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colocar-se da seguinte forma: De um lado, a
escola de pensamento que argumenta que
impostos, transferências e gastos públicos
podem ser usados judiciosamente para se
opor às flutuações da actividade económica.
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por razões de “lags” temporais ou criar distorções prejudiciais. No primeiro caso, estão

O quadro em anexo apresenta a dimensão e a distribuição no tempo das medidas orçamentais
de carácter discricionário que foram sendo adoptadas para enfrentar a crise na área do euro de
acordo com as estimativas da OCDE para o período 2008-2010. Em geral os impactos financeiros
das medidas orçamentais estão repartidos entre a despesa pública e a receita fiscal com uma
concentração muito elevada no ano de 2009.
No caso de Portugal, o pacote de estímulo orçamental aprovado em Dezembro de 2008 concentrou
as suas medidas no investimento público, na ajuda às empresas à exportação bem como no apoio
ao emprego e protecção social. De acordo com as estimativas realizadas o seu efeito conjunto sobre o défice elevar-se-á a 0,8% do PIB em 2009, embora neste valor não esteja incluído o impacto de
outras medidas tomadas na segunda metade de 2008 e no orçamento de Estado de 2009, as quais
poderão cifrar-se em 0,4% do PIB, bem como o efeito de outras anunciadas mais recentemente.
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situação de cariz essencialmente recessivo.
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JANUS 2010 anuário de relações exteriores

Nota: Nas despesas inclui-se as medidas orçamentais discricionárias e as estimativas não incluem o impacto das medidas de apoio ao
sistema financeiro. Fonte: OCDE (Economic Outlook — Interim Report, Março 2009).
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