
- depositos de residentes nao financeios em Caixas Economicas, Caixas 

de Credito Agricola Mutua e outras instituic;;oes financeiras. 

Assim, torna-se posslvel proceder a uma correcc;;ao aos principais agregados 
monetarios, do seguinte modo: 

L- = Actives Hquidos na posse do publico 
L-. = L- + componente cheques na posse das OIM 

+ certificados de participac;;ao em fundos de investimento mobiliario com 
elevado grau de liquidez e baixo risco 

+ certificados de aforro 
L-•• = + responsabilidades monetarias e quase monetarias de residentes em 
Caixas Economicas (CE), Caixas de Credito Agricola Mutua (CCAM) e OIFNM. 

M-1 = meios imediatos de pagamento 
M-1. = M-1 + componente cheques na posse das OIM 

+ certificados de participac;;ao em fundos de investimento mobiliario 
com elevado grau de liquidez e baixo risco 

M-1·· = M-1. + responsabilidades monetarias de residentes emCEe CCAM 

(38) 0 programa monetario acordado com o F.M.I. previa uma perda de 1129 
milhoes de d61ares no ana, mas a "performance clause" considerada ca 
carta de lntenc;;oes ficava uma perda maxima de 1600 milhoes de dolares 
entre Janeiro de 83 e Fevereiro de 84. No saldo das disponibilidades Hquidas 
sabre o exterior nao estao excluidos as resultados doas vendas de aura 
efectuadas em 1978 (676 milhoes de dolares) e em 83 (257 milhoes de 
dolares). Excluindo este ultimo valor a diferenc;;a entre o valor observado e o 
programado no acordo com o F.M.I. nao seria de 516 mas de 259 milhoes 
de dolares. 

(39) L- = M£ + BT na posse do Sector Residente nao Financeiro + Saldo das 
contas de trtulos c/ garantia de prec;;o SRNF 

L + = M2 + + BT na posse do publico em geral + saldo das contas de titulos c/ 
garantia de prec;;o 

M1- = Meios imediatos de pagamento do SRNF 
Quase Maeda SRNF = Depositos a a prazo c/pre aviso e de poupanc;;a + 

Acordos de Recompra de trtulos + Obrigac;;oes de Caixa 
+ Outras Responsabilidades quase monetarias 

M£ = M1- + Quase moeda SRNF 

M2 + = M2- + Saldo des Depositos e Outras Aplicac;;oes de Emigrantes + 
Saldo das Aplicac;;oes de lnstituic;;oes Fin. nao Monetarias 
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(40) DLX do sistema bancario = DLXsc + DLXo1Ms 
• Disp. liquidas sabre o exterior do Banco de Portugal, resultam da 

diferen9a entre as actives (quota no FMI, aura e moeda estrangeira, 
D.S.E., titulos de organismos internacionais) e as passives (credito do 
FMI, moeda estrangeira- emprestimos externos em escudos) 

• Disp. liquidas sabre o exterior do sistema bancario - outras lnstitui96es 
monetarias - resultam de opera96es de natureza diversa, de curta e 
Iongo praza. Os passives de Iongo prazo sao fun9ao das situa96es da 
politica economica tra9ada pelo governo (Rxmlp ). Os actives/passives de 
curta prazo em moeda estrangeira resultam de opera96es determinadas 
pela gestae da propria banca. 

Os passives a curta prazo derivam da presta9ao de garantias par conta de 
clientes que utilizam credito externo e incluem as emprestimos do exterior 
contraidos pela banca para financiamento de importa96es de certos 
produtos. Ate 1976 o recurso a financiamento externo par parte das OIMs 
era des necessaria ( o credito interne nao estava sujeito a restri96es havia 
abundancia de outros recursos para a banca) e oneroso (a taxa de jura 
praticada era superior a do mercado interne). Apos 78 a situa9ao alterou-se, 
como resultado da execu9ao do programa do FMI e devido as restri96es 
impostas internamente, o credito externo surgia como uma alternativa viavel 
- panda muitas vezes em risco a conten9ao da politica monetaria que se 
pretendia. 

Os actives sabre o exterior da banca resultam do papel que esta 
desempenha, como intermediario, em certas opera9oes (transferencia de 
emigrantes, comercio externo, financiamentos atraves de credito externo). 

(41) A base Monetaria e composta pelas notas e moedas em circula9ao e pelas 
reservas dos bancos quando sob a formas de depositos a ordem junto do 
Banco de Portugal e/ou numerario. Para alem das reservas sob esta forma 
on bancos detem outros actives com elevado grau de liquidez, que 
rapidamente e sem custos acrescidos se podem tranformar em Base 
Monetaria. Sao fundamentalmente as aplica96es nos mercados inter
bancarios, as disponibilidades em divisas e a possibilidade de recurso ao 
redesconto - todo o conjunto de actives que integram a Liquidez Primaria 
Potencial. Esta juntamente com a Base Monetaria (au Liquidez Primaria 
Actual) formam a Liquidez Primaria Total. 

(42) As outras medidas aplicadas no ambito do programa do FMI foram: uma 
desvaloriza9ao do escudo, uma modera9ao do crescimento dos salaries e 
uma redu9ao do deficite do sector publico. 
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(43) ~Evolu~ao do Credito ao Sector Privado e Sector Publico~ 

~ % de varia~ao em rela~ao ao ano anterior ~ 

> !::i'• 
:-t-.: ~,, 

CIT 25 23 21.8 20.3 

C.S.Privado 22.1 20.3 19.8 17.0 

C.S.Publico 38 35.5 30.0 33.6 
Fonte: Banco de Portugal - Relat6rio de 79 

(44) Evoluc;ao do cn§dito interne e externo nos ultimos anos da decada de 70 
(milhoes de cantos) 

Credito Interne 180 

Credito Externo 2.6 4.6 51.2 97 

Fonte: Banco de Portugal - Relat6rio 79 e 80 

~Origem do Credito Concedido ~(em percentagem) 

77 78 79 80 

1. Credito Externo 1.6 19.2 23.4 23.8 
M.L. prazo 14.5 13.5 8.8 
Curto prazo 4.7 9.9 15.0 

2. Credito Interne Total 98.4 80.8 76.6 76.2 

- Credito Global 1 oo.o 100.0 100.0 100.0 
(1+2) 

(45) Estas taxas de crescimento, pelo facto de serem calculadas a partir da 
conversao em escudos da divida externa incluida no credito total, a taxa de 
cambia de fim de periodo, sobrestimam o financiamento obtido, reflectino 
igualmente a desvalorizac;ao do escudo (sobretudo em relac;ao ao d61ar, ja 
que cerca de 75% da divida externa esta denominada nesta moeda). 

(46) Este valor traduz o endividamento da economia em 1981 

(47) Foi fixada apenas na taxa de juro para os depositos a prazo de 181 dias a 1 
ano, competindo aos bancos a fixac;ao dos restantes. 
Na mesma ocasiao, as taxas de juro do credito a curto prazo baixaram urn 
ponto percentual, 0 que devido a pratica de cobranc;a antecipada 
correspondeu a uma reduc;ao superior no custo efectivo do credito para as 
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empresas. Para compensar o efeito adverso na rentabilidade bancaria, as 
taxas de reserva legal diminuiram e elevaram-se as taxas de juro do M.I.T .. 

(48) 0 facto de se considerar reflectido no credito bancario interne o 
financiamento externo a media e Iongo prazos obtidos ao abrigo do 
"Commodity Credit Corporation" (CCC) e intermediado pelo sistema bancario 
(mutuario) faz com que a taxa de crescimento do credito interne (22,3%) seja 
superior ao que seria (21 ,5%) se se tivesse tratado esse credito como 
financiamento directo as empresas publicas como aconteceu para efeitos de 
acordo do FMI. 

(49) Artigo 107°- " No exercicio dos poderes e no cumprimento das atribuic;oes e 
deveres que lhe sao conferidos ... os bancos centrais nacionais nao podem 
solicitar ou receber instruc;oes das instituic;oes ou organismos comunitarios, 
dos governos dos estados-membros ou de qualquer outra entidade". 

Artigo 104° - determina a proibic;ao da "concessao de creditos sob a forma 
de descobertas ou sob qualquer forma pelo B.C.E. ou pelos bancos 
centra is nacionais dos estados membros ... bem como a compra directa de 
titulos de divida a instituic;oes ou organismos da comunidade, governos 
centrais,autoridades regionais ou locais, ou outras autoridades publicas, 
pelo B.C.E. ou pelos bancos centrais nacionais". 

(50) Segundo o estudo levado a efeito por Gros e Thygesen, os custos 
decorrentes de trocar uma moeda por outra, sao cerca de 3 a 5% do valor 
envolvido na transacc;ao e na maior dos Estados membros a velocidade de 
circulac;ao da moeda e proxima de 10. Oeste modo seriam necessarias 
expectativas de variac;oes cambiais da ordem dos 3% ao mes, ou 40% por 
ano, para que a moeda paralela viesse a substituir as moedas nacionais nas 
transacc;oes. 
No entanto, variac;oes desta amplitude sao pouco provaveis de se virem a 
observar a curta prazo, o que leva a considerar ser pouco plausivel a 
substituic;ao das moedas nacionais pelo ECU forte. 

(51 )Quando as taxas de juro sao muito elevadas, existe um maior incentive aos 
empresarios para apresentarem pedidos de financiamento para projectos de 
risco mais elevado (incentive ao "moral hazard") e as instituic;oes financeiras 
para se protegerem definem premios de risco adicionais, agravando ainda 
mais o problema. Pode haver ainda uma outra situac;ao que conduza a 
resultados analogos - fen6meno da "selecc;ao adversa" - que funciona 
quando as taxas de juro sao tambem elevadas. Os investidores tendem a 
nao pretender pagar taxas de juro tao elevadas para projectos de baixo risco, 
o que implica que s6 submetem aos financiamentos projectos que envolvam 
maior risco (analise efectuada por Goodhart- 1989), contribuindo para uma 
incorrecta afectac;ao de recursos. 
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----------------------

(52) A ilustra9ao destes efeitos pede ser efectuada recorrendo ao modele de 
crescimento neoclassico formalizado por Baldwin (1991) e a interpreta9ao de 
DeGrauwe (1993). 

sen do: 

- rela9ao entre o produto por trabalhador (Y/L) e o stock 
de capital 
- por trabalhador (KIL) 

13 - medida de eficiencia econ6mica; 
e -medida das economias de escala agregadas; 
a - resulta da elasticidade produto da for9a de trabalho 
1-a - elasticidade produto da for9a de trabalho 

- Modelo de Crescimento Neoclassico 

Y/ 

KIL 

f(K) - produtividade marginal decrescente do capital 
A - ponte de equilibria resultante da igualdade entre a produtividade marginal do 
capital e a taxa de jure utilizada na actualiza9ao do consume futuro (r). 
Produtividade Marginal do Capital - resulta do acrescimo de produ9ao obtida 
atraves de urn aumento infinitesimal do factor capital, e igual a derivada da 
fun9ao de produ9ao em ordem ao capital, ou seja, o declive da tangente a cada 
urn dos pontes da fun9ao de produ9ao. 
No modele, o crescimento sustentado do produto s6 pede resultar de uma 
inova9ao tecnol6gica ou de crescimento da popula9ao e nenhuma destas 
condi96es pede ser prevista como resultando directamente da entrada de urn 
pais na uniao monetaria. Esta situa9aoimplicara urn decrescimo da taxa de jure, 
representada por uma recta menos inclinada (r'), dando origem a urn novo ponte 
de equilibria (B), surgindo na economia acumula9ao de capital e uma acelera9ao 
na taxa de crescimento. No novo ponte de equilibria (B), o stock de capital e o 
produto por trabalhador sao mais elevados, mas a produtividade marginal do 
capital (r') e menor, nao surgindo condi96es para uma alterac;ao da eficiencia 
econ6mica (crescimento populacional ou inova9ao tecnol6gica, segundo a 
versao neoclassica), o que implicaria que a prazo a taxa de crescimento 
retomaria ao seu valor inicial. 
Assim, a uniao monetaria atraves da descida das taxas de jure teria somente 
efeitos temporaries no crescimento econ6mico. 
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A nova teoria do crescimento, em autores como Shleifer, Krugman, Rower ou 
Grossman, considera que o crescimento desencadeado e endogene e 
permanente, porque existem economias de escala relativas ao factor capital (que 
sofre acumulac;ao). 

lncluindo as economias de escala a expressao transforma-se em: 

y = J3 K a+ 9 L 1- ex: 

• (a.+ J3) > 1 ~ rendimentos de capital crescentes a escala 
• (a. + J3) = 1 ~ rendimentos de capital constantes a escala, em que a 

produtividade marginal do capital e constante. 

~ = (a.+ 9} J3 K a+ 9-1 L-a 
L\k 

como a.+ 9- 1 ~ M_ = J3 K0 L 1-a = J3 L 1- a 

L\k 

Embora como e afirmado per DeGrauwe, a uniao monetaria nao contribua para 
uma alterac;ao de J3, o aumento do investimento e a consequente acumulac;ao de 
capital decorrentes da diminuic;ao da taxa de jure, tendera a aumentar 
sustentadamente o produto e o crescimento economico torna-se endogene, com 
efeitos a Iongo prazo. 

(53) E [Xt I XO] = XO + oc.t S(x) = (t-x) 6'E k = 0, 1' 2, ....... . 

(54) No case Xt - AR (1) estacionario, a aplicac;ao de urn a diferenciac;ao resulta 
em: 
L\xt = (~- 1) (Xt-1 - ~) + Et, ~ = oc/1-~ 
em que (Xt-1 - ~) funciona como mecanisme corrector de erros (MCE) o erro 
(Xt-~) tende a ser corrigido grac;as a condic;ao de estacionalidade, e {Xt} 
oscila em redor da respectiva media, nao se afastando de forma permanente 
do estado estacionario. 0 pan3metro ~-1 medea velocidade de correcc;ao do 
erro; se ~-1=1, o erro e totalmente corrigido no periodo seguinte, quanta 
menor for em valor absolute, tanto mais demorado sera o afastamento. 

(55) Processo AR (1) com trend deterministico quando o modele subjacente 
inclui o tempo historico: Xt = ~ Xt-1 + J3t + ex: + Et 
com 1~1 <1 e J3 uma constante arbitraria nao nula. 
Este processo caracteriza-se per a sua media evoluir de forma 
deterministica ao Iongo do tempo, oscilando em torno de uma tendencia 
linear. Uma vez que possui urn mecanisme corrector de erros (M.C.E.), urn 
desvio que ocorra num dado periodo em relac;ao a essa tendencia e 
compensado nos period as seguintes, levando a designac;ao de AR(1) 
estacionario na tendencia. 
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(56) A representac;ao de urn modelo ARMA (p, q) e a seguinte: 
p q 

Xt = L ~i Xt-i + ex: + Et + L 9i Et-i 
i=1 i=1 

ou atraves de polinarios de desfazamento: 
~ (D) Xt = ex: +e (D) Et 

(57) Esta hip6tese permite que se verifique uma exacta coincidemcia entre o 
estimador OLS (dos mimimos quadrados) e o estimador da maxima 
verosemelhanc;a (M.L), sendo que o OLS se torna estimador de varii~ncia 
minima na classe de estimadores centrados e nao centrados e o estimador 
da M.L torna-se consistente. 

(58) Exemplo: 
Para uma regressao com duas variaveis e 100 observac;oes, os valores 
criticos sao: 0,51; 0,39 e 0,32 para niveis de significancia de 1%, 5% e 10% 
e a hip6tese nula e regeitada para valores superiores da estatistica de D.W. 
Engle e Yoo (1987) tabularam os valores criticos para amostras de 50, 100 
e 200 observac;oes. 

(59) Para demonstrar esta situac;ao e interessante introduzir o operador L onde 
Lyt = Yt-1 e L 2v, = L Lyt) = L Yt-1 = Yt-2 ... sendo possivel reescrever o processo 

autoregressive de 1a ordem: Yt = pYt-1 +f t , com t = ... -1, 0, 1, ... como 

sendo Yt- pYt-1 = Yt- pLyt = (1- pL) Yt = f t 
Yt = 1 f t 

1- pL 

Yt = (1-pL r1 f t 

com p <111 podemos escrever: 

co 

(1-pL r1 = 1+ pL+p2L2+p3L3+ ... = :L psLs 
s=O 

substituindo obtem-se: 

Yt = (1+pL+p2L2+p3 L3+ ... ) f t 

Yt = f t+pU t+p2 L2£ t+p3L3£ t+ ... 

Considerando-se AR(1) como urn processo de medias m6veis de ordem 
infinita sendo entao possivel deduzir: 

E (Yt)=O; Var (Yt) = f:/ 
1-p2 

; Cov (Yt, Yt-1) = pr'f} 
1-p2 
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Oeste modo, E(Yt). Var(Yt) e Cov (Yt, Yt-1) nao dependem de t, o que significa 
que o processo autoregressive de 1 a ordem AR(1) e estacionario quando 
p<l11 , sendo esta condiyao considerada condiyao de estacionaridade. 

(60) 

Variaveis 
Paises Remunerac;oes Ind. Prec;os Div. Pub. Taxa Desempr~g_o 

Belgica I (0) I (1) - -
Portugal I (0) I (1) - -
Austria - - -
DK I (0) I (1) - -
Franya - - -
Espanha - - -
Finlandia - - -
ltalia - - -
lrlanda I (0) I (1) - -
Luxemburgo I (0) - -
Holanda - - -
U.K. I (0) I (1) 
W.D. - - -

(61) A analise de Mundell das zonas monetarias 6ptimas, baseia-se num modele 
de duas regioes nas quais se observa o plene emprego des factores 
produtivos e equilibria das balanyas de pagamentos. A situac;ao de partida 
e alterada de modo a que a procura dos bens produzidos na regiao I e 
desviada para os bens produzidos na regiao II. 0 modele baseia-se em 
hip6teses de estabilidade de preyos e salaries nominais no curto prazo, 
pressupondo a existencia de ilusao monetaria e autoridades monetarias 
avessas a inflayao. 
No case das duas regioes partilharem uma mesma moeda, nao podendo 
actuar atraves da politica cambial (ajustamento com base nas taxas de 
cambia), o cheque observado provoca desemprego na regiao I e 
acelerayao da inflayao em II, cujas autoridades procurarao impedir essa 
subida de preyos (politica contraccionista - Mundell considera a 
possibilidade de restric;oes ao credito) e todos os custos des ajustamentos 
recairao sabre a regiao I. Esta regiao devera ver o seu rendimento real 
diminuir a custa do emprego e da produyao, ja que nao o pede fazer com 
base nos termos de troca. 
Na situayao das regioes possuirem moedas diferentes, a politica cambial 
seria eficaz na regulayao desta situayao (com regime cambial flexivel) pois 
o pais/regiao I poderia desvalorizar a sua taxa de cambia nominal, 
mantendo a competividade des seus produtos no pais/regiao II. 
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Oeste modo e nesta situayao, a eficacia relativa da politica monetaria
cambial versus oryamental, tenderia a ser maier e a atenuar os 
desajustamentos observados. 
Numa situa9ao de moeda (mica ou de taxa de cambio inalterada, o 
problema tenderia a ser esbatido se a mao de obra circulasse livremente ou 
se os salaries fossem flexiveis. 

(62) Analise eta Cointegrayao das Variaveis Divida Publica Consolidada das 
Administrayoes Publicas e lndice lmplicito de Preyos do Consume Privado 

Paises c/ v. Cointegradas I I (1) 
(0) 

• Espanha (1 %) 

• Belgica (5%) • Belgica (5%) 

• Grecia (5%) 

• Luxemburgo (5%) 

• ltalia (5%) 

• Portugal (5%) 

• Suecia (5%) 

• Holanda (5%) • Holanda (1%) 
(5%) 

• Austria (5%) • Austrial5o/~ 
. . 

Nota: Entre par€mtes1s assmalou-se o nfvel de SIQnlflc~mc1a, cons1derado 1 %, 5%, ou 10% . 

- Paises que nao Apresentam Cointegrayao de nivel 0 ou 1 I (0) ou I (1) 

• Fran9a 
• lrlanda 
• Reine Unido 
• Alemanha 
• Finlandia 

Analise da cointegracao das Variaveis Taxa de Desemprego e Remuneracao 
Sa Ia riai per capita 

Paises c/ Cointegracao I (0) I (1) 

• Belgica (1 %) 

• Espanha (1 %) • Espanha (5%) 

• Franya (1%) • Fran9a (1 0%) 

• Luxemburgo (10%) 

• Holanda (5%) • Holanda (1%) 

• Portugal (1 0%) • Porttm_al_(10%1 . . . . 
Nota: entre parentes1s assmalou-se o mvel de SIQnlf1canc1a abservando 1 %, 5% ou 19%. 
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- Paises que nao Apresentam Cointegrayao -

• Alemanha 
• Grecia 
• ltalia 
• lrlanda 
• Reino Unido 

(63) Os custos decorrentes da uniao monetaria, entre paises com diferentes 
preferencias face a estas duas variaveis , podem ser ilustrados com base 
na representayao gratica utilizada por DeGrauwve (1993). Considerando o 
pais I com preferencia por uma menor taxa de inflayao em deterimento da 
taxa de desemprego e o pais II com preferencias opostas, as Curvas de 
Philips representativas sao as seguintes: 

WI 

ql 

PI Yl 

W1 

Pll Yll 

0 grafico representa do lado direito as curvas de Philips dos dois paises e do 
lado esquerdo a realyao entre a variayao nos salaries e a variayao nos preyos, 
representada pela equayao: 
PI= WI- ql 
Pll = Wll- qll 
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Sendo PI e Pll as taxas de inflac;ao, WI e Wll as taxas de crescimento dos 
salaries e ql e qll as taxas de crescimento da produtividade do trabalho, no 
pais I e no pais II, respectivamente. 
As ordenadas na origem das rectas dependem do nivel de produtividade 
quando esta aumenta ha uma deslocac;ao da recta para cima ao Iongo do 
eixo dos YY's, em consonancia com as preferencias dos paises em causa, a 
escolha do pais I e o ponte X2 e a escolha do pais II e o ponte X'2. 

Sendo que o pais II tern uma taxa de inflac;ao mais elevada, a depreciac;ao 
que a moeda sofre permite manter a competividade dos seus produtos, 
devendo ser igual a diferenc;a entre as taxas de inflac;ao dos dois paises, i = 
Pll- PI, de forma a manter a condic;ao de paridade dos poderes de compra. 

No caso de se constituir uma uniao monetaria, deixa a taxa de cambia 
nominal de poder sofre variac;oes ou seja i = 0. As taxas de inflac;ao tern que 
ser iguais ja que no caso de nao serem, o pais mais inflaccionista perde 
continuamente competitividade. Essa obrigatoriedade de igualdade das 
taxas de inflac;ao leva os dois paises em questao, a situac;oes que nao sao 
preferidas por nenhum deles: mais inflac;ao do que a pretendida pelo pais I e 
mais desemprego do que o desejado pelo pais II. 

(64) Da analise efectuada por Gros e Thygesen, e possivel concluir que: quanta 
mais a estrutura produtiva se afasta da media, menor e o valor do indicador 
construido e que sao os paises economicamente mais frageis que 
apresentam as maiores diferenc;as. 0 Reine Unido tern urn valor negative 
significative, o que poderia justificar as suas posic;oes cautelosas nesta 
materia. No entanto, s6 a Grecia se apresenta como uma perdedora liquida 
no caso de as estruturas actuais das economias dos paises menbros nao 
sofrerem alterac;oes profundas. 
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(65) Custos da Uniao Monetaria para cada Estado Membra 

Belgica - 1,39 
Luxemburgo 

Dinamarca -6,47 

Alemanha - 1,81 

Grecia - 14,01 

Espanha -2,07 

Fran~a -0,71 

Irlanda -8,48 

Italia -2,02 

Holanda -5,14 

Portugal - 10,31 

Reino Unido 
Fonte: Gros e Thygesen (1992) 
Nota: Os valores representados referem-se a custos, dai o sinal negativo. 

Silo calculados com base na formula: (R2 - 1 )* 100 

(66) Rigidez Salarial 

Elasticidade do salario nominal 

Paises 
em rela9ao a: 

Pre~os Taxa de Desemprego 
Belgica 0,25 -0,25 
Dinamarca 0,25 -0,10 
Fran~a 0,5 -0,29 
Alemanha 0,75 - 0,11 
It alia 0,6 -0,39 
Holanda 0,5 -0,27 
Espanha 0,25 7 0,2 
Reino Unido 0,33 -0,15 
Fonte: Smaght e Von (1993) 
Smaghi, Lorenzo Bini e Vori, Silvia; (1993): "Rating the EC as an Optimal Currency Area" Banca 
d'Italia- Temi di discussione; n° 187, Gennaio 
Nota: 0,5 devera ser o valor de referencia que separa a flexibilidade da rigidez. 
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------------- ----- --· 

(67) Taxa de lnflac;ao de Equilibria resultante do Modele Barre-Gordon 

p 

(Taxa de 
Infla~ao) 

PI 

P2 Jln Pe=PO=O 
Desemprego (taxa) 

Nesta representac;ao grafica a curva de Philips de Iongo prazo e apresentada por 
uma recta vertical que determina a taxa de desemprego natural (u n). 

As curvas concavas em relac;ao a origem sao as curvas de Philips de curta 
prazo, definidas atraves da expressao: N = Jl n + a (P e - P) 
sendo: Jl - a taxa de desemprego 

Jl n- taxa de desemprego natural 

P, P e- taxa de inflac;ao verificada e a taxa de inflac;ao esperada. 

(68) 

Alemanha ltalia 

Verificando-se a paridade des poderes de compra: e = P1 - P A 

0 equilibria da ltalia (ponte E) corresponde a uma taxa de inflac;ao mais elevada 
que a inflac;ao de equilibria alema (ponte C). A ltalia s6 conseguiria convencer os 
seus agentes econ6micos de que case o equilibria se estabelecesse ao nivel de 
inflac;ao Po (ponte A) nao passaria para urn nivel mais elevado (ponte B) se 
anunciasse uma uniao monetaria com a Alemanha, abdicando de autonomia 
monetaria e capitalizando a credibilidade da politica alema. 
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Se a taxa de infla9ao verificada e superior a taxa de infla9ao esperada a taxa 
de desemprego real pode ser inferior a taxa de desemprego natural, ja que 
os agentes econ6micos utilizam todas as informa96es disponiveis para 
formular as suas expectativas e pelo facto de serem agentes racionais, em 
media a taxa de infla9ao verificada tendera a ser igual a esperada e assim 
sendo, a taxa de desemprego sera igual a taxa de desemprego natural (f.l = J..l 
n). 

As curvas de Philips de curto prazo traduzem as preferemcias do Governo 
em rela9ao as duas variaveis: desemprego e infla9ao, evidenciando que a 
utilidade aumenta quando nos aproximamos da origem. 
Consideramos como exemplo, que o Governo anseia como objective uma 
taxa de desemprego nula, caso os agentes econ6micos acreditem e o 
Governo cumpra o objective comunicado, o ponto de equilibrio sera o "A". Se 
o Governo nao cumprir e aumentar repentinamente a infla9ao, podera obter 
melhores resultados - o equilibrio estabelece-se no ponto B, com urn maior 
nivel de utilidade. 

Esta vantagem s6 se verifica no curto prazo, ja que no periodo seguinte os 
agentes econ6micos adaptam as suas expectativas, perspectivando o nao 
cumprimento das promessas governamentais, o que faz com que os 
sucessivos equilibrio se estabele9am com taxas de infla9ao cada vez mais 
elevadas. 
0 processo termina quando as expectativas dos agentes econ6micos se 
realizam (P = P e e f.l = f.l n) e as autoridades govern a menta is deixam de ter 
incentives ao aumento da infla9ao, pois esta actua9ao nao tera ja qualquer 
consequencia sobre a taxa de desemprego. 

(69) A analise efectuada por DeGrauwe (1993), baseia-se na seguinte restri9ao 
or9amental que cada Governo deve respeitar: 

b = (g - t) + (r- x) b- m 

com: b - Divida Publica relativamente ao PIS 
g- Gastos Governamentais em rela9ao ao PIS 
r- Taxa de Juro da divida publica 
t- lmpostos relativamente ao PIS 
x- Taxa de Crescimento do PIS 
m- Rendimento decorrente do financiamento monetario da divida em 
rela9ao ao PIS 

Analisando a expressao conclui-se que, se N >X, ou seja, se a taxa de juro da 
divida publica ultrapassa a taxa de crescimento do PIS, a divida tende a 
aumentar, se nao existirem superavites or9amentais significativos ou 
financiamento monetario. Esta ultima situa9ao do financiamento monetario esta 
fora de contexte ja que os paises comunitarios ficarao sujeitos a politicas 
monetarias dependentes da orienta9ao de urn Banco Central Comum Europeu. 
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Desta forma, a situa9ao observada nos paises da America Latina no 
decorrer da decada de 80, com custos de hiper-infla9ao, nao e susceptive! 
de ser repetivel na Europa, no quadro de uma Uniao Monetaria. Os pafses 
europeus caso pretendessem utilizar a politica or9amental para fazer face a 
eventuais cheques negatives deveriam previamente realizar superavites, de 
modo a impedir o crescimento da dfvida; o que demonstra a propria 
ineficacia que a politica or9amental teria numa situa9ao de cheques 
econ6micos, levando mesmo os membros do Comite Delors a proper regras 
precisas para os defices e dividas dos Estados Membros da futura Uniao. 

(70) 1996/97 Situa~ao de Portugal face aos Criterios de Convergencia 

Portugal96 Portugal97 

Divida Publica 71.1 72 

Defice Publico 

Infla~ao 

Taxa juro l.p. 

Cumprimento do Criterio de Maastricht 

Fontes: 1996 - Re1at6rio Anual do lnstituto Monetario Europeu 

1997 - Comissao Europeia e EIU - Economist Intelligence Unit 

(71) Posicionamento Relativo dos 15 Paises da UE face ao Cumprimento dos 

Criterios de Maastricht, 96 e 97. 

Paises Divida Publica Defice Publico In fla9ao Taxa juro l.p. 
I996 97 96 97 96 97 96 97 

Alemanha 60,8 62 4,0 3,2 I ,2 2,0 6,2 5,7 
Austria 7I ,7 74 4,3 3,0 I ,8 2,2 6,3 5,9 
Belgica 130,6 I27 3,3 2,8 I ,8 1 ,5 6,5 6,7 
Dinamarca 70,2 70 I ,4 0,3 I ,9 2,5 7,2 7,8 
Espanha 67,8 70 4,4 3.0 3,6 3,0 8,7 8,0 
Finliindia 61,3 62 3,3 1 '9 1,4 7,0 
Fran9a 56,4 58 4,0 3,0 2,1 2,0 6,3 5,8 
Grecia II 0,6 108 7,9 4,9 7,9 7,5 I4,8 1 3,0 
Holanda 78,7 78 2,6 2,2 1 ,5 " "' -·"' 6,2 5,8 
Irlanda 74,7 80 1 ,6 0.8 1,9 3.0 7,3 7,4 
Italia 123,4 125 6,6 3,8 4,0 3 9,4 8,8 
Luxem burgo 7,8 7 0,9 I , I I ,2 I ,9 6,3 5,6 
Portugal 7I, 1 72 4,0 2,9 2,9 2,5 8,6 7,0 
Reino Unido 56,3 59 4,6 3,0 2,6 2,8 7,9 8,3 
Suecia 78, I 80 3,9 2,9 0,8 2,4 8,0 8,2 
Criterio 60 60 3,0 3,0 2,6 3, I 8,8 8.5 
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(72) 
Previsoes dos Valores dos Criterios de Convergencia para 1998 e 1999 

Racio Defice Racio Divida lnflac;ao Tx. Juro L.P. 
(%PI B) %PIS 1998 

1998 1999 1998 ..... 1999 1998 1999 
Alemanha -2.6 -2,7 61.3 61,3 1.8 1,9 6.2 
Fran~a -3 -3 59 59 2.2 1,6 6.2 
ltalia -3.6 -2,7 121.6 116,0 2.5 2 6.8 
R.U. -1.2 -1,9 52.8 49,4 2.3 2,1 7.4 
Espanha -2.9 -2,6 65.9 64,9 2.5 2,2 6.5 
Holanda -1.7 -1,4 70.4 67,5 2,3 2,5 6.2 
~elgica -2.7 -2,1 121.0 115,6 1.3 1,5 6.3 
Austria -2.9 -2,5 64.5 64,2 1.5 1,7 6.3 
Suecia -1.5 -0,8 76.0 69,1 1.5 2,0 7.1 
Dinamarca 1 0,7 63.0 56 2.2 2,2 6.7 
Finlandia -1.0 -0,9 52,9 51,5 2.2 2 6.4 
Portugal -2.8 -2,5 60.3 59 2.2 2,3 6.5 
Grecia -4.0 -4 105.8 104,3 4.4 3,6 12.8 
lrlanda -1.2 0,9 56,8 49,8 2.9 3,5 6.6 
Luxemburg a 0.5 1,7 6 7,6 2.0 1,7 6.2 

Valor -3 60 3.2 8.2 
Referencia 

Fonte: Com1ssao Europe1a pos1cao Marco 25, 1998 
Para 1999 efectuou-se uma media das previsoes mais recentes da OCDE, UE, FMI e 
Economist. 
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A.E., I 



Descriptives 

N 
BTC96 
BTC98 
BTC99 
CPPM96 
CPPM98 
CPPM99 
CPPMH96 
CPPMH98 
CPPMH99 
CSURVA96 
CSURVA98 
CSURVA99 
DIVPUB96 
OIVPUB98 
DIVPUB99 
FBCFPC96 
FBCFPC98 
FBCFPC99 
IDCP96 
IDCP98 
IDCP99 
NFSP96 
NFSP98 
NFSP99 
PIBPC96 
PIBPC98 
PIBPC99 
RPTDDC96 
RPTDDC98 
RPTDDC99 
TDTOT96 
TDTOT98 
TDTOT99 
ValidN 
(listwise) 

Descriptive Statistics 

Minimum Maximum 
15 -3,00 16,20 

15 -3,40 15,50 

15 -2,75 18,28 
15 12,20 26,30 

15 11,82 25,61 
15 12,40 26,77 
15 48,70 162,40 

15 50,58 173,08 

15 48,16 162,53 

15 -2,50 2,20 

15 -1,60 -,20 
15 -1,71 ,05 

15 7,80 130,60 

15 9,20 123,90 

15 6,64 130,90 

15 15,40 25,90 

15 12,39 24,92 

15 15,00 25,67 

15 ,90 8,50 

15 1,50 5,80 

15 1,95 11,21 
15 -7,90 ,90 

15 -5,30 ,90 

15 -9,86 1,35 

15 64,60 164,20 

15 64,50 163,20 
15 63,80 160,29 

15 -,90 4,80 
15 ,30 1,70 
15 -,41 2,21 

15 3,10 22,00 
15 2,90 20,70 

15 2,69 21,11 

15 

PAISES 
NO C6DJGO 

1 B 
2 OK 
3WD 
4 GR 
5E 
6F 
71RL 
81 
9L 

10 NL 
11 p 
12 UK 

Std. 
Mean Deviation 
2,1667 4,6298 
2,4867 4,4484 

1,7392 5,0742 
17,6200 4,2841 
17,4587 4,2320 
17,8927 4,3961 
98,3000 30,1230 
98,8753 35,5632 
97,8246 30,3785 

-,2733 1,2578 
-,9667 ,5122 
-,7167 ,4500 

74,6267 29,7947 
72,3800 27,8942 

71,2433 30,5612 
19,3933 3,2146 
17,7644 3,7281 
19,1350 3,4261 

2,6467 1,8035 
2,5200 ,9930 

3,7008 2,3770 
-3,6667 2,0770 
-2,0800 1,4693 
-4,1942 2,5500 

101,7933 23,2268 
102,1400 22,8724 
99,7992 22,5590 

1,4867 1,4594 
1,0267 ,4891 
1,0675 ,6874 

9,9000 4,7430 
9,3333 4,4411 

9,4375 4,5802 
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I A.E.21 



9184 4612 56185 8398 30880 46163 2819 50524 316.90 11637.00 
9221 4647 56837 8448 31133 46998 2830 50844 320.80 11801.00 
9290 4684 57389 8480 31405 47836 2850 51199 324.10 11964.00 
9378 4720 57971 8510 31716 48330 2864 51601 327.80 12125.00 
9464 4757 58619 8551 32060 48778 2876 51988 331.50 12293.00 
9528 4797 59148 8614 32427 49184 2884 52332 333.90 12455.00 
9581 4839 59286 8716 32824 49568 2900 52667 335.00 12597.00 
9619 4867 59500 8741 33214 49915 2913 52987 335.90 12726.00 
9646 4893 60067 8773 33540 50318 2926 53317 337.50 12873.00 
9651 4929 60651 8793 33849 50772 2950 53661 339.20 13032.00 
9673 4963 61284 8831 34163 51251 2978 54015 342.40 13194.00 
9709 4992 61672 8889 34471 51701 3024 54400 346.60 13330.00 
9739 5022 61976 8929 34783 52118 3073 54779 350.50 13438.00 
9768 5045 62054 8962 35119 51460 3124 55130 355.10 13543.00 
9795 5060 61829 9046 35487 52699 3177 55441 359.00 13660.00 
9811 5073 61531 9167 35909 52909 3228 55701 360.80 13773.00 
9822 5088 61400 9309 36338 53145 3272 55930 361.40 13856.00 
9830 5104 61327 9430 36749 53376 3314 56127 362.10 13939.00 
9837 5117 61359 9548 37079 53606 3368 56292 363.00 14034.00 
9847 5125 61566 9642 37356 53880 3401 56416 364.40 14148.00 
9853 5122 61682 9730 37726 54182 3443 56503 365.40 14247.00 
9856 5119 61638 9790 37950 54480 3480 56639 365.60 14312.00 
9855 5114 61423 9847 38142 54728 3505 56825 365.70 14368.00 
9855 5112 61175 9900 38311 54947 3529 56983 366.00 14423.00 
9858 5114 61024 9934 38474 55170 3540 57128 366.70 14488.00 
9862 5121 61066 9964 38604 55394 3541 57221 368.40 14567.00 
9870 5127 61077 9984 38716 55630 3542 57331 370.80 14664.00 
9902 5130 61449 10004 38809 55884 3538 57441 373.90 14760.00 
9938 5132 62063 10033 38888 56161 3515 57525 377.70 14846.00 
9967 5140 63232 10140 38959 56420 3503 57647 382.00 14947.00 
9972 5154 64140 10170 39025 56679 3521 57810 382.40 15062.00 

1992 5169 1 39085 56940 3549 57966 382.80 15171.00 
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8420 52807 
8410 53292 
8466 53625' 
8505 53991 29()039 
8511 54350 
8492 54643 ,, 
8486 54959 Y, ?. QR7:c:st? 

