
A Economia Global no 4º trimestre de 2009 
 

No quarto trimestre de 2009 a economia mundial melhorou, significativamente, fruto do 
esforço contínuo das principais economias em implementar medidas para as estimular. Na 
edição de Janeiro de 2010 do “World Economic Outlook Update”, o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), indicou que a recuperação da economia mundial foi mais expressiva do 
que a prevista, porém, os ritmos de recuperação dos diferentes territórios foram distintos. A 
previsão de retracção da economia global de 2009 foi revista para -0,8%, mais 0,3 pontos 
percentuais face ao valor previsto em Outubro de 2009. Além disso, previu que se iria registar 
um crescimento de 3,9% na economia mundial em 2010. 
 

O ritmo de recuperação económica dos Estados Unidos da América (EUA) acelerou, 
pois beneficiou de uma política monetária expansionista. O investimento e as existências em 
‘stock’ elevaram-se notavelmente, enquanto que o consumo, a habitação e o mercado 
financeiro restabeleceram-se com firmeza. Todavia, o mercado de emprego continuou 
enfraquecido, a taxa de desemprego manteve-se no nível alto de 9,5%. No quarto trimestre o 
Produto Interno Bruto (PIB) subiu 0,1% e 5,9%, em termos anuais e trimestrais, 
respectivamente. Destaca-se que o contributo do investimento privado para a taxa de 
crescimento económico ascendeu de 0,5 pontos percentuais no terceiro trimestre para 4,6 
pontos percentuais no quarto trimestre, enquanto as despesas em consumo privado 
contribuíram 1,2 pontos percentuais. Em contraste, o contributo para o crescimento 
económico das despesas de consumo e do investimento do governo passou de +0,6 pontos 
percentuais no terceiro trimestre para -0,2 pontos percentuais no quarto trimestre, 
transmitindo que o crescimento económico dos EUA passou a ser conduzido pelo sector 
privado. 

 
A economia da Zona Euro assinalou um crescimento trimestral em dois trimestres 

consecutivos, impulsionado por dois países membros – Alemanha e França. Pelo contrário, a 
situação financeira da Grécia, da Irlanda, da Espanha e de Portugal deteriorou-se, podendo 
constranger o ritmo de recuperação económica desta Zona. No quarto trimestre o seu PIB 
contraiu-se 2,1%, face ao idêndito trimestre de 2008, porém, dilatou-se ligeiramente, 0,1% em 
termos trimestrais, tendo a exportação contribuído 0,6 pontos percentuais para o crescimento. 
A formação de capital fixo permaneceu débil, reduziu-se 0,2 pontos percentuais e a 
importação diminuiu 0,3 pontos percentuais. A contracção continuada do mercado de 
emprego impeliu o aumento gradual da taxa de desemprego de 9,3% no terceiro trimestre para 
9,9% no trimestre em causa. 

 
No quarto trimestre a economia do Reino Unido conseguiu livar-se do período de 

retracção económica que se encontrava inserida, sendo este o período mais longo desde 1955, 
graças ao impulso originado pela exportação e despesa do Governo. Apesar da contracção do 
seu PIB de 3,2%, em relação ao idêntico trimestre de 2008, registou-se um crescimento de 
0,3%, em termos trimestrais, para o qual a exportação e as despesas de consumo final do 
Governo trimestrais, contribuíram 0,9 e 0,3 pontos percentuais, respectivamente, enquanto as 



despesas em consumo dos agregados familiares contribuíram com 0,2 pontos percentuais. Em 
contrapartida, a importação atenuou 1,1 pontos percentuais no crescimento económico. O 
mercado de emprego não mostrou sinais de recuperação, com a taxa de desemprego a 
situar-se ainda num nível elevado de 7,8%, devido ao persistente enfraquecimento do 
investimento. 

 
A retoma económica da Ásia acelerou progressivamente, como consequência da 

melhoria contínua da exportação e do alargamento da procura interna, que foi impulsionado 
pela implementação de políticas financeiras e monetárias expansionistas em várias economias 
asiáticas. Segundo as previsões do FMI para as principais economias asiáticas em 2009, 
espera-se que as economias asiáticas recém-industrializadas1 se retraíam 1,2%, que os cinco 
países da união oriental2 cresçam 1,3%, que o médio oriente suba 2,2% e que a Índia, a 
terceira maior economia asiática, se erga 5,6%. 

