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A recuperação da economia mundial apresentou um ritmo satisfatório no segundo 
trimestre de 2010, após a aplicação das políticas incentivadoras implementadas pelos 
principais sistemas económicos. Na edição de Julho de 2010 do “World Economic Outlook”, o 
Fundo Monetário Internacional (FMI) apontou que, sob a flexibilização quantitativa da 
política monetária, as actividades económicas mundiais cresceram acentuadamemte, a 
produção industrial e o comércio registaram crescimentos favoráveis e a confiança dos 
consumidores foi restabelecida. O ritmo dos sistemas económicos emergentes e em via de 
desenvolvimento foi mais forte, apesar do modesto ritmo de recuperação dos sistemas 
económicos avançados. Prevê-se que a economia global cresça 4,6% em 2010, alcançando 
mais 0,4 pontos percentuais em relação ao valor previsto na edição de Abril de 2010, 
mantendo ainda a previsão de crescimento para a economia mundial nos 4,3% em 2011. 
Entretanto, o FMI referiu que a turbulência nos mercados financeiros e a crise de débito na 
Europa podem prejudicar a recuperação contínua da economia. 

 
O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos da América (EUA) cresceu 3,0% no 

segundo trimestre de 2010, devido ao aumento do investimento privado gerado pela 
flexibilização quantitativa da política monetária, face ao período homólogo de 2009. O ritmo de 
crescimento trimestral do PIB desacelerou de 3,7% no primeiro trimestre, para 1,6% no 
segundo trimestre, como consequência duma expansão acentuada da importação que se 
traduziu num alargamento do déficit da balança comercial e no abrandamento do crescimento 
das existências. Para a expansão do PIB, as despesas de consumo privado e o investimento 
privado contribuiram 1,4 e 2,8 pontos percentuais, respectivamente, porém, o déficit da 
balança do comércio externo arrastou 3,4 pontos percentuais o crescimento económico. A 
taxa de desemprego desceu, situando-se no nível elevado de 9,5%. 

 
Na zona euro, embora alguns estados-membros tenham sido pertubados pela crise de 

débito, a economia apresentou um comportamento melhor do que o esperado. No segundo 
trimestre de 2010, o PIB cresceu 1,0% em comparação com o trimestre anterior, sendo este 
crescimento o mais elevado jamais registado desde o terceiro trimestre de 2006 e em relação 
ao mesmo período de 2009 elevou-se 1,9%. Este crescimento deveu-se ao contributo de 1,7 
pontos percentuais pelas exportações, de 0,3 pontos percentuais pela formação bruta de capital 
fixo (FBCF) e de 0,3 pontos percentuais pelas despesas de consumo das famílias e das 
instituições sem fins lucrativos. O mercado de emprego melhorou e a taxa de desemprego 
desceu de 10,4% no primeiro trimestre de 2010 para 9,8% no segundo trimestre de 2010. 

 
No trimestre em análise, o PIB da Inglaterra, impulsionado pelos sectores dos serviços, 

das finanças e da construção, aumentou 1,7% em relação ao trimestre homólogo do ano 
passado e, quando comparado com o do trimestre antecedente, teve um aumento de 1,2%, 
sendo terceiro trimestre consecutivo com crescimentos positivos e foi o maior aumento 
trimestral desde o primeiro trimestre de 2001. O contributo da FBCF e das despesas de 
consumo das famílias para o crescimento económico foi de 0,6 e 0,5 pontos percentuais, 



respectivamente. A situação do emprego melhorou graças à recuperação económica, a taxa de 
desemprego baixou de 8,0% no trimestre precedente para 7,8% no trimestre em análise.  

 
As economias asiáticos continuaram a crescer, devido à recuperação económica global, à 

subida das exportações e da procura interna. De acordo com as projecções realizadas pelo 
FMI em 2010: as economias asiáticas recentemente industrializadas1 crescerão 6,7%; cinco 
países da Associação de Nações Unidas de Sudeste Asiático2 aumentarão 6,4%; o Médio 
Oriente e a África Norte expandir-se-ão 4,5% e, a Índia bem como a China Continental 
crescerão substancialmente 9,4% e 10,5%, respectivamente. 