8496 55214 
8482 55461 
8432 55632 '". ~ ~02El9l ' 
8382 55928 ::'')'':"'305~004 
8364 56097 , aD!s99s> 
8368 56223 
8482 56236 
8737 56226 ,, 
8942 56216 at:~21 
9044 56190 
9105 56178 
9189 56240 ; g1f:LA~? 
9289 56330 
9358 56352 . , '3lfltS83 
9429 56306 
9502 56347 
9577 56460 
9640 56618 
9686 56763 
9727 56930 '322969 
9761 57065 324117 
9793 57236 ..• 325508' 
9808 57 411 ' 327556 
9815 57577 .• 409475 
9825 57751 4 
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11 7 123.6 123.6 40 36.6 .7 59.3 75.1 96.8 
112.5 125 127.6 41.1 37.9 125.5 58.9 76.2 143.8 96.2 
110.6 129 127.7 40 40.1 127 58.6 78.5 138 95.1 
109.1 125.9 123.9 41.1 43.3 129.3 57.8 82.5 134.6 94.1 
110.3 130.3 122.9 42 44.2 129.5 59.7 81.7 138.7 99.6 
110.2 134.5 123.1 44 47.1 128 58.7 80.9 133.1 101.7 

110 136.8 121.2 45.5 50.4 128.4 57.6 81.3 129.7 102.1 
111.4 140.4 116.4 46.1 52.1 130.8 58.4 84.6 123.7 105.3 
113.9 138.6 .120.1 47.9 48.4 135.5 55 87.5 129.6 111 
114.6 142.5 123 49.3 49.5 133 57.5 87.3 135.8 112.9 
114.3 140.3 133 49.5 49.1 123 57.6 87.6 141.9 112.3 

114 138.4 136.2 48.3 49 121.3 58.9 84.7 130.7 114.9 
118.2 142.1 136.7 46.3 51.9 123.8 60.4 82.2 135.4 117.8 
120.2 147.9 144 46.8 54.1 126.4 55.8 78.6 146.1 121.8 
128.1 149 143.5 49.1 59.9 122.3 52 78.2 160.5 129.9 
127.1 149.9 136 46.4 61 130.8 53.3 77.2 132.5 128.3 
133.2 160.2 141.5 48.1 59.7 131.5 50.7 73.8 140.2 135.4 
136.7 157.8 144.9 48.4 58.1 126.9 52.6 75 136.8 139.7 
135.3 155 146 46.9 56.7 127 54.8 74.6 137.9 137.9 
127.4 148.5 142.3 46.5 61.6 125.3 55.4 76.3 132.3 129.3 
121.9 131.6 133.8 42.2 58.3 125.4 57.5 81.6 126.9 121.8 
113.4 129.7 127.7 44.1 57.2 124.8 61.6 83.9 121.2 115.1 
104.6 131.8 128.5 47.7 57.4 122.6 66.1 86.1 115.1 116.8 
102.3 136.9 132.9 44.5 51.4 120.1 65.5 91.8 116.8 116.1 
101.9 139.9 131.8 44.8 54 119 66 95 120 113.3 

103 144.3 129.1 42.3 54.6 120.6 67.6 4.3 119.9 110.6 
104.9 149 134.6 36.6 55.3 122.2 66 97.7 125.7 111.3 
105.9 149.6 136 34.7 56.8 119.7 63.8 99.2 123.4 108.6 

103 143.5 131.4 35.9 60.1 116.4 63.5 98.8 122.3 104.3 
103.1 137.7 127.7 36.2 65.6 115 65.8 101.4 125.9 101.3 
105.1 137 128.1 35.4 68.7 114.9 66.1 103 124.4 101.7 
103.9 132.8 128.7 35.1 71.1 11.5 64.6 104.4 125.2 100.3 
103.2 130.8 128.4 35.3 73 111 64.4 104.5 1 98.2 
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131.4 
27.7 126.8 252.5 49.3 

212 121.8 246.9 51.2 

27.1 118.6 237.3 53.6 

26.7 117.5 228.5 56.9 

27.6 116.4 226.9 58.1 

28.3 115.2 229.6 62.4 

30.1 112.5 228.3 68.8 

32 101.8 237.1 77.3 

31.9 99.1 230.4 81.6 

32.1 97.3 215 85.1 

32.5 97.5 204.3 85.2 

33.3 93.8 187.2 93 

35.5 83.6 164.1 99 

37.3 81 158.1 100.2 

34.3 83.8 147.5 92.1 

34.1 78.3 158.2 97.5 

31.3 78.2 154.2 105.1 

27.6 80.4 139.4 118.7 

25.5 85.9 126.1 100.5 

27.5 96.9 119.6 92.2 

30.2 105.2 151 115.3 

29.8 104.4 162.2 111.1 

27.3 101.9 178 124.2 

26.2 100.1 204.9 137.9 

27 102.4 208.8 141.4 

28.2 91 159.5 151.6 

28.3 90.5 136.7 148.1 

28.9 98.4 132 159.9 

31 97.8 138.4 156.4 

33.1 92.7 116.5 129.9 

36.8 92.5 114.7 142.9 

40.9 91.7 108.5 141.5 

Page 1 



69.2 62 .5 59. 
67.9 62.1 59.5 76.8 66.9 60 75 58.6 56.9 59.7 
66.6 61.9 59.5 76.4 66.4 60 74.7 58.9 56.9 60.3 
67.1 61.4 59.6 74.3 67.5 60.5 74.1 60.2 57.5 61.8 
64.1 60.3 58.4 73.6 66.5 59.5 72.6 59.6 56.7 59.4 
64.3 58.9 59.2 72.8 67.1 59 71.7 59.2 58.2 59.4 
63.9 59.6 59.7 72.3 66.5 58.9 71.8 60.3 58.2 59.3 
62.9 59.9 60.8 72.4 66.4 59.1 70.1 60.6 59.1 58.7 
63.7 58.8 60.1 71.9 66 59.3 71 59.7 57.7 57.9 
62.2 57.5 59.1 69.2 64.1 59.1 69.8 59.3 53.4 58.5 
59.8 57.4 58.4 69.2 64 57.9 68.9 59.5 50.5 58.4 
60.3 55.8 58.7 68 64.3 57.8 68 59.8 54.8 57.8 
60.2 53.4 59.4 65.7 63.8 57.7 65 60.1 53.6 57.3 
60.6 54.5 58.8 63.4 63.5 57.1 64.4 60.5 48.9 56.7 
59.8 54.3 59.7 67.7 64.2 57.5 68.4 60.3 46.1 56.8 
61.2 55.5 62.9 67.5 64.3 58.7 64.1 62 57.8 58.6 
60.9 56.6 62.5 65.8 65.7 58.4 64.5 60.8 56.6 58.7 
61.9 56.9 63.1 65.9 65 58.2 64.1 60.3 59.6 59.8 
61.6 56.2 62.6 65.2 63.9 57.9 63.8 59.5 57.9 60.3 
62.8 56.4 62.3 63.3 64.5 58.1 65.3 59.7 57.8 60.9 
62.9 55.9 63.1 64.7 65.3 58.9 65.8 61 58.7 61.1 
65.2 56 64 67.5 66.5 60.3 65.9 61.2 60.9 60.4 
65.6 55 64.1 67.4 66.2 60.7 59.8 61.5 60.3 60.1 
65.2 54.6 63.8 66.7 65.7 60.8 59.6 61.1 59.6 60.3 
64.9 54.5 63.6 64.7 64.3 60.8 58.8 61.1 58.1 59.2 
65.5 54.8 63.4 65.5 64.1 61.1 59.6 61.4 58.7 59.2 
64.1 55 61.9 67.4 63.2 60.4 59.9 61.3 56.5 59.8 
64.4 54 62.2 69.5 63.2 60.9 59.2 61.7 59.1 61.4 
63.1 53.1 61.8 68.3 62.6 60.2 58.5 61.4 58.3 59.8 
62.2 52.8 60.7 70.4 62.9 60 56.5 62 55.4 59.2 
61.9 52.1 60.2 72.3 62.4 60.3 55.4 61.8 57.1 58.8 
62.1 52.5 59.1 74.1 62.5 60.4 55.1 62.3 57.6 59.4 
62.3 52.5 58.5 74.3 62.7 60.6 54.8 62.7 58 59.8 
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,-::-:------------
I %doPIB 
p UK USA JAPAO 

73.1 66 63.9 58.7 
73.6 65.4 63.7 57 
69.7 66 62.9 57.7 
69.4 86.3 62.8 58.8 
68.2 64.8 63 57.6 
67.9 64.1 62.5 58.5 
67.9 63.6 61.8 58 
65.4 63.5 61.6 56.8 
68.5 63.1 61.9 54.7 
69.1 62.2 62 53.5 
65.9 61.8 63 52.3 
68.3 62.1 62.9 53.6 
64.2 62.8 62.7 54 
64.8 62.5 62 53.6 
72.7 63.8 62.7 54.3 
77.1 62.2 63.6 57.1 

75 61.1 63.7 57.5 
72 59.9 63.6 57.7 
68 59.9 62.8 57.7 

67.5 60.3 63.1 58.7 
67.3 60.1 64.1 58.8 
69.6 60.8 63.5 58.1 
69.6 61 65.6 59.4 
69.3 61.2 66.4 60.2 
70.7 61.1 65.2 59.4 
67.9 60.9 66 58.9 
65.1 62.8 66.5 58.6 
64.5 62.7 66.9 58.7 
65.1 63.7 66.8 57.9 
63.5 63.7 66.7 57.7 
63.1 63.3 67.4 57.1 
63.3 63.8 68.1 56.5 

63 63.8 67.8 56.7 

Page 1 



-------------·-··---· 

10.7 11.7 8.3 14.2 12.5 1 
1981 11.9 14.4 11.1 11.3 8.2 14.4 12.4 11.9 9.9 13.1 
1982 12.3 15.2 11.9 11.6 8.1 14.5 12.5 12.3 10.9 13.7 
1983' 13 15.4 12.6 11.3 8.5 14.7 12.7 13.1 12.3 14.4 
1964 12.5 15.6 11.9 11.7 8.2 14.5 13.3 13.5 10.8 14.6 
1965 12.8 16.3 12.1 11.7 8.4 14.4 13.6 14.2 10.9 14.6 
1966 13.1 17.1 12.1 11.8 8.7 14.2 13.6 14 11.4 14.9 
1967 13.5 17.8 12.6 13 9.5 14.2 13.4 13.6 12.1 15.3 

13.6 18.6 11.8 12.9 9.2 14.8 13.4 13.6 12.1 14.9 
1989 13.6 18.9 11.9 12.7 9.3 14.6 "13.5 13.4 11 15 
1970 13.4 20 12 12.6 9.6 14.7 14.6 13 10.5 15.4 
1971 14.1 21.3 12.7 12.5 9.7 14.9 15.2 14.6 11.7 16 
1972 14.5 21.3 12.7 12.2 9.6 14.9 15.3 15.1 11.8 15.8 
1973 14.5 21.3 13 11.5 9.6 14.8 15.7 14.4 11.3 15.6 

14.7 23.4 13.9 13.8 10 15.4 17.2 13.8 11.5 16.2 
1975 16.4 24.6 14.4 15.2 10.6 16.6 18.6 14.1 14.9 17.4 
1976 16.4 24.1 13.7 15.1 11.4 16.9 18 13.4 14.7 17.3 
t9n __ 16.8 23.9 13.7 16 11.6 17.2 17.1 13.8 15.9 17.4 
1978 17.4 24.5 13.7 15.9 12.1 17.6 17.1 14.1 15.6 17.7 
1979 17.6 25 13.7 16.3 12.6 17.6 18.1 14.5 16 18.1 

17.8 26.7 14 16.4 13.3 18.1 198.9 14.7 16.7 17.9 
18.6 27.8 14.3 18 13.9 18.8 19.9 16 17.4 17.8 

18 28.2 14.2 18.3 14.1 19.3 19.8 16 16.4 17.7 
17.5 27.4 13.9 18.8 14.6 19.5 19.3 16.4 15.8 17.5 

17 25.9 13.6 19.5 14.4 19.6 18.7 16.3 15.4 16.6 
17.1 25.3 13.6 20.4 14.7 19.4 18.6 16.4 15.7 16.2 
16.8 23.9 13.4 19.4 14.7 18.9 18.8 16.2 15.7 16 
16.2 25.2 13.4 19.6 15.1 18.8 17.7 16.7 16.9 16.4 
15.2 25.7 13 20 14.8 18.5 16.4 16.9 16.3 15.8 
14.5 25.5 12.7 20.5 15.2 18 15.3 16.7 15.9 15.3 
14.3 25.2 12.3 21.2 15.2 18 15.7 17.3 16.3 14.8 
14.5 24.6 12 20.4 15.4 18.2 16.3 17.4 16.5 14.5 
14.3 24.1 11.9 8.8 5.5 1 1 17.2 16.4 4.3 
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12.5 16.7 17.5 7.7 
12.9 17 17.8 8 
12.3 16.9 17.5 8.2 
12.3 16.4 17.2 8 

12 16.7 16.7 8.2 
12.1 17.1 17.7 8 
13.1 17.9 18.9 7.6 
13.1 17.6 18.8 7.4 
12.9 17.1 18.5 7.3 
13.8 17.5 18.8 7.4 
13.5 17.9 18.1 8 
13.4 18.2 18 8.2 
12.8 18.1 17.4 8.3 
14.1 20 18.1 9.1 

15 21.9 18.6 10 
13.7 21.6 18.1 9.9 

14 20.2 17.6 9.8 
13.9 19.9 17 9.7 
13.9 19.6 17 9.7 
14.5 21.2 17.6 9.8 

15 21.8 17.5 9.9 
14.9 21.7 18.4 9.9 
15.1 21.7 18.4 9.9 

15 21.5 18 9.8 
15.5 20.8 18.4 9.6 
15.4 20.8 18.7 9.7 
15.2 20.3 18.6 9.5 

16 19.7 18.3 9.2 
16.1 19.4 17.9 9.2 
16.7 19.9 18.1 9 
17.8 21.2 18.3 9 
18.1 21.8 17.8 9 
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19.3 21.6 24.3 19 20.4 20.9 14.4 26 20.9 
20.7 23.2 25.2 18.2 21.4 22 16.3 26.8 24.2 24.8 
21.3 23.1 25.7 20.1 21.9 22.2 17.9 27.2 25.9 24.5 
20.7 22 25.6 19.2 22.1 23 19.5 27.7 30.1 23.8 
22.4 24.5 26.6 21 23.6 23.8 20.5 25.6 33.7 25.5 
22.4 24.1 26.1 21.6 24.8 24.2 21.4 22.2 28 25.2 
22.9 24.1 25.4 21.7 25.1 24.6 19.8 21.6 26.6 26.3 
22.9 24.2 23.1 20.3 25.4 24.8 20.1 22.5 23.9 26.4 
21.5 23.4 22.4 23.2 26 24.3 20.9 23.4 22.1 26.9 
21.3 24.6 23.3 24.6 26.5 24.4 23.3 24.2 22.2 24.6 
22.7 24.7 25.5 23.6 26.4 24.3 22.7 24.6 23.1 25.9 
22.1 24.2 26.2 25.2 24.2 24.7 23.6 23.9 28.4 25.4 
21.3 24.6 25.4 27.8 25.3 24.7 23.7 23.1 27.8 23.6 
21.4 24.8 23.9 28 26.8 25.2 25.3 24.9 27.3 23.1 
22.7 24 21.6 22.2 28.3 25.8 24.6 25.9 24.6 21.9 
22.5 21.1 20.4 20.8 26.8 24.1 22.7 24.9 27.7 21.1 
22.1 23 20.1 21.2 25.3 23.9 25 23.9 24.9 19.4 
21.6 22.1 20.3 23 24.3 22.9 24.8 23.5 25.1 21.1 
21.7 21.7 20.6 23.9 23 22.4 27.7 22.7 24.1 21.3 
20.7 20.9 21.7 25.8 21.9 22.4 30.5 22.8 24.4 21 
21.1 18.8 22.6 24.2 22.5 23 28.6 24.3 27.1 21 

18 15.6 21.6 22.3 22.1 22.1 29.7 23.9 25.4 19.2 
17.3 16.1 204 19.9 21.6 21.4 26.5 22.3 25 18.2 
16.2 16 20.4 20.3 20.9 20.2 23.1 21.3 21.2 18.2 

16 17.2 20 18.5 19 19.3 21.4 21 20 18.6 
15.6 18.7 19.5 19.1 19.2 19.3 19 20.7 17.7 19.2 
15.7 20.8 19.4 18.5 19.5 19.3 18 19.7 22.1 20.1 

16 19.7 19.4 17.2 20.8 19.8 16.5 19.7 25.6 20.2 
17.7 18.1 19.6 17.5 22.6 20.6 16.7 20.1 26.9 21.3 
19.5 17.8 20.3 19.2 24.2 21.1 18.2 20.2 23.4 21.7 
20.3 17.7 21.2 19.7 24.6 21.2 19.1 20.2 25.3 21.5 
19.9 17.1 21.9 19.3 24.1 20.5 17.9 19.8 26.1 20.8 
19.9 17 22.1 19.2 23.5 20.1 17.9 19.6 26.3 20.4 
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23.2 17.3 17.6 31.9 
22.4 17 17.6 32.2 
23.7 16.8 18 31.6 
22.8 18.3 18.1 31.7 
22.8 18.4 18.8 29.8 
25.1 18.4 18.5 30.3 
26.6 19.1 17.9 31.9 
22.2 19.5 18.1 33.2 
22.6 18.8 18.3 34.5 
23.2 18.9 17.7 35.5 
24.7 18.9 18.2 34.2 
27.1 18.5 18.9 34.1 
26.8 19.9 19.1 36.4 

26 20.9 18.6 34.8 
25.9 19.9 17.2 32.5 
25.1 19.6 17.5 31.2 
26.5 18.6 18.8 30.2 
27.9 18.5 20.1 30.4 
26.6 18.7 20.4 31.7 
28.6 18 19.1 31.6 
30.8 16.2 18.6 30.6 
31.1 16.1 17.2 29.5 
29.2 16 17.2 28 
23.6 17 18 27.7 
21.8 17 18.1 27.5 
22.1 16.9 17.8 27.3 
24.2 17.6 17.3 28.5 
26.8 19.1 17.1 29.9 
26.4 20 16.6 31 
26.4 19.2 16.1 32.6 
25.5 16.5 14.7 32.5 

25 15 14.8 32.1 
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9.7 
12.5 8.7 7.1 8.1 20.6 9.7 16.8 9.3 3.1 12.3 
11.8 7.2 7.1 7.7 21.6 10.1 18.2 9.6 3 10.5 
11.7 5.5 6.5 7.4 20.9 10.3 18.2 10.5 2.6 10.3 
11.3 5.6 6.3 7.4 20.4 10.4 18 10.3 2.5 10 
10.2 6.4 6.3 7.6 19.3 9.9 17.3 10.8 2 9.3 
8.6 7.7 5.6 7.4 17.1 9.4 15.7 10.6 1.8 8.5 
7.8 8 4.8 7 16.2 9 14.5 9.8 1.7 7.5 
8.3 8.6 . 4.3 7 16.3 9.5 16.1 10.2 1.6 7 
9.2 9.2 .... 7.9 16.7 10 17.6 10.3 1.5 7.4 

4.4 
4.5 17.4 16.2 11 14.2 1.4 7.3 6.3 
2.1 20.3 10.9 7.3 6.4 11.6 4.4 1.9 
2.2 17.7 8.5 5.8 5.2 8.9 3 1.8 
3.3 17.5 11.1 5.3 6.6 7.9 3.8 0.5 
1.9 14.3 5.8 3 2.7 6 -0.6 -0.4 
1.6 15.6 5.7 3.3 3.1 6.6 3.2 1.9 
2.6 12.7 7 3.5 4.7 6 5.7 1.6 
3.4 19.3 7.3 3 -1.3 7.5 2.1 2.9 
4.6 15.9 6.9 3.2 2.5 7.3 3.6 3.3 
4.4 14.9 6.5 3 4 5.4 2.9 2.9 

-1.7 -3.4 0.6 ·2.3 -2 -0.3 -8.6 -0.6 1.4 1.4 
-0.6 -3.3 1.4 -4 1.4 0 -5.8 -0.6 3.1 4.2 
0.3 -4.6 2.4 -8.2 1.4 0.1 -3.9 -0.9 3 4.1 

1986 2.1 -5.4 4.3 -5.3 1.6 0.5 -2.9 0.5 2.6 2.7 
1987 1.3 -2.9 4.1 -3.1 0.1 -0.2 1.2 -0.2 2.5 1.4 
1988 1.7 -1.3 4.3 -2 -1.1 -0.3 1.7 -0.7 2 2.4 
1989 1.7 -1.5 4.9 -5 -3.2 -0.3 1.2 -1.3 1.8 3.7 
1990 1.2 0.5 3.2 -6.2 -3.7 -0.6 2.5 -1.5 1.7 3.8 
1991 1.4 1.3 0.8 -5.1 -3.5 -0.6 4.9 -1.8 1.6 3.8 

1.4 1.7 0.3 -3.4 -3.3 -0.4 5.8 -2 1.5 3.9 

1983 75.6 32.9 31.1 29.7 18.1 39.1 73.2 59.5 15.5 
1984 112.6 79.8 41.7 53.2 39.9 43.8 104.8 75.2 15 68.1 
1985 119.8 76.8 42.5 62.6 45.2 45.5 107.9 82.2 14 73.3 
1986 124 69 42.5 65 46.2 45.7 119.9 86.2 13.5 74.8 
1987 131.2 65.8 43.8 72.5 46.6 47.2 120.7 90.4 11.9 77.4 
1988 132.6 66.4 44.4 80.2 42.9 46.9 118.5 92.6 9.9 80.1 
1989 128.7 66.1 43.3 86 44.2 47.2 108.4 95.6 8.4 80.4 
1990 127.5 66.5 43.8 96.3 44.5 46.4 102.9 98.2 7.3 80 
1991 129.7 71.7 44.9 103.3 45.6 48.4 99.8 101.7 6.3 79.7 
1992 130.6 72.7 47.6 104 46.6 49.1 96.4 105.4 5.3 80.6 
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6.1 
8.7 11 
8.8 11.4 
8.3 11.4 
6.9 10.4 
5.7 8.5 

5 7.1 
4.6 7 

4 9.1 
4.2 10.7 

3.1 
20.3 1.2 
24.7 1 
21.7 1.5 
20.5 4.7 
11.2 2.4 
11.6 1.3 

13 2.1 
14.3 3.6 
14.4 1.6 
11.1 0.3 

0.4 
-7.7 -0.1 
-3.4 -0.2 
0.4 0.5 
2.4 -0.8 

-0.4 -2 
-4.4 -4.6 
-2.3 -5.1 
-2.5 -3.5 

-1 -1.7 
-1 -1.9 

37.6 58.4 
62.4 60.4 
70.9 59.1 
69.5 58.2 
72.9 56 
75.2 50.7 
72.1 44.2 
68.4 39.4 
68.6 39.9 
66.7 43.7 
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0.4 
1983 -8.2 -2.8 -3 -2.1 -1.4 -11 -9.1 1.3 -3.7 
1984 -9.5 -4.1 -1.9 -10 -5.5 -2.8 -10.4 -11.6 2.8 -6.3 
1985 -8.8 -2 -1.2 -13.4 -6.9 -2.9 -11.7 -12.6 6 -4.8 
1986 -9.2 3.4 -1.3 -12.6 -6 -2.7 -11.6 -11.6 4.4 -6 
1987 -7.3 2.4 -1.9 -12.2 -3.1 -1.9 -9.3 -11 2.5 -6.6 
1988 -6.6 0.6 -2.1 -14.4 -3.3 -1.8 -5.1 -10.7 3.3 -5.2 

-6.5 -0.5 0.2 -18.3 -2.8 -1.2 -2.2 -9.9 5.5 -5.2 
-5.3 -1.4 -1.9 -19.6 -4 -1.6 -2.6 -11 5.6 -5.3 
-6.3 -2 -3.1 -16.7 -4.4 -1.7 -2.3 -10.3 2.6 -3.9 

-6 -2.1 -3.4 -13.3 -4.3 -2 -2.5 -9.9 2.6 -4 

7 5. 
10.5 16.6 8.2 12.9 12.3 14.7 15.2 7.8 9.7 

12 14 7.8 18.5 16.5 12.5 14.6 15 10.3 8.6 
10.6 11.6 6.9 15.8 13.4 10.9 12.7 14.3 9.5 7.3 
7.9 10.6 5.9 15.8 11.4 8.4 11.1 11.7 8.7 6.4 
7.8 11.9 5.8 17.4 12.8 9.4 11.3 11.3 8 6.4 
7.9 10.6 6.1 16.6 11.8 9 9.4 12.1 7.1 6.3 
8.7 10.2 7 13.8 8.8 9 12.9 7.7 7.2 

10.1 11 8.9 14.7 9.9 10.1 13.4 8.6 9 
9.3 10.1 8.6 12.4 9 9.2 13 8.2 8.9 
8.8 9.9 8.2 11.3 8.5 8.7 12.8 7.8 8.5 

-0.1 
3.6 6.8 3.7 -4.5 1.3 0.5 13.8 0.5 3.4 
6.8 8.3 5.7 -1.8 5.6 5.2 8.2 3.4 5.9 6.7 

1985. 4.5 7.3 4.7 -1.9 4.9 5.1 7.5 5.4 6.5 5.5 
1986 4.2 6 2.6 -1.7 0.3 3.1 4.5 3.8 4.9 5.9 
1987 5.6 7.2 3.9 3.1 7 6.4 8.6 5.3 8.6 6.8 
1988 6.4 7.2 4.5 1 6.1 5.7 6.3 5.5 3.9 4.4 
1989 4 5.9 4.4 6.8 5.3 4.3 6.9 2 5.6 
1990 7.1 8.9 5.5 7.4 6.9 11.4 5.9 6.5 6.1 
1991 6.2 7.1 4 5.5 5.8 6.7 5.7 4.6 5.6 
1992 5.4 7.9 3.8 4.8 5.5 4.7 7.4 4.9 5.6 

1 
1983 0.7 -0.1 -0.2 2.2 0 0.9 0.2 0.2 1.7 -0.5 
1984 -1 -2.7 -1.3 -2 -4.9 -1.5 -2.1 -2.1 -2.8 -4.6 
1985 -1.7 -1.3 -0.4 2.6 -2.8 -1.4 -1.8 -0.5 -0.3 -1.4 
1986 0.1 -1.2 -5 -5.5 -3.2 -2.9 -0.6 -2.4 -2.3 1.1 
1987 -2.1 3.6 0.5 -3.3 -0.3 -1.2 -1.9 -0.6 5.6 2.5 
1988 -2.6 -0.2 -1.4 2.3 -1 -1.9 -0.5 -1 -2.6 -1.7 
1989 -3 -2 -1.6 1.6 -1.7 -1 -5 -0.3 -1.3 -3 
1990 0.6 -1 -0.8 1.2 -0.8 0.4 1.3 1.7 6.5 -1 
1991 0.2 -1.4 0.4 -4.6 -0.5 0.3 0.4 0.6 1.2 0.1 
1992 -0.6 -1.6 -0.2 -5.5 -0.6 -1 -1 -0.7 0.5 0.3 
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-3.6 
-12 -4 

-10.1 -2.8 
-7.2 -2.4 
-6.8 -1.3 
-5.4 1.1 
-3.4 1.2 
-5.8 -0.8 
-6.4 -2.1 
-5.4 -5 

13.4 
10.7 

25.4 10.6 
17.9 9.8 
15.4 9.5 
14.2 9.3 
14.9 9.6 
16.8 11.1 
17.1 9.9 

15 9 

4.5 
12.2 
9.7 

3.7 9.1 
-2.6 5.1 
4.2 7.1 
2.6 8 
1.9 7.5 
2.5 7.5 
2.7 8.3 
3.9 8.7 

0 0. 
0.7 -0.4 

-2.4 0.8 
-2.2 -0.8 
-5.7 0.7 
1.3 -0.6 

-2.2 0.3 
-4.1 2.4 
0.4 3.7 
3.1 0.8 
1.2 -2.7 

% 

Page 1 



1973 4.6 3.4 4.5 5.7 7.1 4.6 3.9 5.5 2.8 
1983 3 1.2 1.7 3.6 3 3 3.4 2 2.5 1.5 3.7 1.2 
1984 1.3 -0.1 1.3 0.3 -0.9 0.9 4.1 0.2 2.6 -1.6 -2.8 1 
1985 -1.4 0.4 0.7 4.8 0.8 0.7 3.5 1.1 1.2 -0.4 0.6 1.5 
1986 0.9 -0.2 0.3 -4.3 -1.4 -0.7 -1.3 -0.3 -0.2 1.2 0.9 4.7 
1987 -0.5 3 1.2 -3.9 0.8 0.6 2.6 2.1 5.5 1.9 6 2.4 
1988 0.8 1.5 1.4 4.8 0.6 1.1 2.9 2 -0.2 -0.5 1.5 1.3 
1989 -1.1 -0.5 0.3 4.8 -0.6 1.5 1.2 2.6 1.2 -0.7 -0.2 2.1 
1990 3.3 1.3 0.9 0.8 0.2 1.8 5.6 2.7 4.5 0.7 3.9 3.6 
1991 1.9 0.5 1.2 -0.8 1.6 1.1 2.5 1.3 0.4 1.3 4 1.6 

1.6 1.3 0.7 -3.1 1.6 0.7 0.9 0.4 1.4 1.6 3.7 0.3 
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DK 
WD 

GR 

E 

F 

IRL 
I 

L 

NL 
p 

UK 

122.95 
43.7 

44.96 
129.37 

58.15 
81.56 

136.53 
101.48 

28.66 
116.11 

60.24 
59.33 

74 
66.49 
59.51 

72.74 
59.61 
56.86 
59.35 
69.28 

64.5 

TESECLU2.WK1 

11.87 
ll.. 97 
8.64 

14.45 

13.09 
13.16 
11.12 
14.31 
12.37 
16.98 

24.77 
20.89 
23.72 
23.42 

19.41 
24.72 
25.76 
25.21 
23.46 

18 
.. - . . . .... - .. . . . - . . '-. . .. ·-

~ '-· - ~ ~ • ~ ' ~ • .. • ' • ' • ! • 1" • 

B 

DK 
WD 

GR 

E 

F 

IRL 
I 

L 

NL 
p 

UK 

B 

DK 
WD 

GR 

E 

F 

IRL 
I 

L 

NL 
p 

UK 

B 

DK 
WD 

GR 

E 

F 

IRL 
I 

L 

NL 
p 

UK 

125.45 
148.91 
140.41 

47.63 
56.11 

125.83 
55.15 
78.82 

139.43 
126.73 

32.35 
85.98 

106.4 
139.4 

131.35 
40.9 

57.07 
120.58 

64.34 
83.98 

121.72 
111.92 

28.44 
98.86 

104.5 
134.9 
128.4 
35.25 

69.9 
63.2 

65.35 
103.7 
124.8 

101 
34.95 
92.6 

60.91 
55.7 

60.84 
66.17 
64.32 
57.93 
72.74 
60.25 
54.36 
58.53 
69.55 
61.64 

64.31 
54.57 
62.86 
67.21 

64.4 
60.41 
60.36 
61.37 
58.56 
60.05 
67.26 
61.8 

62 
52.3 

59.65 
73.2 

62.45 
60.35 
55.25 
62.05 
57.35 
59.1 
63.2 

63.55 

15.58 
22.94 
13.35 
14.11 
10.68 
16.06 
16.69 
14.08 
13.39 
16.69 
13.81 
19.49 

16.87 
26.16 
13.61 
19.09 
14.48 
18.89 
36.34 
16.23 
16.22 
16.72 
15.27 
20.89 

14.4 
24.9 

12.15 
20.8 
15.3 
18.1 

16 
17.35 

16.4 
14.65 
17.25 
20.55 
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21.88 
23.11 
22.57 
24.15 
25.23 
24.04 
25.06 
24.02 
25.74 
22.38 
25.98 
19.24 

17.31 
17.88 
20.32 
19.67 
21.24 
20.61 
21.77 
21.32 
23.44 
19.77 
26.46 
17.39 

20.1 
17.4 

21.55 
19.5 

24.35 
20.85 
18.5 

20 
25.7 

21.15 
25.95 
17.85 

4.1 
7 

4.4 
4.5 
7.1 
5.1 
7.2 
5.5 
4.4 

6 
3.9 
3.1 

10.486 
6.7429 
6.0857 
6.9714 
18.471 
9. 3571 
16.271 
9.7143 
2.3429 
9.7143 
7.1429 
9.4143 

8.05 
8.3 

4.55 
7 

16.25 
9.25 
15.3 

10 
1.65 
7.25 
4.3 

8.05 

NOTAS: 
D1 ANOS 60 
D2 ANOS 70 
D3 ANOS 80 
D4 ANOS 90,91 
D5 AN092 

1.1 
-2 

0.7 
-2.9 
-0.2 
0.4 

-2.5 
1.4 
1.4 
0.5 
0.4 

-0.1 

4.3286 
5.2571 

2.6 
16.5 

9.3143 
5.6 

6.1286 
6.9143 
3.8286 
1.9429 
17.571 
2.0286 

3.05 
2.55 

4 

17.6 
7.1 
3.1 
0.6 
7.4 

2.85 
3.1 

14.35 
2.6 

4.6 
3.4 
4.5 
5.7 
7.1 
4.6 
3.9 
5.5 
2.8 

5 
6.7 
3.1 

0.6857 
-3.2 

3.1429 
-4.271 
-0.257 
-0.071 
-2.443 
-0.543 
2.3429 
2.8429 

-2.2 
-1.757 

1.3 
0.9 

2 

-5.65 
-3.6 
-0.6 
3.7 

-1.65 
1.65 
3.8 

-1.75 
-2.6 



TESECLU2.WK1 

52.5 24.1 17 9.2 2 1.7 
WD 128.4 58.5 11.9 22.1 4.4 4.4 0.3 
GR 35.3 74.3 18.8 19.2 7.9 14.9 -3.4 
E 73 62.7 15.5 23.5 16.7 6.5 -3.3 
F 111 60.6 18.2 20.1 10 3 -0.4 
IRL 64.4 54.8 16.6 17.9 17.6 4 5.8 
I 104.5 62.7 17.2 19.6 10.3 5.4 -2 
L 125.3 58 16.4 26.3 1.5 2.9 1.5 
NL 98.2 59.8 14.3 20.4 7.4 2.9 3.9 
p 40.9 63 18.1 25 4.2 11.1 -1 
UK 91.1 63.8 21.8 15 10.7 0.3 -1.9 
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TESECLU2.WK1 

117.79 -8.014 9.34 5.014 -1.371 0.4286 
65.257 -0.429 12.21 6.957 -0.557 0. 7571 
41.329 -1.6 6.81 4.21 -1.34 0.9857 
64.171 -13.48 16.166 -0.967 -0.3 1.44 
40.443 -4.243 13.283 5.1167 -1.986 0.3286 
45.057 -2.1 10.186 4.5857 -1.286 1.014 
107.63 -8.757 11.829 5.7 -1.671 2.34 

83.1 -10.93 13.21 6.3 -0.957 1.3857 
12.6 3.6857 8.44 4.614 -2.857 1.8 

75.683 -5.4 7.41 5.471 -1.086 0.21 
65.8 -7.483 17.56 1.96 -2.086 1.3857 

55.286 -1.686 10.41 8.3857 0.3429 2.0286 

128.6 -5.8 9.7 6.65 0.4 2.6 
69.1 -1.7 10.55 8 -1.2 0.9 

44.35 -2.5 8.75 4.75 -0.2 1.05 
99.8 -18.15 17 1 -1.7 0 

45.05 -4.2 13.55 6.45 -0.65 0.9 
47.4 -1.65 9.45 6.35 0.35 1.45 

101.35 -2.45 9.65 9.05 0.85 4.05 
99.95 -10.65 13.2 5.8 1.15 2 

6.8 4.1 8.4 5.55 3.85 2.45 
79.85 -4.6 8.95 5.85 -0.45 1 

68.5 -6.1 16.95 2.6 1. 75 3.95 
39.65 -1.45 10.5 7.9 2.25 2.6 
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TESECLU2 • WK1 

130.6 -6 8.8 5.4 -0.6 1.6 
72.7 -2.1 9.9 7.9 -1.6 1.3 
47.6 -3.4 8.2 3.8 -0.2 0.7 

104 -13.3 17 1 -5.5 -3.1 
46.6 -4.3 11.3 4.8 -0.6 1.6 
49.1 -2 8.5 5.5 -1 0.7 
96.4 -2.5 8.7 4.7 -1 0.9 

105.4 -9.9 12.8 7.4 -0.7 0.4 
5.3 2.6 7.8 4.9 0.5 1.4 

80.6 -4 8.5 5.6 0.3 1.6 
66.7 -5.4 15 3.9 1.2 3.7 
43.7 ,.5 9 8.7 -2.7 0.3 
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ANAUSE DE CLUSTERS- MAPA RESUMO 

!STEPS DEIO 

1 I,Nl. 

5 WD.L 
DK.F 
GR,IRL 
E,P 

8 DK.F.B.WD.L.I 

10 GR,IRL.E,P 
B,DK,F,WD.L,I,UK 

NOTA: PORTUGAL 
18 11Qiutina91oa5stef 
comEspanha 

1PAISES 
N- COOIGo 

1 B 
201< 
3WO 
4 GR 
5E 
6F 
71RL 
81 
9L 

10 NL 
11 p 
12 UK 

DE70 IDECADA DE 80 

B,WO B,NL 

F,NL,B,WD,I F,I,B,NL 
GR.P GR,P 

OK, UK 

B,WDJ,NL,F .L WD,L 
GR,P,E,IRL B,I,F,NL,E 

OK,UK,IRL 

B,WD,I,NL,F,L.DK.UK B,I,F,NL,E.DK.UKJRL,GR,P 

PORTUGAL PORTUGAL 
1•~~glulina(:lo-5stllp ,. agluti,.o-3slllp 
comGRECIA c:omGRECIA 

Page1 

IMEDIAINZ ANODEI2 

WD,NL B,NL 

BJ,F,UK,IRL WD,F,B,NL 
OK,UK 
EJ 

B,I,F,UK,IRL,DK,WD,NL,E B,WO,F,NL,E,I,IRL,OK,UK 

GR,P L,P ,B,WO,F,NL,E,I,IRL,OK,UK 
B,I,F,UK,IRL,OK,WO,NL,E.L 

PORTUGAL PORTUGAL 
1• agl&ltiM9ioa9stlp 18 aglutifl8960019step 
comGRECIA !com Luxemburgo 



desc var=pib cpriv cpubl fbcf desemp inflac btc divpub financsp 

ERROR 443, Text: DESEMP 
UNDEFINED VARIABLE NAME--Check for a misspelled name. 
This conmand not executed. 

review. 

translate from=•a:teseclu2.wk1 1/fieldnames/range=a2 •• f14. 

12 cases written to the uncompressed active file. 

Page 3 SPSS/PC+ 

This procedure was completed at 19:37:11 
set printer on/more off. 
desc var=pib cpriv cpubl fbcf/options=3. 

Page 4 SPSS/PC+ 

Number of Valid Observations (Listwise) = 

Variable Mean Std Dev Minimum Maximum 

PIB 92.33 39.16 28.7 136.5 
CPR IV 63.93 5.72 56.9 74.0 
CPUBL 13.09 2.25 8.6 17.0 
FBCF 22.87 2.41 18.0 25.8 

Page 5 SPSS/PC+ 

12.00 

N Label 

12 
12 
12 
12 

The following z·score variables have been saved on your active file: 

From To Weighted 
Variable z-score Valid N 
--------
PIB ZPIB 12 
CPR IV ZCPRIV 12 
CPUBL ZCPUBL 12 
FBCF ZFBCF 12 

Page 6 SPSS/PC+ 

This procedure was completed at 19:37:12 
cluster 
--Interrupted--

desc var=pib cpriv cpubl fbcf/options=3. 

Page 3 SPSS/PC+ 

Number of Valid Observations (listwise) = 12.00 

Variable Mean Std Dev Minimum Maximum N Label 

1!3/94 

1!3/94 

1/3/94 

1/3/94 

1!3/94 



PIS 
CPR IV 
CPUBL 
FBCF 

Page 4 

92.33 
63.93 
13.09 
22.87 

39.16 
5.72 
2.25 
2.41 

28.7 
56.9 
8.6 

18.0 

SPSS/PC+ 

136.5 
74.0 
17.0 
25.8 

12 
12 
12 
12 

The following z·score variables have been saved on your active file: 

From To Weighted 
Variable z-score Valid N 
--------
PIB ZPIB 12 
CPR IV ZCPRIV 12 
CPUBL ZCPUBL 12 
FBCF ZFBCF 12 

Page 5 SPSS/PC+ 

This procedure was completed at 19:47:42 
cluster 
zpib zcpriv zcpubl zfbcf 

/id=paises 
/method=complete 
/plot=vicicle dendogram. 

CLUSTER requires 784 BYTES of workspace for execution. 

Page 6 SPSS/PC+ 

1/3/94 

1/3/94 

1/3/94 

* * * * * H I E R A R C H C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * 

Data Information 

12 unweighted cases accepted. 
0 cases rejected because of missing value. 

Squared Euclidean measure used. 

1 Agglomeration method specified. 

Page 7 SPSS/PC+ 1/3/94 

Agglomeration Schedule using Complete Linkage 

Clusters Cori)ined Stage Cluster 1st Appears Next 
Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficient Cluster 1 Cluster 2 Stage 

8 10 .564177 0 0 6 
2 3 9 .586621 0 0 6 
3 2 6 .673079 0 0 7 
4 4 7 .809804 0 0 9 
5 5 11 3.179394 0 0 9 
6 3 8 3.212310 2 1 8 
7 2 3.955636 0 3 8 
8 3 6.487240 7 6 10 
9 4 5 8.424138 4 5 11 

10 12 19.211884 8 0 11 
11 4 22.829195 10 9 0 

Page 8 SPSS/PC+ 1/3/94 

\\ ....... 



Vertical Icicle Plot using Complete Linkage 

(Down) Number of Clusters (Across) Case Label and number 

Page 

P E I G U N I L W F D B 
RRKL D K 
L 

1 

5 7 4 2 0 8 9 3 6 2 1 
+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2 +XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
3 +XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
4 +XXXX XXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
5 +XXXX XXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX 
6 +XXXX XXXX X XXXXXXXXXX XXXX X 
7 +XXXX XXXX X XXXX XXXX XXXX X 

9 SPSS/PC+ 

(Down) Number of Clusters (Across) Case Label 

8 +X X xxxx X xxxx xxxx xxxx X 
9 +X X X X X xxxx xxxx xxxx X 

10 +X X X X X xxxx xxxx X X X 
11 +X X X X X xxxx X X X X X 

Page 10 SPSS/PC+ 

Dendrogram using Complete Linkage 

and number 

Rescaled Distance Cluster Combine 

C A S E 0 5 10 15 20 25 
Label Seq +---------+---------+---------+---------+---------+ 

8 -+---+ 
NL 10 -+ +-------+ 
WD 3 -+---+ 
L 9 -+ +---------------------------+ 
DK 2 -+-----+ 
F 6 -+ +-----+ +-------+ 
B -------+ 
UK 12 -----------------------------------------+ 
GR 4 -+---------------+ 
IRL 7 -+ +-------------------------------+ 
E 5 -----+-----------+ 
p 11 -----+ 

Page 11 SPSS/PC+ 

This procedure was completed at 19:47:46 

translate from=•a:teseclu2.wk1'/fieldnames/range=a15 •• o27. 

WARNING 3061, Text: J 

VARIABLE NAME MISSING-column has been dropped. 

1/3/94 

1/3/94 

1/3/94 



WARNING 3061, Text: K 
VARIABLE NAME MISSING-column has been dropped. 

WARNING 3061, Text: L 
VARIABLE NAME MISSING-column has been dropped. 

WARNING 3061, Text: M 
VARIABLE NAME MISSING-column has been dropped. 

WARNING 3061, Text: N 
VARIABLE NAME MISSING-column has been dropped. 

WARNING 3061, Text: 0 
VARIABLE NAME MISSING-column has been dropped. 

Data written to the active file. 
12 variables and 12 cases written 

Page 12 

12 of 603 storage units used. 

Page 13 

SPSS/PC+ 

SPSS/PC+ 

This procedure was completed at 19:47:52 
desc var=pib cpriv cpubl fbcf inflac btc 

rass/options=3. 

Page 14 SPSS/PC+ 

Number of Valid Observations CListwise) = 

Variable Mean Std Dev Mininun Maxi nun 

PIB 96.90 41.99 32.4 148.9 
CPR IV 61.91 5.46 54.4 72.7 
CPUBL 15.57 3.21 10.7 22.9 
FBCF 23.62 1.92 19.2 26.0 
INFLAC 5.19 1.37 3.1 7.2 
BTC -.15 1.50 -2.9 1.4 
RASS 4.74 1.35 2.8 7.1 

Page 15 SPSS/PC+ 

12.00 

N Label 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

The following z·score variables have been saved on your active file: 

From To Weighted 
Variable Z·score Valid N 
--------

PIB ZPIB 12 
CPR IV ZCPRIV 12 
CPUBL ZCPUBL 12 
FBCF ZFBCF 12 
INFLAC ZINFLAC 12 
BTC ZBTC 12 
RASS ZRASS 12 

Page 16 SPSS/PC+ 

03-01-1994 

1/3/94 

1/3/94 

1/3/94 

1/3/94 



This procedure was completed at 19:47:53 
cluster 
zpib zcpriv zcpubl zfbcf zinflac zbtc 

zrass 
/id=paises 
/method=complete 
/plot=vicicle dendogram. 

CLUSTER requires 1104 BYTES of workspace for execution. 

Page 17 SPSS/PC+ 1/3/94 

* * * * * H I E R A R C H C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * _D.:,_ 

Data Information 

12 unweighted cases accepted. 
0 cases rejected because of missing value. 

Squared Euclidean measure used. 

1 Agglomeration method specified. 

Page 18 SPSS/PC+ 1/3/94 

Agglomeration Schedule using Complete Linkage 

Clusters COI!Oined Stage Cluster 1st Appears Next 
Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficient Cluster 1 Cluster 2 Stage 

1 3 .863441 0 0 3 
2 6 10 1.323635 0 0 3 
3 6 2.894203 1 2 4 
4 8 4.239122 3 0 6 
5 4 11 7.039819 0 0 1 
6 9 9.183034 4 0 10 
1 4 5 9.543198 5 0 8 
8 4 1 15.528152 1 0 11 
9 2 12 18.413387 0 0 10 

10 2 20.448454 6 9 11 
11 4 38.137115 10 8 0 

Page 19 SPSS/PC+ 1/3/94 

Vertical Icicle Plot using Complete Linkage 

(Down) Number of Clusters (Across) Case Label and number 

E P G U D L I N F W B 
R R K K L D 

L 

1 5 4 2 2 9 8 0 6 3 1 
+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2 +XXXXXXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
3 +XXXXXXXXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
4 +XXXXXXXXXX X X xxxxxxxxxxxxxxxx 
5 +X xxxxxxx X X xxxxxxxxxxxxxxxx 
6 +X X xxxx X X xxxxxxxxxxxxxxxx 



7 +X X XXXX X X X XXXXXXXXXXXXX 

Page 20 SPSS/PC+ 

(Down) Number of Clusters (Across) Case Label and number 

8 +X X X X X X X xxxxxxxxxxxxx 
9 +X X X X X X X X xxxxxxxxxx 

10 +X X X X X X X X xxxx xxxx 
11 +X X X X X X X X X X xxxx 

Page 21 SPSS/PC+ 

Dendrogram using Complete Linkage 

Rescaled Distance Cluster Combine 

C A S E 0 5 10 15 20 25 
Label Seq +---------+---------+---------+---------·---------+ 

B 

WD 3 
F 6 
NL 10 

8 
L 9 
DK 2 
UK 12 
GR 4 
p 11 
E 5 
IRL 7 

Page 22 

-+-+ 
-+ +-+ 
-+-+ +-----+ 

-+ 
-----+ 

+---------------+ 
+---------------------+ 

-----------+ 
-----------------------+---+ 
-----------------------+ 
---------+-+ 
---------+ +-------+ 

-----------+ +-----------------------------+ 
-------------------+ 

SPSS/PC+ 

This procedure was completed at 19:48:00 

translate from=•a:teseclu2.wk1 1/fieldnames/range=a28 •• o40. 