 
No Japão, a recuperação económica cresceu, pois, os lucros das empresas e o 

investimento comercial melhoraram, impulsionados pelo aumento da exportação e da 
produção industrial. O mercado de emprego mostrou sinais dum progresso suave, com a taxa 
de desemprego a descer 0,4 pontos percentuais face ao terceiro trimestre, todavia, continuou a 
situar-se num nível elevado de 5,0%. No quarto trimestre o PIB reduziu 0,4%, em termos 
anuais, mas subiu 1,1%, em termos trimestrais. Destaca-se que as despesas em consumo 
privado e a balança comercial contribuíram com 0,4 e 0,5 pontos percentuais, respectivamente, 
para o crescimento económico, enquanto que a procura pública contribuiu com 0,1 ponto 
percentual. Pelo contrário, a formação de capital fixo manteve-se fraca e não estimulou o 
crescimento económico. 

 
A China Continental manteve um crescimento positivo, devido à expansão da procura 

interna e ao desenvolvimento gradual do comércio externo, incentivados por várias políticas. O 
seu PIB cresceu 10,7% no quarto trimestre, em relação ao trimestre homólogo de 2008, 
enquanto que o crescimento anual de 2009 atingiu 8,7%. Salienta-se que o consumo final e a 
formação de capital contribuíram com 4,6 e 8,0 pontos percentuais, respectivamente, para o 
crescimento económico, ao passo que o contributo da balança comercial baixou 3,9 pontos 
percentuais. O investimento em activos fixos aumentou 30,1% em 2009, ou seja, mais 4,6 
pontos percentuais, em termos anuais, graças à implementação duma política monetária 
expansionista. Relativamente à produção industrial, o valor acrescentado das indústrias3 de 
maior escala subiu 11,0%, sendo um nível inferior de 1,9 pontos percentuais ao verificado no 
ano anterior. Os valores totais da importação e da exportação assinalaram atenuações de dois 
dígitos, ou seja, -11,2% e -16,0%, respectivamente, uma vez que o comércio externo foi 
afectado pela contracção da procura externa. Na balança comercial verificou-se um saldo 
positivo de 196,1 mil milhões de dólares norte-americanos, reduziu 94,4 mil milhões de dólares 
norte-americanos, em termos anuais. O comércio a retalho dos bens de consumo anual subiu 

                                                 
1 Coreia; Taiwan, China; Hong Kong e Singapura. 
2 Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietname. 
3 Segundo a definição dos Serviços Nacionais de Estatística da R.P.C., refere-se às empresas industriais com 

rendimentos anuais iguais ou superiores a 5 milhões de Yuans.  



15,5%, designadamente, o de automóveis que se ampliou 32,3%, estimulado por medidas 
diversas como, o plano de aquisição de electrodomésticos implementado nas aldeias e zonas 
rurais, a isenção de imposto na compra de veículos e o programa de troca de electrodomésticos 
velhos para novos. 

 
O crescimento da economia de Hong Kong atribui-se principalmente ao desenvolvimento 

da economia externa. O mercado de emprego apresentou melhorias acentuadas, com a taxa de 
desemprego a decrescer 0,9 pontos percentuais, face ao terceiro trimestre, alcançando 4,7%. No 
trimestre de referência, o seu PIB aumentou 2,6%, em comparação com o quarto trimestre de 
2008, realçando as despesas em consumo privado e a Formação Bruta de Capital Fixo que 
subiram 4,9% e 14,7%, respectivamente. No que concerne ao comércio externo, o valor total da 
importação de mercadorias aumentou 3,4%, ao passo que o da exportação de mercadorias 
baixou 2,0%, relativamente ao trimestre homólogo de 2008. 

 

PIB das principais economias mundiais
 (taxa de variação homóloga)
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1.  INDICADORES ECONÓMICOS INTERNACIONAIS (COMPARAÇÃO COM O PERÍODO
     HOMÓLOGO)

Variação homóloga (%)       1/2

2008 2009 2009 2009 2009

4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT

Estados Unidos da América

　Produto Interno Bruto (PIB) 2.1 0.4 -2.4 -1.9 -3.3 -3.8  -2,6r 0.1

　Exportação de mercadorias 11.9 12.1 -17.9 -3.3 -21.5 -25.8 -21.5 -0.9

　Importação de mercadorias 5.6 7.5 -25.9 -9.4 -30.1 -34.7 -28.8 -7.6

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.8 3.8 -0.4 1.6 - -1.2 -1.6 1.4

　Taxa de desemprego 4.6 5.8 9.3 6.6 8.8 9.1 9.6 9.5

União Europeia a

　Produto Interno Bruto (PIB)  2,8r 0.6 -4.1 -1.8  -5,1r  -4,9r -4.1 -2.1

　Exportação de mercadorias 11.0 3.6 -18.1 -5.0 -21.0  -23,2r  -19,4r -8.4

　Importação de mercadorias 8.4 8.1 -22.3 -2.1 -20.8 -27.3  -25,8r -14.6

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.1 3.3 0.3 2.3 1.0 0.2 -0.4 0.4