 
No Japão o crescimento económico abrandou em virtude da desaceleração do aumento 

do consumo interno e da exportação. O crescimento trimestral do PIB baixou de 1,1% no 
primeiro trimestre para 0,1% no segundo trimestre deste ano, e quando comparado com o 
trimestre homólogo de 2009, o ritmo de crescimento no PIB baixou de 4,7% para 2,0%. O 
superavit da balança comercial contribuiu com 0,3 pontos percentuais para a taxa de 
crescimento económico, porém o contributo da procura pública e individual do país atenuou 
0,2 pontos percentuais do PIB. Quanto à taxa de desemprego, esta subiu de 5,1% no primeiro 
trimestre para 5,3% no segundo trimestre de 2010. 

 
Apesar das medidas económicas implementadas na China Continental no sentido de 

controlar a expansão do crédito, das despesas do investimento e do preço dos imóveis, o 
crescimento do seu PIB apenas desacelerou ligeiramente, mantendo ainda um crescimento de 
dois dígitos, 10,3%, em relação ao mesmo trimestre de 2009, ou seja, menos 1,6 pontos 
percentuais face ao registado no trimestre anterior. O PIB do primeiro semestre de 2010 
aumentou 11,1% e elevou-se 3,7 pontos percentuais face ao período homólogo de 2009. Em 
relação ao trimestre homólogo de 2009, o valor acrescentado das indústrias acima da escala3 
subiu 17,6%, mais 10,6 pontos percentuais do verificado no 2° trimestre do ano anterior.  O 
investimento em activos fixos da sociedade alargou-se 25,0%, mas diminuiu 8,5 pontos 
percentuais, comparativamente ao idêntico período de 2009. Por seu turno, a venda total dos 
bens de consumo ascendeu a 18,2%, subindo 1,6 pontos percentuais, quando comparada com 
a do segundo trimestre de 2009, dos quais, a venda de automóveis que aumentou 37,1%. No 
tocante ao comércio externo, a importação e a exportação total cresceu 43,1%, o superavit 
reduziu notoriamente 42,9%, cifrando-se em 55,3 mil milhões de dólares norte-americanos. 

 

A economia de Hong Kong desenvolveu-se ainda mais, mas num ritmo desacelerado, 
pois beneficiou do crescimento económico da China Continental e de outros sistemas 
económicos asiáticos. No segundo trimestre, o PIB subiu 6,5% face ao trimestre homólogo de 
2009 (8,0% no trimestre anterior), apresentando um aumentou trimestral de 1,4% após do 
ajustamento sazonal. Em relação ao trimestre homólogo de 2009, a FBCF e a exportação de 

                                                 
1 Coreia, Taiwan – China, Hong Kong e Singapura. 
2 Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietname. 
3 De acordo com a definição dos Serviços Nacionais de Estatísticas, refere-se à sociedade industrial cujo 

rendimento anual da actividade principal atinge ou é superior a 5 milhões. 



serviços aumentaram 15,2% e 16,9%, respectivamente. Quanto ao comércio externo, 
incentivada pelo incremento significativo de vários mercados asiáticos e da procura da 
importação dos EUA, a exportação de mercadorias subiram 24,3% em relação ao mesmo 
trimestre de 2009, porém, devido ao aumento de 29,9% verificado nas importações, o déficit 
da balança comercial expandiu 146,9%. A taxa de desemprego passou de 4,4% no primeiro 
trimestre de 2010 para 4,6% no segundo trimestre de 2010. 

