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1- 0 produto da economia portuguesa encontra-se numa fase de nitida 
desacelara<;ao do seu crescimento. 0 seu valor tendencial (1) cresceu entre os 
trimestres 1988:1 e 1989:1 a taxas da ordem dos 4,7% e passou a crescer 
0,6 % no ultimo ano de que dispomos de valores trimestrais, 1994 (2). 

No grafico 1 , com dupla escala, representamos a evolugao ciclica e a 
evolu<;ao tendencial do PIB real (3), e no grafico 2 representamos a evolugao 
das taxas de crescimento anuais de 1988:1 a 1994:4. 

Nao e dificil verificar que a evolugao mais recente da economia portugue
sa nao e de forma a gerar optimismo. 0 proprio produto tendencial regista uma 
quebra bastante sensfvel na sua taxa de crescimento. 
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GRAFICO 1 

Evolu~ao do produto tendencial e clclico 
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A questao que pretendemos levantar e estudar relaciona-se com a possi
bilidade de a economia portuguesa poder voltar a crescer como no passado e 
que meios podemos (ou nao podemos) utilizar no curto prazo. No que respeita 
a procura, e por vezes avangada a ideia, sobretudo no exterior (4), que urn dos 
factores que tern limitado o crescimento recente das economias e a falta de 

(") Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. 
(1) Na obtenyao do produto tendencial utilizamos o procedimento, hoje corrente, de Hedrick-

Prescott. · 
(2) Fazemos referencia a taxas de varia9iio anuai!?, entre perfodos hom61ogos. 
(3) A curva do comportamento cfclico foi obtida por diferenya dos valores em logaritmos do 

produto efectivo e tendencial. 
(4) Penso em Fran9a e nos Estados Unidos. 
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confian~ta que se tern apossado dos consumidores, que os leva a refrear o 
crescimento do seu consume (5), ainda que por vezes as perspectivas econ6-
micas mais imediatas se lhes afigurem razoaveis. No tocante a oferta, para ah3m 
de aspectos ligados a imposi~tao fiscal a que as empresas estao sujeitas, quer 
directamente quer indirectamente, e em geral aos seus custos, e de chamar a 
aten~tao para as possibilidades acrescidas de comercio internacional que o 
Uruguai Round acabou por trazer para as economias viradas para o exterior. 

GRAFICO 2 

Taxas de crescimento anual (percentagem) 

lremos apresentar alguns comportamentos de natureza cfclica que nos 
parecem caracterfsticos do consume, do produto e dos salaries, onde e de 
real~r a presen9a de urn efeito rendimento dos salaries. Como a possibilidade 
de avaliar a participa!fao de urn efeito substitui~tao, que coexiste com aquele 
efeito rendimento (6), nao e possfvel ao nfvel da analise de equa96es simples, 
passaremos ao estudo de urn modelo VAR construido com aquelas variaveis. 
0 estudo dos cheques nas diferentes variaveis deve permitir-nos uma resposta 
a questao de qual dos diferentes tipos de efeitos e dominante e uma visao das 
possibilidades que se abrem a politica de curto prazo para urn maior cresci
mento da nossa economia. 

II - Comecemos por apresentar as variaveis que iremos utilizar no nosso 
estudo: 

Consume: consume privado nao alimentar; 
Produto: produto interne bruto, a pre~tos do mercado, a pre~tos cons

tantes de 1990; 
Salario: indice base 1994 dos salaries na industria, medidos em d61a

res. 

(5) Estamos hoje muito afastados das possibilidades de uma alterac;:ao no consume que 
afecte substancialmente o comportamento dos consumidores, tal como Keynes as via no cap. 9, 
The General Theory of Employment, Interest and Money, (1936), The C. W. of J. M. K., London, 
1993, pp. 107-112. 

(6) 0 entendimento macroecon6mico que damos a estes efeitos nada deve ao seu signifi
. cado quanto a oferta de trabalho. 
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As duas primeiras variaveis sao obtidas das contas nacionais trimestrais, 
base de 1986, e cobrem o perfodo de 1977 a 1994. No caso do produto os 
valores come«;am em 1970 (1). A taxa de ca.mbio do d61ar utilizada e a taxa 
media mensal de valores medios fornecida pelo Banco de Portugal. 