WARNING 3062, Text: FINANCSPUB changed to FINANCSP 

1/3/94 

1/3/94 

1/3/94 

VARIABLE NAME HAS BEEN CHANGED-A name has been truncated or was not unique. 

WARNING 3062, Text: TAXA JURO changed to TAXA_JUR 
VARIABLE NAME HAS BEEN CHANGED-A name has been truncated or was not unique. 

WARNING 3062, Text: TAXA JREAL changed to TAXA_JRE 
VARIABLE NAME HAS BEEN CHANGED-A name has been truncated or was not unique. 

Data written to the active file. 
18 variables and 12 cases written. 
18 of 603 storage units used. 

Page 23 SPSS/PC+ 

This procedure was completed at 19:48:06 
desc var=pib cpriv cpubl fbcf desemp inflac btc divpub financsp 

taxa_jur taxa_jre csur rass/options=3. 

Page 24 SPSS/PC+ 

Number of Valid Observations (Listwise) = 12.00 

1!3/94 

1/3/94 



desc var=pib cpriv cpubl fbcf desemp inflac btc divpub financsp 

ERROR 443, Text: DESEMP 
UNDEFINED VARIABLE NAME--Check for a misspelled name. 
This comnand not executed. 

Page 4 SPSS/PC+ 

fin. 
translate from=•a:teseclu2.wk1 1/fieldnames/range=a28 •• o40. 

WARNING 3062, Text: FINANCSPUB changed to FINANCSP 

2!2/94 

VARIABLE NAME HAS BEEN CHANGED-A name has been truncated or was not unique. 

WARNING 3062, Text: TAXA JURO changed to TAXA_JUR 
VARIABLE NAME HAS BEEN CHANGED-A name has been truncated or was not unique. 

WARNING 3062, Text: TAXA JREAL changed to TAXA_JRE 
VARIABLE NAME HAS BEEN CHANGED-A name has been truncated or was not unique. 

Data written to the active file. 
18 variables and 12 cases written. 
18 of 603 storage units used. 

Page 2 SPSS/PC+ 

This procedure was completed at 19:26:07 
desc var=pib cpriv cpubl fbcf desemp inflac btc divpub financsp 

taxa_jur taxa_jre csur rass/options=3. 

Page 3 SPSS/PC+ 

Number of Valid Observations (Listwise) = 12.00 

Variable Mean Std Dev Mini nun Maximum N Label 

PIB 92.08 36.74 28.4 139.4 12 
CPR IV 61.93 3.61 54.6 67.3 12 
CPUBL 19.23 6.35 13.6 36.3 12 
FBCF 22.13 5.83 17.3 38.7 12 
DESEMP 9.39 4.37 2.3 18.5 12 
INFLAC 6.83 5.22 1.9 17.6 12 
BTC -.48 2.41 -4.3 3.1 12 
DIVPUB 64.51 29.30 12.6 117.8 12 
FINANCSP -5.04 4.90 -13.5 3.7 12 
TAXA_JUR 11.40 3.31 6.8 17.6 12 
TAXA_JRE 4.78 2.39 -1.0 8.4 12 
CSUR -1.26 .86 -2.9 .3 12 
RASS 1.18 .68 .2 2.3 12 

Page 4 SPSS/PC+ 

The following z-score variables have been saved on your active file: 

From To Weighted 
Variable Z-score Valid N 

2!2/94 

2/2/94 

2!2/94 



PIB ZPIB 12 
CPR IV ZCPRIV 12 
CPUBL ZCPUBL 12 
FBCF ZFBCF 12 
DESEMP ZDESEMP 12 
INFLAC ZINFLAC 12 
BTC ZBTC 12 
DIVPUB ZDIVPUB 12 
FINANCSP ZFINANCS 12 
TAXA_JUR ZTAXA_JU 12 
TAXA_JRE ZTAXA_JR 12 
CSUR ZCSUR 12 
RASS ZRASS 12 

Page 5 SPSS/PC+ 

This procedure was completed at 19:26:08 
cluster 
zpib zcpriv zcpubl zfbcf zdesemp zinflac zbtc zdivpub zfinancs 

ztaxa_ju ztaxa_jr zcsur zrass 
/id=paises 
/method=complete 
/plot=vicicle dendogram. 

CLUSTER requires 1744 BYTES of workspace for execution. 

Page 6 SPSS/PC+ 

2/2/94 

2/2/94 

* * * * * H I E R A R C H C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * 

Data Information 

12 unweighted cases accepted. 
0 cases rejected because of missing value. 

Squared Euclidean measure used. 

1 Agglomeration method specified. 

Page 7 SPSS/PC+ 2/2/94 

Agglomeration Schedule using Complete Linkage 

Clusters Combined Stage Cluster 1st Appears Next 
Stage Cluster Cluster 2 Coefficient Cluster 1 Cluster 2 Stage 

1 10 5.576359 0 0 4 
2 6 8 8.082666 0 0 4 
3 4 11 10.152645 0 0 10 
4 1 6 11.205538 2 7 
5 2 12 12.489861 0 0 8 
6 3 9 16.370571 0 0 11 
7 1 5 17.344913 4 0 9 
8 2 7 27.046249 5 0 9 
9 2 32.800720 7 8 10 

10 4 46.239277 9 3 11 
11 3 61.209606 10 6 0 

Page 8 SPSS/PC+ 2/2/94 

Vertical Icicle Plot using Complete Linkage 

(Down) Number of Clusters (Across) Case Label and number 



L W P G U D E I F N 8 
D R R K K L 

L 

1 

9 3 4 7 2 2 5 8 6 0 
+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2 +XXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
3 +XXXX xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
4 +XXXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
5 +XXXX xxxx X xxxx xxxxxxxxxxxxx 
6 +XXXX xxxx X xxxx X xxxxxxxxxx 
7 +X X xxxx X xxxx X xxxxxxxxxx 

Page 9 SPSS/PC+ 

(Down) Number of Clusters (Across) Case Label and nUJber 

8 +X X xxxx X X X X xxxxxxxxxx 
9 +X X xxxx X X X X xxxx xxxx 

10 +X X X X X X X X xxxx xxxx 
11 +X X X X X X X X X X xxxx 

Page 10 SPSS/PC+ 

Dendrogram using Complete Linkage 

Rescaled Distance Cluster Combine 

C A S E 0 5 10 15 20 25 
Label Seq +---------+---------+---------+---------+---------+ 

8 -+---+ 
NL 10 ·+ +-----+ 
F 6 ---+-+ +-------------+ 
I 8 ---+ 
E 5 -----------+ +-----------+ 
OK 2 -------+-----------+ 
UK 12 -------+ +-----+ +-----------+ 
IRL 7 -------------------+ 
GR 4 -----+-------------------------------+ 
p 11 -----+ 
WD 3 ---------+---------------------------------------+ 
L 9 ---------+ 

Page 11 SPSS/PC+ 

This procedure was completed at 19:26:11 
set printer off/more on. 

2!2/94 

2/2!94 

2/2/94 



• 
6 -•-• I I 

UK 12 -+ +-------+ +-------------+ 
8 ---+ +-----------------+ 

E 5 -------------+ 
DIC 2 ---------------------+-----+ +---+ 

IRL 7 ---------------------+ 
WD 3 ---------+-----------------------------------+ 
L 9 ---------+ 
GR 4 -------------+-----------------------------------+ 
p 11 -------------+ 

-------------------------------------------------------------------------------
Page 32 SPSS/PC+ 1/3/94 

This procedure was completed at 19:48:14 

translate from=•a:teseclu2.wk1 1/fieldnames/range=a41 •• o53. 

WARNING 3062, Text: FINANCSPUB changed to FINANCSP 
VARIABLE NAME HAS BEEN CHANGED-A name has been truncated or was not unique. 

WARNING 3062, Text: TAXA JURO changed to TAXA_JUR 
VARIABLE NAME HAS BEEN CHANGED-A name has been truncated or was not unique. 

WARNING 3062, Text: TAXA JREAL changed to TAXA_JRE 
VARIABLE NAME HAS BEEN CHANGED-A name has been truncated or was not unique. 

Data written to the active file. 
18 variables and 12 cases written. 
18 of 603 storage units used. 

-------------------------------------------------------------------------------
Page 33 SPSS/PC+ 

This procedure was completed at 19:48:16 
desc var=pib cpriv cpubl fbcf desemp inflac btc divpub financsp 

taxa_jur taxa_jre csur rass/options=3. 

1/3/94 91 

-------------------------------------------------------------------------------
Page 34 SPSS/PC+ 1!3/94 

Number of Valid Observations (Listwise) = 12.00 

Variable Mean Std Dev Mini nun Maxi nun N Label 

PIB 88.21 34.31 35.0 134.9 12 
CPR IV 60.87 5.15 52.3 73.2 12 
CPUBL 17.32 3.43 12.2 24.9 12 
FBCF 21.08 2.88 17.4 26.0 12 
DESEMP 8.33 4.19 1.7 16.3 12 
INFLAC 5.69 5.21 .6 17.6 12 

BTC -.21 2.93 -5.7 3.8 12 
DIVPUB 69.20 34.38 6.8 128.6 12 
FINANCSP -4.60 5.53 -18.2 4.1 12 
TAXA_JUR 11.39 3.06 8.4 17.0 12 
TAXA_JRE 5.83 2.25 1.0 9.1 12 
CSUR .53 1.56 -1.7 3.9 12 
RASS 1.91 1.26 .0 4.1 12 

-------------------------------------------------------------------------------
Page 35 SPSS/PC+ 1!3/94 

The following z-score variables have been saved on your active file: 



From To Weighted 
Variable z-score Valid N 
--------
PIB ZPIB 12 
CPR IV ZCPRIV 12 
CPUBL ZCPUBL 12 
FBCF ZFBCF 12 
DESEMP ZDESEMP 12 
INFLAC ZINFLAC 12 
BTC ZBTC 12 
DIVPUB ZDIVPUB 12 
FINANCSP ZFINANCS 12 
TAXA_JUR ZTAXA_JU 12 
TAXA_JRE ZTAXA_JR 12 
CSUR ZCSUR 12 
RASS ZRASS 12 

Page 36 SPSS/PC+ 

This procedure was completed at 19:48:22 
cluster 
zpib zcpriv zcpubl zfbcf zdesemp zinflac zbtc zdivpub zfinancs 

ztaxa_ju ztaxa_jr zcsur zrass 
/id=paises 
/method=complete 
/plot=vicicle dendogram. 

CLUSTER requires 1744 BYTES of workspace for execution. 

1/3/94 

Page 37 SPSS/PC+ 1/3/94 

* * * * * H I E R A R C H C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * 

Data Information 

12 unweighted cases accepted. 
0 cases rejected because of missing value. 

Squared Euclidean measure used. 

1 Agglomeration method specified. 

Page 38 SPSS/PC+ 1/3/94 

Agglomeration Schedule using Complete Linkage 

Clusters Combined Stage Cluster 1st Appears Next 
Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficient Cluster 1 Cluster 2 Stage 

1 3 10 3.501516 0 0 6 
2 8 6.034811 0 0 4 
3 6 12 6.225628 0 0 4 
4 1 6 14.897895 2 3 5 
5 1 7 18.505922 4 0 7 
6 3 5 19.999369 1 0 8 
7 2 24.319275 5 0 8 
8 3 30.074280 7 6 10 
9 4 11 33.216091 0 0 11 

10 1 9 37.567326 8 0 11 
11 4 90.287033 10 9 0 

Page 39 SPSS/PC+ 1/3/94 

Vertical Icicle Plot using Complete Linkage 



(Down) Number of Clusters (Across) Case Label and number 

P G L E N W D U F I B 
R L D K R K 

L 

1 

4 9 5 0 3 2 7 2 6 8 1 
+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2 +XXXX xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
3 +XXXX X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
4 +X X X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
5 +X X X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 
6 +X X X xxxxxxx X xxxxxxxxxxxxx· 
7 +X X X X xxxx X xxxxxxxxxxxxx 

-------------------------------------------------------------------------------
Page 40 SPSS/PC+ 1/3/94 

(Down) Number of Clusters (Across) Case Label and number 

8 +X X X X xxxx X X xxxxxxxxxx 
9 +X X X X xxxx X X xxxx xxxx 

10 +X X X X xxxx X X X X xxxx 
11 +X X X X xxxx X X X X X X 

-------------------------------------------------------------------------------
Page 41 SPSS/PC+ 1/3/94 

Dendrogram using Complete Linkage 

Rescaled Distance Cluster Combine 

C A S E 0 5 10 15 20 25 

Label Seq +---------+---------+---------+---------+---------+ 

WD 3 -+-------+ 
NL 10 -+ +-----+ 
E 5 ---------+ 
B -+-----+ +---+ 
I 8 -+ +-+ I 
F 6 -+-----+ +-+ I 
UK 12 -+ I +---+ +-----------------------------+ 
IRL 7 ---------+ I 
DK 2 -----------+ 
L 9 -------------------+ 
GR 4 -----------------+------~------------------------+ 

p 11 -----------------+ 
-------------------------------------------------------------------------------
Page 42 SPSS/PC+ 1/3/94 

This procedure was completed at 19:48:29 

translate from=•a:teseclu2.wk1 1/fieldnames/range=a55 •• o67. 

WARNING 3062, Text: FINANCSPUB changed to FINANCSP 
VARIABLE NAME HAS BEEN CHANGED-A name has been truncated or was not unique. 

WARNING 3062, Text: TAXA JURO changed to TAXA_JUR 
VARIABLE NAME HAS BEEN CHANGED-A name has been truncated or was not unique. 



WARNING 3062, Text: TAXA JREAL changed to TAXA_JRE 
VARIABLE NAME HAS BEEN CHANGED-A name has been truncated or was not unique. 

Data written to the active file. 
18 variables and 12 cases written. 
18 of 603 storage units used. 

Page 43 SPSS/PC+ 

This procedure was completed at 19:48:30 
desc var=pib cpriv cpubl fbcf deseql inflac btc divpub financsp 

taxa_jur taxa_jre csur rass/options=3. 

Page 44 SPSS/PC+ 

Number of Valid Observations (Listwise) = 12.00 

Variable Mean Std Dev Mininun Maxi nun N Label 

PIB 92.18 32.43 35.3 130.8 12 
CPR IV 61.08 5.42 52.5 74.3 12 
CPUBL 17.27 3.33 11.9 24.1 12 
FBCF 20.50 3.27 15.0 26.3 12 
DESEMP 9.09 4.70 1.5 17.6 12 
INFLAC 5.07 4.11 .3 14.9 12 
BTC .22 2.81 -3.4 5.8 12 
DIVPUB 70.73 34.73 5.3 130.6 12 
FINANCSP -4.61 4.02 -13.3 2.6 12 
TAXA_JUR 10.46 2.98 7.8 17.0 12 
TAXA_JRE 5.30 2.05 1.0 8.7 12 
CSUR -.99 1.74 -5.5 1.2 12 
RASS .93 1.55 -3.1 3.7 12 

Page 45 SPSS/PC+ 

The following z·score variables have been saved on your active file: 

From To Weighted 
Variable z-score Valid N 
--------

PIB ZPJB 12 
CPR IV ZCPRIV 12 
CPUBL ZCPUBL 12 
FBCF ZFBCF 12 
DESEMP ZDESEMP 12 
INFLAC ZJNFLAC 12 
BTC ZBTC 12 
DIVPUB ZDJVPUB 12 
FINANCSP ZFJNANCS 12 
TAXA_JUR ZTAXA_JU 12 
TAXA_JRE ZTAXA_JR 12 
CSUR ZCSUR 12 
RASS ZRASS 12 

Page 46 SPSS/PC+ 

This procedure was completed at 19:48:36 
cluster 

1/3/94 

1/3/94 

1/3/94 

1/3/94 



zpib zcpriv zcpubl zfbcf zdesemp zinflac zbtc zdivpub zfinancs 
ztaxa_ju ztaxa_jr zcsur zrass 

/id=paises 
/method=complete 
/plot=vicicle dendogram. 

CLUSTER requires 1744 BYTES of workspace for execution. 

Page 47 SPSS/PC+ 1/3/94 

* * * * * H I E R A R C H C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * ~!) 

Data Information 

12 unweighted cases.accepted. 
0 cases rejected because of missing value. 

Squared Euclidean measure used. 

1 Agglomeration method specified. 

Page 48 SPSS/PC+ 1/3/94 

Agglomeration Schedule using Complete Linkage 

Clusters Combined Stage Cluster 1st Appears Next 
Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficient 

2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Page 49 

1 
3 

2 
5 

9 

10 
6 
3 

12 
8 
5 
7 
2 

11 
9 
4 

3.821471 
7.021819 

10.491201 
10.884012 
12.034620 
17.531330 
22.208256 
27.987440 
28.678986 
41.736862 
92.587311 

SPSS/PC+ 

Vertical Icicle Plot using Complete Linkage 

Cluster 1 Cluster 2 

0 0 
0 0 

2 
0 0 
0 0 
3 5 
6 0 
7 4 
0 0 
8 9 

10 0 

(Down) Number of Clusters (Across) Case Label and number 

G P L U D 
R IC IC R 

L 

I E F W N 8 
0 L 

4 9 2 2 7 8 5 6 3 0 
+XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2 +X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
3 +X XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
4 +X X X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
5 +X X X XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
6 +X X X XXXX X XXXXXXXXXXXXXXXX 
7 +X X X XXXX X XXXX XXXXXXXXXX 

Stage 

3 
3 
6 
8 
6 
7 
8 

10 
10 
11 
0 

1/3/94 



Page 50 SPSS/PC+ 1/3/94 

(Down) Nl.lllber of Clusters (Across) Case Label and l'lUiber 

8 +X X X xxxx X X X xxxxxxxxxx 
9 +X X X X X X X X xxxxxxxxxx 

10 +X X X X X X X X xxxx xxxx 
11 +X X X X X X X X X X xxxx 

-------------------------------------------------------------------------------
Page 51 SPSS/PC+ 1/3/94 

Dendrogram using Complete Linkage 

Rescaled Distance Cluster Cnine 

CAS E 0 5 10 15 20 25 
Label Seq +---------·---------·---------·---------·---------+ 

B -+-+ 
NL 10 -+ +---+ 
w 3 -+-+ +---+ 
F 6 -+ 
E 5 -----+-+ +•+ 

8 -----• I •-------• 
IRL 7 -----------• I I 
DK 2 ---+---------+ +---------------------------+ 
UK 12 ---+ 
L 9 ---------------·-----+ 
p 11 ---------------+ 
GR 4 -------------------------------------------------+ 

-------------------------------------------------------------------------------
Page 52 SPSS/PC+ 

This procedure was completed at 19:48:44 
set printer off/more on. 

1/3/94 



1< * 1< 1< ,. 1< H I E R A R c H I C A L c L U S 'f E R AN A L y s I s 1< 1< 1< 1< 1< 1< 

Agglomeration Schedule using Ward Method 

Clusters Cornbined Stage Cluster 1st .r..ppears Next 
stage Cluster , Cluster " Coefficient Cluster 1 Cluster " Stage .!. "" "" 

1 13 15 7,318470 0 0 8 
2 10 11 14,775514 0 0 4 
3 2 3 24,518717 0 0 5 
4 10 14 35,268600 2 0 9 
s 2 6 46,509354 3 0 9 
6 5 12 58,510918 0 0 10 
7 , 9 71,043076 0 0 , " 

.!. .!.<.. 

8 7 13 88,307678 0 1 11 
9 2 10 108,580261 5 4 12 

10 4 5 134,431656 0 6 11 
11 4 7 175,765808 10 8 14 
12 1 2 244,613235 7 9 13 
13 1 9 327,423645 12 0 14 
H 1 4 425,557922 13 11 0 



Data Information 

15 unweighted ~ases a~~epted, 
0 cases rejected because of missing value. 

Euclidean measure used. 

Euclidean Dissimilarity Coefficient Matrix 

Case B DK 

DK 62,7154 
f) 72,6055 19,4864 
GR 74,8901 92,3671 
E 87,7042 73,2081 
F 74,7068 22,1181 
IRL 72,7265 59,6548 
I 25,0643 64,8696 
T 143,0847 90,7311 .LJ 

NL 52,9851 25,5758 
A 60,0662 18,0208 
p 98,1421 89,1893 
FIN 75,2699 40,6502 
s 57,1223 29,1719 
UK 80,4794 43,6048 

case "' IRL .t: 

fRL 48,8863 
I 70,6162 54,3766 
L 92,8666 133,2313 
NL 24,7336 39,6953 
A 19,7347 46,5183 
p 75,8473 39,1952 
FIN 24,6213 30,8071 
s 26,9156 37,6393 
\JK 27,4140 28,3051 

Case A p 

p 75,3218 
FIN 31,8815 53,2731 
"' 22,3412 63,1091 "' 
UK 32,9516 51,8496 

- - - - - - - - - - - - - - - -

D 

97,9137 
75,3711 
21,3474 
65,8504 
75,0596 
84,8592 
31,5728 
24,8514 
92,4678 
43,3723 
38,6316 
46,9534 

I 

149,7993 
48,0912 
57,3677 
76,6007 
63,6077 
48,6937 
68,1390 

FIN 

21,8206 
14,6369 

GR E 

47,2186 
86,8831 58,1689 
53,1224 27,8142 
52,6170 68,2251 

177,5663 146,4244 
70,3232 53,8696 
80,0858 60,7554 
42,3371 24,0031 
67,6206 34,8756 
65,0948 47,9144 
70,6176 36,9447 

L NL 

108,9677 
99,7025 14,9141 

162,4123 69,0369 
114,8459 28,0503 
116, 1256 17,3655 
113,3223 32,3978 

s 

28,3954 
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Vertical Icicle Plot using Ward Method 

1 
2 
3 
4 

" ,J 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
1 .., 
.J..,J 

14 

(Do'.-m) Nu.'Uber of Clusters (.n.cross) Case Label and number 

U F I P E G L S A N F D D I B 
K I R 

N L 

l l 
5 3 7 

1 
2 

1 
5 4 9 4 

L K 

1 1 
1 0 6 3 2 8 1 
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Dendrogram using Ward Method 

Rescaled Distance Cluster Combine 

C A s E 0 5 10 15 20 25 
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 

FIN 
UK 
IRL 
E 
p 

GR 
B 
I 
NL 
A 
s 
DK 
D 
F 
L 

13 
15 

7 

5 
12 

4 
1 
8 

10 
11 
14 

2 
3 
6 
9 

_j 

_j 

-~-! . 
r------' 
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Data Information 

15 unweighted cases accepted. 
0 cases rejected because of missing value. 

Euclidean measure used. 

Euclidean Dissimilarity Coefficient Matrix 

case g DK 

fJK 61,2534 
D 66,6038 18,5411 
GR 77,6127 98,6073 
E 92,2545 86,3723 
F 65,4710 22,5458 
IRL 78,3720 67,2936 
T 45,2491 91,0109 .1. 

L 137, 1130 85,9045 
NL 49,9418 2713418 
A 53,1424 18,9521 
p 99,2199 95,5934 
FIN 75,2061 56,9328 
s 64, 0723 54,8590 
UK 78,2449 53,8658 

Case F IRL 

IRL 49,1935 
I 72,9450 54,7266 
L 97,0232 132,9846 
NL 18,9287 47,4961 
.D.. 18,3601 54,7378 
p 76,1022 42,1252 
FIN 36,5353 19,8600 
3 38,5108 23,4028 
UK 34,2964 21,1184 

Case A p 

p 80,9684 
FIN. 45,9992 43,3290 
s 42,4864 45,6285 
UK 43,1935 47,0541 

- - - - - - - - - - - - - - - -

D 

103,1571 
91,1985 
28,4644 
75,1518 
99,9026 
83,2527 
32,5705 
26,0838 

100,6300 
63,6951 
64,1834 
61,3866 

I 

159,6351 
59,0522 
66,9602 
67,5499 
58,9691 
46,9448 
64,2090 

FIN 

15,8107 
11, 9839 

GR 

45,4826 
84,1533 
60,2541 
44,1602 

179,4705 
74,1162 
82,9074 
42,1970 
59,8052 
52,9928 
66,1042 

L 

106,6876 
99,5484 

165,9069 
126,9917 
131,2694 
121,5502 

s 

20,0078 

E 

65,7175 
32,2650 
62,9454 

155,9785 
64,7267 
72,8684 
18,7630 
31,4533 
36, 9215 
37,9995 

NL 

13,2638 
73,3741 
38,0684 
34,8044 
37,8767 
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Agglomeration Schedule using Ward Method 

Clusters Coznbined Stage Cluster 1st .Z:1.ppears Next 
Stage Cluster 1 Cluster ,., Coefficient Cluster 1 Cluster ,., stage "- .... "-

1 13 15 5,991929 0 0 5 
2 10 11 12,623817 0 0 6 
3 2 3 21,894379 0 0 8 
4 5 12 31,275856 0 0 11 
5 13 14 41,218048 1 0 7 
6 6 10 51,437000 0 2 8 
7 ..., 13 63,549763 0 5 1 1 

I ........ 
8 2 6 82,437782 3 6 13 
9 4 8 104,517899 0 0 10 

10 1 4 138,111435 0 9 12 
11 5 7 175,304504 4 7 12 
12 1 5 243,254211 10 11 14 
13 2 9 314,488525 8 0 14 
H 1 2 4471252930 12 13 0 
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Vertical Icicle Plot using Ward Method 

1 
2 
3 
4 
~ 
~ 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

(Down) N~~er of Clusters (Across) Case Label and number 

L A N F D D S U F I P E I G B 
L K 

1 1 1 
9 1 0 6 3 2 4 

K 1 R 
N L 

1 1 
5 3 7 

1 
2 

R 

5 8 4 1 
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Dendrogram using Ward Method 

Rescaled Distance Cluster Combine 

C A s E 0 5 10 15 20 25 
Label Nurn +---------+---------+---------+---------+---------+ 
FIN 13 
UK 15 
s 14 
IRL 7 
E " -.J 

p 12 
GR 4 
I 8 
B 1 
DK 2 
D 3 _j 

NL 10 
A 11 
F 6 
L 9 



Data Infomation 

15 unweighted cases accepted. 
0 cases rejected because of missing value. 

Euclidean measure used. 

Eudidean Dissimilarity Coeffident Matrix 

case El DK 

IlK 62,0123 
D 80,0229 2417257 
GR 78,0515 90,0465 
E 92,9719 70,0813 
F 81,7162 24,9602 
IRL 70,5250 61,9938 
I 27,59€31 58,7675 
L 143,3827 92,3318 
NL 53,6781 23,0494 
A 66,9647 22,4458 
p 100,5550 87,6149 
FIN 83,6349 41,4712 
s 61,7079 25,1677 
UK 86,1958 42,6734 

Case F IRL 

IRL 59,4606 
I 72,3196 45,3612 
L 86,9035 142,0603 
NL 30,8847 43,1512 
]l. 22,0536 50,0025 
p 7€3,9648 35,8600 
FIN 26, 8272 39,7302 
5 28,9680 40,0406 
UK 26,7494 41,1143 

Case A p 

p 69,7608 
FIN 27,9594 54,3127 
s 17,6154 63,8566 
UK 30,0757 55,1358 

- - - - - - - - - - - - - - - -

D 

101,6972 
75,0115 
21,3999 
74,0598 
77,2517 
79,1458 
36,1740 
27,6445 
94,2391 
44,9721 
40,2112 
46,0297 

I 

145,6948 
43,6249 
57,2530 
75,1977 
66,6042 
48,0626 
68,7290 

FIN 

24,8879 
10,5858 

GR 

50,8627 
91,3941 
40,6194 
54,0749 

175,8672 
70,3231 
75,9351 
40,3667 
71,0111 
67,3765 
74,0053 

L 

108,1881 
102,7169 
161,3532 
111, 5866 
112,1183 
108,9906 

s 

27,5066 

58,5477 
28,5341 
69,4622 

141,7288 
54,8480 
53,6476 
26,4550 
32,9189 
47,7540 
36,0742 

NL 

16,8803 
70,0009 
34,0269 
17,0827 
36,0535 
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Agglomeration Schedule using Ward Method 

Clusters Combined Stage Cluster lst .Z:1.ppears Next 

stage Cluster 1 Cluster ,., Coefficient Cluster 1 Cluster .... stage 
"" "" 

1 i3 15 5,292919 0 0 11 

2 10 11 13,733083 0 0 3 

3 10 14 22,485729 2 0 9 

4 3 6 33,185658 0 0 5 

5 2 3 46,180973 0 4 9 

6 5 12 59,408470 0 0 8 
..., 1 €l 73,207497 0 0 12 
I 

8 5 7 90,263031 6 0 10 

9 2 10 112,585487 5 3 11 

10 4 5 137,976959 0 8 12 

11 2 13 169,358765 9 1 13 

12 1 4 239,301147 7 10 14 

13 .... 9 3171311859 11 0 14 
£. 

H 1 2 431,353485 12 13 0 
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Vertical Icicle Plot using Ward Method 

1 
2 
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4 
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11 
12 
13 
14 

(Dm·m) Nunlber of Clusters (.Z>..cross) Case Label and number 

L U F S A N F D D I P E G I B 

9 

K 1 
N 

1 1 
5 3 

1 
4 

L 

1 1 
1 0 6 3 

K R 
L 

2 7 
1 
2 5 4 8 1 
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Dendrogram using Ward Method 

Rescaled Distance Cluster Combine 

C A S E 0 5 10 15 20 25 
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 

FIN 13 
UK 15 _j 

NL 10 
! A 11 ' 

. I g 14 _______. 
I D 3 ---, i 

F 6 
DK 2 ___j 

L 9 
B 1 
I 8 ___j 

E 5 
i I , ..., p "-"- r--1 IRL 7 

GR 4 
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PIB PER CAP IT A A PREc;os CORRENTES EUR = 100 . 

FONTE: EUROSTAT DGII 

ANOS ... Ia ··:oK . o· ······· ... · >GR··.···· E . ··p IRL 1·············c NL A p FIN s UK 

1991 107,4 108,6 105,7 61,2 79,3 113,2 76 106,7 151,2 102,3 107,8 63,1 93,6 104,8 96,9 
1992 110,2 106 108,1 62,3 77,3 111,3 79,5 106,1 152,8 102,2 108,3 65,2 87,1 99,4 97,6 
1993 113,5 111,9 107,9 64,4 77,8 109 82,7 103,4 162,1 104 11,9 68,2 91,3 98,4 98,9 
1994 113,3 114,1 109,7 64,6 75,7 107,3 88 104 161,5 104,4 112,7 68,2 90,7 97,6 98,4 
1995 112,7 114,3 109,2 64,2 76,1 106,8 95,1 104,7 163,8 103,9 112,1 68,3 92,3 97,6 98,3 
1996 112,5 114,8 108,9 64,6 76,6 106,1 100,7 104 164,2 104,7 111,4 69 92,9 97,6 98,9 
1997 112,3 115,6 108,9 64,6 76,9 105,7 103,9 103,3 163,5 104,9 110,5 69,4 94,3 97,3 99,6 
1998 112,1 115,6 109 64,5 77,3 105,4 106,3 103,2 163,2 104,8 109,9 69,8 94,5 96,9 99,6 

111,75 112,6125 108,425 63,8 77,125 108,1 91,525 104,425 160,2875 103,9 98,075 67,65 92,0875 98,7 98,525 
TAXA DE DESEMPREGO TOTAL 

ANOS 1a· .·· DK ..... 0 ..... < $R ·E···:·:··· ·p·· IRL. ··.::r··:: ·.·.·.·.··.·::····:· .. :;:::c:··:·::··:····· . NL .. A. p FIN s UK 

1991 6,6 8,4 5,6 7 16,4 9,5 14,8 8,3 1,7 5,8 3,5 4 7,6 3,3 8,8! 
1992 7,3 9,2 6,6 7,9 18,5 10,4 15,4 8,8 2,1 5,6 3,6 4,2 13,1 5,8 10,1. 
1993 8,9 10,1 7,9 8,6 22,8 11,8 15,7 10,3 2,6 6,6 4,2 5,7 17,9 9,5 10,4 
1994 10 8,2 8,4 8,9 24,1 12,3 14,3 11,4 3,2 7,2 3,8 7 18,4 9,8 9,6 
1995 9,9 7,1 8,2 9,1 22,9 11,5 12,4 11,9 2,9 7,3 3,8 7,3 17,2 9,2 8,8 
1996 9,9 6,2 9 9,1 22 12,3 12,5 12,1 3,1 6,8 4,1 7,3 16 9,8 8,3 
1997 9,9 6 9,1 9 21,5 12,4 12 12,3 3 6,3 4,3 7,1 14,9 9,4 7,8 
1998 9,8 5,7 8,7 9 20,7 11,9 11,7 12,1 2,9 5,8 4,3 6,8 14,2 9 7,4 

9,0375 7,6125 7,9375 8,575 21,1125 11,5125 13,6 10,9 2,6875 6,425 3,95 6,175 14,9125 8,225 8,9 
COMO PERCENTAGEM DA POP CIVIL EUROSTAT DEFINic;AO 

INFLAc;Ao DEFLATOR DO CONSUMO PRIVADO (% DA POP ACTIVA 
ANQS:· IB DK :o · : : GR / 12 F · · · · · · · ·.· · .. ··. IRL ··· · ·· ·· · r .. L .·.·.·.·.···.·.···.·.· ·. NL A p FIN s UK 

1991 3,1 2,4 3,8 19,7 6,4 3,2 2,9 6,9 2,6 3,2 3,4 11,1 5,6 10,2 7,4 
1992 2,1 2 4,8 15 6,4 2,4 2,5 5,6 1,6 3,1 3,9 11,1 4,1 2,2 4,7 
1993 3 0,3 3,9 13,7 5,5 2,2 1,9 5,4 7 2,1 3,4 7,1 4,2 5,7 3,5 
1994 3,2 1,7 2,7 10,8 4,9 2,1 2,6 4,6 2,4 2,7 3 4,8 1,4 3,1 2,5 
1995 1,6 2,1 1,9 9,3 4,7 1,7 2 5,8 2 0,9 2,3 4,2 0,2 2,7 2,6 
1996 2 2 1,8 8,5 3,6 1,9 2 3,9 1,7 1,9 2 3,3 0,9 1,7 2,5 
1997 2,1 2,4 1,7 6,9 2,9 1,4 2,2 2,9 2,1 2 1,9 3 1,6 2,3 2,4 
1998 2 2,7 1& __ 5,8 2,7 1,5 2,6 2,6 ~L1 2 2 2,9 2 2,6 2,5 

-·-
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2,3875 1,95 2,8 11,2125 4,6375 2,05 2,3375 4,7125 2,6875 2,2375 2,7375 5,9375 2,5 3,8125 3,5125 

BALANCA DE TRANSACCOES CORRENTES PERCENTAGEM DO PIB 
ANos······ · IB ········ oK· ··o ·· .. GR.H E F ······. IRL··· .. I . t•• NL .A p FIN s UK I 

1991 1,6 1,1 -1,2 -3,8 -3,6 -0,5 2,4 -2,1 25,2 3,4 0,1 -3,6 -5,4 -2,1 -2,7 
1992 2 2,3 -1 '1 -3,2 -3,6 0,1 3,2 -2,4 24,5 3,1 -0,1 -2 -4,6 -3,1 -2,6 
1993 3,8 2,9 -1,1 -1,7 -1 1 5,3 1 15,2 4,9 -0,4 -2,1 -1,3 -1,4 -2,5 
1994 4 1,6 -1,4 -1 -1,2 1 3,4 1,5 15,9 5,2 -1 -1,8 1,3 -0,7 -2,1 
1995 4,5 0,6 -1,2 -2,7 0,9 1,6 4,3 2,4 17,9 5,2 -2,3 -0,2 4,5 0,6 -1,8 
1996 4,1 1 -0,9 -3 0,9 1,7 3,7 3,6 16,2 4,9 -2,1 -1 4 1,2 -1,8 
1997 4,5 1,1 -0,4 -3,2 1,2 1,7 3,4 5,1 15,8 5,1 -1,4 -1,1 4,1 1,9 -1,8 
1998 5,2 1,3 -0,2 -3,4 0,9 1,7 3,2 4,5 15,5 5 -0,9 -0,7 4,2 2,8 -1,8 

3,7125 1,4875 -0,9375 -2,75 -0,6875 1,0375 3,6125 1,7 18,275 4,6 -1,0125 -1,5625 0,85 -0,1 -2,1375 

DIVIDA PUBLICA % DO PIB 
ANos····. Ia ·. ··· ·.·· OK ····· · ·o · · · <··:GR. ·:·e ... F·.··· . IRL ... r·· . L· .. ·.··· NL .. A p FIN s UK I 

1991 129,4 64,6 41,5 92,3 45,8 35,8 95 101,4 4,2 78,8 58,7 71,1 23 53 35,7 
1992 130,6 68,7 44,1 99,2 48,4 39,6 92 108,5 5,2 79,6 58,3 63,3 41,5 67,1 41,9 
1993 137 80,1 48,2 111,8 60,5 45,6 94,5 119,3 6,2 80,8 62,8 68,2 57,3 76 48,5 
1994 135 76 50,4 110,4 63,1 48,4 87,9 125,5 5,7 77,4 65,1 69,6 59,5 79,3 50,4 
1995 133,7 71,9 58,1 111,8 65,7 52,8 81,6 124,9 6 79,7 69 71,7 59,2 78,7 54,1 
1996 130,6 70,2 60,8 110,6 67,8 56,4 74,7 123,4 7,8 78,7 71,7 71,1 61,3 78,1 56,2 
1997 127 67,8 61,9 109,3 67,1 58,1 70 122,3 8,8 76,8 72,2 69 61,5 77,6 57 
1998 123,9 65,5 61,9 107,2 65,8 59,2 65,4 119,4 9,2 75,1 72,2 67,8 61,7 74,9 56,5 

130,9 70,6 53,3625 106,575 60,525 49,4875 82,6375 118,0875 6,6375 78,3625 66,25 68,975 53,125 73,0875 50,0375 

NECESSIDADES DE FINANCIAMENTO DO SECTOR PUBLICO % DO PIB 
ANos·:····:··:·.···· Ia·· ·.·.·.·.·.· · OK ·.·.··.·.··.··· o ·· ····.· ........... GR > <··.··er .. ··· F IRL .. 1·.···· .. ~-··· NL .. A p FIN ·s UK I 

1991 -6,5 -2,1 -3,3 -11,5 -4,9 -2,2 -2,3 -10,2 1,9 -2,9 -2,6 -6,7 -1,5 -1,1 -2,6 
1992 -7,2 -2,9 -2,8 -12,3 -3,6 -3,8 -2,5 -9,5 0,8 -3,9 -1,9 -3,6 -5,9 -7,8 -6,3 
1993 -7,5 -3,9 -3,5 -14,2 -6,8 -5,6 -2,4 -9,6 1,7 -3,2 -4,2 -6,9 -8 -12,3 -7,8 
1994 -5,1 -3,5 -2,4 -12,1 -6,3 -5,6 -1,7 -9 2,6 -3,4 -4,4 -5,8 -6,2 -10,8 -6,8 
1995 -4,1 -1,6 -3,5 -9,1 -6,6 -4,8 -2 -7,1 1,5 -4 -5,9 -5,1 -5,2 -8,1 -5,8 
1996 -3,3 -1,4 -4 -7,9 -4,4 -4 -1,6 -6,6 0,9 -2,6 -4,3 -4 -3,3 -3,9 -4,6 
1997 -2,9 -0,3 -2,9 -6,5 -3 -3 -0,9 -3,3 0,5 -2,5 -3 -2,9 -2,2 -2,9 -3,5. 
1998 -2,5 -0,3 -2,4 -5,3 -2,8 -2,9 -0,5 -3 0,9 -2 -2,9 -2,9 -1,4 -1 -2,21 

-4,8875 -2 -3,1 -9,8625 -4,8 -- -3,987§ -1,737§ 
--

-7,2875 1,35 -3,0625 -3,65 -4,7375 -4,212_§_ -5,987§ -~4,95 
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TAXA DE JURO DE LONGO PRAZO J 
ANOS> IB . . OK p GR.· ··.·.··<E····.F 

.. . . 
.. IRJ:. l ...... L 

NL A p FIN s UK 
I 

1991 9,3 . 10,1 8,6 12,4 9 9,2 13 8,2 8,7 8,6 18,3 11,7 11,8 9,9 
1992 8,6 10,1 8 12,2 8,6 9,1 13,7 7,9 8,1 8,3 15,4 12 10 9,1 
1993 7,2 8,8 6,3 10,2 6,8 7,8 11,3 6,9 6,7 6,6 12,5 8,2 8,6 7,8 
1994 7,8 8,3 6,7 19 9,7 7,4 8,1 10,6 6,4 7,2 6,7 10,8 8,4 9,5 8,1 
1995 7,5 8,3 6,5 17,1 11 7,5 8,3 11,8 6,1 7,2 7,1 10,3 7,9 10,2 8,3 
1996 
1997 
1998 

TAXA DE JURO REAL DE LONGO PRAZO I 

ANos· 1a······ .· .. ·.· .. oK··· ·· o·· :··<·•eR ·•···········.·<·>·<···E•·•·· F. II~L .· .. . . 