　Taxa de desemprego 7.5 7.5 9.4 7.9 9.3 9.2  9,3r 9.9

Alemanha

　Produto Interno Bruto (PIB) 2.5 1.3 -5.0 -1.7 -6.4 -7.0 -4.7 -1.7

　Exportação de mercadorias 8.1 2.0 -17.9 -7.0  -20,3r  -24,9r  -19,0r -6.4

　Importação de mercadorias 4.9 4.7 -16.4 -1.3  -13,3r  -20,4r  -18,9r -12.6

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.3 2.6 0.3 1.7 0.8 0.3 -0.2 0.4

　Taxa de desemprego 9.0 7.8 8.2 7.2 8.5 8.3 8.2 7.7

França

　Produto Interno Bruto (PIB) 2.3 0.3 -2.2 -1.7 -3.5  -2,7r  -2,3r -0.3

　Exportação de mercadorias 3.7 2.4 -17.3  -7,1r -21.4 -20.9  -16,9r -9.1

　Importação de mercadorias 5.9 5.3 -17.8  -5,4r  -18,5r -22.1 -21.8 -7.6

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 1.5 2.8 0.1 1.7 0.6 -0.2 -0.4 0.4

　Taxa de desemprego 8.4 7.8 9.5 8.4 9.3 9.2  9,4r 10.0

Reino Unido

　Produto Interno Bruto (PIB) 2.6  0,5r -4.8 -2,1r  -5,2r  -5,8r -5.1 -3.2

　Exportação de mercadorias -9.3 13,9r -9.5  5,0r  -8,3r  -15,8r  -14,4r 1.4

　Importação de mercadorias -2.9 11,1r -10.3 1,5r  -9,0r  -16,0r  -15,0r -0.3

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.3 3.6 2.1 3.9 3.0 2.1 1.5 2.1

　Taxa de desemprego 5.3 5.7 7.6 6.4 7.1 7.8 7.8 7.8

a  A partir de 2009, incluem-se na Zona Euro 16 estados.

Fonte : Serviços de Análise Económica dos Estados Unidos da América, Serviços de Censos dos Estados Unidos da América, Serviços de Estatística do

            Trabalho dos Estados Unidos da América

            Direcção Geral de Estatística da União Europeia

            Gabinete Federal de Estatísticas da Alemanha

            Instituto Nacional de Estatística e Estudos Económicos da França; Estatísticas Aduaneiras da França

            Gabinete Nacional de Estatística do Reino Unido

2007 2008 2009



1.  INDICADORES ECONÓMICOS INTERNACIONAIS (COMPARAÇÃO COM O PERÍODO
     HOMÓLOGO)

Variação homóloga (%)        2/2

2008 2009 2009 2009 2009

4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT

China Continental
　Produto Interno Bruto (PIB) 11.9 9.0 8.7 6.8  6,2r 7.9  9,1r 10.7

　Exportação de mercadorias 25.7 17.3 -16.0 4.4 -19.7 -23.4 -20,3r 0.2

　Importação de mercadorias 20.8 18.5 -11.2 -9.0 -30.9  -20,2r  -11,7r 22.4

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) a 4.8 5.9 -0.7 5.9 -0.6 -1.1 -1.1 -0.7

Hong Kong
　Produto Interno Bruto (PIB) 6.4  2,1r -2.7  -2,7r  -7,5r  -3,7r  -2,2r 2.6

　Exportação de mercadorias 9.2 5.1 -12.6 -2.1 -21.9 -12.9 -14.3 -2.0

　Importação de mercadorias 10.3 5.5 -11.0 -4.2 -22.8 -14.9-10.4 3.4

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.0 4.3 0.5 2.3 1.7 -0.1 -0.9 1.3

　Taxa de desemprego 4.0 3.6 5.2 3.9 5.1 5.5 5.6 4.7

Taiwan, China
　Produto Interno Bruto (PIB) 6.0 0.7 -1.9 -7.1 -9.1 -6.9  -1,0r 9.2

　Exportação de mercadorias 10.1 3.6 -20.3 -24.7 -36.7 -32.0 -20.9 17.0

　Importação de mercadorias 8.2 9.7 -27.4 -23.0 -47.2 -37.8-29.5 18.2

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 1.8 3.5 -0.9 1.9 0# -0.9 -1.4 -1.2

　Taxa de desemprego 3.9 4.1 5.9 4.7 5.6 5.8 6.1 5.9

Japão
　Produto Interno Bruto (PIB) 2.4  -1,2r -5.0  -4,1r  -8,8r  -5,7r  -5,2r -0.4