A decomposi~o das variaveis em valores de tendemcia e de ciclo revela
-nos que o consurno das famnias apresenta urn comportamento cfclico que acom
panha o movimento cfclico passado do produto e dos salaries (graficos 3 e 4). 

········ Produto. 
--Consume. 

--Consume . 
........ Sahirio. 

GRAFICO 3 

Consumo e produto (iogs) 
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GRAFICO 4 

Consumo e salario (logs) 
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0 que sugere a dependencia dos valores do consumo dos valores daque
las variaveis. Em termos de valores nao logarftmicos, e impondo a exclusao da 
hip6tese nula dos coeficientes e de autocorrela~o dos erros de ordem quatro, 
obtivemos para aquelas relac;6es as seguintes equac;6es (8) (equac;6es 1 e 2): 

7 3 

(1) CPNAf= '}2a1 Pta,c_,+ ~CPNAf_1 + '}2o1S1+ £1 
i=O 1=1 

(1) 0 que devemos a Isabel dos Santos Marques. Funt;oes Procura de Maeda para Portu
gal, Lisboa, ISEG, tese de mestrado, 1993. 

(8) Entre parenteses inclufmos os valores da estatistica T; SEE significa erro padrao da 
estimagao; LM, valor do chi-quadrado para teste tipo LM de autocorrela9ao dos erros; ns, nfvel 
de significancia; e o e S referem-se a variaveis sazonais. 
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7 

com _La1= 0.228 {2.73), l3 = 0.768 {9.27), SEE= 0.01001, LM (4) = 9.47 
i=O 

(ns = 5,04 %) e R2A = 0.828. 

9 3 

(2) CPNAf = y+ _La1 W,':.1+ 13CPNAf_1+ _Lop1+ et 
i=O i=1 

9 

com L a1 = 0.109 {2.27), 13 = 0.557 {4.04), y = 0.327 {3.24), SEE= 0.0129, 
i=O 

LM(4)=8.63 (ns=7,11 %) e R2A=0.726. 
Para a equa9ao dos salarios obtivemos, p6s transformactao em logaritmos: 

1 2 3 

(3) In wtc=r+ ,La11nPJBr:_1+ _L~1 1n Wt':1 + ,Lo,S1+et 
i=D i=1 i=1 

1 2 

com _La1= 2.407 (4.50), L~ = 0.438 (4.77), r= 0.113 (5.97), SEE= 0.069, 
i=O i=1 

LM {4) = 7.41 (ns = 11.55) e R2A = 0.741. 

Podemos concluir que o produto influencia durante urn perfodo de sete tri
mestres o consumo (equa9ao 1), o que faz que este ultimo contribua lentamente 
para a recupera9ao da procura agregada nas fases baixas do ciclo. 
0 consumo tambem e influenciado pelo salario, mas de forma ainda mais lenta, 
como podemos constatar (equa9ao 2), e isto apesar de uma influencia relativa
mente rapida do produto sabre os salarios. Em suma, o consumo evolui lenta
mente nas fases baixas do ciclo. Este comportamento tern urn efeito estabilizador 
sabre o produto, ao permitir que na queda cfclica deste o consumo nao acompa
nhe de perto a sua evolu9ao. Naturalmente que isto tambem significa que o con
sumo nao exercera uma grande influencia sabre a evolu9ao do produto na fase 
de ascensao cfclica. 

Procuremos resumir o que dissemos e comprovamos empiricamente. 
Os salarios, que sao determinados pela evolu9ao do produto, vao determinar o 
nfvel de consumo, que por sua vez tambem e determinado pelo proprio produ
to (9) - correspondendo o consumo a uma componente importante da procura 
global. 

( 9) Quando dizemos que sao «determinados» queremos dizer «parcialmente determinados». 
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Estamos com este esquema de raciocfnio a valorizar a existencia de efei
tos rendimento dos salarios. 

