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Comércio global apresenta sinais de recuperação 
 

 Após dois anos de contração, comércio global crescerá em 2017 e 
2018 sustentado no crescimento do consumo e investimento. 

 A Grécia, um dos países europeus que mais se ressentiu desde o 
início da crise económica global, está agora entre os países que 

contribuem para a recuperação da economia mundial. 
 

Lisboa, 26 de outubro de 2017 – A economia mundial está de regresso ao crescimento, 

sobretudo no segundo trimestre de 2017 e nos EUA, na zona Euro, China e Japão. A 

Euler Hermes, acionista da COSEC, líder nacional em seguro de créditos, antevê um 

crescimento global para 2017 e 2018 de aproximadamente +3%.  

O comércio global está a recuperar em termos de valor em 2017, em +7%, após dois 

anos consecutivos de contração, e esta tendência deverá continuar, com o comércio a 

crescer +5,7% em 2018. Esta é umas principais conclusões do Observatório 

Internacional de Comércio, apresentado em Atenas. 

A economia global está a passar pela mais ampla e sincronizada recuperação da última 

década. O crescimento económico surpreendeu pela positiva no primeiro semestre de 

2017 com um consumo mais forte e um crescimento no investimento. Além disso, e 

apesar da retórica protecionista, o comércio global tem demonstrado uma abertura às 

transações e uma aposta na inovação, que beneficia a maioria dos mercados. 

Para 2018, o cenário mantém-se positivo, com uma reduzida incerteza política, um 

aumento da taxa de emprego e o crescente investimento na capacidade produtiva. A 

normalização da política monetária não deverá afetar significativamente esta tendência 

de forte crescimento económico, dado que o retiro de qualquer banco central deverá 

ocorrer gradualmente com a inflação ainda abaixo da meta em muitas economias. 

  

Grécia acompanha tendência com crescimento progressivo  

A Grécia não foge a este padrão. Sendo a Grécia um dos países europeus que mais se 

ressentiu desde o início da crise económica global, é relevante destacar que está agora 

entre os países que contribuem para a recuperação da economia mundial. O sentimento 

melhorou consideravelmente em 2017, alcançando o seu nível mais elevado em dois 

anos e meio. O PIB na Grécia deverá aumentar +1% em 2017 e +2,5% em 2018, 

sobretudo motivado pelo consumo privado. A incerteza continua a travar parte do 

potencial de crescimento da Grécia. Contudo, as exportações deverão crescer +5% em 

2017 e o investimento aumentará em +0,3%, apoiando ainda mais a recuperação.  

O motor das exportações está a aquecer graças ao ímpeto favorável nos países 

destino, particularmente na Europa. Em 2018, esperamos um aumento nas exportações 

gregas de 3,4 mil milhões de euros para pontos de venda adicionais na Itália, Alemanha 

e Turquia. Os setores da energia, de alimentos agrícolas e dos químicos são os 

principais beneficiários. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exportação e Turismo serão chave para crescimento sustentável na Grécia 

No seguimento das conclusões do Observatório, prevê-se que a exportação grega pode 

ser potenciada através da reforma do setor alimentar. 

Os elementos de uma estratégia setorial atual incluem: promover a eficiência da 

produção agrícola, aumentar a sofisticação e abrangência das tecnologias; aumentar a 

componente produtiva na cadeia de fornecimento alimentar (produtos de valor elevado 

acrescentados); aposta nos produtos de marca; e concentração em países com elevado 

potencial (por exemplo os EUA e o Japão). 

Também no Turismo a seguradora estima uma maior procura a partir de mercados como 

a Alemanha, Itália e Holanda, mas a estratégia deverá também apostar em mercados 

emergentes vizinhos como a Bulgária, a Roménia e a Polónia, que oferecem um 

potencial considerável. 

 

Sobre a COSEC 

A COSEC é a seguradora líder em Portugal nos ramos do seguro de créditos e caução, 
oferecendo as melhores soluções para apoio à gestão e controlo de créditos, bem como 
garantias de seguro caução, sendo ainda responsável, por conta do Estado Português, pela 
cobertura e gestão dos riscos de crédito, caução e investimento para países de risco político. A 
COSEC é uma empresa de capitais privados divididos equitativamente pelo Banco BPI 
(www.bpi.pt), o quarto maior Banco Português, e pela Euler Hermes (www.eulerhermes.com), 
líder mundial em seguro de créditos. 

Para saber mais informações consulte o site www.cosec.pt. e acompanhe a COSEC no Linkedin 
e Twitter: @COSECSeguroCred 
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