 

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

2009 2009 2009 2010 2010

2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT

Estados Unidos da América

　Produto Interno Bruto (PIB) 1,9r -r -2,6r -4,1r -2,7r 0,2r 2,4r 3.0

　Exportação de mercadorias 11.9 12.1 -18,0r -25,9r -21.5 -1.0 20,5r 25.3

　Importação de mercadorias 5.6 7.5 -25.9 -34.7 -28.8 -7,4r 21,2r 31.9

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.8 3.8 -0.4 -1.2 -1.6 1.4 2.4 1.8

　Taxa de desemprego 4.6 5.8 9.3 9.1 9.6 9.5 10.4 9.5

União Europeia a

　Produto Interno Bruto (PIB) 2,9r 0,5r -4.1 -4.9 -4,0r -2,0r 0,8r 1.9

　Exportação de mercadorias 8,7r 3.9 -18,2r -23,0r -19,6r -8.6 12,9r 22.8

　Importação de mercadorias 6.4 8,2r -22.1 -26,8r -25.7 -14.5 9,7r 26.9

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.1 3.3 0.3 0.2 -0.4 0.4 1.1 1.5

　Taxa de desemprego 7.5 7.5 9.4 9.2 9.4 9.8 10.4 9.8

Alemanha

　Produto Interno Bruto (PIB) 2,7r 1,0r -4,7r -6,8r -4,4r -1,3r 2,1r 4.1

　Exportação de mercadorias 8.1 2.0 -17.9 -24.9 -19.0 -6.4 10.3 24.2

　Importação de mercadorias 4.9 4.7 -16.4 -20.4 -18.9 -12.6 5.6 25.1

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.3 2.6 0.3 0.3 -0.2 0.4 0.8 1.1

　Taxa de desemprego 9.0 7.8 8.2 8.3 8.2 7.7 8.6 7.8

França

　Produto Interno Bruto (PIB) 2.3 0.1 -2,6r -3,2r -2.6 -0,5r 1.2 1.7

　Exportação de mercadorias 3.4 2.7 -17.3 -20,5r -17,0r -10,1r 7,4r 12.7

　Importação de mercadorias 6,0r 5.3 -17.8 -21,5r -21,6r -8,6r 5,9r 13.5

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 1.5 2.8 0.1 -0.2 -0.4 0.4 1.3 1.6

　Taxa de desemprego 8.4 7.8 9.5 9.2 9.4 10,1r 10,2r 9.5

Reino Unido

　Produto Interno Bruto (PIB) 2.6 0.5 -4.9 -5.9 -5.3 -2,9r -0.2 1.7

　Exportação de mercadorias -9.3 14,1r -9,7r -16,0r -14,5r 0,5r 11,5r 19.9

　Importação de mercadorias -2.9 11.1 -10,4r -16.0 -15.1 -1,0r 9,3r 18.6

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.3 3.6 2.1 2.1 1,4r 2.1 3,3r 3.4

　Taxa de desemprego 5.3 5.7 7.6 7.8 7,9r 7.8 8.0 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

2009 2009 2009 2010 2010

2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT

China Continental
　Produto Interno Bruto (PIB) 11.9 9.0 8.7 7.9 9.1 10.7 11.9 10.3

　Exportação de mercadorias 25.7 17.3 -15.9 -23.4 -20.3 0.228.7 40.9

　Importação de mercadorias 20.7 18.5 -11.3 -20.2 -11.7 22.4 64,6r 43.7

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) a 4.8 5.9 -0.7 -1.1 -1.1 -0.7 2.2 2.6

Hong Kong
　Produto Interno Bruto (PIB) 6.4 2.2 -2.8 -3.8 -2.4 2.5 8,0r 6.5

　Exportação de mercadorias 9.2 5.1 -12.6 -12.9 -14.3 -2.0 26.0 24.3

　Importação de mercadorias 10.3 5.5 -11.0 -14.9 -10.4 3.4 34.3 29.9

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.0 4.3 0.5 -0.1 -0.9 1.3 1.9 2.6

　Taxa de desemprego b 4.0 3.6 5.4 5.3 5.4 5.1 4.4 4.6

Taiwan, China
　Produto Interno Bruto (PIB) 6.0 0.7 -1.9 -6.9 -1.0 9.1 13,7r 12.5

　Exportação de mercadorias 10.1 3.6 -20.3 -32.0 -20.9 16.952.5 46.2

　Importação de mercadorias 8.2 9.7 -27,5r -37.8 -29.6 18.1 78,3r 54.3

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 1.8 3.5 -0.9 -0.9 -1.4 -1.3 1.3 1.1