GRAFICO 5 

Grau de abertura (percentagem) 
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A economia portuguesa e uma economia aberta, cujo grau de abertura ao 
exterior aumentou substancialmente depois de 1986. Se medirmos o grau de aber
tura pela percentagem do comercio externo relativamente ao PIB (grafico 5) cons
tatamos que de 1977:1 a 1985:4 esse valor era em media de 43% e que em 
1994:4 havia passado para 84 % (80,5 % para o ano de 1994). De 1986 aos 
nossos dias o grau de abertura da economia portuguesa praticamente duplicou. 
Esta insen~ao da nossa economia no comercio mundial nao permite que se igno
re a considera<fao dos salarios como urn custo e assim leva a ter em conta a 
presen9a de urn efe~o subst~ui~o. pelo menos no curto prazo. 0 acrescimo de 
salarios tara aumentar os pre9os que afectarao a procura interna e externa da 
nossa produ9ao. Os salarios surgem assim com dois efe~os contrad~6rios, urn 
efe~o rendimento e urn efeito substrruto. A resposta sobre qual dos dois efeitos 
sera dominante sera investigada ao nfvel de urn modelo VAR (10). Parece-nos 
que a melhor forma de analisar estes efeitos contradit6rios e justamente atraves 
de urn modelo deste tipo, onde a partida nao estabelecemos qualquer rela9ao 
funcional que leve a excluir qualquer daqueles efe~os. 

Ill- 0 modelo que estudaremos contara apenas com tres equa96es e 
outras tantas variaveis: o produto, o consumo e os salarios. As variayeis foram 
primeiro transformadas em indices de base 100 para 1994 e depois 
logaritmizadas. Utilizaremos em todas as equa96es uma constante e tres va
riaveis mudas sazonais centradas. A escolha dos desfasamentos a reter foi feita 
tendo em conta a sugestao de Sims (1 1). Representando por n as equa96es do 
modelo, por p1 os desfasamentos do modelo nao restringido e por Po os 
desfasamentos do modelo restringido, o teste tern urn valor dado por: 

(T- k) {In I ~ I -In I -a I} 

(1°) No ponto v. faremos referencia ao modele VAR bayesiano, BVAR, que tambem estimamos. 
( 11 ) C. Sims, «Macroeconomics and Reality», Econometrica, 48, p. 148, 1980, p. 17. V. tambem 

J. Hamilton, Times Series Analysis, New Jersey, Princeton Univ. Press, 1994, pp. 296-302. 
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onde T e o numero de observagoes, k e o numero de variaveis em cada equa
c;ao do modele nao restringido e ~ e n1 sao as matrizes da covariancia dos 
resfduos do modele restringido e nao restringido, respectivamente. Aquela esta
tlstica tern uma distribuigao do chi-quadrado com rf.(p1 - Po) graus de liberdade. 

Ensaiamos o teste de quatro contra seis desfasamentos, o que nos leva
va a urn x2<18> = 30.18, cujo nivel de significancia e de 3,57 %. Este resultado 
conduz a rejeigao do modele restringido. Quando passamos ao confronto de 
seis contra oito desfasamentos, o valor da estatistica foi de x2<1a) = 17.05, com 
urn nivel de significancia de 51 ,93 %, o que permite nao rejeitar a restrigao de 
seis desfasamentos. 

IV - Como dissemos acima, o modele VAR retido inclui seis desfa
samentos. A nossa primeira tentac;Bo dirigiu-se para a imagem de futuro que 
obtemos com este modelo. Fizemos u_ma previsao para 12 trimestres posterio
res a 1994:4, simulando assim o conhecimento possfvel que os economistas 
terao de urn horizonte temporal proximo. No quadro 1 indicamos os valores 
obtidos para 1995:1 a 1997:4 com o modele VAR. Os valores de 1994 sao 
valores efectivos. 