I c···· NL A p FIN s UK 
I 

1991 6 7,5 4,6 5,7 5,7 6,2 5,6 5,4 5,4 5,1 6,4 5,7 1,5 2,3 
1992 6,4 7,9 3,9 5,4 6,1 6,4 7,7 6,2 4,8 4,2 3,9 7,6 7,6 4,2 
1993 4,1 8,5 2,9 4,4 4,5 6 5,6 -0,1 4,3 3,1 5 3,9 2,7 4,2 
1994 4,5 6,5 3,8 7,4 4,6 5,2 5,2 5,7 3,9 4,7 3,6 5,8 6,9 6,2 5,5 
1995 5,8 6,1 2,95 7,1 6,1 5,8 5,7 5,6 4 6 4,8 5,9 7,7 7,2 5,5 
1996 
1997 
1998 

CUSTOS SALARIAIS UNITARIOS REAIS VARIAvAO ANUAL 
ANOS< .····· 1a········ oR···.···· . D . GR >£:·.· ·.· p· IRL. r ·· .. ··.· L ·.····. NL A p FIN s UK 

1991 2,9 -0,8 -0,6 -9 0,1 0,3 0,3 0,6 2,8 0,8 1,2 7,2 5,2 -1,1 0,9 
1992 0,1 -0,3 0,7 -4,6 0,5 0,2 0 -0,5 1,1 1,4 0,1 -6,4 -2,5 -0,3 -0,6 
1993 -0,3 -1,5 -0,2 -0,4 -0,5 0,5 -0,6 2,4 -2,7 0,5 0,3 0,8 -6,6 -1,4 -2,6 
1994 -1,1 -3 -2,3 1,3 -3,4 -2,2 -2,8 -4 -0,8 -2,7 -3,1 1,9 -3,2 -1,1 -2,4 
1995 -0,4 0,7 -0,8 2 -2,9 -0,3 -5,2 -3,1 -0,7 0,3 -0,5 -2,6 -1,1 -2,3 -1,2 
1996 -1,5 0,9 -1,1 0,9 -0,8 -0,7 -2,5 0,7 -0,3 -1,5 -0,5 0,1 1,2 2,2 -1,2 
1997 -1,4 -0,7 -1 0,6 -0,9 -0,9 -1,3 0,2 1,2 -0,7 -0,9 -0,8 -0,3 -0,5 -0,4 
1998 -1,6 -0,6 -1,2 -0,4 -1,3 -0,8 -1,6 -1,3 -0,2 -0,4 -1 -1,5 -0,7 -1,6 -0,3 

-0,4125 _ _-Q,6625 -0,8125 -1,2 -1,15 -0,4875 -1,7125 -0,625 0,05 -0,2875 -0,55 -0,1625 -1 -0,7625 -0,975 
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I I REMUNERA~AO POR TRABALHADOR DEFLACIONADO PELO DEFLACTOR DO CONSUMO I I I I I I I 
IANOS liB. DK . D ..GR···· E F ··IRe··· I c·.,.,. NL .· A p FIN s UK I 

1991 4,4 1,8 2 -4,5 2 1,1 1,7 1,6 3,7 1,2 2,9 7,6 0 -3 1,1 
1992 3,7 1,7 5,5 -5,9 3,1 1,8 3,7 0,2 3,8 1,5 1,9 -1,5 -2,2 1,7 0,5 
1993 0,5 1,4 0,4 -3,2 0,9 0,5 4,8 -1,6 -1,7 1,2 1,1 1,9 -3 -1,2 0,8 
1994 1,2 1,8 0,7 1 -1,7 0 -0,3 -1,6 1,3 -0,3 0,1 3,2 2,1 2,2 1 
1995 0,8 1,5 1,6 3,1 -1,6 0,7 -0,9 -0,6 1,7 1,1 1,5 1,1 4,5 0,4 0,3 
1996 -0,4 2,1 0,8 2,4 0,3 0,4 2 2,2 1,6 -0,9 0,8 2,4 3,1 4,8 0,7 
1997 0,5 1,4 0,8 2,2 0,3 0,8 1,9 1,2 1,6 0,3 0,5 1,9 1,6 1,9 1,7 
1998 0,6 1,5 0,7 1,6 0,3 1 1,7 0,5 1,5 0,9 1,1 1,1 0,9 0,3 1,7 

1,4125 1,65 1,5625 -0,4125 0,45 0,7875 1,825 0,2375 1,6875 0,625 1,2375 2,2125 0,875 0,8875 0,975 

CONSUMO PRIVADO AOS PRE COS DE MERCADO POR HABIT ANTE ECU 
ANPS ·. Is···· ·oK .. ·q··· ... QR :·'E'>>. .F .. IRL ·.· ... I L NL A p FIN s UK I 

1991 105,6 111,2 116,9 54,4 72,2 107,4 64,9 106,8 152,2 97,6 99,1 43,3 115,1 125,7 94,4 
1992 106,9 111,4 122 54,8 72,5 107,8 65,5 104,7 150,5 99,4 101,8 48,9 93,5 119,5 89,3 
1993 111,5 116,6 130,9 56,8 66 112,8 63,7 91,6 160,8 105,9 109,2 48,5 81,2 99,9 88,9 
1994 113,9 122,2 131,6 57 63 112,5 66,1 89,4 163,4 106,8 111,2 46,9 86,9 98,8 90,5 
1995 116,6 126,6 136 58,1 63,3 113,5 66 83,3 167,8 109,5 115 48,5 96,4 96,2 86,1 
1996 112,6 124,2 131,1 59,9 64,8 112,4 67,8 90,9 162,4 106,4 110,8 48,7 93,1 102,7 86,7 

1997 117,8333 130,32 139,4533 60,59333 60,20667 115,2467 67,50667 79,86 170,0667 111,7867 117,86 49,88667 84,80667 88,53333 84,66667 
1998 119,7333 133,64 142,7019 61,66762 58,27524 116,441 68,03238 75,69143 173,081 113,9352 120,72 50,5781 82,07524 83,21905 83,3381 

······················· ······················· ...................... ....................... ...................... ................... u • ....................... ...................... ...................... ....................... ······················ ....................... ...................... ······················ 
113,0833i... ..... ~.?~1.Q? ... 12.1.·.~-~1.~ . .. ~.?.~.~Q?.~?. --~~-~9.~!?.~~- ..... H~~.?.~1. --~~~J~~-~~ ... ~Q\?.~.1.~.~- ..... ~.~~~.?.2.1 . ... 1.9.~~~1.?.? ...... .JJ.Q}~.1 . ..... 1~\.1.?.~1. ·--~~.&~!?.~~- ..... 1.9.11.~.1.~ . . .... ~?.~~~-~.1. 

CONSUMO PUBLICO AOS PRE<;OS DE MERCADO %DO PIB AOS PRE<;OS DE MERCADO 
ANos.· B':''· ·.·.···oK·· o·.·.·.·. ....... .. GR., ..... , ... ,, :'E ., .· .. ·.· .... F 

IRL ·r···· 1.: NL A p FIN .. s UK . . . ..... 

1991 14,8 25,5 12,8 14,4 16,2 18,3 15,8 17,6 13,3 14,5 18,1 16,2 24,2 27,2 21,6 
1992 14,6 25,6 12,9 13,7 17,1 18,8 16,1 17,7 13,4 14,7 18,3 16,7 24,8 27,9 22,2 
1993 15 26,3 13 13,8 17,6 19,8 16,1 17,6 13 14,6 19 17,2 23,3 28,1 22 
1994 15 25,5 12,3 14 16,9 19,6 16 17,2 12,8 14,2 18,8 17,2 22,4 27,3 21,6 
1995 14,9 24,9 12,2 14,1 16,4 19,4 15,4 16,3 12,5 14 18,9 17,4 21,4 25,8 21,4 
1996 14,8 25 12,2 14,2 16,3 19,4 15 16,1 12,5 14 18,7 17,7 21,1 26,3 21 

1997 14,94 24,92667 11,98667 14,07333 16,52 19,92667 15,11333 15,87333 12,22667 13,83333 19,09333 18,02667 20,20667 25,94 21,05333 
1998 14,96571 24,77238 ... ~.~.!~?.9.~.~- --~-~!.~~-~!.~. 16,45429 20,12952 14,93619 ·--~~!~.?.?.~.?.. 12,02952 13,69048 19,22476 18,30095 19,44667 25,60857 20,88762 ...................... ...................... ....................... ······················ ······················ ...................... ······················ ....................... ······················ 

::~?:1:Q~~z.r?.~;~~:~~?.: 
...................... 

! 14,87571 .. ?~~-~.1.?.~~ ... 1?~~.9.Q~.?.. .. ~.1~.Q~.~?.~ . ... ~.~.&~~~-~- .. 1.~~~1.~!?.~ . .. ~.?.~.?.?.~.~-~ . .. !~X~?.~~- .. 1.?.l~.~?.? . ... 1.~ ... 1~9.1~ ... 1~:7..~~?..?. . .. ~.?.~.~~9.~~- ..?1~.1~?.~~-! ...................... 
---
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FORMACAO BRUT A DE CAPITAL FIXO A PRECOS CORRENTES, CONJUNTO DA ECONOMIA% DO PIB A PRE<;OS DE MERCADO I 
ANOS . 1a···· .·.·.OK ···o · ... ·····:e.R· ············· .. ····e<··· . F . ... IRL- . l L. . NL A p FIN s UK I 

1991 19,5 16,5 23 22,5 23,8 21,1 16,6 19,8 25,9 20,4 25,4 26,7 22,4 19,4 17 
1992 19,1 15,6 23,1 21,6 21,9 20 15,6 19,2 23,4 20 25,1 26,7 18,4 17 15,7 
1993 17,8 15 21,8 20,7 19,9 18,6 14,9 16,9 24 19,3 24,3 25,1 14,8 14,2 15,1 
1994 17,4 14,8 22 19,9 19,8 18,1 15,1 16,6 21,3 19,3 24,8 25,5 14,6 13,6 15 
1995 17,5 16,1 21,7 20,2 20,8 18,1 16,2 17 21,5 19,6 24,8 25,4 15,5 14,5 15 
1996 18 16,5 21 '1 20,9 21,3 18,1 16,8 17,4 22,4 19,7 24,6 25,9 17 15,8 15,4 
1997 16,94667 15,88 20,76667 19,66667 19,66 16,88 16,16667 15,92667 20,49333 19,24667 24,39333 25,13333 13,52667 13,14 14,51333 
1998 16,58381 ... ~.~ ... ~.~.!..~~ 20,38095 19,29524 19,20571 16,27429 ... ~.~ ... ?.?.~.~~ 15,38667 .. ~.~!!.~.~~~. ... ~.~ ... ~.~.~.~~ 24,26762 24,91905 12,50095 12,39429 14,2219 ....................... ...................... ....................... ...................... ....................... . ...................... ...................... ....................... ...................... ...................... , 

17,85381! 1§,'78714 ~1J3095 ~Q,59524 ~Q,I9571 18,39429 _1§.95238 17,27667 22,34333 19,582~~ 24,707~ 25,€)6905 16,Q9095 15,0042~ ~~4jj}_ 
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Cluster 

* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R 

Data Information 

15 unweighted cases accepted. 
0 cases rejected because of missing value. 

Squared Euclidean measure used. 