　Taxa de desemprego 3.9 4.1 5.9 5.8 6.1 5.9 5.7 5.2

Japão
　Produto Interno Bruto (PIB) 2.4 -1.2 -5.2 -5.7 -5.2 -1,0r 4,7r 2.0

　Exportação de mercadorias 11.5 -3.5 -33.1 -38.6 -34.4 -8.0 43.3 33.2

　Importação de mercadorias 8.6 8.0 -34.8 -39.9 -39.5 -20.9 18.9 27.8

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) - 1.4 -1.4 -1.0 -2.2 -2.0 -1.2 -0.9

　Taxa de desemprego 3.8 4.0 5.1 5.2 5.4 5.0 5.1 5.3

República da Coreia
　Produto Interno Bruto (PIB) 5.1 2.3 0.2 -2.2 1.0 6.0 8,1r 7.2

　Exportação de mercadorias 14.1 13.6 -13.9 -21.1 -17.6 11.7 36,0r 33.1

　Importação de mercadorias 15.3 22.0 -25.8 -35.6 -31.0 1.4 37,2r 43.1

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.5 4.6 2.8 2.8 2.0 2.4 2.7 2.6

　Taxa de desemprego 3.2 3.2 3.6 3.8 3.6 3.3 4.7 3.5

Singapura
　Produto Interno Bruto (PIB) 8.5 1.8 -1.3 -1.7 1.8 3.8 16,9r 18.8

　Exportação de mercadorias 4.4 5.8 -18.0 -25.4 -20.0 4.9 28.2 29.1

　Importação de mercadorias 4.5 13.9 -21.0 -28.4 -22.8 -2.7 25.5 26.5

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.1 6.6 0.6 0.2 -0.3 -0.8 0.9 3.1

　Taxa de desemprego 2.1 2.2 3.0 4.1 2.9 2.1 2.1 3.0

a  Variação homóloga acumulada.

b Ajustada sazonalmente

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) (%)

2009 2009 2009 2010 2010

2ºT 3ºT 4ºT 1ºT 2ºT

Estados Unidos da América

　Produto Interno Bruto (PIB) 1,9r -r -2,6r -0.7 1,6r 5,0r 3,7r 1.6

　Exportação de mercadorias 11.9 12.1 -18,0r -0,7r 6,2r 7,8r 5,6r 3.3

　Importação de mercadorias 5.6 7.5 -25.9 -2,3r 9,0r 7,3r 6,0r 6.3

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.8 3.8 -0.4 0.5 0.9 0.6 0.4 -0.2

　Taxa de desempregoa 4.6 5.8 9.3 9.3 9.6 10.0 9.7 9.7

Japão

　Produto Interno Bruto (PIB) 2.4 -1.2 -5.2 2,5r -0,3r 1.0 1,1r 0.1

　Exportação de mercadorias 11.6 -3.6 -33.2 6,4r 6,5r 11,8r 42,7r 32.7

　Importação de mercadorias 8.3 7.8 -34.8 -3,7r 2,5r 7,0r 20,2r 28.1

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) - 1.4 -1.4 -0.4 -0.5 -0.3 0.2 -0.9

　Taxa de desempregoa 3.9 4.0 5.1 5.1 5.4 5.2 4.9 5.2

Hong Kong

　Produto Interno Bruto (PIB) 6.4 2.2 -2.8 3.1 0.3 2.4 2,1r 1.4

　Exportação de mercadorias 9.2 5.1 -12.6 7.7 -3.6 9.1 8.9 3.9

　Importação de mercadorias 10.3 5.5 -11.0 7.3 3.2 7.6 9.7 0.2

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.0 4.3 0.5 -0.2 -1.1 2.2 1.0 0.5

　Taxa de desempregoa 4.0 3.6 5.4 5,3r 5,4r 5,1r 4.4 4.6

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