QUADRO 1 

Crescimento anual (percentagem) 

Produto Consume Salaries 

I II Ill IV I II Ill IV I II Ill IV 

1994 ............ .7 1.6 .6 .1 -1.8 1.4 - .5 .1 -10.2 -5.9 11.2 14.3 
1995 ............ -1.2 - .1 1.4 .7 .7 .7 1.0 .9 - .4 -2.9 - .7 -3.6 

1996 ············ .3 .4 .9 1.0 - .2 - .1 .6 .9 -7.0 -1.4 3.8 2.1 
1997 ............ .7 .8 1.2 1.5 .5 .6 1.1 1.4 .4 .6 2.4 3.9 

Como podemos ver, o crescimento do produto esta muito Ionge dos 6-7 % 
que se registaram no periodo pos adesao a CEE, e se bern que se afaste dos 
valores negatives de 1992:4 a 1993:4, nao deixa de incutir uma visao pessi
mista. 0 mesmo se retira da analise da evolugao do consume. A sua evolugao 
esta Ionge dos 8-9 % ja registados no passado, e embora tambem Ionge dos 
4 % negatives do 2. 11 e 3.11 trimestres de 1993 (12), acaba por confirmar aquela 
ideia nada optimista do futuro mais proximo. 

Uma caracterfstica interessante deste modelo VAR e a estabilizagao da 
importancia das diferentes variaveis no desvio padrao do erro de previsao de 
qualquer das variaveis. No caso do consume, o contribute do produto e do 
salario estabiliza nos 36 %; quanto ao produto, o consume e o salario estabi
lizam o seu contribute nos 78 % do desvio padrao do erro de previsao; e 
quanta aos salaries, passa-se o mesmo para o consume e o produto ao nivel 
dos 76%. 

(12) Foi a seguinte a evolu9ao em 1993: 1: -1.24; II: -3.52; Ill: -2.83; e IV: -3,89%. 
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Para termos uma ideia de como reagem as variaveis consumo e produto 
no nosso modelo, supusemos varia<;oes nos erros e avaliamos a influemcia 
dessas varia<;oes. Como as nossas variaveis estao em Indices, nao 
standardizamos esses choques que ocorrem em cada variavel. Numa primeira 
experimenta<;ao limitamo-nos a seguir o resultado da varia<;ao dos desvios-pa
drao dos erros e a construir os respectivos graficos com indica<;ao das respec
tivas curvas dos desvios-padrao (13). 

GRAFICO 6 

Respostas a impulsos (logs) 
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Como podemos observar, urn choque no consumo ou no produto provoca 
efeitos positivos sobre o consurno e o produto, sendo esses efeitos bastante 
senslveis entre o 8.2 e o 12.2 trimestres. Tambem o salario reage muito favora
velmente a esses chocpes, sobressaindo a resposta ao choque sobre o consu
mo. No que se refere a urn choque sobre o salario real, a existir urn efeito 
rendimento sobre o consumo no primeiro ano, o que e determinante, como po-

( 13) As tres curvas para cada variavel correspondem aos valores dos impulses e aos valo
res destes mais ou menos duas vezes o valor do desvio-padrao calculados atraves de experi
menta~ao tipo Monte-Carlo. 
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demos verificar, e o efeito sobre o produto, que e urn efeito (lfquido) de subs
tituic;:ao. A importancia deste efeito e de tal ordem que ainda antes do final do 
segundo ano ja a variac;:ao do salario e negativa. 

Com a ideia de uniformizarmos os cheques nas diferentes variaveis, ja 
havfamos transformado os valores destas em Indices de base 100 em 1994. 
Vamos agora impor urn cheque unitario em cada uma das variaveis. 

Urn cheque no consume acaba por se revelar, no curto prazo, mais in
fluente sobre a evoluc;:ao positiva de todas as variaveis do que urn cheque sobre 
a produc;:ao. Se alargarmos o horizonte temporal dos efeitos dos cheques, pas
sara a dominar, pelos seus efeitos, o cheque sobre o produto. 
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GRAFICO 7 

Choque no consumo (logs) 
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Choque no produto (logs) 

12 

3.5 .-----------------, 

3.0 Salano 
2.5 

2.0 

1
"
5 Produto 

·····-·····-····-1.0 ---_-;::.:::::::-. ........ ,..;::'-'::.:.·.::::::: 

0.5 ·----------· .. ··ccnsumo 
0.0 +---=~T'--------------1 

.0. 5 .J__~--------~---12--' 

GRAFICO 9 

Choque no salario (logs) 1.0-.-------.------1 Salano 
0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

.0.2 

.0.4 



A ideia apresentada no grafico 6 e agora confirmada. 0 efeito que domina 
na variac;:ao dos salarios e o efeito substitui«;:ao. Urn choque positivo sobre os 
salarios provoca urn efeito negativo no volume do produto e do consumo. Sen
do imediato o efeito no produto, apenas no 7.2 trimestre se verifica no consu
mo, e a partir do 8.2 a propria evoluc;:ao dos salarios e negativa. 