1 Agglomeration method specified. 

..Qw~i~i.~.- 1-~ 
C'<SClilf.l·~~ 
~~~\(_ .. ~c... 

A N A L Y S I S * * * * * * 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * 

Agglomeration Schedule using Complete Linkage 

Clusters Combined Stage Cluster 1st Appears Next 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficient Cluster 1 Cluster 2 Stage 

1 13 15 214,240005 0 0 8 

2 10 11 222,429993 0 0 5 

3 2 3 379,720001 0 0 4 

4 2 6 489,209991 3 0 9 

5 10 14 499,130005 2 0 9 

6 5 12 576,150024 0 0 10 

7 1 8 628,219971 0 0 12 

8 7 13 949,080017 0 1 11 

9 2 10 1492,400024 4 5 11 

10 4 5 2229,600098 0 6 13 

11 2 7 4336,279785 9 8 12 

12 1 2 6476,939941 7 11 13 

13 1 4 9631,879883 12 10 14 

14 1 9 31529,789063 13 0 0 
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* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * 

Vertical Icicle Plot using Complete Linkage 

(Down) Number of Clusters (Across) Case Label and number 

1 
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8 1 
+******************************************* 
+* **************************************** 
+* ******* ******************************* 
+* ******* ************************* **** 
+* ******* ******* **************** **** 
+* **** * ******* **************** **** 
+* **** * ******* ******* ******* **** 
+* **** * **** * ******* ******* **** 
+* **** * **** * ******* ******* * * 
+* * * * **** * ******* ******* * * 
+* * * * **** * * **** ******* * * 
+* * * * **** * * **** * **** * * 
+* * * * **** * * **** * * * * * 
+* * * * **** * * * * * * * * * 
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* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * 

Dendrogram using Complete Linkage 

C A S E 
Label Num 

FIN 13 
UK 15 
IRL 7 
DK 2 
D 3 
F 6 
NL 10 
A 11 
s 14 
B 1 
I 8 
E 5 
p 12 
GR 4 
L 9 

Cluster 

Rescaled Distance Cluster Combine 

0 5 10 15 20 25 
+---------+---------+---------+---------+---------+ 

-+ 
-+-----+ 
-+ I 
-+ +-+ 
-+-+ I I 
-+ +---+ I 
-+ I +-----+ 
-+-+ I I 
-+ I I 
-+-------+ +---------------------------------+ 
-+ I I 

-+-+ I 
-+ +-----------+ 
---+ 

I 
I 
I 

-------------------------------------------------+ 
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* * * * * * * * * * * * * * P R 0 X I M I T I E S * * * * * * * * * * * * * * 

Data Information 

15 unweighted cases accepted. 
0 cases rejected because of missing value. 

Squared Euclidean measure used. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cluster 

I. •, 
\J \"" ,,.,,,....,.._) .. ~ "" l 

v'~· 
--: .. ,~~~..;. 

.,.... \~\\C •. : ... 
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* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * 

Agglomeration Schedule using Single Linkage 

Clusters Combined Stage Cluster 1st Appears Next 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficient Cluster 1 Cluster 2 Stage 

1 13 15 214,240005 0 0 7 

2 10 11 222,429993 0 0 3 

3 10 14 301,559998 2 0 4 

4 2 10 324,750000 0 3 5 

5 2 3 379,720001 4 0 6 

6 2 6 389,459991 5 0 7 

7 2 13 476,140015 6 1 11 

8 5 12 576,150024 0 0 10 

9 1 8 628,219971 0 0 13 

10 5 7 773,630005 8 0 11 

11 2 5 801,179993 7 10 12 

12 2 4 1792,430054 11 0 13 

13 1 2 2312,760010 9 12 14 

14 1 9 7201, 080078 13 0 0 
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~ ~ * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * 

Vertical Icicle Plot using Single Linkage 

(Down) Number of Clusters (Across) Case Label and number 
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+******************************************* 
+* **************************************** 
+* ********************************** **** 
+* * ******************************* **** 
+* * ******* ********************** **** 
+* * * **** ********************** **** 
+* * * **** ********************** * * 
+* * * * * ********************** * * 
+* * * * * **** **************** * * 
+* * * * * **** * ************* * * 
+* * * * * **** * * ********** * * 
+* * * * * **** * * ******* * * * 
+* * * * * **** * * * **** * * * 
+* * * * * **** * * * * * * * * 
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* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * 

Dendrogram using Single Linkage 

Rescaled Distance Cluster Combine 

C A S E 0 5 10 15 20 25 

Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 

FIN 13 -+ 
UK 15 -+ 
NL 10 -+ 
A 11 -+---+ 
s 14 -+ I 
DK 2 -+ I 

D 3 -+ +-----+ 
F 6 -+ I I 

E 5 ---+-+ +---+ 
p 12 ---+ I I I 
IRL 7 -----+ I +---------------------------------+ 
GR 4 -----------+ I I 

B 1 ---+-----------+ I 

I 8 ---+ I 

L 9 -------------------------------------------------+ 

Proximities 
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* * * * * * * * * * * * * * P R 0 X I M I T I E S * * * * * * * * * * * * * * 

Data Information 

15 unweighted cases accepted. 
0 cases rejected because of missing value. 

Squared Euclidean measure used. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cluster 
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* * * "' * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * 

Agglomeration Schedule using Single Linkage 

Clusters Combined Stage Cluster 1st Appears Next 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficient Cluster 1 Cluster 2 Stage 

1 13 15 143,612823 0 0 3 

2 10 11 175,927795 0 0 4 

3 13 14 249,978745 1 0 8 

4 6 10 337,092224 0 2 7 

5 2 3 343,773224 0 0 7 

6 5 12 352,048370 0 0 9 

7 2 6 359,182922 5 4 10 

8 7 13 394,419434 0 3 9 

9 5 7 989,308167 6 8 10 

10 2 5 1176,246094 7 9 11 

11 2 4 1780,591064 10 0 12 

12 2 8 1950,125977 11 0 13 

13 1 2 2047,388306 0 12 14 

14 1 9 6931,003906 13 0 0 
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* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * 

Vertical Icicle Plot using Single Linkage 

(Down) Number of Clusters (Across) Case Label and number 
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+******************************************* 
+* **************************************** 
+* ************************************* * 
+* * ********************************** * 
+* * * ******************************* * 
+* * * **************** ************* * 
+* * * ********** **** ************* * 
+* * * ******* * **** ************* * 
+* * * ******* * **** ******* **** * 
+* * * ******* * * * ******* **** * 
+* * * ******* * * * ******* * * * 
+* * * ******* * * * **** * * * * 
+* * * * **** * * * **** * * * * 
+* * * * **** * * * * * * * * * 
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--~-----------~------ ------· 

* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * 

Dendrogram using Single Linkage 

Rescaled Distance Cluster Combine 

C A S E 0 5 10 15 20 25 
Label Nurn +---------+---------+---------+---------+---------+ 

FIN 13 -+ 
UK 15 -+ 
s 14 -+-----+ 
IRL 7 -+ I 
E 5 -+-----+ 
p 12 -+ +-----+ 
NL 10 -+ I I 

A 11 -+ I I 
F 6 -+-----+ I 

DK 2 -+ I 
D 3 -+ +-+ 
GR 4 -------------+ +---------------------------------+ 
I 8 -------------+ I I 
B 1 ---------------+ I 
L 9 -------------------------------------------------+ 

Proximities 
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· . .:...:J'("·'\..· \, ~- '. (.__ 

·( ', ~~ \(.~ -,;_. 

* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * 

Data Information 

15 unweighted cases accepted. 
0 cases rejected because of missing value. 

Squared Euclidean measure used. 

1 Agglomeration method specified. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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.... .... .... * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * 

Agglomeration Schedule using Complete Linkage 

Clusters Combined Stage Cluster 1st Appears Next 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficient Cluster 1 Cluster 2 Stage 

1 13 15 141,536484 0 0 6 

2 10 11 145,299469 0 0 4 

3 2 3 176,033707 0 0 8 

4 6 10 336,273621 0 2 8 

5 5 12 348,638184 0 0 10 

6 13 14 378,024353 1 0 7 

7 7 13 433,789734 0 6 10 

8 2 6 1057,340332 3 4 11 

9 4 8 1948,044189 0 0 12 

10 5 7 2207,396484 5 7 12 

11 1 2 4426,173340 0 8 13 

12 4 5 4555,295898 9 10 13 

13 1 4 10636,264648 11 12 14 

14 1 9 32205,431641 13 0 0 

Page 6 



* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * 

Vertical Icicle Plot using Complete Linkage 

(Down) Number of Clusters (Across) Case Label and number 
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+******************************************* 
+* **************************************** 
+* ********************** **************** 
+* **************** **** **************** 
+* **************** **** ************* * 
+* ********** **** **** ************* * 
+* ********** **** * * ************* * 
+* ********** **** * * ******* **** * 
+* ******* * **** * * ******* **** * 
+* * **** * **** * * ******* **** * 
+* * **** * * * * * ******* **** * 
+* * **** * * * * * **** * **** * 
+* * **** * * * * * **** * * * * 
+* * **** * * * * * * * * * * * 
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* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * 

Dendrogram using Complete Linkage 

Rescaled Distance Cluster Combine 

C A S E 0 5 10 15 20 25 
Label Num +---------+---------+---------+---------+---------+ 

FIN 13 -+ 
UK 15 -+ 
s 14 -+-+ 
IRL 7 -+ +---+ 
E 5 -+-+ +---------+ 
p 12 -+ I I 
GR 4 ---+---+ I 
I 8 ---+ +-------------------------------+ 
OK 2 -+ I I 

D 3 -+-----+ I I 
HL 10 -+ I I I 
A 11 -+ +---------+ I 

F 6 -+ I I 

B 1 -------+ I 
L 9 -------------------------------------------------+ 

Cluster 

Page 8 



* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * 

Data Information 

15 unweighted cases accepted. 
0 cases rejected because of missing value. 

Squared Euclidean measure used. 

1 Agglomeration method specified. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * 

Agglomeration Schedule using Complete Linkage 

Clusters Combined Stage Cluster lst Appears Next 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficient Cluster 1 Cluster 2 Stage 

1 13 15 112,059975 0 0 9 

2 10 11 284,945404 0 0 3 

3 10 14 310,302185 2 0 9 

4 3 6 457,953827 0 0 5 

5 2 3 623,009460 0 4 10 

6 5 12 699,866638 0 0 8 

7 1 8 761,652893 0 0 12 

8 5 7 1285,937866 6 0 11 

9 10 13 1299,855347 3 1 10 

10 2 10 2118,731689 5 9 12 

11 4 5 2587,017090 0 8 13 

12 1 2 7429,709473 7 10 13 

13 1 4 10342,322266 12 11 14 

14 1 9 30929,277344 13 0 0 
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* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * 

Vertical Icicle Plot using Complete Linkage 

(Down) Number of Clusters (Across) Case Label and number 
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+******************************************* 
+* **************************************** 
+* ********** **************************** 
+* ********** ********************** **** 
+* ******* * ********************** **** 
+* ******* * ************* ******* **** 
+* ******* * **** ******* ******* **** 
+* * **** * **** ******* ******* **** 
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+* * * * * **** * * * * * * * * 
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* * * * * * H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * 

Dendrogram using Complete Linkage 

C A S E 
Label Num 

FIN 13 
UK 15 
NL 10 
A 11 
s 14 
D 3 
F 6 
OK 2 
B 1 
I 8 
E 5 
p 12 
IRL 7 
GR 4 
L 9 

Proximities 

Rescaled Distance Cluster Combine 

0 5 10 15 20 25 
+---------+---------+---------+---------+---------+ 
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-+ I 
-+ +-------+ 
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-+---------+ +-------------------------------+ 
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-+ +-----------+ 
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I -----+ 

-------------------------------------------------+ 
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* * * * * * * * * * * * * * P R 0 X I M I T I E S * * * * * * * * * * * * * * 

Data Information 

15 unweighted cases accepted. 
0 cases rejected because of missing value. 

Squared Euclidean measure used. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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... ... ... * * -~<- H I E R A R C H I C A L C L U S T E R A N A L Y S I S * * * * * * 

Agglomeration Schedule using Single Linkage 

Clusters Combined Stage Cluster 1st Appears Next 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficient Cluster 1 Cluster 2 Stage 

1 13 15 112,059975 0 0 7 

2 10 11 284,945404 0 0 3 

3 10 14 291,818817 2 0 5 

4 3 6 457,953827 0 0 5 

5 3 10 486,361237 4 3 6 

6 2 3 503,813080 0 5 7 

7 2 13 619,405762 6 1 11 

8 5 12 699,866638 0 0 10 

9 1 8 761,652893 0 0 13 

10 5 7 814,195679 8 0 11 

11 2 5 1083,654541 7 10 12 

12 2 4 1629,472534 11 0 13 

13 1 2 1903,131226 9 12 14 

14 1 9 6264,059082 13 0 0 
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Vertical Icicle Plot using Single Linkage 

(Down) Number of Clusters (Across) Case Label and number 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

L 

9 

G I 
R R 

L 

4 7 

p 

1 
2 

E U F 
K I 

N 

1 1 
5 5 3 

S A N 
L 

1 1 1 
4 1 0 

F 

6 

D 

3 

D 
K 

2 

I B 

8 1 
+******************************************* 
+* **************************************** 
+* ********************************** **** 

+* * ******************************* **** 

+* * ******* ********************** **** 

+* * * **** ********************** **** 

+* * * **** ********************** * * 

+* * * * * ********************** * * 

+* * * * * **** **************** * * 

+* * * * * **** ************* * * * 

+* * * * * **** ******* **** * * * 

+* * * * * **** ******* * * * * * 

+* * * * * **** * **** * * * * * 

+* * * * * **** * * * * * * * * 
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Dendrogram using Single Linkage 

C A S E 
Label Num 

FIN 13 
UK 15 
NL 10 
A 11 
s 14 
D 3 
F 6 
DK 2 
E 5 
p 12 
IRL 7 
GR 4 
B 1 
I 8 
L 9 

Rescaled Distance Cluster Combine 

0 5 10 15 20 25 
+---------+---------+---------+---------+---------+ 

-+---+ 
-+ I 
-+ +-+ 
-+-+ I I 
-+ I I I 
---+-+ +-----+ 
---+ I I 
---+ I I 
-----+ I +-+ 
-----+-+ I I 
-----+ I +---------------------------------+ 
-------------+ I I 
-----+---------+ 
-----+ 

I 
I 

-------------------------------------------------+ 

Page 24 



I A.E.,I 



Completo 

83,8 18,6 17,6 15,6 50,5 38,1 25,4 19,4 15,6 30,1 80,3 
62,7 12,7 18,6 18 16,3 48,4 43 25,6 18,2 14,1 30,5 76,5 
62,9 11,2 18,8 19,1 14,9 45,4 49,3 22,7 17,5 12,8 30,4 71,1 
60,8 8,8 18,3 16,1 13,1 42,5 51,3 18,5 17,5 15,5 10,5 29,7 66,3 
56,8 6,1 19,4 21,1 12,6 53,2 51,5 15,1 17,6 15,2 8,3 30 66,5 
58,6 6,9 24,8 18,5 12,8 60 57,6 16,4 41,8 23,9 22,5 6,9 29,2 62,7 
59,3 11 '1 26,3 18,3 12,6 64,9 56,4 14,9 41,4 27,4 27,7 6,5 27,2 62 
62,7 14,9 27,3 18,5 13,7 20,5 61,7 56 15 40,8 30,1 29,2 8,2 29,6 60,9 
66,5 24,9 28,7 24,3 13,9 21,6 83,6 60,9 13,9 42,1 33,9 31,9 11,5 34,1 58,3 
72,5 31 29,7 23,9 15,6 21,6 . 69,3 60,4 12,9 44,1 38 38,1 11,7 39,1 54,9 
78,8 38,5 31,7 23,6 17,5 20,1 70,9 57,8 12,5 46,9 37,3 32,7 11,8 41 54,3 
93,2 51,1 35,4 28,3 21,4 22,2 76,6 59,9 13 50,9 39,3 41,6 12,1 49,3 54,5 

103,3 63,9 38,7 31,9 26,6 25,8 86 65 12,9 56,5 41,8 44,6 14,5 58,9 53,4 

114,3 73,4 40,2 38,6 32 27,3 96,1 70,1 13,6 62,7 48,5 49,8 16,1 62,8 53,7 

119 75,1 41 43,9 38,2 29,5 100,4 75,3 13,6 66,8 48,6 54,9 15,9 64,3 55,7 

123,1 72 41,7 51,6 43,7 31 103,3 82,4 12,9 71,5 50,5 62,3 16,5 63,8 53,8 

128,1 63,7 41,6 53,7 45,1 31,4 114,9 86,4 12,4 73,5 54,9 61,1 17,3 83,5 52 
133,2 59,6 42,6 59,7 45,5 33,6 116 90,6 10,9 76,1 58,7 64 18,4 56,2 49,5 

133,9 61,4 43,1 65,8 41,7 33,7 111,6 92,7 8,8 79,2 59,5 65,3 17,4 50,5 43,1 

130,9 59,5 41,8 69,2 43,2 34,4 101,7 95,7 7,2 79,1 58,9 63,1 15 45,5 37,5 

130,9 59,6 43,8 90,1 45,1 35,4 96,5 98 4,7 78,8 58,3 68,6 14,5 43,5 35,3 

130,3 64,6 41,5 92,3 45,8 35,8 96,7 101,4 4,2 78,8 58,7 70,2 23 53 35,7 

131,5 68,7 44,1 99,2 48,4 39,7 94,4 108,5 5,2 79,4 58,3 62,4 41,5 67,1 41,9 

137,9 80,1 48,2 111,8 60,5 45,4 97,5 119,4 6,2 81,1 62,8 67,2 57,3 78 48,5 

136 76 50,4 110,4 63,1 48,4 91,1 125,6 5,9 77,6 65 70 59,3 79,3 50,3 

133,7 71,9 58,1 111,7 65,7 52,4 85,5 124,8 5,9 79 69,4 71,6 59,4 79,9 54 
132,2 71 61,5 112 67,8 56,1 81,3 124,5 6,2 79,4 72,4 72,2 62,5 80,8 55,5 
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Com plato 

3,5 3,5 1 '1 1,8 3,3 2,3 1,7 0,5 2,4 4 0,6 2,8 2,3 2,9 
6,2 3 1,3 5,3 4,4 4,1 5,3 0,8 2,6 4,4 2 4,1 4 3,7 
5,6 3,1 3,4 7,8 5,7 2,4 7 3,1 3,8 2,6 1 '1 5 3,4 1,6 

4 2,2 2,2 6,7 3,4 7 4,9 3 6,8 3,7 0,8 7,9 3,6 3,6 
6,1 3,4 4,6 9,9 2,6 4,4 3,6 3,4 4 4,5 4,8 4,3 5,4 4,9 
6,5 3,4 3,5 7 3,2 3,9 2,9 3,4 5,4 2,3 5,5 3,7 6,6 4 
7,4 1,5 1,9 5,8 3 2,8 3,2 2,3 3 3,9 1,5 6,7 5,4 2,6' 
7,1 1,6 0,7 5,1 5 4,8 1,5 2,5 2,6 2,5 4,3 9,3 1,8 4,7 
4,6 2,3 3 3,2 7,1 7,8 2,9 1,9 0,1 3,3 4,9 2,1 3,4 5,5 

2,5 6,6 3,9 3,1 6,1 5 12,4 5 4,3 4,4 3,9 3,2 1,7 5 5,9 
5,3 8,3 5,6 2,9 7,7 6 9,4 5,5 4,7 7,9 5 7 6,8 7,6 8,7 
5,4 8,2 5,6 3,3 7,7 6,3 9,7 6,3 5,1 8,3 6,5 6,3 8,4 6,4 6,5 
6,1 11,7 6,7 15 11,3 7,4 11,6 13,9 4,9 8,5 6,6 8,9 12,2 7,6 8,4 

12,8 15 7,5 23,5 17,7 14,8 15,7 21,4 10 9,5 10 23,5 19,6 10,3 17 
12,3 9,9 6 12,7 15,5 11,8 18 16,5 10,2 10,1 7,9 16 16,6 10,9 23,5 
7,6 9,9 4,2 13,4 16,4 9,9 20,1 17,8 9,3 9 6,5 18,1 13,3 11 15,7 
7,2 10,6 3,4 11,9 23,7 9,4 14,2 17,6 5,7 6,1 5,6 27,3 11,7 10,8 14,7 
4,2 9,2 2,7 12,8 19,1 9,1 8,2 13,2 3,4 4,4 4,2 21,3 8 11,6 9,5 
3,9 10,4 4,2 16,5 16,5 10,7 15,1 14,5 4,9 4,9 4,5 25,2 8,2 7,9 13,7 
6,4 10,7 5,8 21,9 15,7 13,3 18,6 20,4 7,5 6,8 6,4 21,6 11 12,4 16,3 
8,7 12 6,1 22,7 14,6 13 19,6 18 8,6 6,4 7,6 20,2 11,8 12,1 11,2 
7,8 10,2 4,9 20,7 14,6 11,5 14,9 17 10,6 5 6 20,3 9,1 10,3 8,7 
7,1 6,6 3,2 18,1 12,5 9,7 9,5 14,8 8,3 2,9 3,4 25,8 8,1 11,2 4,8 
5,7 6,4 2,4 17,9 11,9 7,7 7,3 12,1 6,5 1,9 5,6 28,5 7 7,5 5 
5,9 4,3 1,8 18,3 7,1 5,8 5,1 9 4,3 2,4 3,3 19,4 5,6 6,9 5,3 
0,7 2,9 -0,3 22,1 9,4 2,7 3,7 6,2 2,8 0,3 1,9 13,8 3,1 4,7 4 
1,9 4,6 0,7 15,7 5,7 3,1 2,4 5,3 1 '1 0,2 1 9,6 3,6 5,3 4,3 

1,5 4 1,4 14,2 5 2,6 4 5,7 3,5 0,5 1,4 11,4 4,6 5,9 5! 

3,7 4,3 3 13,6 6,6 3,4 4 6,5 4,8 1,2 2,8 11,8 5 6,8 5,9 

3,5 2,7 2,8 19,9 6,5 2,8 2 5,9 5,5 2,2 3,3 11,6 6 9,6 5,5 

2,5 2,4 3,9 19,7 6,4 3,2 2,8 6,9 2,6 3,2 3,4 12,6 5,6 10,2 7,4 

2 2 3,9 15 6,4 2,4 2,5 5,6 1,6 3,1 3,9 11,1 4,1 2,2 4,7 

3,1 0,3 3,3 13,7 5,5 2,2 1,7 5,4 7 2,3 3,4 7,1 4,2 5,7 3,5 

3 1,7 2,7 10,8 4,9 1,8 2,7 4,6 2,4 2,4 3 5,2 1,4 3,1 2,5 

1,5 1,8 2 9,3 4,6 1,6 2,5 5,8 2 1,1 2,2 4,2 1 '1 2,7 2,6 

2 1,8 1.6 8,3 3,6 1,8 2,3 4,1 1,7 1,9 2,1 3,1 1 1,7 2,7 
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Completo 

1961 0,6 9 6,4 4 10,9 7 5,9 6,4 2,4 4,9 4,5 3,7 
1962 6,1 4,7 5,7 5,6 9,3 7 4,2 7,8 4,1 4,1 2,9 0,9 
1963 4,2 -0,9 2,9 4,4 12,4 5,4 2,7 11,8 4,7 5,3 7,4 3,3 
1964 5,3 6,4 5,7 11 '1 6,6 5,2 6,3 7,1 9,2 9,1 7,4 3,3 
1965 4,7 7,3 5,9 7,6 5,4 3,8 0,9 4 0,7 7,4 5,4 1,8 
1966 4,3 3,4 3,9 9 10 2,8 4,4 4,8 1,4 5,4 4,8 2,4 
1967 4,7 3,2 1,6 7,6 8,4 3,7 5,1 5,1 0 6,1 12 3,5 
1968 3,3 2,7 5 9,2 3,5 6 5,5 5,8 3,4 5,9 -0,7 3,1 
1969 5,4 6,1 7 6,6 8,1 3,7 5,7 4,5 3,5 6,7 4,9 1,2 
1970 6,5 4,1 11,5 5,8 2,7 5 4 10,1 10,1 7,7 14,5 7 
1971 6 3,1 5,3 5,4 5,4 4,8 4,9 7,4 3 5,4 7,8 2,4 
1972 8,2 -0,2 3,1 9,3 9,4 3,5 5,6 4 4,4 4,2 9,1 6,2 
1973 6,5 1,3 4,7 2,2 6,2 4,3 6,5 3,3 6,2 6,3 7,9 4,3 
1974 4,9 3 3,4 3,2 3 2,5 1,9 0,9 11,7 5,6 9,2 1,5 
1975 3,6 3,6 0,6 7 6 6 9,3 3,7 1,9 2,9 19 6,3 
1976 7,6 1,6 3 6,4 5,9 4,4 -0,4 2,6 1,7 1,7 5,2 -0,9 
19n 1,5 -0,8 2,5 9,3 2,4 2,6 0,6 2,7 4 2,2 -3,2 -3,6 
1978 2,9 -0,1 2,6 9,3 4,8 3,3 7 2,9 2,4 2,5 -2,2 4 
1979 1,6 -0,9 1,4 5,9 2,1 1,9 3,5 4,7 1,6 1,6 -4,1 1,5 
1980 3 -0,6 0,7 -4,7 0,6 1,6 2,1 0,8 1,4 -1,3 3,3 3 
1981 -2,2 -2,5 -1,4 1 0,8 0,9 1,3 3,7 -0,1 -2,2 0,7 2,5 
1982 0 1,5 -1,2 5,8 -0,7 2 -0,6 -0,6 -3,3 0,2 1,1 -0,2 
1983 -0,8 1,3 0,2 2,8 1,3 0,4 3,2 0,8 -1,2 0,2 -3,2 3,8 
1984 0,8 0,8 0,9 2,4 -0,9 0,4 3,2 -0,1 0,5 -1,9 -5,6 0,6 
1985 -1,3 0,4 0,9 4,3 1 '1 0,6 2,7 1 -0,7 -0,8 2,6 1,8 
1986 4 1,5 3,7 -7,9 0,8 1,7 0,3 1,8 4 1,4 6,8 3,8 
1987 0,1 3,1 2,2 -5 0,9 0,3 2,4 3,3 2,3 2,4 7,2 3 
1988 0,8 -0,9 1,7 4 1 '1 1,1 2,9 4 0,5 1 '1 3,1 2,9 
1989 0,1 -1,6 -0,2 2,9 -0,5 1,2 2,2 3 3 -2,4 0,8 2,8 
1990 2,8 1 1,5 0 1,2 1,9 5,9 3,9 1 1,1 3,7 2,7 
1991 1,9 1 '1 2,6 -1,7 1,8 1,5 3,5 1,7 1,3 1,5 6,6 1,7 
1992 2,2 1,3 1,5 -2,3 1,3 0,9 3 1,5 1,4 1,4 4,5 1,1 
1993 0,5 1,4 0,4 -3,2 0,9 0,5 4,8 -1,6 -1,7 1,2 1,9 0,8 
1994 1,2 1,8 0,7 1 -1,7 0 -0,3 -1,6 1,3 -0,3 3,2 1 
1995 0,8 1,5 1,6 3,1 -1,6 0,7 -0,9 -0,6 1,7 1,1 1,1 0,3 
1996 -0,4 2,1 0,8 2,4 0,3 0,4 2 2,2 1,7 -0,9 2,4 0,7 
1997 0,5 1,4 0,8 2,2 0,3 0,8 1,9 1,2 1,6 0,3 1,9 1,7 

1998 0,6 1,5 0,7 1,6 0,3 1 1,7 0,5 1,5 0,9 1,1 1,7 
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Completo 

AXA DE DI:SEMPREGO .. , .. ,}ari~9-~an~al~:< , ' · 

a WD ·.,GR. E . '· F 
.... ,,tRL'.,,.:: 

1961 2,5 1,2 0,7 0,6 4,3 6,6 0,1 0,5 
1962 2 1,1 0,6 0,7 4,2 5,5 0,1 0,5 
1963 1,5 0,9 0,6 0,7 4,5 5,1 0,2 0,6 2,3 
1964 1,4 1,2 0,5 4,8 2,8 1,2 5,2 4 0 0,5 2,5 1,4 
1965 1,6 0,9 0,4 4,8 2,8 1,3 5 5 0 0,6 2,5 1,2 
1966 1,7 1,1 0,5 5 2,2 1,6 5,1 5,4 0 0,8 2,5 1,1 
1967 2,4 1 1,4 5,4 3 2,1 5,5 5 0 1,7 2,5 2 
1968 2,8 1 1 5,6 3 2,6 5,8 5,3 0 1,5 2,8 2,1 
1969 2,2 0,9 0,6 5,2 2,5 2,3 5,5 5,3 0 1,1 2,6 2 
1970 1,8 0,6 0,5 4,2 2,6 2,4 8,3 5,1 0 1 2,6 2,2 
1971 1,7 0,9 0,8 3,1 3,4 2,7 6 5,1 0 1,3 2,5 2,7 
1972 2,2 0,8 0,8 2,1 2,9 2,8 6,7 6 0 2,3 2,5 3,1 
1973 2,2 0,7 0,8 2 2,6 2,7 6,2 5,9 0 2,4 2,6 2,2 
1974 2,3 2,8 1,8 2,1 3,1 2,8 5,8 5 0 2,9 1,7 2 
1975 4,2 3,9 3,3 2,3 4,5 4 7,9 5,5 0 5,5 4,4 3,2 
1976 5,5 5,1 3,3 1,9 4,9 4 9,8 6,2 0 5,8 6,2 4,8 
1977 6,3 5,9 3,2 1,7 5,3 4,9 9,7 6,7 0 5,8 7,3 5,1 
1978 6,8 6,7 3,1 1,8 7,1 5,1 9 6,7 1,2 5,6 7,9 5 
1979 7 4,8 2,7 1,9 8,8 5,8 7,8 7,2 2,4 5,7 7,9 4,6 
1980 7,4 5,2 2,7 2,7 11,6 6,2 8 7,1 2,4 6,4 7,6 5,8 
1981 9,5 8,3 3,9 4 14,4 7,3 10,8 7,4 2,4 8,9 7,3 8,9 
1982 11,7 8,9 5,6 5,8 16,3 8 12,5 8 2,4 11,9 7,2 10,3 
1983 12,5 9,3 6,9 7,8 17,8 8,2 15,2 8,8 3,5 12,4 8 11,1 
1984 12,5 8,7 7,1 8,1 20,8 9,8 16,8 9,5 3,1 12,3 8,7 11,3 

1985 11,6 7,2 7,1 7,8 21,8 10,2 18,2 9,4 2,9 10,5 8,8 11,4 

1986 11,6 5,6 6,3 7,4 21,1 10,3 18,2 10,5 2,6 10,2 8,7 11,4 

1987 11,4 5,7 6,2 7,4 20,4 10,4 18 10,2 2,6 10 6,8 10,4 

1988 10 6,5 6,1 7,6 19,3 9,9 17,4 10,8 2,1 9,3 5,8 8,5 

1989 8,5 7,8 5,5 7,5 17,1 9,4 16 10,7 1,8 6,7 4,8 7 

1990 8,1 8,2 5,1 7,5 16,1 9 15,6 9,8 1,7 8,1 4,6 8,4 

1991 6,6 8,4 5,8 7 16,4 9,5 14,8 8,3 1,7 5,8 4 8,8 

1992 7,3 9,2 6,8 7,9 18,5 10,4 15,4 8,8 2,1 5,6 4,2 10,1 

1993 8,9 10,1 7,9 8,6 22,8 11,8 15,7 10,3 2,6 6,6 5,7 10,4 

1994 10 8,2 8,4 8,9 24,1 12,3 14,3 11,4 3,2 7,2 7 9,6 

1995 9,9 7,1 8,2 9,1 22,9 11,5 12,4 11,9 2,9 7,3 7,3 8,8 

1996 9,9 8,2 9 9,1 22 12,3 12,5 12,1 3,1 6,8 7,3 8,3 

1997 9,9 6 9,1 9 21,5 12,4 12 12,3 3 6,3 7,1 7,8' 

1998 9,8 5,7 8,7 9 20,7 11,9 11,7 12,1 2,9 5,8 8,8 7.4 
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Sheet1 

!§TE DE INTEGRACAO VAR~VELREMUNERAC0ES 

I 
PAiSES Coef EST t AMQSTRAT T2 @00 @1 @2 @1/T @2l1l YALCR!TJCO MI/ELI!QIW' __H!_.I 

BELGICA 
c 1,19942 2,96088 15 225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,399933 -0,13 -3,963433 1 -4,98128 

X(-1) -1,25691 -4,98128 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,182533 -0,037156 -3,081789 5 

DIF1 
c 1,04949 1,836 14 196 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,4285 -0,149235 -4,011235 1 -2,28976 

X(-1) -1,04536 -2,28976 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,195571 -0,042653 -3,100324 5 
DIFD(-1) -0,198279 -0,715051 

DIF2 
c 1,88628 3,10357 13 169 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,461462 -0,173077 -4,068038 1 -3,43714 

X(-1) -1,71479 -3,43714 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,210615 -0,049467 -3,122183 5 
DIFD(-1) 0,470685 1,13792 
DIFD(-2) 0,387121 1,51645 

OK 
c 0,91131 2,23165 37 1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,162135 -0,021366 -3,617001 1 -4,4397 

X(-1) -0,578911 -4,4397 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,074 -0,006107 -2,942207 5 

DIF1 
c 1,00171 2,21786 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,166639 -0,022569 -3,622708 1 -3,71191 

X(-1) -0,620141 -3,71191 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,076056 -0,006451 -2,944606 5 

DIFD(-1) 0,090644 0,595368 

DIF2 
c 0,462371 1,08088 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -1,68569 

X(-1) -0,294109 -1,68569 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 

DIFD(-1) -0,193098 -1,22517 
DIFD(-2) -0,361024 -2,68815 

ESPANHA 
c 0,721899 1,3098 37 1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,162135 -0,021366 -3,617001 1 -2,68671 

X(-1) -0,28811 -2,68671 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,074 -0,006107 -2,942207 5 

DIF1 
c 0,384661 0,694621 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,166639 -0,022569 -3,622708 1 -1,96372 

X(-1) -0,223771 -1,96372 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,076056 -0,006451 -2,944606 5 

DIFD(-1) -0,348253 -2,25348 
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DIF2 
c 0,116998 0,254657 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -2,47498 

X(-1) -0,241942 -2,47498 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 
DIFD(-1) -0,54222 -3,81126 
DIFD(-2) -0,506542 -3,79864 

FRAN~A 
c 0,456961 1,46225 37 1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,162135 -0,021366 -3,617001 1 -2,48463 

X(-1) -0,229532 -2,48463 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,074 -0,006107 -2,942207 5 

DIF1 
c 0,320304 1,04659 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,166639 -0,022569 -3,622708 1 -2,27435 

X(-1) -0,213795 -2,27435 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,076056 -0,006451 -2,944606 5 
DIFD(-1) -0,372488 -2,50563 

DIF2 
c 0,22791 0, 702954 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -1,83085 

X(-1) -0,18972 -1,83085 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 
DIFD(-1) -0,454005 -2,67744 
DIFD(-2) -0,164624 -0,994803 

IT ALIA 
c 0,864329 1,5985 37 1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,162135 -0,021366 -3,617001 1 -2,52778 

X(-1) -0,305485 -2,52778 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,074 -0,006107 -2,942207 5 

DIF1 
c 0,689423 1,20795 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,166639 -0,022569 -3,622708 1 -2,12066 

X(-1) -0,280387 -2,12066 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,076056 -0,006451 -2,944606 5 
DIFD(-1) -0,164281 -0,979809 

DIF2 
c 0,868848 1,62135 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -3,01348 

X(-1) -0,385786 -3,01348 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 
DIFD(-1) -1,42043 -0,865957 
DIFD(-2) 0,068532 0,447135 

IRLANDA 
c 3,00327 4,41601 37 1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,162135 -0,021366 -3,617001 1 -5,61038 

X(-1) -0,936046 -5,61038 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,074 -0,006107 -2,942207 5 

DIF1 
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c 2,69938 3,04531 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,166639 -0,022569 -3,622708 1 -3,58975 
X(-1) -0,853153 -3,58975 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,076056 -0,006451 -2,944606 5 

DIFD(-1) -0,099288 -0,577964 

DIF2 
c 1,81552 1,79345 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -2,10272 

X(-1) -0,588538 -2,10272 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 
DIFD(-1) -0,387223 -1,63134 
DIFD(-2) -0,289729 -1,6972 

LUXEMBURGO 
c 1,27999 1,9823 30 900 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,199967 -0,0325 -3,665967 1 -3,41819 

X(-1) -0,58746 -3,41819 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,091267 -0,009289 -2,962656 5 

DIF1 
c 1,03762 1,45001 29 841 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,206862 -0,03478 -3,675142 1 -2,37044 

X(-1) -0,496629 -2,37044 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,094414 -0,009941 -2,966454 5 
DIFD(-1) -0,160671 -0,832283 

DIF2 
c 0,595391 0,918459 28 784 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,21425 -0,037309 -3,685059 1 -2,14135 

X(-1) -0,425416 -2,14135 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,097786 -0,010663 -2,970549 5 
DIFD(-1) -0,298554 -1,5005 
DIFD(-2) -0,241142 -1,43546 

HOLANDA 
c 0,331906 0,899334 37 1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,162135 -0,021366 -3,617001 1 -1,81303 

X(-1) -0,167667 -1,81303 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,074 -0,006107 -2,942207 5 

DIF1 
c 0,338291 0,862497 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,166639 -0,022569 -3,622708 1 -1,66131 

X(-1) -0,166487 -1,66131 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,076056 -0,006451 -2,944606 5 
DIFD(-1) 0,006176 0,035466 

DIF2 
c 0,032619 0,087987 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -995125 

X(-1) -0,095434 -995125 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 
DIFD(-1) -0,059651 -0,36971 
DIFD(-2) -0,455073 -2,83452 

PORTUGAL 
c 2,18157 2,22288 37 1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,162135 -0,021366 -3,617001 1 -3,60578 

Page3 



Sheet1 

X(-1) -0,546576 -3,60578 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,074 -0,006107 -2,942207 5 

DIF1 
c 2,39224 2,1846 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,166639 -0,022569 -3,622708 1 -3,20762 

X(-1) -0,5872 -3,20762 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,076056 -0,006451 -2,944606 5 
OIFD(-1) 0,074233 0,425786 

DIF2 
c 1,89717 1,57452 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -2,34006 

X(-1) -0,498284 -2,34006 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 
DIFD(-1) 0,003927 0,019756 
DIFD(-2) -0,143658 -0,813321 

REINOUNIDO 
c 2,3175 4,52469 37 1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,162135 -0,021366 -3,618205 1 -6,07898 

X(-1) -1,02151 -6,07898 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,074 -0,006107 -2,942551 5 

DIF1 
c 2,09764 3,15991 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,166639 -0,022569 -3,600139 1 -3,7041 

X(-1) -0,911245 -3,7041 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,076056 -0,006451 -2,962033 5 
DIFD(-1) -0,094645 -0,552126 

DIF2 
c 1,3466 1,78904 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -2,10976 

X(-1) -0,606377 -2,10976 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 
OIFD(-1) -0,419915 -1,73553 
DIFD(-2) -0,323797 -1,91462 

WD 
c 0,748738 1,66074 37 1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,162135 -0,021366 -3,617001 1 -2,76614 

X(-1) -0,335374 -2,76614 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,074 -0,006107 -2,942207 5 

DIF1 
c 0,795707 1,61859 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,166639 -0,022569 -3,622708 1 -2,58662 

X(-1) -0,358724 -2,58662 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,076056 -0,006451 -2,944606 5 
DIFD(-1) 0,037927 0,223112 

DIF2 
c 0,551995 1,05755 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -1,70516 

X(-1) -0,261497 -1,70516 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 
DIFD(-1) -0,040986 -0,230206 
DIF0(-2) -0,207207 -1,21836 
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TESTE DE INTEGRACAO VARIA VEL INDICE DE PRECOS 

F 
PAISES Coef EST t &MQ!iTBAT T2 @00 @1 @2 @1/T @2fT ll6L!&RI11CO III!!EL IJ!i!IE __§!__!. 

I 
AUSTRIA 

c 1,01812 1,80437 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -2,08606 
X(-1) -0,249396 -2,08606 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 

DIF1 
c 1,00482 1,59737 34 1156 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,176441 -0,025303 -3,635244 1 -1,86083 

X(-1) -0,248883 -1,86083 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,080529 -0,007232 -2,949861 5 
DIFD(-1) 0,001311 0,007165 

DIF2 
c 1,18826 1,76155 33 1089 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,181788 -0,02686 -3,642147 1 -1,93328 

X(-1) -0,278163 -1,93328 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08297 -0,007677 -2,952746 5 
DIFD(-1) 0,040825 0,213619 
DIFD(-2) 0,095714 0,520952 

BELGICA 
c 1,1867 1,84791 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -2,20412 

X(-1) -0,26163 -2,20412 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 

DIF1 
c 1,54974 2,23192 34 1156 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,176441 -0,025303 -3,635244 1 -2,51602 

X(-1) -0,325657 -2,51602 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,080529 -0,007232 -2,949861 5 
DIFD(-1) 0,172549 0,981303 

DIF2 
c 1,44472 1,84811 33 1089 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,181788 -0,02686 -3,642147 1 -2,14272 

X(-1) -0,314426 -2,14272 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08297 -0,007677 -2,952746 5 
DIFD(-1) 0,185331 1,01979 
DIFD(-2) 0,031303 0,171653 

DK 
c 0,752218 1,14507 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -1,38012 

X(-1) -0,122982 -1,38012 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 

DIF1 
c 0,551051 0,785372 34 1156 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,176441 -0,025303 -3,635244 1 -1,08965 

X(-1) -0,103185 -1,08965 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,080529 -0,007232 -2,949861 5 
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DIFD(-1) -0,011155 -0,062719 

DIF2 
c 0,390348 0,515025 33 1089 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,181788 -0,02686 -3,642147 1 -0,769711 

X(-1) -0,078319 -0,769711 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08297 -0,007677 -2,952746 5 
DIFD(-1) -0,025775 -0,134737 
DIFD(-2) -0,163553 -0,898961 

ESPANHA 
c 1,454806 1,55723 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -1,70901 

X(-1) -0,14085 -1,70901 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 

DIF1 
c 1,15079 1,1321 34 1156 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,176441 -0,025303 -3,635244 1 -1,31762 

X(-1) -0,123517 -1,31762 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,080529 -0,007232 -2,949861 5 
DIFD(-1) 0,027999 -0,160096 

DIF2 
c 0,93571 0,854629 33 1089 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,181788 -0,02686 -3,642147 1 -1,07923 

X(-1) -0,108359 -1,07923 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08297 -0,007677 -2,952746 5 
DIFD(-1) -0,065743 -0,351066 
DIFD(-2) 0,015816 0,088436 

FRANQA 
c 0,685545 1,10676 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -1,37652 

X(-1) -0,118632 -1,37652 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 

DIF1 
c 0,753207 1,12848 34 1156 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,176441 -0,025303 -3,635244 1 -1,43027 

X(-1) -0,132286 -1,43027 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,080529 -0,007232 -2,949861 5 
DIFD(-1) 0,127815 0,709422 

DIF2 
c 0,681255 0,934814 33 1089 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,181788 -0,02686 -3,642147 1 -1,24851 

X(-1) -0,1258 -1,24851 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08297 -0,007677 -2,952746 5 
DIFD(-1) 0,114965 0,613892 
DIFD(-2) -0,004105 -0,021927 

FINlANDIA 
c 1,33553 1,51411 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -1,83704 

X(-1) -0,199193 -1,83704 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 
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DIF1 
c 1,75051 1,83984 34 1156 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,176441 -0,025303 -3,635244 1 -2,20435 

X(-1) -0,25805 -2,20435 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,080529 -0,007232 -2,949861 5 
DIFD(-1) 0,266555 1,51101 

DIF2 
c 1,38348 1,28229 33 1089 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,181788 -0,02686 -3,642147 1 -1,55223 

X(-1) -0,207388 -1,55223 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08297 -0,007677 -2,952746 5 
DIFD(-1) 0,26148 1,43915 
DIFD(-2) -0,170842 -0,91188 

REINOUNIDO 
c 2,17586 1,79027 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -1,91532 

X(-1) -0,168019 -1,91532 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 

DIF1 
c 2,50785 1,90917 34 1156 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,176441 -0,025303 -3,635244 1 -2,04835 

X(-1) -0,193701 -2,04835 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,080529 -0,007232 -2,949861 5 
DIFD(-1) 0,123777 0,716528 

DIF2 
c 2,24569 1,57964 33 1089 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,181788 -0,02686 -3,642147 1 -1,63618 

X(-1) -0,167318 -1,63618 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08297 -0,007677 -2,952746 5 
DIFD(-1) 0,121755 0,695085 
DIFD(-2) -0,197543 -1,11881 

IT ALIA 
c 1,22649 1,41776 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -1,59354 

X(-1) -0,129108 -1,59354 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 

DIF1 
c 1,15894 1,2827 34 1156 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,176441 -0,025303 -3,635244 1 -1,57606 

X(-1) -0,13278 -1,57606 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,080529 -0,007232 -2,949861 5 
DIFD(-1) 0,20732 1,20991 

DIF2 
c 0,991626 1,01605 33 1089 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,181788 -0,02686 -3,642147 1 -1,26724 

X(-1) -0,11538 -1,26724 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08297 -0,007677 -2,952746 5 
DIFD(-1) 0,210087 1,1516 
DIFD(-2) -0,109825 -0,605386 

IRLANDA 
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c 1,07469 1,25407 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -1,54981 X(-1) -0,135693 -1,54981 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 

DIF1 
c 1,27461 1,41509 34 1156 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,176441 -0,025303 -3,635244 1 -1,78929 

X(-1) -0,164372 -1,78929 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,080529 -0,007232 -2,949861 5 
DIFD(-1) 0,245427 1,41166 

DIF2 
c 1,27056 1,31473 33 1089 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,181788 -0,02686 -3,642147 1 -1,5497 

X(-1) -0,153344 -1,5497 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08297 -0,007677 -2,952746 5 
DIFD(-1) 0,279228 1,57279 
DIFD(-2) -0,140696 -0,77712 

LUXEMBURGO 
c 1,48899 2,24661 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -2,55431 

X(-1) -0,313322 -2,55431 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 

DIF1 
c 1,83333 2,46651 34 1156 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,176441 -0,025303 -3,635244 1 -2,75078 

X(-1) -0,38077 -2,75078 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,080529 -0,007232 -2,949861 5 
DIFD(-1) 0,167635 0,966033 

DIF2 
c 1,83723 2,11798 33 1089 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,181788 -0,02686 -3,642147 1 -2,37801 

X(-1) -0,386749 -2,37801 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08297 -0,007677 -2,952746 5 
DIFD(-1) 0,169924 0,927328 
DIFD(-2) 0,058581 0,322559 

HOLANDA 
c 0,754058 1,44295 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -1,77199 

X(-1) -0,177365 -1,77199 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 

DIF1 
c 0,901286 1,67451 34 1156 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,176441 -0,025303 -3,635244 1 -2,0173 

X(-1) -0,216909 -2,0173 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,080529 -0,007232 -2,949861 5 
DIF0(-1) 0,200548 1,12503 

DIF2 
c 0,979868 1,67314 33 1089 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,181788 -0,02686 -3,642147 1 -2,04831 

X(-1) -0,24121 -2,04831 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08297 -0,007677 -2,952746 5 
DIFD(-1) 0,198281 1,08824 
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DIFD(-2) 0,138355 0,74346 

PORTUGAL 
c 1,83443 1,43201 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -1,68806 

X(-1) -0,148151 -1,68806 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 

DIF1 
c 1,72772 1,23702 34 1156 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,176441 -0,025303 -3,635244 1 -1,4436 

X(-1) -0,137798 -1,4436 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,080529 -0,007232 -2,949861 5 
DIFD(-1) -0,092288 -0,521424 

DIF2 
c 1,81688 1,2021 33 1089 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,181788 -0,02686 -3,642147 1 -1,34737 

X(-1) -0,138404 -1,34737 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08297 -0,007677 -2,952746 5 
DIFD(-1) -0,10284 -0,551812 
DIFD(-2) -0,096855 -0,531787 

SUECIA 
c 1,84519 2,00638 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -2,22903 

X(-1) -0,269792 -2,22903 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 

DIF1 
c 1,44646 1,38675 34 1156 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,176441 -0,025303 -3,635244 1 -1,56615 

X(-1) -0,21484 -1,56615 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,080529 -0,007232 -2,949861 5 
DIFD(-1) -0,166323 -0,931161 

DIF2 
c 1,61352 1,37885 33 1089 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,181788 -0,02686 -3,642147 1 -1,53074 

X(-1) -0,234376 -1,53074 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08297 -0,007677 -2,952746 5 
DIFD(-1) -0,141464 -0,695983 
DIFD(-2) 0,023092 0,123588 

REINOUNIDO 
c 1,35514 1,51204 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -1,84303 

X(-1) -0,187667 -1,84303 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 

DIF1 
c 1,59015 1,64006 34 1156 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,176441 -0,025303 -3,635244 1 -1,98594 

X(-1) -0,219276 -1,98594 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,080529 -0,007232 -2,949861 5 
DIFD(-1) 0,162108 0,912162 

DIF2 
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c 1,65521 1,56743 33 1089 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,181788 -0,02686 -3,642147 1 -1,78682 
X(-1) -0,215887 -1,78682 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08297 -0,007677 -2,952746 5 

DIFD(-1) 0,172514 0,952285 
DIFD(-2) -0,087342 -0,477694 

~ 
c 0,590877 1,44141 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,023878 -3,628778 1 -1,75599 

X(-1) -0,186002 -1,75599 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,078229 -0,006824 -2,947153 5 

DIF1 
c 0,978372 2,4892 34 1156 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,176441 -0,025303 -3,635244 1 -2,82599 