　Exportação de mercadorias  11,5r -3,5r -33.1 -23.1 -46.9 -38.5 -34.4 -8.0

　Importação de mercadorias  8,6r 8,0r -34.9 -9.5 -37.0 -40.1 -39.7 -20.9

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) - 1.4 -1.4 1.0 -0.1 -1.0 -2.2 -2.0

　Taxa de desemprego 3.8 4.0 5.1 3.9 4.6 5.2 5.4 5.0

República da Coreia
　Produto Interno Bruto (PIB) 5.1 2.2 0.2 -3.4 -4.2 -2.2  0,9r 6.0

　Exportação de mercadorias 14.1 13.6 -13.9 -9.9 -25.2  -21,1r  -17,6r 11.7

　Importação de mercadorias 15.3 22.0 -25.8 -9.0 -32.7  -35,6r -31.0 1.4

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.5  4,6r 2.8 4.5 3.9 2.8 2.0 2.4

　Taxa de desemprego 3.2 3.2 3.6 3.1 3.8 3.8 3.6 3.3

Singapura
　Produto Interno Bruto (PIB)  8,2r  1,4r -2.0 -4.2  -9,4r  -3,1r 0.6 4.0

　Exportação de mercadorias 4.4 5.8 -18.0 -12.0 -27.8 -25.4-20.0 4.9

　Importação de mercadorias 4.5 13.9 -21.0 -7.1 -27.6 -28.4-22.8 -2.7

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.1  6,6r 0.6  5,8r  3,4r  0,2r  -0,3r -0.8

　Taxa de desemprego 2.1 2.2 3.0 2.4 3.0 4.1 2.9 2.0

a  Variação homóloga acumulada.

Fonte : Serviços Nacionais de Estatística da República Popular da China

            Departamento de Estatística e Censos do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong

            Direcção Geral de Orçamento, Contabilidade e Estatística de "Executivo Yuan" de Taiwan, China; Ministério dos Assuntos Económicos de Taiwan, China

            Instituto de Investigações Económicas e Sociais do Japão; Ministério das Finanças do Japão; Instituto de Estatísticas do Japão

            Instituto Nacional de Estatística da República da Coreia; Banco Central da República da Coreia

            Instituto de Estatística de Singapura

2007 2008 2009



2. INDICADORES ECONÓMICOS INTERNACIONAIS (COMPARAÇÃO COM O PERÍODO ANTERIOR)

Taxa de variação em relação ao período anterior (ajustada sazonalmente) (%)

2008 2009 2009 2009 2009

4ºT 1ºT 2ºT 3ºT 4ºT

Estados Unidos da América

　Produto Interno Bruto (PIB) 2.1 0.4 -2.4 -5.4 -6.4 -0.7 2,2r 5.9

　Exportação de mercadorias 11.9 12.1 -17.9 -13.9 -14.1 -1.2 7.1 9.1

　Importação de mercadorias 5.6 7.5 -25.9 -15.9 -20.4 -3.1 9.6 9.2

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.8 3.8 -0.4  -2,4r -0.6  0,5r 0.9 0.6

　Taxa de desempregoa 4.6 5.8 9.3  7,0r  8,2r 9.3 9.6 10.0

Japão

　Produto Interno Bruto (PIB) 2.4  -1,2r -5.0 -3.0 -3.2 1,3r  -r 1.1

　Exportação de mercadorias 11.6 -3.5 -33.3  -22,2r  -24,9r  7,2r  4,1r 10.1

　Importação de mercadorias 8.3 7.8 -34.8  -18,4r  -24,5r  -4,8r 2,8r 6.8

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) - 1.4 -1.4 -0.6 -0.8 -0.4 -0.5 -0.3

　Taxa de desempregoa 3.9 4.0 5.1 4.0 4.4 5.2 5.5 5.1

Hong Kong

　Produto Interno Bruto (PIB) 6.4  2,1r -2.7  -2,3r  -3,1r  2,9r 0.4 2.3

　Exportação de mercadorias 9.2 5.1 -12.6  -4,7r  -13,1r  7,7r  -3,6r 9.1

　Importação de mercadorias 10.3 5.5 -11.0  -5,7r  -12,4r  7,3r  3,2r 7.6

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.0 4.3 0.5 0.1 0,4r -0.2 -1.1 2.2

　Taxa de desempregoa 4.0 3.6 5.2 4.1 5.2 5.4 5.3 4.9

a  Taxa de desemprego após o ajustamento sazonal

Fonte : Serviços de Análise Económica dos Estados Unidos da América, Serviços de Censos dos Estados Unidos da América, Serviços de Estatística do Trabalho dos Estados

            Unidos da América

            Instituto de Investigações Económicas e Sociais do Japão, Ministério das Finanças do Japão, Instituto de Estatísticas do Japão

            Departamento de Estatística e Censos do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong

20092007 2008