V- Para alem do modelo VAR, cujos resultados aqui inclufmos, tambem 
ensaiamos urn modelo BVAR (1 4). Como o modelo VAR apontava para 
desfasamentos correspondentes a 6 trimestres, estimamos o modelo BVAR para 
mais 4 trimestres, ou seja, 1 0 trimestres no total. A razao do aumento dos 
desfasamentos deve-se a reduc;:ao de restric;:6es a que somos for~dos nos 
modelos VAR e ao facto de querermos ultrapassar a hipotese simplificadora de 
o desfasamento de ordem imediatamente superior ser tornado como de efeito 
nulo na determinac;:ao das variaveis do modelo. Apenas tomamos mais quatro 
desfasamentos devido as mudanc;:as profundas a que a economia portuguesa 
esteve sujeita no perfodo p6s-adesao a CEE, e que levaram nomeadamente a 
alterar bastante o seu grau de exposic;:ao ao exterior. 0 metodo usado para a 
escolha dos pan1metros definidores do comportamento dos coeficientes das 
diferentes variaveis consistiu na tentativa de minimizar os erros de previsao para 
os dois ultimos anos (1993 e 1994), tendo em atenc;:ao o U de Theil. 

Optamos por nao apresentar o modelo BVAR porque conduzia em termos 
de previsao para o proximo futuro a valores muito mais pessimistas que o modelo 
VAR. A insistencia na previsao, fosse qual fosse o horizonte temporal, levava 
sempre a taxas de variac;:ao negativas. Por outro lado, no que respeita aos 
choques ensaiados, os resultados eram identicos em informac;:ao qualitativa aos 
do modelo VAR. 

Procurando resumir o essencial dos resultados a que chegamos, dire
mosque: 

Urn modelo tipo VAR e adequado para o ensaio de verificac;:ao de 
qual o efeito de uma variac;:ao dos salarios que e dominante na 
nossa economia, se o efeito rendimento ou substituic;:ao; 

Os resultados parcelares baseados em equac;:6es simples apontavam 
para uma existencia de urn efeito rendimento, mas o modelo VAR 
acabou por esclarecer a situac;:ao, uma vez que apenas neste 
modelo os dois efeitos coexistem, sendo o resultado final a ex
pressao do domfnio de urn deles pelo outro; 

0 domfnio do efeito substituic;:ao e bastante claro no estudo que fize
mos, o que quer dizer que uma acelerac;:ao do crescimento da 
nossa economia nao se pode basear num acrescimo dos sala
rios, pelo contrario tal acrescimo apenas contribuira para reduzir 
o proprio produto; 

No curto prazo os efeitos mais salientes sobre o consumo, o produto 
e os salarios, sao os que resultam de urn choque sobre o con
sumo, o que significa que e bastante importante para a conjun
tura economica actual o estado de confianc;:a (desconfianc;:a) das 

(14) Modele VAR bayesiano. 
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famflias relativamente ao seu proximo futuro, levando o optimis
mo ao crescimento imediato da economia; 

Os efe~os que se farao sentir de forma mais sustentada sao os que 
resultam de urn choque sobre o produto, ou seja, seria sem 
duvida benefico para a economia urn choque provindo do acres
cimo da procura externa. 

Uma palavra sobre a liberaliza<;ao a que conduziu o Uruguai Round. Nao 
consideramos que o novo acordo tenha para a nossa economia o papel que 
podera ter para outras economias menos desenvolvidas, pelo que o seu efeito 
ate podera ser negativo, e choques como os que resultaram da nossa inser<;ao 
no espa<;o europeu nao sao de facto esperados, a menos que a economia da 
Uniao Europeia dispare no seu crescimento. 

E finalmente nao esque<;amos que a metodologia aqui aplicada repre
senta apenas urn exercfcio de aplica<;ao do passado macroecon6mico e nao 
uma tentativa de afirma<;ao generica de conclus6es. 

(Versiio entregue em Junho de 1996) 
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