X(-1) -0,28791 -2,82599 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,080529 -0,007232 -2,949861 5 
DIFD(-1) 0,480005 2,99344 

DIF2 
c 1,09587 2,43161 33 1089 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,181788 -0,02686 -3,642147 1 -2,72579 

X(-1) -0,322941 -2,72579 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08297 -0,007677 -2,952746 5 
DIFD(-1) 0,462244 2,75582 
DIFD(-2) 0,11929 0,638723 

TESTE DE INTEGRA~AO VARIA VEL DIVIDA PUBLICA 

PAISES Coef EST t AMQITRAT T2 @00 @1 @2 @1/T @2/T VALCRITJCO MIIELI!G!r ___§!_! 

AUSTRIA 
c 1,66478 1,50769 26 676 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,230731 -0,043269 -3,7075 1 0,363784 

X(-1) 0,008753 0,363784 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,105308 -0,012367 -2,979775 5 

DIF1 
c 1,83847 1,69744 25 625 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,23996 -0,0468 -3,72026 1 -0,42583 

X(-1) -0,009843 -0,42583 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,10952 -0,013376 -2,984996 5 
DIFD(-1) 0,379472 2,00972 

~ 
c 2,37963 1,96224 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,249958 -0,050781 -3,73424 1 -0,732977 

X(-1) -0,01808 -0,732977 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,114083 -0,014514 -2,990697 5 
DIFD(-1) 0,299221 1,38595 
DIFD(-2) 0,040754 0,192028 

BELGICA 
c 4,32952 1,44456 26 676 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,230731 -0,043269 -3,7075 1 -0,595248 
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X(-1) -0,017088 -0,595248 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,105308 -0,012367 -2,9~ 5 

DIF1 
c 3,7814 1,65576 25 625 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,23996 -0,0468 -3,72Q2l6 "i' -1,36376 

X(-1) -0,029269 -1,36376 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,10952 -0,013376 -2,984996 'ollt; 
DIFD(-1) 0,697409 4,64331 

DIF2 
c 4,40456 1,76525 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,249958 -0,050781 -3,73424 1 ~1.57047 

X(-1) -0,036896 -1,57047 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,114083 -0,014514 -2,990697 ~r. 

DIFD(-1) 0,551749 2,59023 
DIFD(-2) 0,209321 0,949927 

DK 
c 4,42321 1,8362 25 625 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,23996 -0,0468 -3,72026 1 -0,994749 

X(-1) -0,04481 -0,994749 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,10952 -0,013376 -2,984996 5 

DIF1 
c 3,94528 1,95465 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,249958 -0,050781 -3,73424 1 -1,70397 

X(-1) -0,062294 -1,70397 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,114083 -0,014514 -2,999897 5 
DIFD(-1) 0,625018 3,88682 

DIF2 
c 4,83299 2,15286 23 529 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,260826 -0,055293 -3,7EB't9 1 -1,82359 

X(-1) -0,074626 -1,82359 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,119043 -0,015803 -2;996947 5 
DIFD(-1) 0,603362 2,83771 
DIFD(-2) -0,004744 -0,021303 

ESPANHA 
c 0,606931 0,43008 26 676 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,230731 -0,043269 -3,7075 1 1,27133 

X(-1) 0,044167 1,27133 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,105308 -0,012367 -2,979775 5 

DIF1 
c 0,882608 0,704928 25 625 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,23996 -0,0468 -3,72026 1 0,275486 

X(-1) 0,01037 0,275486 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,10952 -0,013376 -2,984996 5 
DIFD(-1) 0,42007 1,99673 

DIF2 
c 1,23373 0,915953 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,249958 -0,050781 -3,73424 1 0,044385 

X(-1) 0,001889 0,044385 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,114083 -0,014514 -2,990697 5 
DIFD(-1) 0,409911 1,81354 
DIFD(-2) 0,032503 0,137441 
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FRAN~ A 
c -1,29129 -1,00313 19 361 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,315737 -0,081025 -3,830262 1 2,55814 

X(-1) 0,098614 2,55814 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,144105 -0,023158 -3,029363 5 

DIF1 
c -0,889844 -0,580103 18 324 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,333278 -0,090278 -3,857056 1 1,35438 

X(-1) 0,072092 1,35438 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,152111 -0,025802 -3,040014 5 
DIFD(-1) 0,251821 0,897213 

DIF2 
c -0,040746 -0,526703 17 289 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,352882 -0,101211 -3,887593 1 1,30518 

X(·1) 0,08451 1,30518 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,161059 -0,028927 -3,052086 5 
DIFD(-1) 0,298484 1,01526 
DIFD(-2) -0,239314 -0,803249 

FINLANDIA 
c 0,08278 0,052093 26 676 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,230731 -0,043269 -3,7075 1 1,37227 

X(·1) 0,086704 1,37227 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,105308 -0,012367 -2,979775 5 

DIF1 
c 1,65039 1,24404 25 625 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,23996 -0,0468 -3,72026 1 -0,8~2 

X(-1) -0,051087 -0,83972 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,10952 -0,013376 -2,984996 5 
DIFD(-1) 0,746784 3,9463 

DIF2 
c -1,12536 -0,910822 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,249958 -0,050781 -3,73424 1 2,20444 

X(-1) 0,147312 2,20444 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,114083 -0,014514 -2,990697 5 
DIFD(-1) 1,03553 6,37733 
DIFD(-2) -0,957742 -4,15032 

REINOUNIDQ 
c 1,94025 1,10431 26 676 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,230731 -0,043269 -3,7075 1 1,16301 

X(-1) 0,034463 1,16301 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,105308 -0,012367 -2,979775 5 

DIF1 
c 2,18271 1,15265 25 625 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,23996 -0,0468 -3,72026 1 1,04532 

X(-1) 0,03646 1,04532 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,10952 -0,013376 -2,984996 5 
DIFD(-1) -0,068305 -0,294857 

DIF2 
c 2,35195 1,15219 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,249958 -0,050781 -3,73424 1 0,471571 
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X(-1) 0,020397 0,471571 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,114083 -0,014514 -2,990697 5 
DIFD(-1) -0,037003 -0,149584 
DIFD(-2) 0,157668 0,615239 

IT ALIA 
c 2,5087 1,24195 26 676 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,230731 -0,043269 -3,7075 1 0,424984 

X(-1) 0,010704 0,424984 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,105308 -0,012367 -2,979775 5 

DIF1 
c 1,8957 0,901444 25 625 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,23996 -0,0468 -3,72026 1 0,068196 

X(-1) 0,001854 0,068196 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,10952 -0,013376 -2,984996 5 
DIFD(-1) 0,35191 1,63493 

DIF2 
c 0,674503 0,31414 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,249958 -0,050781 -3,73424 1 1,14118 

X(-1) 0,034974 1,14118 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,114083 -0,014514 -2,990697 5 
DIFD(-1) 0,372411 1,75483 
DIFD(-2) -0,431964 1,81984 

IRLANDA 
c 6,75115 1,60435 26 676 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,230731 -0,043269 -3,7075 1 -1,37293 

X(-1) -0,068962 -1,37293 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,105308 -0,012367 -2,979775 5 

DIF1 
c 7,21787 1,87438 25 625 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,23996 -0,0468 -3,72026 1 -1,78389 

X(-1) -0,080732 -1,78389 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,10952 -0,013376 -2,984996 5 

DIFD(-1) 0,508803 2,93039 

DIF2 
c 8,87593 2,0994 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,249958 -0,050781 -3,73424 1 -1,97664 

X(-1) -0,097357 -1,97664 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,114083 -0,014514 -2,990697 5 

DIFD(-1) 0,487783 2,37628 
DIFD(-2) -0,012922 -0,061085 

LUXEMBURGO 
c 0,591792 0,973134 26 676 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,230731 -0,043269 -3,7075 1 -2,4036 

X(-1) -0,104713 -2,4036 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,105308 -0,012367 -2,979775 5 

QlE1 
c 1,06618 1,83929 25 625 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,23996 -0,0468 -3,72026 1 -2,99486 

X(-1) -0,132937 -2,99486 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,10952 -0,013376 -2,984996 5 

DIFD(-1) 0,283183 1,66852 
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~ 
c 0,838755 1,2502 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,249958 -0,050781 -3,73424 1 -2,01933 

X(-1) -0,11986 -2,01933 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,114083 -0,014514 -2,990697 5 
DIFD(-1) 0,34681 1,76162 
DIFD(-2) -0,075884 -0,406583 

HOLANDA 
c 4,6183 2,17502 21 441 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,285667 -0,066327 -3,785493 1 -1,37028 

X(-1) -0,04405 -1,37028 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,130381 -0,018957 -3,011438 5 

DIF1 
c 4,10044 2,15594 20 400 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,29995 -0,073125 -3,806575 1 -1,80054 

X(-1) -0,049176 -1,80054 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,1369 -0,0209 -3,0199 5 
DIFD(-1) 0,54381 3,06055 

DIF2 
c 5,85253 3,01644 19 361 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,315737 -0,081025 -3,830262 1 -2,73322 

X(-1) -0,074274 -2,73322 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,144105 -0,023158 -3,029363 5 
DIFD(-1) 0,237954 1,1318 
DIFD(-2) 0,346463 1,73779 

PORTUGAL 
c 5,68627 2,62635 23 529 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,260826 -0,055293 -3,749619 1 -1,5912 

X(-1) -0,065707 -1,5912 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,119043 -0,015803 -2,996947 5 

DIF1 
c 8,23768 3,4515 22 484 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,272682 -0,060434 -3,766616 1 -2,29678 

X(-1) -0,097947 -2,29678 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,124455 -0,017273 -3,003827 5 
DIFD(-1) -0,272936 -1,38073 

DIF2 
c 9,24628 2,92828 21 441 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,285667 -0,066327 -3,785493 1 -2,06383 

X(-1) -0,105108 -2,06383 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,130381 -0,018957 -3,011438 5 
DIFD(-1) -0,322144 -1,47737 
DIFD(-2) 0,20222 -0,946697 

SUECIA 
c 2,091 0,679172 26 676 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,230731 -0,043269 -3,7075 1 -0,048473 

X(-1) -0,002899 -0,048473 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,105308 -0,012367 -2,979775 5 

DIF1 
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c 4,30415 1,84649 25 625 -3,4335 -5,999 ~29,25 -0,23996 -0,0468 -3,72026 1 -1,66521 
X(-1) -0,07707 -1,66521 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,10952 -0,013376 -2,984996 5 

DIFD(-1) 0,759655 4,92551 

DIF2 
c 2,73329 1,06505 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,249958 -0,050781 -3,73424 1 -0,702178 

X(-1) -0,036627 -0,702178 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,114083 -0,014514 -2,990697 5 
DIFD(-1) 0,993634 5,12341 
DIFD(-2) -0,410357 -1,85898 

REINOUNIDO 
c 6,91616 2,38702 26 676 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,230731 -0,043269 -3,7075 1 -2.n1ss 

X(-1) -0,142821 -2,n186 -2,8621 -2,738 -8,36 -o, 105308 -0,012367 -2,979n5 5 

DIF1 
c 5,57908 2,14423 25 625 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,23996 -0,0468 -3,72026 1 -2,2A588 

X(-1) -0,107535 -2,24588 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,10952 -0,013376 -2,984996 5 
DIFD(-1) 0,57211 3,83508 

DIF2 
c 5,18487 1,73272 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,249958 -0,050781 -3,73424 1 -1,8029 

X(-1) -0,100228 -1,8029 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,114083 -0,014514 -2,990697 5 
DIFD(-1) 0,595215 2,89617 
DIFD(-2) -0,041223 -0,197421 

W.O. 
c 0,306997 0,222636 26 676 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,230731 -0,043269 -3,7075 1 1,02014 

X(-1) 0,038187 1,02014 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,105308 -0,012367 -2,979775 5 

DIF1 
c 0,739274 0,493978 25 625 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,23996 -0,0468 -3,72026 1 0,406131 

X(-1) 0,017153 0,406131 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,10952 -0,013376 -2,984996 5 

DIFD(-1) 0,229169 1,05068 

DIF2 
c 0,882987 0,531219 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,249958 -0,050781 -3,73424 1 0,184469 

X(-1) 0,008445 0,184469 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,114083 -0,014514 -2,990697 5 

DIFD(-1) 0,196305 0,859919 
DIFD(-2) 0,199577 0,731713 
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TESTE DE INTEGRACAO VARIAYEL D_ESEMPREGO 

£9!1 U!..J AMOSJBAT T2 @00 01 02 01/T 02/T ~ rtmll!lltE ...DI...I 

0,390287 1,36984 37 1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,16214 -0,79054 -4,386176 1 -0,79127 
-0,30334 -0,79127 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,074 -0,22595 -3,162046 5 

DIF1 
c 0,42518 1,76498 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,16664 -0,8125 -4,412639 1 -1,57255 

X(-1) -0,05062 -1,57255 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,07606 -0,23222 -3,170378 5 
DIFD(-1) 0,578814 4,16671 

DIF2 
c 0,431178 1,70337 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,83571 -4,440614 1 -1,33663 

X(-1) -0,04629 -1,33663 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,07823 -0,23886 -3,179186 5 
DIFD(-1) 0,669518 3,95929 
DIFD(-2) -0,18826 -1,09205 

ESPANHA 
DIFO 

c 0,751959 1,69867 34 1156 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,17644 -0,86029 -4,470235 1 -0,61552 
X(-1) -0,01888 -0,61552 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08053 -0,24588 -3,188512 5 

.mE! 
c 0,589604 1,66474 33 1089 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,18179 -0,88636 -4,501652 1 -1,42904 

X(-1) -0,03441 -1,42904 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08297 -0,25333 -3,198403 5 
DIFD(-1) 0,669461 4,88287 

.Q!f1 
c 0,59986 1,66692 32 1024 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,18747 -0,91406 -4,535031 1 -1,09066 

X(-1) -0,02692 -1,09066 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08556 -0,26125 -3,208913 5 
DIFD(-1) 0,860814 4,9618 
DIFD(-2) -0,32194 -1,79789 

FRANCA 
Q!f! 

c 0,372593 2,24229 37 1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,16214 -0,79054 -4,386176 1 -0,48063 
X(-1) -0,01085 -0,48063 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,074 -0,22595 -3,162046 5 

DIF1 
c 0,362983 2,0107 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,16664 -0,8125 -4,412639 1 -0,67261 

X(-1) -0,01596 -0,67261 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,07606 -0,23222 -3,170378 5 
DIFD(-1) 0,15089 0,84807 

DIF2 
c 0,396287 2,02289 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,83571 -4,440614 1 -0,1448 

X(-1) -0,20585 -0,1448 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,07823 -0,23886 -3,179186 5 
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DIFD(-1) 0,14192 o.n4055 
DIFD(-2) 0,030842 0,167013 

ALEMANHA 
DIFO 

c 0,438485 1,46742 37 1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,16214 -0,79054 -4,386176 1 -1,27351 
X(-1) -0,06583 -1,27351 -2,8621 -2,736 -8,36 -0,074 -0,22595 -3,162046 5 

DIF1 
c 0,486528 1,65257 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,18664 -0,8125 -4,412639 1 -1,63798 

X(-1) -0,0828 -1,63798 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,07606 -0,23222 -3,170378 5 
DIFD(-1) 0,360764 2,26753 

DIF2 
c 0,502222 1,61547 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,83571 -4,440614 1 -1,49359 

X(-1) -0,07966 -1,49359 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,07823 -0,23886 -3,179186 5 
DIFD(-1) 0,406518 2,3912 
DIFD(-2) -0,15298 -0,86168 

GR~CIA 
DIFO 

c 0,180058 0,648106 34 1156 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,17644 -0,86029 -4,470235 1 -0,20113 
X(-1) -0,92133 -0,20113 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08053 -0,24588 -3,188512 5 

DIF1 
c 0,324431 1,603 33 1089 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,18179 -0,88636 -4,501652 1 -1,58417 

X(-1) -0,05356 -1,58417 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08297 -0,25333 -3,198403 5 
DIFD(-1) 0,740183 5,68442 

DIF2 
c 0,233212 1,08798 32 1024 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,18747 -0,91406 -4,535031 1 -0,93486 

X(-1) -0,03422 -0,93486 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08556 -0,26125 -3,208913 5 
DIFD(-1) 0,906583 5,14204 
DIFD(-2) -0,26603 -1,40064 

IT ALIA 
DIFO 

c 0,128754 0,345071 37 1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,16214 -0,79054 -4,386176 1 0,05594 
X(-1) 0,002593 0,05594 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,074 -0,22595 -3,162046 5 

1m 
c 0,323244 o,8n383 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,18664 -0,8125 -4,412639 1 -0,48783 

X(-1) -0,02276 -0,48783 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,07606 -0,23222 -3,170378 5 
DIFD(-1) 0,223501 1,31236 

.mfa 
c 0,280253 0,713395 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,83571 -4,440614 1 -0,26005 

X(-1) -0,01311 -0,26005 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,07823 -0,23886 -3,179186 5 
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DIFD(-1) 0,209033 1,14611 
DIFD(-2) -0,12134 -0,67964 

IRLANDA 
DIFO 

c 0,70081 1,62815 37 1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,16214 -0,79054 -4,386176 1 -1,27869 
X(-1) -0,04825 -1,27869 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,07 4 -0,22595 -3,162046 5 

DIF1 
c 0,684738 1,74607 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,16664 -0,8125 -4,412639 1 -1,63269 

X(-1) -0,05538 -1,63269 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,07606 -0,23222 -3,170378 5 
DIFD(-1) 0,504086 3,46468 

DIF2 
c 0,679453 1,61114 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,63571 -4,440614 1 -1,4793 

X(·1) -0,05371 -1,4793 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,07823 -0,23886 -3,179186 5 
DIFD(-1) 0,540716 3,13056 
DIFD(-2) -0,0762 -0,43434 

LUXEMBURGO 
DIFO 

c 1,15188 2,92409 20 400 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,29995 -1,4625 -5,19595 1 -2,78001 
X(·1) -0,42933 -2,78001 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,1369 -0,418 -3,417 5 

DIF1 
c 0,792054 1,70467 19 361 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,31574 -1,53947 -5,288711 1 -1,6638 

X(·1) -0,30434 -1,6838 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,14411 -0,44 -3,446205 5 
DIFD(-1) 0,117582 0,590681 

DIF2 
c 1,05471 2,01088 18 324 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,33328 -1,625 -5,391n8 1 -2,0046 

X(·1) -0,41263 -2,0046 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,15211 -0,46444 -3,478656 5 
DIFD(-1) 0,257565 0,993226 
DIFD(-2) 0,201606 0,968197 

HOLANDA 
DIFO 

c 0,46545 1,61211 37 1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,16214 -0,79054 -4,386176 1 -1,35555 
X(·1) -0,05955 -1,35555 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,074 -0,22595 -3,162046 5 

DIF1 
c 0,458308 1,70466 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,16664 -0,8125 -4,412639 1 -1,73528 

X(·1) -0,70008 -1,73528 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,07606 -0,23222 -3,170378 5 
DIFD(-1) 0,479592 3,22962 

.R!f! 
c 0,463008 1,62251 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,83571 -4,440614 1 -1,54503 

X(-1) -0,06604 -1,54503 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,07823 -0,23886 -3,179186 5 
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Sheet1 

DIF0(-1) 0,554781 3,27278 
DIF0(-2) -0,16947 -0,97858 

j!ORTU§Ab 
DIFO 

c 0,568551 1,57057 34 1156 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,17644 -0,86029 -4,470235 1 -1,332fT 

X(-1) -0,08281 -1,33217 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08053 -0,24588 -3,188512 5 

DIF1 
c 0,69014 2,10171 33 1089 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,18179 -0,88636 -4,501652 1 -2,07621 

X(-1) -0,1166 -2,07621 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08297 -0,25333 -3,198403 5 

DIF0(-1) 0,521125 3,41714 

DIF2 
c 0,749931 2,06892 32 1024 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,18747 -0,91406 -4,535031 1 -2,01256 

X(-1) -0,12544 -2,01256 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,08556 -0,26125 -3,208913 5 

DIF0(-1) 0,514676 2,92199 
DIF0(-2) 0,015689 0,084581 

REJNQYNigQ 
DIFO 

c 0,502695 1,57897 37 1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,16214 -0,79054 -4,386176 1 -1,25751 

X(-1) -0,05826 -1,25751 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,074 -0,22595 -3,162046 5 

DIE! 
c 0,47436 1,65409 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,16664 -0,8125 -4,412639 1 -1,68445 

X(-1) -0,06956 -1,68445 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,07606 -0,23222 -3,170378 5 

DIF0(-1) 0,52786 3,64394 

1m 
c 0,410066 1,43512 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,1714 -0,83571 -4,440614 1 -1,2359> 

X(-1) -51114 -1,2359 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,07823 -0,23886 -3,179186 5 

DIF0(-1) 0,707054 4,41578 
DIFD(-2) -0,36686 -2,22429 
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IPAISES COEF EST t ~MOST~ @00 @1 @2 (!1/T @21T2 VALOR NIVEL EST 
T2 CRITICO SIG T 

ESPANHA c 0,017458 0,032393 18 324 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,018515 -D,090278 -3,542293 1 -1,23808 
DIFB RESID(-1) -0,0503015 -1,23808 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,008451 -o,025802 -2,896353 5 

DIF7 c 0,046915 0,101014 19 361 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,016618 -D,081 025 -3,531143 1 -1,83559 
RESID(-1) -0,569571 -1,83559 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,007584 -o,023158 -2,892842 5 

DIF 5 c 0,390974 0,724095 21 441 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,013803 -D,066327 -3,51343 1 -2,4427 
RESID(-1) -0,682718 -2,4427 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006209 -o,018957 -2,887266 5 

DIF4 c 0,302688 0,596988 22 484 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,012395 -D,060434 -3,506329 1 -2,31621 
RESID(-1) -0,541432 -2,31621 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,005657 -D,017273 -2,88503 5 

DIF3 c 0,550536 1,08058 23 529 -3,4335 -5,999 -29,25 -Q,01134 -D,055293 -3,500133 1 -3,06323 
RESID(-1) -0,613523 -3,06323 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,005176 -Q,015803 -2,883079 5 

DIF2 c 0,650067 1,28457 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,010415 -D,050781 -3,494696 1 -2,98225 
RESID(-1) -o,01469 -2,98225 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,004753 -D,014514 -2,881367 5 0 

DIF1 c 0,432211 0,872748 25 625 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,009598 -D,0468 -3,489898 1 -2,66501 
RESID(-1) -0,413747 -2,66501 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,004381 -D,013376 -2,879857 5 0 

DIFO c 0,330642 0,707797 26 676 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,008874 -0,043269 -3,485643 1 -2'.~ 
RESID(-1) -0,375564 -2,88982 -2,8621 -2,738 -8,36 -Q,00405 -D,012367 -2,878517 5 0 

BELGICA 
DIFB c 0,0136482 0,239815 18 324 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,018515 -D,090278 -3,542293 1 -D,665871 

RESID(-1) 0,583587 -0,665871 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,008451 -D,025802 -2,896353 5 0 

DIF7 c 0,11783 0,2881 19 361 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,016618 -D,081025 -3,531143 1 -2,23406 
RESID(-1) -Q,820468 -2,23406 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,007584 -D,023158 -2,892842 5 0 

DIF8 c 0,125033 0,284955 20 400 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,014998 -D,073125 -3,521623 1 -1,13909 
RESID(-1) -0,735024 -1,13909 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006845 -Q,0209 -2,889845 5 

DIF5 c 0,039032 0,098617 21 441 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,013603 -D,066327 -3,51343 1 -2,07782 
RESID(-1) -0,663896 -2,07782 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006209 -D,018957 -2,887266 5 

DIF4 c 0,262348 0,710101 22 484 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,012395 -D,060434 -3,506329 1 -3,20288 
RESID(-1) 0,686584 -3,20288 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,005657 -D,017273 -2,88503 5 
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DIF3 IC 0,431696 1,16465 23 529 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,01134 -0,073125 -3,517965 ~~~ -4,802141 RESI0(-1) -1,34097 -4,80214 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006845 -0,0209 -2,889845 

DIF2 lc 0,265535 0,673589 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,010415 -0,050781 -3,494696 111 -3,76619' 
RESID(-1) -0,883269 -3,76619 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,004753 -0,014514 -2,881367 5 

DIF1 lc 0,152532 0,389139 25 625 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,009598 -0,0468 -3,489898 111 -3,365 
RESI0(-1) -0,653047 -3,365 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,004381 -0,013376 -2,879857 5 

DIFO lc 0,164001 0,425714 26 676 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,008874 -0,043269 -3,485643 ~~~ -3,26126: 
RESI0(-1) -0,526112 -3,26126 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,00405 -0,012367 -2,878517 

GRECIA c 0,814154 0,514908 18 324 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,018515 -0,090278 -3,542293 111 -1,13623 
DIF8 RESI0(-1) -0,606502 -1,13623 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,008451 -0,025802 -2,896353 

DIF3 c 0,658933 0,717064 23 529 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,01134 -0,055293 -3,500133 !II -1,892591 
RESI0(-1) 0,535065 -1,89259 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,005176 -0,015803 -2,883079 

DIF2 lc 1,00791 1,26098 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,010415 -0,050781 -3,494696 !II -3,635321 
RESI0(-1) -0,710665 -3,63532 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,004753 -0,014514 -2,881367 

DIF1 lc 0,535452 0,672446 25 625 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,009598 -0,0468 -3,489898 !II -3,32391 
RESID(-1) -0,527384 -3,32391 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,004381 -0,013376 -2,879857 

DIFO lc 0,296943 0,369038 26 676 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,008874 -0,043269 -3,485643 !II -2,59404 
RESID(-1) -0,366215 -2,59404 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,00405 -0,012367 -2,878517 

FRAN!;CA c -0,981099 0,055289 11 121 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,049579 -0,241736 -3,724814 111-0,981 
DIF8 RESI0(-1) -1,87123 -0,981545 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,022628 -0,069091 -2,953819 

DIF5 c -0,22004 -0,59369 14 196 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,030607 -0,149235 -3,613342 111 -1,n4061 
RESI0(-1) -0,595409 -1,n406 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,013969 -0,042653 -2,918722 

,2!F4 lc -0,193923 -0,651114 15 225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,026662 -0,13 -3,590162 111 -2,20681 
RESI0(-1) -0,496307 -2,2068 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,012169 -0,037156 -2,911424 

DIF3 lc -0,138713 -0,542583 16 256 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,023434 -0,114258 -3,571191 111 -2,497131 
RESI0(-1) -0,393185 -2,49713 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,010695 -0,032656 -2,905452 5: 

DIF2 lc -0,005576 -0,0021018 17 289 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,020758 -0,101211 -3,555469 111 -2,3511 
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RESID{-1) -0,313316 -2,3511 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,009474 -0,028927 -2,900501 51 

DIF1 lc 0,115805 0,396788 18 324 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,018515 -0,090278 -3,542293 111 -1,452931 
RESID{-1) -0,19867 -1,45293 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,008451 -0,025802 -2,896353 51 

DIFO lc 0,19079 0,634754 19 361 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,016618 -0,081025 -3,531143 1II-0,759527i 
RESID(-1) -0,104703 -0,759527 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,007584 -0,023158 -2,892842 5 

Tem autocorrela~io ljung box 2 

IRLANDA c 0,1233 0,174385 19 361 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,016618 -0,081025 -3,531143 111 -1,51271 
DIF7 RESID(-1) -0,357304 -1,51271 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,007584 -0,023158 -2,892842 5 

DIF8 c -0,92773 -1,29949 20 400 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,014998 -0,073125 -3,521623 ~I' 0,041688 RESID(-1) 0,095871 0,041688 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006845 -0,0209 -2,889845 

DIF 5 lc -0,373909 -0,504926 21 441 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,013603 -0,066327 -3,51343 111 -0,417771 
RESID(-1) -0,096347 -0,41777 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006209 -0,018957 -2,887266 

DIF 4 lc -0,279031 -0,401711 22 484 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,012395 -0,060434 -3,506329 111-0,3355251 
RESID(-1) -0,071015 -0,335525 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,005657 -0,017273 -2,88503 5 

DIF3 lc 0,049024 0,073307 23 529 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,01134 -0,055293 -3,500133 111 -1,002571 
RESID(-1) -0,193498 -1,0025711 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,005176 -0,015803 -2,883079 

DIF2 lc 0,091731 0,146561 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,010415 -0,050781 -3,494696 111 -1,5621 
RESID(-1) -0,259392 -1,5621 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,004753 -0,014514 -2,881367 s, 

DIF1 lc 0,126956 0,21365 25 625 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,009598 -0,0468 -3,489898 111 -2,46243! 
RESID(-1) -0,337256 -2,46243 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,004381 -0,013376 -2,879857 51 

DIF 0 lc -0,123059 -0,195675 26 676 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,008874 -0,043269 -3,485643 
RESID(-1) -0,207998 -1,52808 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,00405 -0,012367 -2,878517 

hetereoscedastlcldade 
autocorrela~io ljung-boxQ3,5,6, 7 

LUXEMBUR -0,05239 -67462 18 324 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,018515 -0,090278 -3,542293 
DIFB -0,501208 -0,759313 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,008451 -0,025802 -2,896353 

DIF7 c -0,310892 -0,462525 19 361 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,016618 -0,081025 -3,531143 
RESID(-1) -0,212631 -0,368486 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,007584 -0,023158 -2,892842 

DIF 5 lc -0,104501 -0,184516 21 441 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,013603 -0,066327 -3,51343 
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RESID(-1) -0,49567 -1,06168 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006209 -O,Q18957 -2,887266 51 

DIF4 lc 0,0199292 0,0391597 22 484 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,012395 -0,060434 -3,506329 111 -1,4691 
RESID(-1) -0,57429 -1,4691 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,005657 -0,017273 -2,88503 5 

QIF3 lc 0,300526 0,607238 23 529 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,01134 -0,055293 -3,500133 111 -2,83229 
RESID(-1) -0,863814 -2,83229 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,005176 -0,015803 -2,883079 5 

DIF2 lc 0,207295 0,449442 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,010415 -0,050781 -3,494696 111 -3,17344 
RESID(-1) -0,758586 -3,17344 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,004753 -0,014514 -2,881367 5 

DIF1 lc 0,121095 0,272696 25 625 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,009598 -0,0468 -3,489898 ~~~ -3,011 
RESID(-1) -0,579666 -3,0119 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,004381 -0,013376 -2,879857 

DIFO lc 0,056756 0,130025 26 676 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,008874 -0,043269 -3,485643 111 -2,59451 
RESID(-1) -0,43262 -2,59451 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,00405 -0,012367 -2,878517 5. 

I 
REINOUNIDO -0,514577 -0,760472 18 324 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,018515 -0,090278 -3,542293 ~ll-0,596508 DIFB lc -0,148857 -0,596508 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,008451 -0,025802 -2,896353 

RESI0(-1) 
DIF7 lc -0,501466 -0,856604 19 361 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,016618 -0,081025 -3,531143 111 -0,528224: 

RESID(-1) -0,109007 -0,528224 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,007584 -0,023158 -2,892842 5. 

DIF6 lc -0,402389 -0,692572 20 400 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,014998 -0,073125 -3,521623 111 -1,39874 
RESID(-1) -0,258809 -1,39874 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006845 -0,0209 -2,889845 5, 

.QIF5 lc -0,935231 -1,60058 21 Tem Autocorrela9io Ljung-Box G5,6,7 
RESI0(-1) -0,265333 -1,46864 

DIF4 lc -0,322965 -0,42473 2211Tem Hetereoscedastlcldade 
RESI0(-1) -0,249763 -1,08386 

DIF 3 lc 0,161896 0,202515 23IITem Hetereoscedastlcldade 
RESI0(-1) -0,367686 -1,63624 

DIF2 lc 0,228686 0,312585 2411Tem Hetereoscedastlcldade 
RESI0(-1) -0,402441 -2,21062 

DIF1 lc 0,046881 0,0673 2511Tem Hetereoscedastlcldade 
RESI0(-1) -0,336421 -2,16904 .. .. . .::::" / 
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DIFO lc 0,090496 0,132999 26IITem Hetereoscedastlcldade 
RESID(-1) -0,278069 -2,00209 

,IT ALIA c 0,316613 -0,760472 18 324 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,018515 -0,090278 -3,542293 II -2,64901 
DIFB RESID(-1) -0,618884 -0,596508 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,008451 -0,025802 -2,896353 

DIF7 0,055 0,121489 19 361 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,016618 -0,081025 -3,531143 111 -1,84551 
-0,387341 -1,84551 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,007584 -0,023158 -2,892842 5, 

DIF8 I 0,05266 0,126026 20 400 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,014998 -0,073125 -3,521623 111 -1,70891 
-0,301969 -1,70891 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006845 -0,0209 -2,889845 5 

DIF 5 I 0,08395 0,179274 21 441 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,013603 -0,066327 -3,51343 111 -1,037521 
-0,203045 -1,03752 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006209 -0,018957 -2,887266 5 

DIF4 I -0,023309 -0,049959 22 484 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,012395 -0,060434 -3,506329 ~~~ -1,43701 
-0,26872 -1,43701 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,005657 -0,017273 -2,88503 

DIF 3 I 0,339961 0,64793 23 529 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,01134 -0,055293 -3,500133 111 -2,726251 
-0,49605 -2,72625 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,005176 -0,015803 -2,883079 5: 

DIF2 I '0,614875 1,16298 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,010415 -0,050781 -3,494696 111 -3,52821 
-0,537255 -3,52821 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,004753 -0,014514 -2,881367 

DIF 1 I 0,423312 0,827798 25 625 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,009598 -0,0468 -3,489898 ~~~ -3,2911 
-0,411657 -3,29113 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,004381 -0,013376 -2,879857 

DIFO I 0,401009 0,786543 26 676 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,008874 -0,043269 -3,485643 111 -2,77 424! 
-0,31225 -2,77424 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,00405 -0,012367 -2,878517 

PORTUGAL c -0,036218 -0,027941 15 225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,026662 -o, 13 -3,590162 111-0,6012671 
DIFB RESID(-1) -0,234527 -0,601267 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,012169 -0,037156 -2,911424 

DIF7 c -0,180605 -0,176018 16 256 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,023434 -o, 114258 -3,571191 II -0,956675! 
RESID(-1) -0,269983 -0,956675 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,010695 -0,032656 -2,905452 

DIF8 lc -0,926871 -0,816634 17 289 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,020758 -o, 101211 -3,555469 111 0,109419: 
RESID(-1) 0,034675 0,109419 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,009474 -0,028927 -2,900501 

DIF 5 lc -0,229635 -0,216966 18 Tem autocorrelaqio LJung-Box Q7 
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RESID(-1) -0,166736 -0,578644 

DIF 4 lc -0,653366 -0,668421 19 361 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,016618 -0,081025 -3,531143 111-0,033439 
RESID(-1) -0,0898359 -0,033439 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,007584 -0,023158 -2,892842 5' 

DIF3 lc 0,357928 0,337017 20 400 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,014998 -0,073125 -3,521623 ~I' -1.69242 RESID(-1) -0,443613 -1,69242 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006845 -0,0209 -2,889845 

DIF2 lc 0,363972 0,380233 21 441 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,013603 -0,066327 -3,51343 111 -1,84914 
RESID(-1) -0,387454 -1,84914 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006209 -0,018957 -2,887266 5 

DIF1 lc -0,049686 -0,5343 22 484 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,012395 -0,060434 -3,506329 111 -1,33657 
RESID(-1) -0,253266 -1,33657 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,005657 -0,017273 -2,88503 5 

DIFO lc 0,466916 0,496791 23 529 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,01134 -0,055293 -3,500133 111 -3,008441 
RESID(-1) -0,472942 -3,00844 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,005176 -0,015803 -2,883079 

IALEMANHA 
I 

DIF8 IC -0,040208 -0,109525 17 289 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,020758 -0,101211 -3,555469 111 -1,52983 
RESID(-1) -0,382857 -1,52983 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,009474 -0,028927 -2,900501 5 

DIF7 lc -0,036033 -0,10691 18 324 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,018515 -0,090278 -3,542293 111 -1,20645: 
RESID(-1) -0,252768 -1,20645 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,008451 -0,025802 -2,896353 5, 

DIF6 lc -a,o34n3 -0,9265 19 361 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,016618 -0,081025 -3,531143 111-0,6369621 
RESID(-1) -1,44956 -0,636962 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,007584 -0,023158 -2,892842 5, 

DIF5 lc 0,094846 0,281338 20 400 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,014998 -0,073125 -3,521623 ~I' -1.20645! RESID(-1) -0,270947 -1,44643 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006845 -0,0209 -2,889845 

DIF4 lc 0,18213 0,355381 21 441 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,013603 -0,066327 -3,51343 ~I' -1.60421 RESID(-1) -0,24966 -1,60421 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006209 -0,018957 -2,887266 

DIF3 lc -0,152673 -0,41371 22 484 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,012395 -0,060434 -3,506329 111 -1,20645 
RESID(-1) -267997 -1,50516 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,005657 -0,017273 -2,88503 

DIF2 lc -0,28983 -O,Q765 23 529 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,01134 -0,055293 -3,500133 111 -1,37231 
RESID(-1) -0,239118 -1,3723 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,005176 -0,015803 -2,883079 

DIF1 lc 0,089979 0,244541 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,010415 -0,050781 -3,494696 ~I' -2.04257 
RESID(-1) -0,318528 -2,04257 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,004753 -0,014514 -2,881367 
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DIFO lc 0,042217 0,120641 25 625 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,010415 -0,050781 -3,494696 ~I' -1.90383 RESID{-1) -0,26422 -1,90383 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,004753 -0,014514 -2,881367 

I 
FINLANDIA 
DIFB IC -0,079359 -0,161351 18 324 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,018515 -0,090278 -3,542293 111 -1,53962 

RESID(-1) -0,417848 -1,53962 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,008451 -0,025802 -2,896353 5 

DIF7 lc -0,216333 -0,500621 19 361 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,016618 -0,081025 -3,531143 111 -1,57803 
RESID(-1) -0,367558 -1,57803 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,007584 -0,023158 -2,892842 5 

DIF6 lc -0,230794 -0,589228 20 400 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,014998 -0,073125 -3,521623 111 -1,611161 

RESID(-1) -0,319645 -1,61116 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006845 -0,0209 -2,889845 5' 

DIF5 lc -0,217275 -0,611426 21 441 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,013603 -0,066327 -3,51343 111 -1,53681 
RESID(-1) -0,267204 -1,53681 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006209 -0,018957 -2,887266 5. 

DIF4 lc -o,2n583 -0,866858 22 484 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,018515 -0,090278 -3,542293 ~I' -2.04897 RESID(-1) -0,299599 -2,04897 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,008451 -0,025802 -2,896353 

DIF 3 lc -0,107393 -0,250399 23 529 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,016618 -0,081025 -3,531143 111 -2,9221 
RESID(-1) -0,480082 -2,9221 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,007584 -0,023158 -2,892842 51 

DIF2 lc 0,114228 0,24908 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,014998 -0,073125 -3,521623 111 -2,41191 
RESID(-1) -0,379023 -2,41191 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006845 -0,0209 -2,889845 5. 

Durbin's h alternative 
DIF1 lc 0,084324 0,194714 25 625 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,013603 -0,066327 -3,51343 1 II -2,480571 

RESID(-1) -0,331987 -2,48057 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006209 -0,018957 -2,887266 

DIFO lc o,2805n 0,619326 26 676 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,008874 -0,043269 -3,485643 111 -2,4B1n! 
RESID(-1) -0,318124 -2,4B1n -2,8621 -2,738 -8,36 -0,00405 -0,012367 -2,878517 

I 
.SUECIA .-

IC 324 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,018515 -0,090278 -3,542293 111 -1,66201 DIFB 0,56849 0,684086 18 
RESID(-1) -1,05983 -1,66201 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,008451 -0,025802 -2,896353 51 

DIF7 lc 0,254848 0,33589 19 361 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,016618 -0,081025 -3,531143 111 -1,127541 
RESID(-1) -0,603245 -1,12754 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,007584 -0,023158 -2,892842 

DIF6 lc 0,170924 0,252531 20 400 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,014998 -0,073125 -3,521623 ~ll-0,980411 
RESID(-1) -0,45525 -0,980411 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006845 -0,0209 -2,889845 
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DIF5 IC 0,163594 0,272087 21 441 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,013603 -0,066327 -3,51343 ~~~ -1.127541 RESID(-1) -0,493958 -1,22822 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006209 -0,018957 -2,887266 

DIF4 lc 0,210405 0,394568 22 484 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,012395 -0,060434 -3,506329 111 -1,79954 
RESID(-1) -0,605463 -1,79954 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,005657 -0,017273 -2,88503 5 

DIF3 lc 0,24791 0,515851 23 529 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,01134 -0,055293 -3,500133 ~~~ -2,25288 RESID(-1) -0,5897 -2,25288 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,005176 -0,015803 -2,883079 

DIF2 lc 0,21186 0,463364 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,010415 -0,050781 -3,494696 111 -2,00641 
RESID(-1) -464674 -2,0064 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,004753 -0,014514 -2,881367 

DIF1 lc 0,126582 0,294765 25 625 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,009598 -0,0468 -3,489898 ~~~ -1 ,93371 
RESID(-1) -0,389712 -1,93371 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,004381 -0,013376 -2,879857 

DIFO lc 0,134183 0,323542 26 676 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,008874 -0,043269 -3,485643 1 
RESID(-1) 0,505726 -3,06305 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,00405 -0,012367 -2,878517 51 

HOLANDA 
DIFB IC 0,76534 0,548754 13 169 -3,4335 -5,999 -29,25 -o,035497 -0,1730n -3,642074 111 0,35897~ 

RESID(-1) 0,939152 0,358979 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,016201 -0,049467 -2,92n69 51 

DIF7 lc -0,30n3s -0,470528 14 196 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,030607 -o, 149235 -3,613342 1 'I -0,828337: 
RESID(-1) -0,97878 -0,828337 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,013969 -0,042653 -2,918722 5 

DIF8 lc -o,22nse -o,5950n 15 225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,026662 -o, 13 -3,590162 
RESID(-1) -0,815557 -1,28323 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,012169 -0,037156 -2,911424 

DIF5 lc -0,127957 -0,468017 16 256 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,023434 -0,114258 -3,571191 1 
RESID(-1) -0,619308 -1,53698 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,010695 -0,032656 -2,905452 5! 

DIF 4 lc 0,054776 0,211749 17 289 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,020758 -o, 101211 -3,555469 
RESID(-1) -0,363867 -1,00825 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,009474 -0,028927 -2,900501 

DIF3 lc 0,033253 0,145854 18 324 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,018515 -0,090278 -3,542293 1 
RESID(-1) -0,422494 -1,44426 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,008451 -0,025802 -2,896353 5 

DIF2 lc -0,030267 -0,140742 19 361 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,016618 -0,081025 -3,531143 !II -2,30891 
RESID(-1) -0,548272 -2,30891 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,007584 -0,023158 -2,892842 
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DIF1 IC -0,104566 -0,51139 20 400 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,014998 -0,073125 -3,521623 111 -3,96161 
RESID(-1) -0,64836 -3,96161 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006845 -0,0209 -2,889845 5 

DIFO lc -0,138952 -0,607209 21 441 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,013603 -0,066327 -3,51343 111 -2,91559 
RESID(-1) -0,461313 -2,91559 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006209 -0,018957 -2,887266 5! 

I 
AUSTRIA 
DIF8 IC 0,136569 0,398776 18 324 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,018515 -0,090278 -3,542293 ~I' -1 ,383881 RESID(-1) -1,15211 -1,38368 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,008451 -0,025802 -2,896353 

DIF7 lc 0,086107 0,277667 19 361 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,016618 -0,081025 -3,531143 ~I' -1 .357081 RESID(-1) -0,962657 -1,35708 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,007584 -0,023158 -2,892842 

DIF8 lc 0,07966 0,28658 20 400 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,014998 -0,073125 -3,521623 111 -1,48805: 
RESID(-1) -0,880899 -1,48805 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006845 -0,0209 -2,889845 5 

DIF5 lc 0,079842 0,314714 21 441 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,013603 -0,066327 -3,51343 111 -2,10603 
RESID(-1) -1,00084 -2,10603 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,006209 -0,018957 -2,887266 5. 

DIF4 lc 0,128735 0,434189 22 484 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,012395 -0,060434 -3,506329 111 -1,975091 
RESID(-1) -0,891279 -1,97509 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,005657 -0,017273 -2,88503 51 

DIF3 lc 0,176701 0,726885 23 529 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,01134 -0,055293 -3,500133 ~I' -3.76391 RESID(-1) -1,13086 -3,76391 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,005176 -0,015803 -2,883079 

DIF2 lc 0,132832 0,545847 24 576 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,010415 -0,050781 -3,494696 111 -3,26873 
RESID(-1) -0,813082 -3,26873 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,004753 -0,014514 -2,881367 5 

DIF1 lc 0,13291 0,574553 25 625 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,009598 -0,0468 -3,489898 111 -3,48421 
RESID(-1) -0,678782 -3,48421 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,004381 -0,013376 -2,879857 5 

DIFO lc 0,116902 0,52315 26 676 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,008874 -0,043269 -3,485643 111 -3,34219 
RESID(-1) -0,53517 -3,34219 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,00405 -0,012367 -2,878517 5 

COINTEGRACAO ENTRE TAXA DE DESEMPREGO TOTAL E REMUNERACAO SALARIAL PER CAPITA 
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tAises £QR §Ll ~MOST~ 900 91 92 91/T 92112 VALOR NIVEL EST 
T2 CRITICO SIG T 

aE_LGICA 
DIFO c o.1n975 0,50743 37 1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,004382 -0,021366 -3,459248 1 -5,32178 

RESID(-1) 0,783021 -5,32178 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002 -0,006107 -2,870207 5 
Ljung-Box Q4,5,8 -2,5671 -1,438 -4,48 -0,00105 -0,003272 -2,571423 10 

DIF1 c 0,193056 0,596574 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,004629 -0,022569 -3,460698 1 -2,48274 
RESID(-1) -0,447089 -2,48274 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002113 -0,006451 -2,870663 5 

Ljung-Box Q 5,8, 7 -2,5671 -1,438 -4,48 -0,00111 -0,003457 -2,571666 10 
DIF2 c 0,229235 0,679924 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,004897 -0,023878 -3,482275 1 -2,17804 

RESID(-1) -0,438142 -2,17804 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002235 -0,006824 -2,87116 5 
Ljung-Box Q 5,8,7 -2,5671 -1,438 -4,48 -0,00117 4 -0,003657 -2,571931 10 

DIF3 c 0,337994 1,02605 34 1156 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,005189 -0,025303 -3,463992 1 -1,89583 
RESID(-1) -0,392399 -1,89583 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002369 -0,007232 -2,8717 5 

-2,5671 -1,438 -4,48 -0,001244 -0,003875 -2,572219 10 

~LEMANHA 
DIFO c -0,027966 -0,090908 37 1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,004382 -0,021366 -3,459248 1 -2,37242 

RESID(-1) -0,273569 -2,37242 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002 -0,006107 -2,870207 s 
-2,5671 -1,438 -4,48 -0,00105 -0,003272 -2,571423 1C 

DIF1 c -0,05004 0,162837 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,004629 -0,022569 -3,460698 1 -2,41663 
RESID(-1) -0,296117 -2,41663 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002113 -0,006451 -2,870663 E 

Durbln'sh•-5,5343 -2,5671 -1,438 -4,48 -0,00111 -0,003457 -2,571666 1C 

~ 
1156 -3,4335 -29,25 -0,005189 -0,025303 -3,463992 -1,5n49 DIFO c 0,038961 0,167163 34 -5,999 1 

RESID(-1) -0,163003 -1,5n49 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002369 -0,007232 -2,8717 
1~ -2,5671 -1,438 -4,48 -0,001244 -0,003875 -2,572219 

DIF1 
c 0,037367 o,15n52 33 1089 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,005509 -0,02686 -3,465868 1 -1,91094 
RESID(-1) -0,210987 -1,91094 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002514 -0,0076n -2,872291 5 

DIF2 -2,5671 -1,438 -4,48 -0,00132 -0,004114 -2,572534 1C c 0,029171 0,119121 32 1024 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,005858 -0,028564 -3,467923 1 -1,36068 
RESID(-1) -0,16n44 -1,36068 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002674 -0,008164 -2,872938 

1~ -2,5671 -1,438 -4,48 -0,001404 -0,004375 -2,572879 

ESPANHA 
DIFO c 0,054148 0,071494 34 1156 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,005189 -0,025303 -3,463992 1 -4,39862 

RESID(-1) -0,760329 -4,39862 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002369 -0,007232 -2,8717 5 
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-2,5671 -1,438 -4,48 -0,001244 -0,003875 -2,572219 
DIF 1 I I' 

c 0,189244 -Q,242527 

~ 
1089 -3,4335 -5,999 -29,25 -Q,005509 -Q,02686 -3,465868 1 

RESID(-1) -Q,674057 -2,98654 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002514 -o,oo76n -2,872291 51 
DIF 2 I -2,5671 -1,438 -4,48 -o,00132 -0,004114 -2,572534 10 c 0,112197 0,153709 1024 -3,4335 -5,999 -29,25 -Q,005858 -0,028564 -3,467923 ~,, -1,48168 

RESID(-1) -Q,359147 -1,48168 -2,8621 -2,738 -8,36 -o,002674 -0,008164 -2,872938 

" 
-2,5671 -1,438 -4,48 -0,001404 -0,004375 -2,572879 1ol 

FRAN~A 
lc DIFO 0,024873 0,080259 

3711 
1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -Q,004382 -0,021366 -3,459248 111 -4,0731 

RESID(-1) -Q,657468 -4,07312 -2,8621 -2,738 -8,36 -Q,002 -0,006107 -2,870207 5 
.. -2,5671 -1,438 -4,48 -Q,00105 -0,003272 -2,571423 101 

DIF 1 I 
c -Q,040567 -Q,129434 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,004629 -0,022569 -3,460698 1 I -2,59664! 
RESID(-1) -Q,534425 -2,59664 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002113 -0,006451 -2,870663 5 

DIF2 I -2,5671 -1,438 -4,48 -Q,00111 -0,003457 -2,571666 10 c 0,029058 0,089498 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -Q,004897 -0,023878 -3,462275 11 -1,79874 
RESID(-1) -Q,434926 -1,79874 -2,8621 -2,738 -8,36 -Q,002235 -0,006824 -2,87116 5 

-2,5671 -1,438 -4,48 -o,001174 -0,003657 -2,571931 1ol 
I II 

IT ALIA 
DIFO IC 0,042267 0,187821 

3711 
1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -Q,004382 -0,021366 -3,459248 ~I' -2.115171 RESID(-1) -Q,253145 -2,11517 -2,8621 -2,738 -8,36 -o,002 -0,006107 -2,870207 

-2,5671 -1,438 -4,48 -Q,00105 -0,003272 -2,571423 10 
DIF1 I 

.. 
c 0,071186 0,307649 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -Q,004629 -0,022569 -3,460698 11' -1,382891 
RESID(-1) -Q,186051 -1,38289 -2,8621 -2,738 -8,36 -o,002113 -0,006451 -2,870663 5, 

DIF2 I -2,5671 -1,438 -4,48 -Q,00111 -0,003457 -2,571666 10! ,c -o,027547 -0,119814 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -Q,004897 -0,023878 -3,462275 1 
RESID(-1) -Q,287927 -2,00506 -2,8621 -2,738 -8,36 -Q,002235 -0,006824 -2,87116 51 

-2,5671 -1,438 -4,48 -Q,00117 4 -0,003657 -2,571931 1 
I II 

IRLANDA 
DIFO IC 0,112571 0,253208 37 1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -Q,004382 -0,021366 -3,459248 1 

RESID(-1) -0,216409 -2,12949 -2,8621 -2,738 -8,36 -Q,002 -0,006107 -2,870207 5 
Ljung Box Q3,4 -2,5671 -1,438 -4,48 -o,00105 -0,003272 -2,571423 101 

DIF1 I 
c 0,217951 0,507685 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -o,004629 -0,022569 -3,460698 ~I' -1.58661 RESID(-1) -Q,163052 -1,58661 -2,8621 -2,738 -8,36 -Q,002113 -o,006451 -2,870663 

DIF2 I Durbin's h= -2,174 -2,5671 -1,438 -4,48 -Q,00111 -0,003457 -2,571666 10 
c 0,341024 0,790257 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -Q,004897 -0,023878 -3,462275 111 -1,49826 
RESID(-1) -Q,157569 -1,49826 -2,8621 -2,738 -8,36 -Q,002235 -0,006824 -2,87116 
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Sheet1 

ArchTest=4,51039 

II 
-2,5671 -1,438 -4,48 -0,001174 -0,003657 -2,571931 101 

I 
LUXEMBURGO 
DIFO lc 0,057759 0,419388 

3711 
1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,004382 -0,021366 -3,459248 111 -2,71 

RESI0(-1) -0,346469 -2,71228 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002 -0,006107 -2,870207 5 

DIF 1 I 
.. -2,5671 -1,438 -4,48 -0,00105 -0,003272 -2,571423 101 

c 0,073763 0,519568 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,004629 -0,022569 -3,460698 111 -1,94112 
RESI0(-1) -0,283803 -1,94112 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002113 -0,006451 -2,870663 5 

DIF2 I -2,5671 -1,438 -4,48 -0,00111 -0,003457 -2,571666 
101 c 0,078852 0,527853 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,004897 -0,023878 -3,462275 11 -1,627291 

RESI0(-1) -0,268092 -1,62729 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002235 -0,006824 -2,87116 5 
-2,5671 -1,438 -4,48 -0,001174 -0,003657 -2,571931 101 

I II 
HOLANDA 
DIF 0 IC 0,048258 0,172575 

3711 
1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,004382 -0,021366 -3,459248 111 -3,45015! 

RESI0(-1) -0,49164 -3,45015 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002 -0,006107 -2,870207 5 
-2,5671 -1,438 -4,48 -0,00105 -0,003272 -2,571423 1ol 

DIF 1 I 
.. 

c 0,116018 0,415018 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,004629 -0,022569 -3,460698 11 -3,81014 
RESI0(-1) -0,625692 -3,81014 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002113 -0,006451 -2,870663 5 

DIF2 I -2,5671 -1,438 -4,48 -0,00111 -0,003457 -2,571666 10 
c 0,117957 0,411785 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,004897 -0,023878 -3,462275 1 I -2,532651 
RESI0(-1) -0,514335 -2,53265 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002235 -0,006824 -2,87116 5. 

-2,5671 -1,438 -4,48 -0,001174 -0,003657 -2,571931 1 
I II 

PORTUGAL 
DIF 0 IC 0,067439 0,261165 34

11 
1156 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,005189 -0,025303 -3,463992 1 

RESI0(-1) -0,415207 -2,96395 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002369 -0,007232 -2,8717 5 
-2,5671 -1,438 -4,48 -0,001244 -0,003875 -2,572219 101 

DIF1 I 
c 0,114454 0,428919 33 1089 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,005509 -0,02686 -3,465868 
RESI0(-1) -0,426147 -2,63998 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002514 -0,007677 -2,872291 

DIF2 I -2,5671 -1,438 -4,48 -0,00132 -0,004114 -2,572534 
c 0,177944 0,650148 32 1024 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,005858 -0,028564 -3,467923 111 -2,205741 
RESI0(-1) -0,400379 -2,20574 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002674 -0,008164 -2,872938 

-2,5671 -1,438 -4,48 -0,001404 -0,004375 -2,572879 
I II 

REINOUNIDO 
DIFO lc 0,128613 0,449492 

3711 
1369 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,004382 -0,021366 -3,459248 111 -1,75142 

RESID(-1) -0,144889 -1,75142 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002 -0,006107 -2,870207 
Ljung Box Q3,4,5,6,7 -2,5671 -1,438 -4,48 -0,00105 -0,003272 -2,571423 
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DIF1 . 
c 0,215094 0,759967 36 1296 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,004629 -0,022569 -3,460698 111 -1 ,49708 
RESID(-1) -0,125879 -1,49708 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002113 -0,006451 -2,870663 5, 

DIF 2 I -2,5671 -1,438 -4,48 -0,00111 -0,003457 -2,571666 10 
c 0,219218 0,739761 35 1225 -3,4335 -5,999 -29,25 -0,004897 -0,023878 -3,462275 11 -1,24102 
RESID(-1) -0,11051 -1,24102 -2,8621 -2,738 -8,36 -0,002235 -0,006824 -2,87116 5 

dURBIN'S ALTERNATIVE 2,16834 -2,5671 -1,438 -4,48 -0,00117 4 -0,003657 -2,571931 'lu 
I I 
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TSP Version 4.3A 
(04/19/95) DOS/Win 4MB 

Copyright (C) 1995 TSP International 
ALL RIGHTS RESERVED 

02/10/98 2:52 AM 
In case of questions or problems, see your local TSP 
consultant or send a description of the problem and the 
associated TSP output to: 

PROGRAM 

TSP International 
P.O. Box 61015, Station A 

Palo Alto, CA 94306 
USA 

LINE 
I 

****************************************************************** 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 FREQ N; 
2 READ (FILE='teste.xls' FORMAT=EXCEL); 
3 ? Efectuar OLS de Y sobre X com constante; 
3 PLOTS; 
4 OLSQ Y C X; 
5 ? Gerar vector de residues; 
5 UNMAKE @RES RES; 
6 GENR RESID=RES; 
7 ? Gerar variavel "Diferenc;:a"; 
7 GENR DIFRESID=RESID-RESID(-1); 
8 ? ***** Teste ADF com constante e sem trend para analisar 

estacionaridade 
8 ? dos residues *****; 
8 ? Comec;:ar com um ntimero de lags razoavel (por exemplo, 12) e se nao 
8 ? houver problemas de 
8 ? autocorrelac;:ao dos residues, ir retirando as variaveis desfasadas 

DIFRESID 
8 ? com racio-t baixo, parando no ntimero minimo de lags sem gerar 

autocorrelac;:ao 
8 ? dos residues; 
8 REGOPT(PVPRINT,STARS,QLAGS=7) AUTO; 
9 OLSQ DIFRESID91 C RESID(-1) 

0*** WARNING: Name too long: 10-character name DIFRESID91 
is truncated to the 8-character name DIFRESID 

EXECUTION 
******************************************************************************* 

Current sample: 1 to 38 

Equation 1 
============ 

Method of estimation = Ordinary Least Squares 

Dependent variable: Y 
Current sample: 1 to 38 
Number of observations: 38 

Mean of dependent variable 
Std. dev. of dependent var. 

Sum of squared residuals 
Variance of residuals 

Std. error of regression 
R-squared 

6.45263 
3.88189 
211. 082 
5.86340 
2.42145 
. 621414 

Variable 
c 
X 

Estimated 
Coefficient 
9.58159 
-1.15775 

Standard 
Error 

. 565672 

.150610 

ID 

1 
2 

ACTUAL(*) 

2.5000 
2.0000 

FITTED(+) 

8.8869 
2.5193 

* 
*+ 

Adjusted R-squared 
Durbin-Watson statistic 

F-statistic (zero slopes) 
Schwarz Bayes. Info. Crit. 
Log of likelihood function 

t-statistic 
16.9384 
-7.68705 

+ 

RESIDUAL (0) 

-6.3869 0 
-0.5193 

.610898 
1.37209 
59.0907 
1. 90611 
-86.4982 

0 
+ I + 
+ 01 + 



8 

3 1. 5000 4.7191 * + -3.2191 0+ I + 
4 1. 4000 3.4455 * + -2.0455 
5 1. 6000 4.1402 * + -2.5402 
6 1. 7000 4.6033 * + -2.9033 
7 2.4000 4.1402 * + -1.7402 
8 2.8000 5.7610 * + -2.9610 
9 2.2000 3.3298 * + -1.1298 
10 1. 8000 2.0562 + -0.2562 
11 1.7000 2.6351 *+ -0.9351 
12 2.2000 0.08808 + * 2.1119 
13 2.2000 2.0562 + 0.1438 
14 2.3000 3.9086 * + -1.6086 
15 4.2000 5.1822 *+ -0.9822 
16 5.5000 0.7827 + * 4. 7173 
17 6.3000 7.8450 * + -1.5450 
18 6.8000 6.2241 +* 0.5759 
19 7.0000 7. 7292 *+ -0.7292 
20 7.4000 6.1084 + * 1. 2916 
21 9.5000 12.1286 * + -2.6286 
22 11.7000 9.5815 + * 2.1185 
23 12.5000 10.5078 + * 1.9922 
24 12.5000 8.6554 + * 3.8446 
25 11.6000 11.0867 +* 0.5133 
26 11.6000 4.9506 + * 6.6494 
27 11.4000 9.4658 + * 1. 9342 
28 10.0000 8.6554 + * 1. 3446 
29 8.5000 9. 4658 *+ -0.9658 
30 8.1000 6.3399 + * 1.7601 
31 6.6000 7.3819 * + -0.7819 
32 7.3000 7.0346 +* 0.2654 
33 8.9000 9.0027 + -0.1027 
34 10.0000 8.1923 + * 1.8077 
35 9.9000 8.6554 + * 1.2446 
36 9.9000 10.0447 + -0.1447 
37 9.9000 9.0027 + * 0.8973 
38 9.8000 8.8869 + * 0.9131 

*** WARNING in line 7 Procedure GENR: Missing values for series ====> 
RESID (-1): 1 

+0 I + 
0 I + 
0 I + 
+0 I + 
0 I + 
+0 I + 
+ 01 + 
+ 01 + 
+ I 0 
+ 0 + 
+0 I + 
+ 01 + 
+ I + 
+0 I + 
+ 0 + 
+ 01 + 
+ 10+ 
0 I + 
+ I 0 
+ 10+ 
+ I +0 
+ 0 + 
+ I + 
+ 10+ 
+ 10+ 
+ 01 + 
+ 10+ 
+ 01 + 
+ 0 + 
+ 01 + 
+ 10+ 
+ 10+ 
+ 01 + 
+ 0 + 
+ 0 + 

*** WARNING in line 7 Procedure GENR: Some elements of a series set to 
missing values due to missing values. Number ====> 1 

Equation 2 
============ 

Method of estimation = Ordinary Least Squares 

*** WARNING in line 9 Procedure OLSQ: Missing values for series ====> 
DIFRESID: 1, RESID(-1): 1 

Dependent variable: DIFRESID 
Current sample: 2 to 38 
Number of observations: 37 

Mean of dependent variable 
Std. dev. of dependent var. 

Sum of squared residuals 
Variance of residuals 

Std. error of regression 
R-squared 

Adjusted R-squared 
Durbin-Watson statistic 

Ljung-Box Q-statistic1 = 

.197297 
2.82933 
159.289 
4. 55112 
2.13334 
. 447264 
. 431472 
2.16846 
.300859 [ .583] 

Pfig./ 

0 

0 
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Ljung-Box Q-statistic2 
Ljung-Box Q-statistic3 
Ljung-Box Q-statistic4 
Ljung-Box Q-statistic5 
Ljung-Box Q-statistic6 
Ljung-Box Q-statistic7 

ARCH test 
cusum test 

CuSumSq test 
Chow test 

LR het. test (w/ Chow) 
F-statistic (zero slopes) 

Schwarz Bayes. Info. Crit. 
Log of likelihood function 

5. 70878 [. 058] 
5. 72975 [ .126] 
14.4254 ** [. 006] 
19.8247 ** [. 001] 
21.7645 ** [. 001] 
22.2818 ** [.002] 
.573229 [.449] 
1.21436 ** [.005] 
.263355 [.077] 
3. 57375 * [. 039] 
5.07716 * [.024] 
28.3214 
1. 65499 
-79.5071 

Variable 
c 
RESID(-1) 

Estimated 
Coefficient 
.177975 
-.783021 

Standard 
Error 

.350737 

.147135 

t-statistic 
.507430 
-5.32178 

ID ACTUAL(*) FITTED(+) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

5.8676 
-2.6997 
1.1735 
-0.4946 

5.1791 
0.5846 
2.6986 
1.7797 
2.1670 
2.4513 

+ * 

-0.3631 
1.1631 
-1.2208 
1.8313 
0.8735 
-0.6789 
3.0470 
-1.9682 
-1.7524 
0. 6265 
5.6994 
-6.2622 
2.1208 
-1.3051 
2. 0208 
-3.9203 
4. 7472 
-0.1263 
1. 8524 
-3.3313 
6.1361 
-4.7152 
-0.5896 
-2.3104 
2. 7259 
-2.5420 
1.0473 
-0.3682 
1.9104 
-0.5631 
-1.3893 
1.0420 
0.01578 

1. 5406 
2. 4965 
1. 0626 
0.3786 
0.9102 
-1.4757 
0.06541 
1.4376 
0.9470 
-3.5157 
1.3877 
-0.2729 
0.7490 
-0.8334 
2.2362 
-1.4809 
-1.3820 
-2.8324 
-0.2240 
-5.0286 
-1.3365 
-0.8749 
0.9342 
-1.2002 
0.7902 
-0.02988 
0.2584 
-1.2375 
-0.7966 
0.2913 
-0.5246 

* + 

* 

+ 

* + 

*+ 

* + 
* + 
* + 

* + 
* + 

*+ 
+ 

* + 

*+ 
* + 

+ 

*+ 
+ 

+ * 
* + 

+ * 
+ 

+ 
+ * 
+ * 

+ 

+* 
* + 

* + 

+* 
*+ 

+ * 

+* 
+ 

+ * 

+* 
+* 

* 

* 

* 

* 

RES !DUAL ( 0) 

0.6885 
-3.2844 
-1.5250 
-2.2743 
-2.5301 
-1.2882 
-2.7614 
-0.6653 
-0.1891 
-1.0575 

2.1368 
-0.4925 
-1.8178 
-0.8111 

4.7524 
-2.7465 

0.7331 
-1.0321 

1.2719 
-3.0869 

2.5109 
1.3546 
3.2344 

-0.4988 
6.3600 
0.3134 
0.7470 

-1.4355 
1. 7917 

-1.3418 
0.2571 

-0.3383 
1.6520 
0.6744 

-0.5927 
0.7507 
0.5404 

0 
+ 10 + 

0+ I + 
+01 + 
0 I + 
o I + 
+01 + 
0 I + 
+ 0 + 
+ 0 + 
+01 + 
+ I 0 
+ 0 + 
+01 + 
+ 0 + 
+ I + o 
o I + 
+ 10 + 
+01 + 
+ I 0+ 

0+ I + 
+ I o 
+ I 0+ 
+ I +0 
+ 0 + 
+ I + 
+ 10 + 
+ 10 + 
+01 + 
+ I 0+ 
+01 + 
+ I o + 
+ 0 + 
+ I 0+ 
+ 10 + 
+ 0 + 
+ 10 + 
+ 10 + 

0 

******************************************************************************* 

END OF OUTPUT. 

TOTAL NUMBER OF WARNING MESSAGES: 3 

MEMORY USAGE: ITEM: 
UNITS: 

MEMORY ALLOCATED 

DATA ARRAY TOTAL MEMORY 
(4-BYTE WORDS) (MEGABYTES) 

500000 4.0 
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MEMORY ACTUALLY REQUIRED 
CURRENT VARIABLE STORAGE 

1582 
744 

2.1 



E 

TSP Version 4.3A 
(04/19/95) DOS/Win 4MB 

Copyright (C) 1995 TSP International 
ALL RIGHTS RESERVED 

02/10/98 2:53 AM 
In case of questions or problems, see your local TSP 
consultant or send a description of the problem and the 
associated TSP output to: 

PROGRAM 

TSP International 
P.O. Box 61015, Station A 

Palo Alto, CA 94306 
USA 

LINE 
I 

****************************************************************** 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 FREQ N; 
2 READ (FILE='teste.xls' FORMAT=EXCEL); 
3 ? Efectuar OLS de Y sobre X com constante; 
3 PLOTS; 
4 OLSQ Y C X; 
5 ? Gerar vector de residuos; 
5 UNMAKE @RES RES; 
6 GENR RESID=RES; 
7 ? Gerar variave1 "Diferenc;:a"; 
7 GENR DIFRESID=RESID-RESID(-1); 
8 ? ***** Teste ADF com constante e sem trend para analisar 

estacionaridade 
8 ? dos residuos *****; 
8 ? Comec;:ar com urn ntimero de lags razoavel (por exemplo, 12) e se nao 
8 ? houver problemas de 
8 ? autocorrelac;:ao dos residuos, ir retirando as variaveis desfasadas 

DIFRESID 
8 ? com racio-t baixo, parando no ntimero minimo de lags sem gerar 

autocorrelac;:ao 
8 ? dos residuos; 
8 REGOPT(PVPRINT,STARS,QLAGS=7) AUTO; 
9 OLSQ DIFRESID91 C RESID(-1) 

0*** WARNING: Name too long: 10-character name DIFRESID91 
is truncated to the 8-character name DIFRESID 

EXECUTION 
******************************************************************************* 

Current sample: 1 to 35 

Equation 1 
============ 

Method of estimation = Ordinary Least Squares 

Dependent variable: Y 
Current sample: 1 to 35 
Number of observations: 35 

Mean of dependent variable 
Std. dev. of dependent var. 

Sum of squared residuals 
Variance of residuals 

Std. error of regression 
R-squared 

12.1914 
8.23452 
662.522 
20.0764 
4.48067 
.712628 

Variable 
c 

Estimated 
Coefficient 
18.2214 
-2.17130 

Standard 
Error 

X 

ID ACTUAL(*) 

1. 00893 
.240023 

+ 

Adjusted R-squared 
Durbin-Watson statistic 

F-statistic (zero slopes) 
Schwarz Bayes. Info. Crit. 
Log of likelihood function 

t-statistic 
18.0602 
-9.04619 

RESIDUAL (0) 

-1.0909 1 
2 

2.8000 
2.6000 

FITTED(+) 

3.8909 
6.4964 * + -3.8964 

.703920 
1. 51167 
81.8336 
3.14387 
-101.125 

0 
+ 0 + 
o I + 

Pag.1 



E: 

3 2.2000 -3.4915 + * 5.6915 + I 
4 3.0000 -0.01746 + * 3.0175 + I 
5 3.0000 10.6219 * + -7.6219 0 + I 
6 2.5000 0.6339 +* 1.8661 + I 
7 2.6000 12.3589 * + -9.7589 0 + I 
8 3.4000 6. 4964 * + -3.0964 0 I 
9 2.9000 -2.1888 + * 5.0888 + I 
10 2.6000 4.7594 * + -2.1594 +01 
11 3.1000 11.7075 * + -8.6075 0 + I 
12 4.5000 5.1937 + -0.6937 + 0 
13 4.9000 5.4108 + -0.5108 + 0 
14 5.3000 13.0103 * + -7.7103 0 + 
15 7.1000 7.7992 + -0.6992 + 
16 8.8000 13.6617 * + -4.8617 0+ 
17 11.6000 16.9186 * + -5.3186 0+ 
18 14.4000 16.4844 *+ -2.0844 
19 16.3000 19.7413 * + -3.4413 
20 17.8000 15.3987 +* 2.4013 
21 20.6000 20.1756 + 0.4244 
22 21.8000 15.8330 + * 5.9670 
23 21.1000 16.4844 + * 4.6156 
24 20.4000 16.2673 + * 4.1327 
25 19.3000 15.8330 + * 3.4670 
26 17.1000 19.3071 * + -2.2071 
27 16.1000 15.6159 + 0.4841 
28 16.4000 14.3131 +* 2.0869 
29 18.5000 15.3987 + * 3.1013 
30 22.8000 16.2673 + * 6.5327 
31 24.1000 21.9126 + * 2.1874 
32 22.9000 21.6955 +* 1.2045 
33 22.0000 17.5700 + * 4.4300 
34 21.5000 17.5700 + * 3.9300 
35 20.7000 17.5700 + * 3.1300 

*** WARNING in line 7 Procedure GENR: Missing values for series ====> 
RESID (-1): 1 

+0 
0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

*** WARNING in line 7 Procedure GENR: Some elements of a series set to 
missing values due to missing values. Number ====> 1 

Equation 2 

Method of estimation = Ordinary Least Squares 

*** WARNING in line 9 Procedure OLSQ: Missing values for series ====> 
DIFRESID: 1, RESID(-1): 1 

Dependent variable: DIFRESID 
Current sample: 2 to 35 
Number of observations: 34 

Mean of dependent variable 
Std. dev. of dependent var. 

Sum of squared residuals 
Variance of residuals 

Std. error of regression 
R-squared 

Adjusted R-squared 
Durbin-Watson statistic 

Ljung-Box Q-statistic1 
Ljung-Box Q-statistic2 
Ljung-Box Q-statistic3 
Ljung-Box Q-statistic4 

.124142 
5.50755 
623.819 
19.4943 
4.41524 
.376800 
.357325 
2.03802 
.041789 [.838] 
.081324 [.960] 
6.19363 [.103] 
6. 54494 [ .162] 

I 
0 
I 
I 

PF.t<].? 

+0 
0 
+ 

0+ 
+ 
+ 
+0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

0+ 
0 + 

+0 
+0 
0 
0 
+ 

0 + 
0+ 

0 
+ 0 

0+ 
0 + 

0 
0 
0 



E 

Ljung-Box Q-statistic5 7.10856 [.213] 
Ljung-Box Q-statistic6 9.34766 [ .155] 
Ljung-Box Q-statistic7 9.38319 [.226] 

ARCH test 2.36327 [. 12 4] 
CuSum test .509289 [. 619] 

CuSumSq test .192575 [. 339] 
Chow test 7.03498 ** [. 003] 

LR het. test (w/ Chow) 16.7715 ** [ .000] 
F-statistic (zero slopes) 19.3479 

Schwarz Bayes. Info. Crit. 3.11693 
Log of likelihood function -97.7054 

Estimated Standard 
Variable Coefficient Error t-statistic 
c .054148 .757375 .071494 
RESID(-1) -.760329 .172856 -4.39862 

ID ACTUAL(*) FITTED(+) RESIDUAL(O) 
0 

2 -2.8056 0.8836 * + -3.6891 0 I + 
3 9.5880 3.0167 + * 6.5712 + I + 0 
4 -2.6741 -4.2733 +* 1. 5992 + I 0+ 
5 -10.6393 -2.2401 * + -8.3992 0 + I + 
6 9.4880 5.8493 + * 3.6387 + I 0 
7 -11.6250 -1.3647 * + -10.2603 0 + I + 
8 6.6625 7.4741 *+ -0.8116 + 0 + 
9 8.1852 2.4085 + * 5. 7767 + I +0 
10 -7.2481 -3.8150 * + -3.4332 0 I + 
11 -6.4481 1.6960 * + -8.1441 0 + I + 
12 7.9139 6.5987 +* 1.3152 + 10 + 
13 0.1829 0.5816 *+ -0.3987 + 0 + 
14 -7.1995 0.4425 * + -7.6420 0 + I + 
15 7. 0111 5.9165 +* 1.0946 + 10 + 
16 -4.1625 0.5858 * + -4.7483 0+ I + 
17 -0.4569 3.7506 * + -4.2076 0 I + 
18 3.2343 4.0981 *+ -0.8638 + 0 + 
19 -1.3569 1. 6390 * + -2.9959 +01 + 
20 5.8426 2. 6707 + * 3.1719 + I 0 
21 -1.9768 -1.7716 + -0.2053 + 0 + 
22 5.5426 -0.2685 + * 5. 8111 + I +0 
23 -1.3514 -4.4827 + * 3.1313 + I 0+ 
24 -0.4829 -3.4552 + * 2. 9724 + I 0+ 
25 -0.6657 -3.0881 + * 2.4224 + I 0+ 
26 -5.6741 -2.5819 * + -3.0922 +OJ + 
27 2.6912 1.7323 + 0.9590 + IO + 
28 1.6028 -0.3139 +* 1. 9167 + I 0+ 
29 1. 0144 -1.5326 + * 2.5469 + I 0+ 
30 3.4315 -2.3038 + * 5.7353 + I +0 
31 -4.3454 -4.9129 +* 0.5675 + IO + 
32 -0.9829 -1. 6090 +* 0. 6261 + 10 + 
33 3.2255 -0.8617 + * 4.0871 + I 0 
34 -0.5000 -3.3141 + * 2.8141 + I 0+ 
35 -0.8000 -2.9339 + * 2.1339 + I 0+ 

******************************************************************************* 

END OF OUTPUT. 

TOTAL NUMBER OF WARNING MESSAGES: 3 

MEMORY USAGE: ITEM: 
UNITS: 

MEMORY ALLOCATED 
MEMORY ACTUALLY REQUIRED 
CURRENT VARIABLE STORAGE 

DATA ARRAY TOTAL MEMORY 
(4-BYTE WORDS) (MEGABYTES) 

500000 4.0 
1486 2.1 

720 
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TSP Version 4.3A 
(04/19/95) DOS/Win 4MB 

Copyright (C) 1995 TSP International 
ALL RIGHTS RESERVED 

02/10/98 2:58 AM 
In case of questions or problems, see your local TSP 
consultant or send a description of the problem and the 
associated TSP output to: 

PROGRAM 

TSP International 
P.O. Box 61015, Station A 

Palo Alto, CA 94306 
USA 

LINE 
I 

****************************************************************** 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 FREQ N; 
2 READ (FILE='teste.xls' FORMAT=EXCEL); 
3 ? Efectuar OLS de Y sobre X com constante; 
3 PLOTS; 
4 OLSQ Y C X; 
5 ? Gerar vector de residuos; 
5 UNMAKE @RES RES; 
6 GENR RESID=RES; 
7 ? Gerar variavel "Diferenc;:a"; 
7 GENR DIFRESID=RESID-RESID(-1); 
8 ? ***** Teste ADF com constante e sem trend para analisar 

estacionaridade 
8 ? dos residuos *****; 
8 ? Comec;:ar com um nUffiero de lags razoavel (por exemplo, 12) e se nao 
8 ? houver problemas de 
8 ? autocorrelac;:ao dos residuos, ir retirando as variaveis desfasadas 

DIFRESID 
8 ? com racio-t baixo, parando no nUffiero minimo de lags sem gerar 

autocorrelac;:ao 
8 ? dos residuos; 
8 REGOPT(PVPRINT,STARS,QLAGS=7) AUTO; 
9 OLSQ DIFRESID91 C RESID(-1) DIFRESID(-1) 

0*** WARNING: Name too long: 10-character name DIFRESID91 
is truncated to the 8-character name DIFRESID 

EXECUTION 
******************************************************************************* 

Current sample: 1 to 38 

Equation 1 
============ 

Method of estimation = Ordinary Least Squares 

Dependent variable: Y 
Current sample: 1 to 38 
Number of observations: 38 

Mean of dependent variable 
Std. dev. of dependent var. 

Sum of squared residuals 
Variance of residuals 

Std. error of regression 
R-squared 

7.78947 
2.53833 
138.605 
3.85015 
1.96218 
.418592 

Variable 
c 
X 

Estimated 
Coefficient 
9.58292 
-.547399 

Standard 
Error 

.474782 

.107522 

ID ACTUAL(*) FITTED(+) 

Adjusted R-squared 
Durbin-Watson statistic 

F-statistic (zero slopes) 
Schwarz Bayes. Info. Crit. 
Log of likelihood function 

t-statistic 
20.1838 
-5.09103 

RESIDUAL ( 0) 

1 
2 

6.6000 
5.5000 

6.0796 
5.3132 

+ * 
+ 

0.5204 
0.1868 

+ 
+ 

.402441 

.533781 
25.9186 
1. 48550 
-78.5065 

0 
0 + 
0 + 

Pfilg.l 



J 1 

3 5.1000 3.1236 + * 1. 9764 + 
4 4.0000 5.6964 * + -1.6964 +0 
5 5.0000 7.3933 * + -2.3933 0 
6 5.4000 6.9554 * + -1.5554 +0 
7 5.0000 6.7912 * + -1.7912 +0 
8 5.3000 6.4080 * + -1.1080 + 0 
9 5.3000 7.1196 * + -1.8196 +0 
10 5.1000 4.0542 + * 1.0458 + 
11 5.1000 5.5322 *+ -0.4322 + 
12 6.0000 7.3933 * + -1.3933 +0 
13 5.9000 7.7765 * + -1.8765 +0 
14 5.0000 9.0903 * + -4.0903 0 + 
15 5.5000 7.5575 * + -2.0575 0 
16 6.2000 8.1597 * + -1.9597 0 
17 6.7000 8.1049 * + -1.4049 +0 
18 6.7000 7.9955 * + -1.2955 +0 
19 7.2000 7.0102 +* 0.1898 + 
20 7.1000 9.1450 * + -2.0450 0 
21 7.4000 7.5575 *+ -0.1575 + 
22 8.0000 9. 9114 * + -1.9114 0 
23 8.8000 9.1450 *+ -0.3450 + 
24 9.5000 9.6377 + -0.1377 + 
25 9.4000 9.0355 +* 0.3645 + 
26 10.5000 8.5976 + * 1. 9024 + 
27 10.2000 7.7765 + * 2.4235 + 
28 10.8000 7.3933 + * 3.4067 + 
29 10.7000 7.9407 + * 2.7593 + 
30 9.8000 7.4481 + * 2.3519 + 
31 8.3000 8.6523 *+ -0.3523 + 
32 8.8000 8.7618 + 0.03817 + 
33 10.3000 10.4588 + -0.1588 + 
34 11.4000 10.4588 + * 0.9412 + 
35 11.9000 9.9114 + * 1. 9886 + 
36 12.1000 8.3786 + * 3. 7214 + 
37 12.3000 8. 9260 + * 3.3740 + 
38 12.1000 9.3092 + * 2.7908 + 

*** WARNING in line 7 Procedure GENR: Missing values for series ====> 
RESID ( -1) : 1 

*** WARNING in line 7 Procedure GENR: Some elements of a series set to 
missing values due to missing values. Number ====> 1 

Equation 2 

Method of estimation = Ordinary Least Squares 

*** WARNING in line 9 Procedure OLSQ: Missing values for series ====> 
DIFRESID: 1, RESID(-1): 1, DIFRESID(-1): 2 

Dependent variable: DIFRESID 
Current sample: 3 to 38 
Number of observations: 36 

Mean of dependent variable 
Std. dev. of dependent var. 

Sum of squared residuals 
Variance of residuals 

Std. error of regression 
R-squared 

Adjusted R-squared 
Durbin-Watson statistic 
Durbin's h alternative= 

. 072333 
1. 45096 
63.0022 
1.90916 
1.38172 
.144981 
.093162 
1. 84343 
1. 56548 [ .117] 

Pag.:o: 

0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

0 + 
0 + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

0 + 
I + 

01 + 
I + 

01 + 
01 + 

0 + 
I 0 
I 0 
I + 0 
I +0 
I 0 

01 + 
0 + 

01 + 
10 + 
I 0 
I + 0 
I + 0 
I +0 



I 1 Pf.<J • .1 

Ljung-Box Q-statistic1 .121062 [. 728] 
Ljung-Box Q-statistic2 1. 20232 [.548] 
Ljung-Box Q-statistic3 1. 94350 [. 584] 
Ljung-Box Q-statistic4 3.53875 [. 472] 
Ljung-Box Q-statistic5 5.01706 [.414] 
Ljung-Box Q-statistic6 5.86671 [.438] 
Ljung-Box Q-statistic7 7.05238 [.423] 

ARCH test .012080 [. 912] 
cusum test .469317 [. 723] 

CuSumSq test .138757 [. 693] 
Chow test 2.80749 [. 05 6] 

LR het. test (w/ Chow) 5.98770 * [. 014] 
F-statistic (zero slopes) 2.79781 

Schwarz Bayes. Info. Crit. .858278 
Log of likelihood function -61.1555 

Estimated Standard 
Variable Coefficient Error t-statistic 
c . 071186 .231388 .307649 
RESID (-1) -.186051 .134538 -1.38289 
DIFRESID(-1) -.201423 .179191 -1.12407 

ID ACTUAL(*) FITTED(+) RESIDUAL (0) 
0 

3 1. 7896 0.1036 + * 1.6860 + I +0 
4 -3.6728 -0.6570 * + -3.0158 0 + I + 
5 -0.6969 1.1266 * + -1.8235 0+ I + 
6 0.8379 0.6568 +* 0.1811 + 10 + 
7 -0.2358 0.1918 *+ -0.4276 + 0 + 
8 0.6832 0.4519 + 0.2312 + 10 + 
9 -0.7116 0.1397 * + -0.8513 +01 + 
10 2.8654 0.5531 + * 2.3124 + I + 0 
11 -1.4780 -0.7006 * + -0.7774 +01 + 
12 -0.9612 0.4493 * + -1.4104 0+ I + 
13 -0.4832 0.5240 * + -1.0072 0 I + 
14 -2.2138 0.5176 * + -2.7314 0 + I + 
15 2.0327 1.2781 + * 0.7546 + I 0+ 
16 0.09786 0.04456 +* 0.05330 + 10 + 
17 0.5547 0.4161 + 0.1387 + 10 + 
18 0.1095 0.2208 + -0.1114 + 0 + 
19 1. 4853 0.2902 + * 1.1952 + I 0 
20 -2.2349 -0.2633 * + -1.9715 0 + I + 
21 1. 8875 0.9018 + * 0.9856 + I 0 
22 -1.7538 -0.2797 * + -1.4741 0+ I + 
23 1. 5664 0.7801 + * 0.7863 + I 0+ 
24 0.2073 -0.1801 +* 0.3875 + 10 + 
25 0.5021 0.05504 + * 0.4471 + 10 + 
26 1. 5379 -0.09777 + * 1.6357 + I +0 
27 0.5211 -0.5925 + * 1.1136 + I 0 
28 0.9832 -0.4847 + * 1. 4678 + I +0 
29 -0.6474 -0.7607 + 0.1133 + 10 + 
30 -0.4073 -0.3118 + -0.09556 + 0 + 
31 -2.7043 -0.2843 * + -2.4199 0 + I + 
32 0.3905 0.6814 *+ -0.2909 + 0 + 
33 -0.1969 -0.01458 + -0.1824 + 0 + 
34 1.1000 0.1404 + * 0. 9596 + I 0 
35 1. 0474 -0.3255 + * 1.3729 + I 0 
36 1.7327 -0.5098 + * 2.2425 + I + 0 
37 -0.3474 -0.9702 + * 0.6228 + I 0+ 
38 -0.5832 -0.4866 *+ -0.09661 + 0 + 

******************************************************************************* 

END OF OUTPUT. 

TOTAL NUMBER OF WARNING MESSAGES: 3 

MEMORY USAGE: ITEM: DATA ARRAY TOTAL MEMORY 
UNITS: (4-BYTE WORDS) (MEGABYTES) 



I 1 

MEMORY ALLOCAT~D 
MEMORY ACTUALLY REQUIRED 
CURRENT VARIABLE STORAGE 

500000 
1677 

827 

4.0 
2.1 

Pt.g. 4 



p 

TSP Version 4.3A 
(04/19/95) DOS/Win 4MB 

Copyright (C) 1995 TSP International 
ALL RIGHTS RESERVED 

02/10/98 2:59AM 
In case of questions or problems, see your local TSP 
consultant or send a description of the problem and the 
associated TSP output to: 

PROGRAM 

TSP International 
P.O. Box 61015, Station A 

Palo Alto, CA 94306 
USA 

LINE 
I 

****************************************************************** 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 FREQ N; 
2 READ (FILE='teste.xls' FORMAT=EXCEL); 
3 ? Efectuar OLS de Y sobre X com constante; 
3 PLOTS; 
4 OLSQ Y C X; 
5 ? Gerar vector de residuos; 
5 UNMAKE @RES RES; 
6 GENR RESID=RES; 
7 ? Gerar variavel "Diferenc;:a"; 
7 GENR DIFRESID=RESID-RESID(-1); 
8 ? ***** Teste ADF com constante e sem trend para analisar 

estacionaridade 
8 ? dos residuos *****; 
8 ? Comec;:ar com urn nllffiero de lags razoavel (por exemplo, 12) e se nao 
8 ? houver problemas de 
8 ? autocorrelac;:ao dos residuos, ir retirando as variaveis desfasadas 

DIFRESID 
8 ? com racio-t baixo, parando no nllffiero minimo de lags sem gerar 

autocorrelac;:ao 
8 ? dos residuos; 
8 REGOPT(PVPRINT,STARS,QLAGS=7) AUTO; 
9 OLSQ DIFRESID91 C RESID(-1) 

0*** WARNING: Name too long: 10-character name DIFRESID91 
is truncated to the 8-character name DIFRESID 

EXECUTION 
******************************************************************************* 

Current sample: 1 to 35 

Equation 1 

Method of estimation = Ordinary Least Squares 

Dependent variable: Y 
Current sample: 1 to 35 
Number of observations: 35 

Mean of dependent variable 
Std. dev. of dependent var. 

Sum of squared residuals 
Variance of residuals 

Std. error of regression 
R-squared 

5.38000 
2.33991 
115.899 
3.51210 
1. 87406 
.377408 

Variable 
c 
X 

Estimated 
Coefficient 
6.49476 
-.278293 

Standard 
Error 

.403072 

.062222 

ID 

1 
2 

ACTUAL(*) 

2.5000 
2.5000 

FITTED(+) 

4.4354 
4.9920 

* 
* 

Adjusted R-squared 
Durbin-Watson statistic 

F-statistic (zero slopes) 
Schwarz Bayes. Info. Crit. 
Log of likelihood function 

t-statistic 
16.1131 
-4.47261 

.358541 

.799354 
20.0042 
1. 40054 
-70.6169 

+ 
+ 

RESIDUAL ( 0) 

-1.9354 
-2.4920 

0 
0+ I + 
0+ I + 

Paq. 1 
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3 2.5000 5.1590 * + -2.6590 0 + I + 
4 2.5000 3.1552 * + -0.6552 +0 I + 
5 2.6000 6.6896 * + -4.0896 0 + I + 
6 2.6000 5.1311 * + -2.5311 0 + I + 
7 2.6000 2.4595 +* 0.1405 + 0 + 
8 2.5000 4.3241 * + -1.8241 0 I + 
9 2.5000 3.9623 * + -1.4623 0 I + 
10 2.6000 4. 2962 * + -1.6962 0 I + 
11 1.7000 3.9345 * + -2.2345 0+ I + 
12 4.4000 1.2072 + * 3.1928 + I + 
13 6.2000 5.0476 + * 1.1524 + 10+ 
14 7.3000 7.3853 + -0.08530 + 01 + 
15 7.9000 7.1070 + * 0.7930 + 
16 7.9000 7.6358 +* 0.2642 + 
17 7.6000 5.5764 + * 2.0236 + 
18 7.3000 6.3000 + * 1.0000 + 
19 7.2000 6.1886 + * 1.0114 + 
20 8.0000 7.3853 + * 0. 6147 + 
21 8.7000 8.0532 + * 0.6468 + 
22 8.8000 5. 7712 + * 3.0288 + 
23 8.7000 4.6024 + * 4.0976 + 
24 6.8000 4. 4911 + * 2.3089 + 
25 5.6000 5.6321 + -0.03205 + 0 
26 4.8000 6.2721 * + -1.4721 0 
27 4.6000 5.4651 * + -0.8651 +0 
28 4.0000 4.6580 * + -0.6580 +0 
29 4.2000 5.2424 * + -1.0424 +0 
30 5.7000 5.9660 *+ -0.2660 + 0 
31 7.0000 5.6042 + * 1. 3958 
32 7.3000 6.1886 + * 1.1114 
33 7.3000 5.8269 + * 1. 4731 
34 7.1000 5.9660 + * 1.1340 
35 6.8000 6.1886 + * 0. 6114 

*** WARNING in line 7 Procedure GENR: Missing values for series ====> 
RESID (-1): 1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

*** WARNING in line 7 Procedure GENR: Some elements of a series set to 
missing values due to missing values. Number ====> 1 

Equation 2 

Method of estimation = Ordinary Least Squares 

*** WARNING in line 9 Procedure OLSQ: Missing values for series ====> 
DIFRESID: 1, RESID(-1): 1 

Dependent variable: DIFRESID 
Current sample: 2 to 35 
Number of observations: 34 

Mean of dependent variable 
Std. dev. of dependent var. 

Sum of squared residuals 
Variance of residuals 

Std. error of regression 
R-squared 

Adjusted R-squared 
Durbin-Watson statistic 

Ljung-Box Q-statistic1 
Ljung-Box Q-statistic2 
Ljung-Box Q-statistic3 
Ljung-Box Q-statistic4 

.074905 
1. 67381 
72.5394 
2.26686 
1. 50561 
.215398 
.190879 
2.06468 
.080153 [.777] 
.517528 [.772] 
1.62608 [.653] 
4.18439 [.382] 

10+ 
0 + 
I +0 
10+ 
IO+ 
0 + 

0+ 
+ 
+ 
+0 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
0 

0+ 
0 

IO+ 
0 + 

Pf.<J.? 

0 

0 
0 



p 

Ljung-Box Q-statistic5 
Ljung-Box Q-statistic6 
Ljung-Box Q-statistic7 

ARCH test 
CuSum test 

CuSumSq test 
Chow test 

LR het. test (w/ Chow) 
F-statistic (zero slopes) 

Schwarz Bayes. Info. Crit. 
Log of likelihood function 

7.39945 [.193] 
7.42130 [.284] 
11.0236 [.138] 
.178634 [.673] 
1.39126 ** [.001] 
.262434 [.097] 
. 849574 [. 438] 
3.65026 [.056] 
8.78501 
.965202 
-61.1260 

Variable 
c 
RESID(-1) 

Estimated. 
Coefficient 
.067439 
-.415207 

Standard 
Error 

.258222 

.140086 

t-statistic 
. 261165 
-2.96395 

ID 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

ACTUAL(*) 

-0.5566 
-0.1670 
2.0037 
-3.4343 
1. 5584 
2. 6716 
-1.9646 
0.3618 
-0.2340 
-0.5382 
5.4273 
-2.0404 
-1.2377 
0.8783 
-0.5288 
1. 7594 
-1.0236 
0. 01132 
-0.3967 
0.03210 
2.3820 
1. 0688 
-1.7887 
-2.3410 
-1.4401 
0.6070 
0.2070 
-0.3844 
0. 7764 
1.6618 
-0.2844 
0.3618 
-0.3391 
-0.5226 

FITTED(+) 

0.8710 
1.1021 
1.1715 
0.3395 
1. 7655 
1.1184 
0.009108 
0.8248 
0.6746 
0. 7717 
0.9952 
-1.2582 
-0.4110 
0.1029 
-0.2618 
-0.04227 
-0.7728 
-0.3478 
-0.3525 
-0.1878 
-0.2011 
-1.1901 
-1.6339 
-0.8913 
0.08075 
0.6787 
0.4266 
0.3407 
0.5003 
0.1779 
-0.5121 
-0.3940 
-0.5442 
-0.4034 

* 

* 

* + 
* + 

+ * 
+ 

*+ 
+ 

* + 
*+ 

* + 
* + 

+ 
* + 

+ 

* + 
+ * 

+ 
+ * 

*+ 
+* 
+ 
+* 
+ 

+ * 

+ 
* + 

+ 
*+ 

* + 

+ 

+* 
+ * 

+ * 
+ 
+ 

* 

* 

* 

RESIDUAL(O) 

-1.4276 
-1.2691 

0.8323 
-3.7738 
-0.2070 
1.5532 

-1.9737 
-0.4630 
-0.9085 
-1.3100 

4.4321 
-0.7822 
-0.8266 

0.7754 
-0.2669 
1. 8016 

-0.2508 
0.3591 

-0.04417 
0.2199 
2.5831 
2.2590 

-0.1548 
-1.4497 
-1.5208 

-0.07163 
-0.2196 
-0.7251 

0.2762 
1. 4839 
0.2277 
0.7558 
0.2051 

-0.1192 

0 

0 
o I + 
+01 + 
+ I 0+ 
+ I + 
+ 0 + 
+ I o 
o I + 
+ 0 + 
+01 + 
+01 + 
+ I + 
+01 + 
+01 + 
+ I 0+ 
+ 0 + 
+ I 0 
+ 0 + 
+ 10 + 
+ 0 + 
+ 10 + 
+ I +0 
+ I +0 
+ 0 + 
0 I + 
0 I + 
+ 0 + 
+ 0 + 
+01 + 
+ 10 + 
+ I o 
+ 10 + 
+ I 0+ 
+ 10 + 
+ 0 + 

0 

******************************************************************************* 

END OF OUTPUT. 

TOTAL NUMBER OF WARNING MESSAGES: 3 

MEMORY USAGE: ITEM: 
UNITS: 

MEMORY ALLOCATED 
MEMORY ACTUALLY REQUIRED 
CURRENT VARIABLE STORAGE 

DATA ARRAY TOTAL MEMORY 
(4-BYTE WORDS) (MEGABYTES) 

500000 4.0 
1486 2.1 

720 
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TSP Version 4.3A 
(04/19/95) DOS/Win 4MB 

Copyright (C) 1995 TSP International 
ALL RIGHTS RESERVED 

02/10/98 3:00 AM 
In case of questions or problems, see your local TSP 
consultant or send a description of the problem and the 
associated TSP output to: 

PROGRAM 

TSP International 
P.O. Box 61015, Station A 

Palo Alto, CA 94306 
USA 

LINE 
I 

****************************************************************** 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 FREQ N; 
2 READ (FILE='teste.xls' FORMAT=EXCEL); 
3 ? Efectuar OLS de Y sobre X com constante; 
3 PLOTS; 
4 OLSQ Y C X; 
5 ? Gerar vector de residuos; 
5 UNMAKE @RES RES; 
6 GENR RESID=RES; 
7 ? Gerar variavel "Diferen<;:a"; 
7 GENR DIFRESID=RESID-RESID(-1); 
8 ? ***** Teste ADF com constante e sem trend para analisar 

estacionaridade 
8 ? dos residuos *****; 
8 ? Come<;:ar com urn nllffiero de lags razoavel (por exemplo, 12) e se nao 
8 ? houver problemas de 
8 ? autocorrela<;:ao dos residuos, ir retirando as variaveis desfasadas 

DIFRESID 
8 ? com racio-t baixo, parando no nllffiero minimo de lags sem gerar 

autocorrela<;:ao 
8 ? dos residuos; 
8 REGOPT(PVPRINT,STARS,QLAGS=7) AUTO; 
9 OLSQ DIFRESID91 C RESID(-1) 

0*** WARNING: Name too long: 10-character name DIFRESID91 
is truncated to the a-character name DIFRESID 

EXECUTION 
******************************************************************************* 

Current sample: 1 to 38 

Equation 1 
============ 

Method of estimation = Ordinary Least Squares 

Dependent variable: Y 
Current sample: 1 to 38 
Number of observations: 38 

Mean of dependent variable 
Std. dev. of dependent var. 

Sum of squared residuals 
Variance of residuals 

Std. error of regression 
R-squared 

5.42105 
3.73133 
144.390 
4.01085 
2.00271 
.719708 

Variable 
c 
X 

Estimated 
Coefficient 
8.12477 
-1.04838 

Standard 
Error 

.429686 
.109042 

ID ACTUAL(*) FITTED(+) 

* + 

Adjusted R-squared 
Durbin-Watson statistic 

F-statistic (zero slopes) 
Schwarz Bayes. Info. Crit. 
Log of likelihood function 

t-statistic 
18.9086 
-9.61445 

RESIDUAL ( 0) 

-2.4877 1 
2 

0.5000 
0.5000 

2.9877 
3.8264 * + -3.3264 

0+ 
0 + 

. 711922 

.939717 
92.4376 
1. 52639 
-79.2834 

0 
I + 
I + 

P4q.1 



NL 

3 0.6000 2.5684 * + -1.9684 0 I + 
4 0.5000 -1.4155 + * 1. 9155 + I 0 
5 0.6000 0.3668 + 0.2332 + 0 + 
6 0.8000 2.4635 * + -1.6635 0 I + 
7 1.7000 1. 7296 + -0.02965 + 01 + 
8 1.5000 1.9393 *+ -0.4393 + 01 + 
9 1.1000 1.1006 + -0.0006200 + 01 + 
10 1. 0000 0.05224 +* 0.9478 + 10+ 
11 1.3000 2.4635 * + -1.1635 +0 I + 
12 2.3000 3.7216 * + -1.4216 0 I + 
13 2.4000 1. 5200 + * 0.8800 + 10+ 
14 2.9000 2.2538 +* 0.6462 + 0 + 
15 5.5000 5.0845 +* 0.4155 + 0 + 
16 5.8000 6.3425 *+ -0.5425 + 01 + 
17 5.6000 5.8183 + -0.2183 + 01 + 
18 5.6000 5.5038 + 0.09618 + 0 + 
19 5.7000 6.4474 *+ -0.7474 +0 I + 
20 6.4000 9.4877 * + -3.0877 0 + I + 
21 8.9000 10.4312 * + -1.5312 0 I + 
22 11.9000 7.9151 + * 3.9849 + I + 
23 12.4000 7.9151 + * 4.4849 + I + 
24 12.3000 10.1167 + * 2.1833 + I +0 
25 10.5000 8.9635 + * 1. 5365 + I 0 
26 10.2000 6.6570 + * 3.5430 + I + 
27 10.0000 5.6087 + * 4.3913 + I + 
28 9.3000 6.9716 + * 2.3284 + I +0 
29 8.7000 10.6409 * + -1.9409 0 I + 
30 8.1000 6.9716 + * 1.1284 + 10+ 
31 5.8000 6.5522 * + -0.7522 +0 I + 
32 5.6000 6.6570 * + -1.0570 +0 I + 
33 6.6000 6.8667 + -0.2667 + 01 + 
34 7.2000 8.4393 * + -1.2393 +0 
35 7.3000 6. 9716 +* 0.3284 + 
36 6.8000 9.0683 * + -2.2683 0+ 
37 6.3000 7.8103 * + -1.5103 
38 5.8000 7.1812 * + -1.3812 

*** WARNING in line 7 Procedure GENR: Missing values for series ====> 
RESID(-1): 1 

0 
0 

*** WARNING in line 7 Procedure GENR: Some elements of a series set to 
missing values due to missing values. Number ====> 1 

Equation 2 

Method of estimation = Ordinary Least Squares 

*** WARNING in line 9 Procedure OLSQ: Missing values for series ====> 
DIFRESID: 1, RESID(-1): 1 

Dependent variable: DIFRESID 
Current sample: 2 to 38 
Number of observations: 37 

Mean of dependent variable 
Std. dev. of dependent var. 

Sum of squared residuals 
Variance of residuals 

Std. error of regression 
R-squared 

Adjusted R-squared 
Durbin-Watson statistic 

Ljung-Box Q-statistic1 = 

.029905 
1. 94117 
101.226 
2.89217 
1.70064 
.253787 
.232467 
1. 82882 
.151286 [. 697] 

I + 
0 + 
I + 
I + 
I + 

Pfl<J. 2 

0 
0 

0 
0 



.. ' 

NL 

Ljung-Box Q-statistic2 
Ljung-Box Q-statistic3 
Ljung-Box Q-statistic4 
Ljung-Box Q-statistic5 
Ljung-Box Q-statistic6 
Ljung-Box Q-statistic7 

ARCH test 
cusum test 

CuSumSq test 
Chow test 

LR het. test (w/ Chow) 
F-statistic (zero slopes) 

Schwarz Bayes. Info. Crit. 
Log of likelihood function 

3.27836 [.194] 
3.32331 [.344] 
5.01060 [.286] 
6.40632 [.269] 
8.87199 [.181] 
12.2660 [.092] 
. 923510E-02 [. 923] 
.523739 [.583] 
.223418 [.176] 
. 484507 [. 620] 
4.13364 * [.042] 
11.9035 
1.20162 
-71.1198 

Variable 
c 
RESID (-1) 

Estimated 
Coefficient 
.048258 
-.491640 

Standard 
Error 

.279634 

.142498 

t-statistic 
.172575 
-3.45015 

ID 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

ACTUAL(*) 

-0.8387 
1. 3581 
3.8838 
-1.6822 
-1.8968 
1.6339 
-0.4097 
0.4387 
0.9484 
-2.1113 
-0.2581 
2.3016 
-0.2339 
-0.2306 
-0.9581 
0.3242 
0.3145 
-0.8435 
-2.3403 
1.5565 
5.5161 
0.5000 
-2.3016 
-0.6468 
2.0064 
0.8484 
-2.0629 
-4.2693 
3.0693 
-1.8806 
-0.3048 
0.7903 
-0.9726 
1. 5677 
-2.5968 
0.7581 
0.1290 

FITTED(+) 

1.2713 
1. 6837 
1. 0160 
-0.8935 
-0.06642 
0.8661 
0.06283 
0.2642 
0.04856 
-0.4177 
0.6203 
0.7472 
-0.3844 
-0.2694 
-0.1560 
0.3150 
0.1556 
0.0009718 
0.4157 
1. 5663 
0. 8011 
-1.9109 
-2.1567 
-1.0251 
-0.7072 
-1.6936 
-2.1107 
-1.0965 
1.0025 
-0.5065 
0.4181 
0.5679 
0.1794 
0.6575 
-0.1132 
1.1635 
0.7908 

* 

* 

* + 
+ 

+ 
* + 
* + 

+ * 
*+ 

+* 
+ * 

* + 
* + 

+ 
+ 
+ 

*+ 
+ 
+ 

* + 
* + 

+ 

+ 
+ * 

+ 
+ 

+ * 
+* 

+ 

* + 
* + 

+ 
* + 

+ 

+ 

+ * 
+ 

*+ 
*+ 

* 

* 

* 

* 

* 

RESIDUAL(O) 

-2.1100 
-0.3256 

2.8679 
-0.7888 
-1.8303 
0.7678 

-0.4725 
0.1745 
0.8998 

-1.6936 
-0.8783 
1. 5544 
0.1505 

0.03879 
-0.8020 

0.009206 
0.1589 

-0.8445 
-2.7560 

-0.009822 
4.7151 
2.4109 

-0.1449 
0.3784 
2.7136 
2.5420 

0.04781 
-3.1728 

2.0669 
-1.3741 
-0.7229 
0.2224 

-1.1520 
0.9102 

-2.4835 
-0.4054 
-0.6617 

0 
o I + 
+ 0 + 
+ I +0 
+01 + 
o I + 
+ I 0+ 
+ 0 + 
+ 0 + 
+ 0+ 
0 + 
+0 + 
+ 0 
+ 0 + 
+ 0 + 
+0 + 
+ 0 + 
+ 0 + 
+0 + 

0+ + 
+ 0 + 
+ I + 
+ I +0 
+ 0 + 
+ 10 + 
+ I +0 
+ I +0 
+ 10 + 

0 + I + 
+ I o 
+01 + 
+ 0 + 
+ 10 + 
+01 + 
+ I 0+ 

0+ I + 
+ 0 + 
+ 0 + 

0 

******************************************************************************* 

END OF OUTPUT. 

TOTAL NUMBER OF WARNING MESSAGES: 3 

MEMORY USAGE: ITEM: 
UNITS: 

MEMORY ALLOCATED 

DATA ARRAY TOTAL MEMORY 
(4-BYTE WORDS) (MEGABYTES) 

500000 4.0 



'. \ 

NL 

MEMORY ACTUALLY REQUIRED 
CURRENT VARIABLE STORAGE 

1582 
744 

2.1 

Pf1g.4 



TSP Version 4.3A 
(04/19/95) DOS/Win 4MB 

Copyright (C) 1995 TSP International 
ALL RIGHTS RESERVED 

02/10/98 3:00 AM 
In case of questions or problems, see your local TSP 
consultant or send a description of the problem and the 
associated TSP output to: 

PROGRAM 

TSP International 
P.O. Box 61015, Station A 

Palo Alto, CA 94306 
USA 

LINE 
I 

****************************************************************** 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 FREQ N; 
2 READ (FILE='teste.xls' FORMAT=EXCEL); 
3 ? Efectuar OLS de Y sobre X com constante; 
3 PLOTS; 
4 OLSQ Y C X; 
5 ? Gerar vector de residuos; 
5 UNMAKE @RES RES; 
6 GENR RESID=RES; 
7 ? Gerar variavel "Diferen<;:a"; 
7 GENR DIFRESID=RESID-RESID(-1); 
8 ? ***** Teste ADF com constante e sem trend para analisar 

estacionaridade 
8 ? dos residuos *****; 
8 ? Comec;:ar com um nUffiero de lags razoavel (por exemplo, 12) e se nao 
8 ? houver problemas de 
8 ? autocorrelac;:ao dos residuos, ir retirando as variaveis desfasadas 

DIFRESID 
8 ? com racio-t baixo, parando no nUffiero minimo de lags sem gerar 

autocorrelac;:ao 
8 ? dos residuos; 
8 REGOPT(PVPRINT,STARS,QLAGS=7) AUTO; 
9 OLSQ DIFRESID91 C RESID(-1) 

0*** WARNING: Name too long: 10-character name DIFRESID91 
is truncated to the 8-character name DIFRESID 

EXECUTION 
******************************************************************************* 

Current sample: 1 to 38 

Equation 1 
============ 

Method of estimation = Ordinary Least Squares 

Dependent variable: Y 
Current sample: 1 to 38 
Number of observations: 38 

Mean of dependent variable 
Std. dev. of dependent var. 

Sum of squared residuals 
Variance of residuals 

Std. error of regression 
R-squared 

6.34474 
4.08681 
141.364 
3. 92679 
1. 98161 
.771245 

Variable 
c 
X 

Estimated 
Coefficient 
10.9663 
-1.74226 

Standard 
Error 

.528500 

.158143 

ID 

1 
2 

ACTUAL(*) 

0.6000 
0.7000 

FITTED(+) 

-1.2295 
-1.2295 

+ * 
+ * 

Adjusted R-squared 
Durbin-Watson statistic 

F-statistic (zero slopes) 
Schwarz Bayes. Info. Crit. 
Log of likelihood function 

t-statistic 
20.7499 
-11.0170 

RESIDUAL ( 0) 

1. 8295 
1.9295 

.764891 
1.27437 
121.374 
1.50521 
-78.8810 

0 
+ I 0 
+ I 0 

P.ilg.l 



F' 

3 0.7000 1.5581 *+ -0.8581 +0 
4 1.2000 1. 9066 *+ -0.7066 +0 
5 1.3000 4.3457 * + -3.0457 0 + 
6 1. 6000 6.0880 * + -4.4880 0 + 
7 2.1000 4.5200 * + -2.4200 0+ 
8 2.6000 0.5128 + * 2. 0872 + 
9 2.3000 4.5200 * + -2.2200 0+ 
10 2.4000 2.2550 + 0.1450 + 
11 2.7000 2.6035 + 0.09652 + 
12 2.8000 4. 8684 * + -2.0684 0 
13 2.7000 3.4746 *+ -0.7746 +0 
14 2.8000 6.6107 * + -3.8107 0 + 
15 4.0000 0.5128 + * 3.4872 + 
16 4.0000 3.3004 +* 0.6996 + 
17 4.9000 6.4364 * + -1.5364 0 
18 5.1000 5.2169 + -0.1169 + 
19 5.8000 7.6560 * + -1.8560 0 
20 6.2000 8.1787 * + -1.9787 0 
21 7.3000 9.3983 * + -2.0983 0+ 
22 8.0000 7.4818 +* 0.5182 + 
23 8.2000 10.2694 * + -2.0694 0 
24 9.8000 10.2694 *+ -0.4694 + 
25 10.2000 9.9210 +* 0.2790 + 
26 10.3000 8.0045 + * 2.2955 + 
27 10.4000 10.4436 + -0.04363 + 
28 9.9000 9.0498 +* 0.8502 + 
29 9.4000 8.8756 +* 0.5244 + 
30 9.0000 7.6560 + * 1. 3440 + 
31 9.5000 8.3529 + * 1.1471 + 
32 10.4000 9.3983 +* 1. 0017 + 
33 11.8000 10.0952 + * 1. 7048 + 
34 12.3000 10.9661 + * 1.3339 + 
35 11.5000 9.7467 + * 1. 7533 + 
36 12.3000 10.2694 + * 2.0306 + 
37 12.4000 9.5725 + * 2.8275 + 
38 11.9000 9.2240 + * 2.6760 + 

*** WARNING in line 7 Procedure GENR: Missing values for series ====> 
RESID (-1): 1 

*** WARNING in line 7 Procedure GENR: Some elements of a series set to 
missing values due to missing values. Number ====> 1 

Equation 2 
============ 

Method of estimation = Ordinary Least Squares 

*** WARNING in line 9 Procedure OLSQ: Missing values for series ====> 
DIFRESID: 1, RESID(-1): 1 

Dependent variable: DIFRESID 
Current sample: 2 to 38 
Number of observations: 37 

Mean of dependent variable 
Std. dev. of dependent var. 

Sum of squared residuals 
Variance of residuals 

Std. error of regression 
R-squared 

Adjusted R-squared 
Durbin-Watson statistic 

Ljung-Box Q-statistic1 

.022877 
2.23689 
122.204 
3.49154 
1. 86857 
.321586 
.302203 
2.12737 
.277266 [.598] 

I + 
I + 
I + 
I + 
I + 
I +0 
I + 
0 + 
0 + 
I + 
I + 
I + 
I + 0 
10+ 
I + 

01 + 
I + 
I + 
I + 
0 + 
I + 

01 + 
0 + 
I +0 

01 + 
10+ 
0 + 
10+ 
10+ 
10+ 
I o 
10+ 
I o 
I o 
I + o 
I +0 

Pag.? 



Ljung-Box Q-statistic2 
Ljung-Box Q-statistic3 
Ljung-Box Q-statistic4 
Ljung-Box Q-statistic5 
Ljung-Box Q-statistic6 
Ljung-Box Q-statistic7 

ARCH test 
cusum test 

CuSumSq test 
Chow test 

LR het. test (w/ Chow) 
F-statistic (zero slopes) 

Schwarz Bayes. Info. Crit. 
Log of likelihood function 

1.39225 [.499] 
2. 03912 [. 564] 
2. 08777 [. 720] 
2.55897 [.768] 
2.64862 [.851] 
6.58241 [.474] 
1.21719 [.270] 
.832716 [.112] 
.226352 [.166] 
4.26017 * [.023] 
12.9067 ** [.000] 
16.5909 
1.38996 
-74.6040 

Variable 
c 
RESID (-1) 

Estimated 
Coefficient 
-.024673 
-.657468 

Standard 
Error 

.307412 

.161413 

t-statistic 
-.080259 
-4.07319 

ID 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

ACTUAL(*) 

0.1000 
-2.7876 
0.1515 
-2.3392 
-1.4423 
2.0680 
4.5072 
-4.3072 
2.3649 
-0.04845 
-2.1649 
1. 2938 
-3.0361 
7.2979 
-2.7876 
-2.2361 
1. 4196 
-1.7392 
-0.1227 
-0.1196 
2.6165 
-2.5876 
1.6000 
0.7485 
2.0165 
-2.3392 
0.8938 
-0.3258 
0.8196 
-0.1969 
-0.1454 
0.7031 
-0.3710 
0.4194 
0.2773 
0.7969 
-0.1515 

FITTED(+) 

-1.2275 
-1.2932 
0.5395 
0.4399 
1.9778 
2.9260 
1.5664 
-1.3970 
1. 4349 
-0.1200 
-0.08813 
1.3352 
0.4846 
2.4807 
-2.3174 
-0.4847 
0.9855 
0.05216 
1.1956 
1.2763 
1.3549 
-0.3654 
1. 3359 
0.2839 
-0.2081 
-1.5339 
0.004011 
-0.5836 
-0.3695 
-0.9083 
-0.7788 
-0.6833 
-1.1455 
-0.9016 
-1.1774 
-1.3597 
-1.8837 

* 

* 

+ * 
* + 

+ 
* + 

* + 
*+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
* + 

* + 

+* 

+ 
+ 

+* 
* + 

* + 
* + 

+ 

+ * 
* + 

+ 
+* 

+ * 
* + 

+ * 
+* 

+ * 
+* 
+* 
+ * 

+ * 
+ * 

+ * 
+ * 

+ * 

* 

* 

RESIDUAL (0) 

1. 3275 
-1.4944 
-0.3880 
-2.7790 
-3.4201 
-0.8580 

2.9408 
-2.9102 

0.9301 
0. 07154 
-2.0768 

-0.04144 
-3.5207 

4.8172 
-0.4702 
-1.7514 

0.4341 
-1.7913 
-1.3183 
-1.3958 
1. 2616 

-2.2222 
0.2641 
0.4645 
2.2246 

-0.8052 
0.8898 
0.2579 
1.1890 
0. 7114 
0.6335 
1.3864 
0.7746 
1. 3211 
1.4547 
2.1566 
1. 7321 

0 
+ I 0+ 
o I + 
+ 0 + 

0+ I + 
0 + I + 

+01 + 
+ I +0 

0+ I + 
+ I 0+ 
+ 10 + 
o I + 
+ 0 + 

o + I + 
+ I + 
+ 0 + 
0 I + 
+ 10 + 
0 I + 
+01 + 
+0 + 
+ 0+ 
0 + 
+ 0 + 
+ 0 + 
+ +0 
+0 + 
+ 0+ 
+ 0 + 
+ 0+ 
+ 0 + 
+ 0 + 
+ 0+ 
+ 0+ 
+ 0+ 
+ 0+ 
+ 0 
+ 0 

0 

******************************************************************************* 

END OF OUTPUT. 

TOTAL NUMBER OF WARNING MESSAGES: 3 

MEMORY USAGE: ITEM: 
UNITS: 

MEMORY ALLOCATED 

DATA ARRAY TOTAL MEMORY 
(4-BYTE WORDS) (MEGABYTES) 

500000 4.0 
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MEMORY ACTUALLY REQUIRED 
CURRENT VARIABLE STORAGE 

1582 
744 
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L 

TSP Version 4.3A 
(04/19/95) DOS/Win 4MB 

Copyright (C) 1995 TSP International 
ALL RIGHTS RESERVED 

02/10/98 3:01 AM 
In case of questions or problems, see your local TSP 
consultant or send a description of the problem and the 
associated TSP output to: 

PROGRAM 

TSP International 
P.O. Box 61015, Station A 

Palo Alto, CA 94306 
USA 

LINE 
I 

****************************************************************** 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

1 FREQ N; 
2 READ (FILE='teste.xls' FORMAT=EXCEL); 
3 ? Efectuar OLS de Y sobre X com constante; 
3 PLOTS; 
4 OLSQ Y C X; 
5 ? Gerar vector de residuos; 
5 UNMAKE @RES RES; 
6 GENR RESID=RES; 
7 ? Gerar variavel "Diferenc;:a"; 
7 GENR DIFRESID=RESID-RESID(-1); 
B ? ***** Teste ADF com constante e sem trend para analisar 

estacionaridade 
B ? dos residuos *****; 
B ? Comec;:ar com urn nUffiero de lags razoavel (por exemplo, 12) e se nao 
B ? houver problemas de 
B ? autocorrelac;:ao dos residuos, ir retirando as variaveis desfasadas 

DIFRESID 
B ? com racio-t baixo, parando no nUffiero minimo de lags sem gerar 

autocorrelac;:ao 
B ? dos residuos; 
8 REGOPT(PVPRINT,STARS,QLAGS=7) AUTO; 
9 OLSQ DIFRESID91 C RESID(-1) 

0*** WARNING: Name too long: 10-character name DIFRESID91 
is truncated to the 8-character name DIFRESID 

EXECUTION 
******************************************************************************* 

Current sample: 1 to 38 

Equation 1 
============ 

Method of estimation = Ordinary Least Squares 

Dependent variable: Y 
Current sample: 1 to 38 
Number of observations: 38 

Mean of dependent variable 
Std. dev. of dependent var. 

Sum of squared residuals 
Variance of residuals 

Std. error of regression 
R-squared 

1.39477 
1. 32211 
44.6333 
1.23981 
1.11347 
.309884 

Variable 
c 
X 

Estimated 
Coefficient 
1.99365 
-.245760 

Standard 
Error 

.234123 

.061125 

ID 

1 
2 

ACTUAL(*) 

0.1000 
0.1000 

FITTED(+) 

1.4038 
0.9860 

* 
* 

Adjusted R-squared 
Durbin-Watson statistic 

F-statistic (zero slopes) 
Schwarz Bayes. Info. Crit. 
Log of likelihood function 

t-statistic 
8.51540 
-4.02059 

RESIDUAL(O) 

.290714 

.669333 
16.1651 
.352346 
-56.9766 

+ 
+ 

-1.3038 
-0.8860 

0 
0+ I 

+0 I 
+ 
+ 

P/ig.l 
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3 0.2000 0.8386 * + -0.6386 +0 
4 0.0000 -0.2673 +* 0.2674 + 0 
5 0.0000 1. 8216 * + -1.8215 0 + 
6 0.0000 1. 6496 * + -1.6495 0 + 
7 0.0000 1.9936 * + -1.9935 0 + 
8 0.0000 1.1581 * + -1.1580 0 
9 0.0000 1.1335 * + -1.1334 0 
10 0.0000 -0.4885 + * 0.4886 + 
11 0.0000 1.2564 * + -1.2563 0+ 
12 0.0000 0.9123 * + -0.9122 +0 
13 0.0000 0.4699 * + -0.4698 + 0 
14 0.0000 -0.8817 + * 0.8818 + 
15 0.0000 1. 5267 * + -1.5266 0+ 
16 0.0000 1.5759 * + -1.5758 0 + 
17 0.0000 1.0106 * + -1.0105 0 
18 1.2000 1. 4038 + -0.2038 + 0 
19 2.4000 1.6004 + * 0.7996 + I 
20 2.4000 1. 6496 + * 0.7504 + I 
21 2.4000 2.0182 + * 0.3818 + I 
22 2.4000 2.8047 * + -0.4047 + 01 
23 3.5000 2.2886 + * 1.2114 + 
24 3.1000 1. 8708 + * 1.2292 + 
25 2.9000 2.1657 + * 0.7343 + 
26 2.6000 1. 0106 + * 1. 5894 + 
27 2.6000 1. 4284 + * 1.1716 + 
28 2.1000 1. 8708 +* 0.2292 + 
29 1. 8000 1.2564 + * 0.5436 + 
30 1.7000 1. 7479 + -0.04789 + 
31 1.7000 1.6742 + 0.02584 + 
32 2.1000 1. 6496 + * 0.4504 + 
33 2.6000 2.4114 +* 0.1886 + 
34 3.2000 1.6742 + * 1.5258 + 
35 2.9000 1. 5759 + * 1. 3241 + 
36 3.1000 1.5759 + * 1.5241 + 
37 3.0000 1.6004 + * 1.3996 + 
38 2.9000 1. 6250 + * 1.2750 + 

*** WARNING in line 7 Procedure GENR: Missing values for series ====> 
RESID(-1): 1 

*** WARNING in line 7 Procedure GENR: Some elements of a series set to 
missing values due to missing values. Number ====> 1 

Equation 2 
============ 

Method of estimation = Ordinary Least Squares 

*** WARNING in line 9 Procedure OLSQ: Missing values for series ====> 
DIFRESID: 1, RESID(-1): 1 

Dependent variable: DIFRESID 
Current sample: 2 to 38 
Number of observations: 37 

Mean of dependent variable 
Std. dev. of dependent var. 

Sum of squared residuals 
Variance of residuals 

Std. error of regression 
R-squared 

Adjusted R-squared 
Durbin-Watson statistic 

Ljung-Box Q-statisticl 

.069698 

.908216 
24.5374 
.701069 
. 837299 
.173680 
.150071 
2.23325 
. 564376 [. 453] 

I 
I 
I 
I 
I 
10 
I 
0 
10 
I 
10 
I 
I 
I 
I 
I 
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Ljung-Box Q-statistic2 .858271 [. 651] 
Ljung-Box Q-statistic3 1.21419 [. 750] 
Ljung-Box Q-statistic4 2.87383 [ .579] 
Ljung-Box Q-statistic5 3.26199 [. 660] 
Ljung-Box Q-statistic6 5.94482 [. 429] 
Ljung-Box Q-statistic7 6.40250 [. 494] 

ARCH test .831549E-04 [. 993] 
cusum test .807735 [.132] 

CuSumSq test .186822 [. 334] 
Chow test 4.78666 * [. 015] 

LR het. test (w/ Chow) 10.8679 ** [.001] 
F-statistic (zero slopes) 7.35647 

Schwarz Bayes. Info. Crit. -.215534 
Log of likelihood function -44.9024 

Estimated Standard 
Variable Coefficient Error t-statistic 
c .057759 .137721 .419388 
RESID(-1) -.346469 .127741 -2.71228 

ID ACTUAL(*) FITTED(+) RESIDUAL (0) 
0 

2 0.4178 0.5095 + -0.09170 + 0 + 
3 0.2475 0.3647 *+ -0.1173 + 0 + 
4 0.9060 0.2790 + * 0.6270 + I 0+ 
5 -2.0890 -0.03490 * + -2.0541 0 + I + 
6 0.1720 0.6889 * + -0.5168 +01 + 
7 -0.3440 0. 6293 * + -0.9733 0 I + 
8 0.8356 0.7485 + 0. 08711 + 10 + 
9 0.02458 0.4590 * + -0.4344 +01 + 
10 1. 6220 0.4504 + * 1.1716 + I +0 
11 -1.7449 -0.1115 * + -1.6334 0 + I + 
12 0.3441 0.4930 + -0.1490 + 0 + 
13 0.4424 0.3738 + 0.06856 + 10 + 
14 1.3517 0.2205 + * 1.1311 + I +0 
15 -2.4084 -0.2478 * + -2.1607 0 + I + 
16 -0.04915 0.5867 * + -0.6358 +01 + 
17 0.5652 0.6037 + -0.03846 + 0 + 
18 0.8067 0.4079 + * 0.3988 + I 0+ 
19 1.0034 0.1284 + * 0.8750 + I 0 
20 -0.04915 -0.2193 +* 0.1701 + 10 + 
21 -0.3686 -0.2022 *+ -0.1664 + 0 + 
22 -0.7864 -0.07451 * + -0.7119 0 I + 
23 1.6161 0.1980 + * 1. 4181 + I + 0 
24 0.01779 -0.3620 + * 0.3798 + I 0+ 
25 -0.4949 -0.3681 *+ -0.1268 + 0 + 
26 0.8551 -0.1967 + * 1. 0517 + I +0 
27 -0.4178 -0.4929 + 0.07512 + 10 + 
28 -0.9424 -0.3482 * + -0.5942 +01 + 
29 0.3144 -0.02166 + * 0.3361 + I 0+ 
30 -0.5915 -0.1306 * + -0.4609 +01 + 
31 0.07373 0.07435 + -0.0006240 + 0 + 
32 0.4246 0.04881 + * 0.3758 + I 0+ 
33 -0.2619 -0.09829 + -0.1636 + 0 + 
34 1.3373 -0.007570 + * 1. 3449 + I + 0 
35 -0.2017 -0.4709 +* 0.2692 + 10 + 
36 0.2000 -0.4010 + * 0.6010 + I 0+ 
37 -0.1246 -0.4703 +* 0.3457 + I 0+ 
38 -0.1246 -0.4271 +* 0.3026 + 10 + 

******************************************************************************* 

END OF OUTPUT. 

TOTAL NUMBER OF WARNING MESSAGES: 3 

MEMORY USAGE: ITEM: 
UNITS: 

MEMORY ALLOCATED 

DATA ARRAY TOTAL MEMORY 
(4-BYTE WORDS) (MEGABYTES) 

500000 4.0 

P4') •. 'l 
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MEMORY ACTUALLY REQUIRED 
CURRENT VARIABLE STORAGE 

1582 
744 

Pa 9 • 4 

2.1 
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I 

TSP Version 4.3A 
(04/19/95) DOS/Win 4MB 

Copyright (C) 1995 TSP International 
ALL RIGHTS RESERVED 

01/06/98 5:03 AM 
In case of questions or problems, see your local TSP 
consultant or send a description of the problem and the 
associated TSP output to: 

PROGRAM 

TSP International 
P.O. Box 61015, Station A 

Palo Alto, CA 94306 
USA 

****************************************************************** 
1 FREQ N; 
2 READ (FILE='teste.xls' FORMAT=EXCEL); 
3 PLOTS; 
4 GENR DIFD=X-X(-1); 
5 OLSQ DIFD C X(-1) 

EXECUTION 
******************************************************************************* 

Current sample: 1 to 38 

*** WARNING in line 4 Procedure GENR: Missing values for series ====> 
X(-1): 1 

*** WARNING in line 4 Procedure GENR: Some elements of a series set to 
missing values due to missing values. Number ====> 1 

Equation 1 

Method of estimation = Ordinary Least Squares 

*** WARNING in line 5 Procedure OLSQ: Missing values for series ====> 
DIFD: 1, X(-1): 1 

Dependent variable: DIFD 
Current sample: 2 to 38 
Number of observations: 37 

Mean of dependent variable 
Std. dev. of dependent var. 

Sum of squared residuals 
Variance of residuals 

Std. error of regression 
R-squared 

.075676 

.390435 
5.39224 
.154064 
.392510 
. 017419 

Variable 
c 
X(-1) 

Estimated 
Coefficient 
.128697 
-.039156 

Standard 
Error 

.093245 

.049709 

ID ACTUAL(*) FITTED(+) 

Adjusted R-squared 
Durbin-Watson statistic 

F-statistic (zero slopes) 
Schwarz Bayes. Info. Crit. 
Log of likelihood function 

t-statistic 
1.38020 
-.787702 

RESIDUAL ( 0) 

-.010655 
1. 47883 
.620475 
-1.73077 
-16.8705 

0 
2 0.0000 0.1248 *+ -0.1248 + 01 + 
3 0.1000 0.1248 + -0.02478 + 01 + 
4 -0.1999 0.1209 * + -0.3208 +0 I + 
5 0.0000 0.1287 *+ -0.1287 + 01 + 
6 0.0000 0.1287 *+ -0.1287 + 01 + 
7 0.0000 0.1287 *+ -0.1287 + 01 + 
8 0.0000 0.1287 *+ -0.1287 + 01 + 
9 0.0000 0.1287 *+ -0.1287 + 01 + 
10 0.0000 0.1287 *+ -0.1287 + 01 + 
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11 0.0000 0.1287 *+ -0.1287 + 0 + 
12 0.0000 0.1287 *+ -0.1287 + 0 + 
13 0.0000 0.1287 *+ -0.1287 + 0 + 
14 0.0000 0.1287 *+ -0.1287 + 0 + 
15 0.0000 0.1287 *+ -0.1287 + 0 + 
16 0.0000 0.1287 *+ -0.1287 + 0 + 
17 0.0000 0.1287 *+ -0.1287 + 0 + 
18 1.1999 0.1287 + * 1.0712 + + 0 
19 1. 2000 0.08171 + * 1.1183 + + 0 
20 0.0000 0.03472 + -0.03472 + 0 + 
21 0.0000 0.03472 + -0.03472 + 0 + 
22 0.0000 0.03472 + -0.03472 + 0 + 
23 1.1000 0.03472 + * 1.0653 + + 0 
24 -0.4000 -0.008350 * + -0.3917 0 + 
25 -0.2000 0.007312 * + -0.2073 +0 + 
26 -0.3000 0.01514 * + -0.3151 +0 + 
27 0.0000 0.02689 + -0.02689 + 0 + 
28 -0.5000 0.02689 * + -0.5269 0+ + 
29 -0.3000 0.04647 * + -0.3465 0 + 
30 -0.10000 0.05822 * + -0.1582 + 0 + 
31 0.0000 0.06213 *+ -0.06213 + 0 + 
32 0.4000 0.06213 + * 0.3379 + 0+ 
33 0.5000 0.04647 + * 0.4535 + 0 
34 0.6000 0.02689 + * 0.5731 + +0 
35 -0.3000 0.003397 * + -0.3034 +0 + 
36 0.2000 0.01514 + * 0.1849 + 0+ 
37 -0.10000 0.007312 *+ -0.1073 + 0 + 
38 -0.10000 0. 01123 *+ -0.1112 + 0 + 

******************************************************************************* 

END OF OUTPUT. 

TOTAL NUMBER OF WARNING MESSAGES: 3 

MEMORY USAGE: ITEM: DATA ARRAY TOTAL MEMORY 
UNITS: (4-BYTE WORDS) (MEGABYTES) 

MEMORY ALLOCATED 500000 4.0 
MEMORY ACTUALLY REQUIRED 805 2.1 
CURRENT VARIABLE STORAGE 392 
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TSP Version 4.3A 
(04/19/95) DOS/Win 4MB 

Copyright (C) 1995 TSP International 
ALL RIGHTS RESERVED 

01/06/98 5:02 AM 
In case of questions or problems, see your local TSP 
consultant or send a description of the problem and the 
associated TSP output to: 

PROGRAM 

TSP International 
P.O. Box 61015, Station A 

Palo Alto, CA 94306 
USA 

****************************************************************** 
1 FREQ N; 
2 READ (FILE='teste.xls' FORMAT=EXCEL); 
3 PLOTS; 
4 GENR DIFD=X-X(-1); 
5 OLSQ DIFD C X(-1) DIFD(-1) DIFD(-2) 

EXECUTION 
******************************************************************************* 

Current sample: 1 to 38 

*** WARNING in line 4 Procedure GENR: Missing values for series ====> 
X(-1): 1 

*** WARNING in line 4 Procedure GENR: Some elements of a series set to 
missing values due to missing values. Number ====> 1 

Equation 1 
============ 

Method of estimation = Ordinary Least Squares 

*** WARNING in line 5 Procedure OLSQ: Missing values for series ====> 
DIFD: 1, X(-1): 1, DIFD(-1): 2, DIFD(-2): 3 

Dependent variable: DIFD 
Current sample: 4 to 38 
Number of observations: 35 

Mean of dependent variable 
Std. dev. of dependent var. 

Sum of squared residuals 
Variance of residuals 

Std. error of regression 
R-squared 

Adjusted R-squared 
Durbin-Watson statistic 
Durbin's h alternative 

F-statistic (zero slopes) 
Schwarz Bayes. Info. Crit. 
Log of likelihood function 

.077143 

.401520 
4.96917 
.160296 
.400370 
.093454 
.572384E-02 
1. 97976 
-.334156 
1. 06524 
-1.54577 
-15.5012 

Estimated Standard 
Variable Coefficient Error t-statistic 
c .136063 .100695 1.35125 
X(-1) -.057161 .054593 -1.04703 
DIFD(-1) .278317 .177883 1.56461 
DIFD(-2) -.564208E-02 .182436 -.030926 

ID ACTUAL(*) FITTED(+) 

4 -0.1999 0.1525 * + 

RES !DUAL ( 0) 

-0.3524 0 
0 
I + 
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5 0.0000 0.07986 *+ -0.07986 + 0 + 
6 0.0000 0.1372 *+ -0.1372 + 0 + 
7 0.0000 0.1361 *+ -0.1361 + 0 + 
8 0.0000 0.1361 *+ -0.1361 + 0 + 
9 0.0000 0.1361 *+ -0.1361 + 0 + 
10 0.0000 0.1361 *+ -0.1361 + 0 + 
11 0.0000 0.1361 *+ -0.1361 + 0 + 
12 0.0000 0.1361 *+ -0.1361 + 0 + 
13 0.0000 0.1361 *+ -0.1361 + 0 + 
14 0.0000 0.1361 *+ -0.1361 + 0 + 
15 0.0000 0.1361 *+ -0.1361 + 0 + 
16 0.0000 0.1361 *+ -0.1361 + 0 + 
17 0.0000 0.1361 *+ -0.1361 + 01 + 
18 1.1999 0.1361 + * 1. 0638 + I + 0 
19 1.2000 0.4014 + * 0.7986 + I + 0 
20 0.0000 0.3261 * + -0.3261 +0 I + 
21 0.0000 -0.007893 + 0.007893 + 0 + 
22 0.0000 -0.001123 + 0.001123 + 0 + 
23 1.1000 -0.001123 + * 1.1011 + I + 0 
24 -0.4000 0.2421 * + -0.6421 0+ I + 
25 -0.2000 -0.1587 + -0.04133 + 01 + 
26 -0.3000 -0.08311 * + -0.2169 +0 I + 
27 0.0000 -0.09492 +* 0.09492 + 0 + 
28 -0.5000 -0.01086 * + -0.4891 0 I + 
29 -0.3000 -0.1231 * + -0.1769 +0 I + 
30 -0.10000 -0.04750 + -0.05250 + 01 + 
31 0.0000 0.01275 + -0.01275 + 01 + 
32 0.4000 0.03945 + * 0.3605 + I 0 
33 0.5000 0.1274 + * 0.3726 + I 0 
34 0.6000 0.1243 + * 0.4757 + I 0 
35 -0.3000 0.1173 * + -0.4173 0 I + 
36 0.2000 -0.1166 + * 0.3166 + 10+ 
37 -0.10000 0.01622 *+ -0.1162 + 01 + 
38 -0.10000 -0.06438 + -0.03562 + 01 + 

******************************************************************************* 

END OF OUTPUT. 

TOTAL NUMBER OF WARNING MESSAGES: 3 

MEMORY USAGE: ITEM: DATA ARRAY TOTAL MEMORY 
UNITS: ( 4-BYTE WORDS) (MEGABYTES) 

MEMORY ALLOCATED 500000 4.0 
MEMORY ACTUALLY REQUIRED 1312 2.1 
CURRENT VARIABLE STORAGE 438 
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TSP Version 4.3A 
(04/19/95) DOS/Win 4MB 

Copyright (C) 1995 TSP International 
ALL RIGHTS RESERVED 

01/06/98 5:05 AM 
In case of questions or problems, see your local TSP 
consultant or send a description of the problem and the 
associated TSP output to: 

PROGRAM 

TSP International 
P.O. Box 61015, Station A 

Palo Alto, CA 94306 
USA 

LINE 
I 

****************************************************************** 

I 
I 
I 
I 

1 FREQ N; 
2 READ (FILE='teste.xls' FORMAT=EXCEL); 
3 PLOTS; 
4 GENR DIFD=X-X(-1); 
5 OLSQ DIFD C X(-1) 

EXECUTION 
******************************************************************************* 

Current sample: 1 to 38 

*** WARNING in line 4 Procedure GENR: Missing values for series ====> 
X(-1): 1 

*** WARNING in line 4 Procedure GENR: Some elements of a series set to 
missing values due to missing values. Number ====> 1 

Equation 1 

Method of estimation = Ordinary Least Squares 

*** WARNING in line 5 Procedure OLSQ: Missing values for series ====> 
DIFD: 1, X (-1): 1 

Dependent variable: DIFD 
Current sample: 2 to 38 
Number of observations: 37 

Mean of dependent variable 
Std. dev. of dependent var. 

Sum of squared residuals 
Variance of residuals 

Std. error of regression 
R-squared 

-.162162 
1. 22684 
46.0604 
1. 31601 
1.14718 
.149937 

Variable 
c 
X(-1) 

Estimated 
Coefficient 
.456961 
-.229532 

Standard 
Error 

.312504 

.092381 

ID ACTUAL(*) FITTED(+) 

2 0.0000 -1.1498 + 

Adjusted R-squared 
Durbin-Watson statistic 

F-statistic (zero slopes) 
Schwarz Bayes. Info. Crit. 
Log of likelihood function 

t-statistic 
1. 46225 
-2.48463 

RESIDUAL(O) 

* 1.1498 + 

.125649 
2.68531 
6.17340 
.414220 
-56.5529 

0 
I 0 

3 -1.6000 -1.1498 * + -0.4502 + 01 + 
4 -0.2000 -0.7825 + * 0.5825 + 10+ 
5 -1.4000 -0.7366 * + -0.6634 +0 I + 
6 -1.0000 -0.4153 * + -0.5847 +0 I + 
7 0.9000 -0.1857 + * 1.0857 + 10+ 
8 2.3000 -0.3923 + * 2.6923 + I + 0 
9 -2.3000 -0.9202 * + -1.3798 0 I + 
10 1. 3000 -0.3923 + * 1.6923 + I +0 
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11 -0.2000 -0.6907 +* 0.4907 + 0 + 
12 -1.3000 -0.6448 * + -0.6552 +0 + 
13 0.8000 -0.3464 + * 1.1464 + 0 
14 -1.8000 -0.5300 * + -1.2700 0 + 
15 3.5000 -0.1169 + * 3.6169 + + 0 
16 -1.6000 -0.9202 * + -0.6798 +0 + 
17 -1.8000 -0.5530 * + -1.2470 0 + 
18 0.7000 -0.1398 + * 0.8398 + 0+ 
19 -1.4000 -0.3005 * + -1.0995 +0 + 
20 -0.3000 0.02085 *+ -0.3208 + 0 + 
21 -0.7000 0.08971 * + -0.7897 +0 + 
22 1. 1000 0.2504 + * 0.8496 + 0+ 
23 -1.6000 -0.002104 * + -1.5979 0 + 
24 0.0000 0.3651 *+ -0.3651 + 0 + 
25 0.2000 0.3651 + -0.1651 + 0 + 
26 1.1000 0.3192 + * 0.7808 + 0+ 
27 -1.4000 0.06676 * + -1.4668 0 + 
28 0.8000 0.3881 + * 0.4119 + 0 + 
29 0.1000 0.2045 *+ -0.1045 + 01 + 
30 0.7000 0.1815 +* 0.5185 + 0 + 
31 -0.4000 0.02085 *+ -0.4208 + 01 + 
32 -0.6000 0.1127 * + -0.7127 +0 I + 
33 -0.4000 0.2504 * + -0.6504 +0 I + 
34 -0.4990 0.3422 * + -0.8412 +0 I + 
35 0.6990 0.4567 + 0.2423 + 0 + 
36 -0.3000 0.2963 * + -0.5963 +0 I + 
37 0.4000 0.3651 + 0.03485 + 0 + 
38 0.2000 0.2733 + -0.07333 + 01 + 

******************************************************************************* 

END OF OUTPUT. 

TOTAL NUMBER OF WARNING MESSAGES: 3 

MEMORY USAGE: ITEM: 
UNITS: 

MEMORY ALLOCATED 
MEMORY ACTUALLY REQUIRED 
CURRENT VARIABLE STORAGE 

DATA ARRAY TOTAL MEMORY 
(4-BYTE WORDS) (MEGABYTES) 

500000 4.0 
805 2.1 
392 
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REMUNERACAO PER CAPITA F 1 

TSP Version 4.3A 
(04/19/95) DOS/Win 4MB 

Copyright (C) 1995 TSP International 
ALL RIGHTS RESERVED 

01/06/98 4:58AM 
In case of questions or problems, see your local TSP 
consultant or send a description of the problem and the 
associated TSP output to: 

PROGRAM 

TSP International 
P.O. Box 61015, Station A 

Palo Alto, CA 94306 
USA 

LINE 
I 

****************************************************************** 

I 
I 
I 
I 

1 FREQ N; 
2 READ (FILE='teste.xls' FORMAT=EXCEL); 
3 PLOTS; 
4 GENR DIFD=X-X(-1); 
5 OLSQ DIFD C X(-1) DIFD(-1) 

EXECUTION 
******************************************************************************* 

Current sample: 1 to 38 

*** WARNING in line 4 Procedure GENR: Missing values for series ====> 
X(-1): 1 

*** WARNING in line 4 Procedure GENR: Some elements of a series set to 
missing values due to missing values. Number ====> 1 

Equation 1 
============ 

Method of estimation = Ordinary Least Squares 

*** WARNING in line 5 Procedure OLSQ: Missing values for series ====> 
DIFD: 1, X (-1): 1, DIFD (-1): 2 

Dependent variable: DIFD 
Current sample: 3 to 38 
Number of observations: 36 

Mean of dependent variable 
Std. dev. of dependent var. 

Sum of squared residuals 
Variance of residuals 

Std. error of regression 
R-squared 

Adjusted R-squared 

-.166667 
1.24393 
37.3959 
1.13321 
1. 06452 
.309498 
.267649 

Estimated 
Coefficient 
.320304 
-.213795 

Standard 
Variable 
c 
X(-1) 
DIFD(-1) -.372488 

ID ACTUAL(*) 

3 -1.6000 

Error 
.306045 
.094003 
.148660 

FITTED(+) 

-1.1763 * + 

Durbin-Watson statistic 
Durbin's h 

Durbin's h alternative 
F-statistic (zero slopes) 

Schwarz Bayes. Info. Crit. 
Log of likelihood function 

t-statistic 
1. 04659 
-2.27435 
-2.50563 

RES !DUAL ( 0) 

-0.4237 + 
4 -0.2000 -0.2382 + 0.03821 + 

2.10741 
-.752467 
-.994803 
7.39566 
.336670 
-51.7666 

0 
0 + 
10 + 

5 -1.4000 -0.7169 * + -0.6831 +01 + 
6 -1.0000 0.02937 * + -1.0294 0 I + 
7 0.9000 0.09417 + * 0.8058 + I 0+ 
8 2.3000 -0.8060 + * 3.1060 + I + 0 
9 -2.3000 -1.8192 * + -0.4808 +01 + 
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10 1.3000 0.3860 + * 0.9140 + 0+ 
11 -0.2000 -1.2329 + * 1. 0329 + 0 
12 -1.3000 -0.6314 * + -0.6686 +0 + 
13 0.8000 0.05626 + * 0.7437 + 0+ 
14 -1.8000 -0.8970 * + -0.9030 +0 + 
15 3.5000 0.4563 + * 3.0437 + + 0 
16 -1.6000 -2.2662 + * 0.6662 + 0+ 
17 -1.8000 -0.02441 * + -1.7756 0+ + 
18 0.7000 0.4349 +* 0.2651 + 0 + 
19 -1.4000 -0.6460 * + -0.7540 +0 + 
20 -0.3000 0.4356 * + -0.7356 +0 + 
21 -0.7000 0.08998 * + -0.7900 +0 + 
22 1.1000 0. 3.886 + * 0. 7114 + 0+ 
23 -1.6000 -0.5170 * + -1. 0830 0 + 
24 0.0000 0.8308 * + -0.8308 +0 + 
25 0.2000 0.2348 + -0.03479 + 0 + 
26 1.1000 0.1175 + * 0.9825 + I 0 
27 -1.4000 -0.4529 * + -0.9471 +01 + 
28 0.8000 0.7776 + 0.02235 + 10 + 
29 0.1000 -0.2129 +* 0.3129 + 10 + 
30 0.7000 0.02650 + * 0.6735 + I 0+ 
31 -0.4000 -0.3466 + -0.05335 + 0 + 
32 -0.6000 0.1486 * + -0.7486 +01 + 
33 -0.4000 0.3514 * + -0.7514 +01 + 
34 -0.4990 0.3624 * + -0.8614 +01 + 
35 0.6990 0.5060 + 0.1930 + 10 + 
36 -0.3000 -0.08972 *+ -0.2103 + 0 + 
37 0.4000 0.3465 + 0.05347 + 10 + 
38 0.2000 0.0002730 +* 0.1997 + 10 + 

******************************************************************************* 

END OF OUTPUT. 

TOTAL NUMBER OF WARNING MESSAGES: 3 

MEMORY USAGE: ITEM: DATA ARRAY TOTAL MEMORY 
UNITS: (4-BYTE WORDS) (MEGABYTES) 

MEMORY ALLOCATED 500000 4.0 
MEMORY ACTUALLY REQUIRED 1094 2.1 
CURRENT VARIABLE STORAGE 421 
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LINE 
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I 
I 
I 
I 

TSP Version 4.3A 
(04/19/95) DOS/Win 4MB 

Copyright (C) 1995 TSP International 
ALL RIGHTS RESERVED 

01/06/98 5:05 AM 
In case of questions or problems, see your local TSP 
consultant or send a description of the problem and the 
associated TSP output to: 

PROGRAM 

TSP International 
P.O. Box 61015, Station A 

Palo Alto, CA 94306 
USA 

****************************************************************** 
1 FREQ N; 
2 READ (FILE='teste.xls' FORMAT=EXCEL); 
3 PLOTS; 
4 GENR DIFD=X-X(-1); 
5 OLSQ DIFD C X(-1) DIFD(-1) DIFD(-2) 

EXECUTION 
******************************************************************************* 

Current sample: 1 to 38 

*** WARNING in line 4 Procedure GENR: Missing values for series ====> 
X(-1): 1 

*** WARNING in line 4 Procedure GENR: Some elements of a series set to 
missing values due to missing values. Number ====> 1 

Equation 1 

Method of estimation = Ordinary Least Squares 

*** WARNING in line 5 Procedure OLSQ: Missing values for series ====> 
DIFD: 1, X(-1): 1, DIFD(-1): 2, DIFD(-2): 3 

Dependent variable: DIFD 
Current sample: 4 to 38 
Number of observations: 35 

Mean of dependent variable 
Std. dev. of dependent var. 

Sum of squared residuals 
Variance of residuals 

Std. error of regression 
R-squared 

Adjusted R-squared 
Durbin-Watson statistic 
Durbin's h alternative 

F-statistic (zero slopes) 
Schwarz Bayes. Info. Crit. 
Log of likelihood function 

-.125714 
1. 23722 
36.0277 
1.16218 
1. 07805 
.307751 
.240759 
2.00155 
-.393900E-02 
4.59385 
.43~266 
-50.1693 

Estimated Standard 
Variable Coefficient Error t-statistic 
c .227910 .324217 .702954 
X(-1) -.189720 .103624 -1.83085 
DIFD(-1) -.454005 .169567 -2.67744 
DIFD(-2) -.164624 .165484 -.994803 

ID ACTUAL(*) FITTED(+) 

4 -0.2000 -0.07017 *+ 

RESIDUAL ( 0) 

-0.1298 + 
0 
0 + 

Pay.l 
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5 -1.4000 -0.4044 * + -0.9956 0 I + 
6 -1.0000 0.1755 * + -1.1755 0 I + 
7 0.9000 0.3812 + * 0.5188 + I 0+ 
8 2.3000 -0.7180 + * 3.0180 + I + 0 
9 -2.3000 -2.1028 *+ -0.1972 + 0 + 
10 1.3000 0.1915 + * 1.1085 + I 0 
11 -0.2000 -0.9323 + * 0.7323 + I 0+ 
12 -1.3000 -0.8060 * + -0.4940 +01 + 
13 0.8000 0.1870 + * 0.6130 + I 0+ 
14 -1. 8000 -0.7371 * + -1.0629 0 I + 
15 3.5000 0.4391 + * 3.0609 + I + 0 
16 -1.6000 -2.2031 + * 0.6031 + I 0+ 
17 -1.8000 -0.4566 * + -1.3434 0 I + 
18 0.7000 0.8152 *+ -0.1152 + 0 + 
19 -1.4000 -0.4196 * + -0.9804 0 I + 
20 -0.3000 0.3878 * + -0.6878 +01 + 
21 -0.7000 0.2910 * + -0.9910 0 I + 
22 1. 1000 0.4244 + * 0.6756 + I 0+ 
23 -1.6000 -0.5357 * + -1.0643 0 I + 
24 0.0000 0.6973 * + -0.6973 +01 + 
25 0.2000 0.4154 + -0.2154 + 0 + 
26 1.1000 0.02328 + * 1. 0767 + I 0 
27 -1.4000 -0.6269 * + -0.7731 +01 + 
28 0.8000 0.6255 +* 0.1745 + 10 + 
29 0.1000 -0.1135 + 0.2135 + 10 + 
30 0.7000 -0.1769 + * 0.8769 + I 0+ 
31 -0.4000 -0.4668 +* 0.06683 + 10 + 
32 -0.6000 0.009694 * + -0.6097 +01 + 
33 -0.4000 0.3954 * + -0.7954 +01 + 
34 -0.4990 0.4134 * + -0.9124 +01 + 
35 0.6990 0.5201 + 0.1789 + 10 + 
36 -0.3000 -0.1401 + -0.1599 + 0 + 
37 0.4000 0.1732 + 0. 22 68 + 10 + 
38 0.2000 -0.05608 +* 0.2561 + 10 + 

******************************************************************************* 

END OF OUTPUT. 

TOTAL NUMBER OF WARNING MESSAGES: 3 

MEMORY USAGE: ITEM: DATA ARRAY TOTAL MEMORY 
UNITS: (4-BYTE WORDS) (MEGABYTES) 

MEMORY ALLOCATED 500000 4.0 
MEMORY ACTUALLY REQUIRED 1312 2.1 
CURRENT VARIABLE STORAGE 438 
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IIRESULTADOS DA .&N.a.t LClE DA INTEGRACAO 

Variavel DESEMPREGO REMUNERACAO INDICE DE PRECOS DIVIDA PUBLICA 
PAiSES 
BELGICA 1(0) ' 1(1), 1(2) 1(0), 1(2) 1(0) ' 1(1), 1(2) 1(0) ' 1(1 ), 1(2) 

OK 1(0) ' 1(1), 1(2) 1(2) 1(0) ' 1(1), 1(2) 1(0) ' 1(1 ), 1(2) 

ESPANHA 1(0) ' 1(1), 1(2) 1(0) ' 1(1 ), 1(2) 1(0) ' 1(1 ), 1(2) 1(0) ' 1(1 ), 1(2) 

FRANCA 1(0) ' 1(1), 1(2) 1(0) ' 1(1), 1(2) 1(0) ' 1(1 ), 1(2) 1(0) ' 1(1), 1(2) 

GRECIA 1(0) ' 1(1 ), 1(2) 

IT ALIA 1(0) ' 1(1), 1(2) 1(0) ' 1(1), 1(2) 1(0) ' 1(1), 1(2) 1(0) ' 1(1), 1(2) 

IRLANDA 1(0) ' 1(1 ), 1(2) 1(0) ' 1(1) 1(0) ' 1(1), 1(2) 1(0) ' 1(1), 1(2) 

LUXEMBURG( 1(0) ' 1(1), 1(2) 1(0) ' 1(1), 1(2) 1(0) ' 1(1), 1(2) 1(0) ' 1(1 ), 1(2) 

HOLANDA 1(0) ' 1(1), 1(2) 1(0) ' 1(1 ), 1(2) 1(0) ' 1(1), 1(2) 1(0) ' 1(1 ), 1(2) 

PORTUGAL 1(0) ' 1(1), 1(2) 1(0) ' 1(1), 1(2) 1(0) ' 1(1), 1(2) 1(0) ' 1(1 ), 1(2) 

RUNIDO 1(0) ' 1(1 ), 1(2) 1(0) ' 1(1), 1(2) 1(0) ' 1(1), 1(2) 1(0) ' 1(1), 1(2) 

1(0) 

NAOTEM 

1(0),1(1) 

1(0),1(1) 

NAOTEM 

1(1), 1(2) NAOTEM 

NAOTEM NAOTEM 

1(1), 1(2) 1(0) 

1(0), 1(1) 1(0),1(1) 

1(0) 1(0),1(1) 

NAOTEM NAOTEM 
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DIVIDA PUBLICA D~FICE. PUBLICO INFLAOAO TAXA DE JURO LP 
PAISES 96 97 98 98 97 98 98 97 98 98 17 98 
Alemanha eo.a 62 62,7 -4 -3,3 -2,9 1,2 2 1,6 6,2 5,7 5,E 
Austria 71,7 74 66,4 -4,3 -3 -2,9 1,a 2,2 1,6 6,3 5,E 5,E, 
B61glca 130,6 127 122 -3,3 -2,a -2,4 1,a 1,5 1,a 6,5 6,7 5,9 
Dlnamarca 70,2 70 63,a -1,4 0,3 0,3 1,9 2,5 2,5 7,2 7,E 6,4 
~apanha 67,7 70 67,9 -4,4 -3 -2,7 3,6 3 2,4 a,7 

~ 6,a 
IFtniAndla 61,3 62 57 -3,3 -1,9 -0,5 1 1,4 1,9 6,1 
~ran~ 56,4 58 58 -4 -3 -3 2,1 2 1,5 6,3 5,e 5,7 
Gr6cla 11Q,6 108 104,a -7,9 -4,9 -3,a 7,9 7,5 5,4 14,a 1:3 9,4 
Holanda 7a,7 7a 71,1 -2,6 -2,2 -1,9 1,5 2,3 2,5 6,2 5,e 5,7 
lrlanda 74,7 80 67,2 -1,6 -O,a 0,1 1,9 3 3,4 7,3 7,<4 6,5 
ldllla 123,4 125 121,5 -6,6 -3,a -2,8 4 3 2,2 9,4 a,e 7,3 
Luxemburgo 7,a 7 7,7 0,9 1,1 1 1,2 1,9 2 6,3 5,~ 5,9 
Portugal 71,1 72 63,2 -4 -2,9 -2,a 2,9 2,5 2,5 a,6 6,7 
Relno Unldo 56,3 59 50,2 -4,6 -3 -0,5 2,6 2,a 2,4 7,9 a.~ 7,-i 
Su6cla 7a,1 80 72,3 -3,9 -2,9 -0,1 o,a 2,4 1,9 a a.~ i,9 

CRimRIO 80 80 80 -3 -3 -3 2,8 31 31 8.8 1.5 7.9 
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