
Síntese

As Fontes do Crescimento Económico

Overview

The Sources of Economic Growth 

As Sínteses constituem-se em excertos de publicações da OCDE.

Elas são disponíveis livremente na biblioteca Online (www.oecd.org).

Esta Síntese não é uma tradução oficial da OCDE.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

http://www.oecd.org)/


THE SOURCES OF ECONOMIC GROWTH OVERVIEW

 2 © OECD, 2002

Introdução
Nos últimos anos, as diferenças no desempenho do crescimento nos países da OCDE têm

renovado o debate sobre as causas base do crescimento económico. Este debate levou a OCDE a
produzir vários estudos aprofundados sobre este assunto. O tema principal pode ser expresso numa
simples questão: o que tem guiado nos últimos anos o crescimento económico nos países da OCDE?
No seguimento disto, que efeitos, se é que existem, tiveram os recentes desenvolvimentos - em grande
parte a difusão das Tecnologias de Informação e Comunicações (TIC) - nas determinantes do
crescimento económico global? Como, e quanto, as políticas governamentais e outros aspectos do
ambiente empresarial contribuem para um crescimento a longo prazo, e que políticas deverão então ser
defendidas? Finalmente, que impacto tem tido a reestruturação no interior e entre as indústrias no
desempenho global do crescimento?

O aumento das diferenças nas taxas de crescimento...

O crescimento do PIB per capita nos países da OCDE tem mostrado disparidades crescentes ao
longo da última década. Estas disparidades são conduzidas por taxas de crescimento mais altas do que
a média em alguns países em vias de desenvolvimento (e.g. Coreia e Irlanda), mas igualmente por
altas taxas de crescimento em alguns países relativamente ricos, como os Estados Unidos, Canadá,
Austrália, Holanda e Noruega, e por baixas taxas de crescimento em grande parte do Continente
Europeu e Japão. Reflectindo estes padrões de crescimento, os Estados Unidos, durante a década de
noventa do século XX, começaram a  afastar-se da maioria dos outros países em termos de níveis de
PIB per capita. Isto aconteceu a despeito de uma convergência contínua - se bem que pequena - dos
níveis de produtividade de trabalho globais.

... reflecte em parte os comportamentos do mercado de trabalho...

Determinantes do crescimento ao nível macro

As disparidades observadas nos vários países estão, pelo menos em parte, relacionadas com as
diferenças nos padrões de aproveitamento do trabalho e na melhoria das qualificações da mão-de-obra.
Em particular, a maioria dos países que sofreram uma aceleração no crescimento do PIB per capita
também registaram um aumento no aproveitamento do trabalho, enquanto que aqueles que
demonstraram uma estagnação do emprego, ou mesmo diminuição, registaram  uma deterioração no
desempenho do seu crescimento.  Esta situação deve-se ao facto de que nestes países o crescimento da
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produtividade do trabalho não foi capaz de compensar a contribuição negativa para o crescimento
derivada de um fraco desempenho do emprego. Para além disto, na maioria dos países a mão-de-obra
altamente qualificada teve um papel importante no aumento da produtividade do trabalho mas,
naqueles com um baixo desempenho no emprego, isto deveu-se em parte ao facto de os trabalhadores
poucos qualificados terem estado afastados do trabalho.

… e em parte o progresso tecnológico

Existem também novos factores por detrás destas disparidades no crescimento. Em particular, a
produtividade multifactor  (PMF), aceite como um estimulo para as mudanças tecnológicas, sofreu
uma aceleração em vários países da OCDE, em especial nos Estados Unidos e Canadá, mas também
em pequenas economias (e.g. Austrália, Irlanda). A contribuição das TIC para um crescimento global
da PMF foi inicialmente "separada" (i.e. não incorporada em melhorias na qualidade do capital),
resultando de um progresso tecnológico rápido na indústria de produção das TIC. De meados da
década de 90 a finais da mesma, uma contribuição crescente para (incorporar) o crescimento da
produtividade, parece ter resultado de um aproveitamento importante por outras indústrias de
equipamentos altamente produtivos das TIC.  Não é de estranhar por  isso, que o crescimento da PMF
tenha sofrido uma aceleração tardia nos países da OCDE que não possuem uma indústria de produção
das TIC de dimensões razoáveis.

De uma maneira geral, as disparidades crescentes nas tendências do crescimento ao longo da
última década parecem ter resultado de uma combinação de factores "tradicionais" - na sua maioria
relacionados com a eficiência dos mecanismos do mercado de trabalho - e de elementos da "nova
economia" que reflectem a dimensão das indústrias de produção das TIC, mas também do ritmo de
adopção desta tecnologia pelas outras indústrias. Este facto levanta a questão sobre se os ambientes
políticos e institucionais, na medida em que contribuem para a formação das condições de negócio
para as empresas existentes e para as novas actividades empresariais, têm um papel a jogar na
explicação das diferenças de capacidade dos países para inovar em indústrias em expansão e em
adoptar tecnologias de ponta.

As políticas macro-económicas sólidas também têm um papel a desempenhar

Sobre este assunto, as análises empíricas sugerem que as políticas macro-económicas orientadas
para a estabilidade têm um impacto substancial nos resultados imediatos da economia. As reduções
nas variações da inflação tendem a ter um impacto directo positivo no crescimento, enquanto que o
efeito principal do nível da inflação é sentido através do investimento. De forma semelhante, altos
níveis de tributação e despesas governamentais parecem afectar o crescimento tanto directa como
indirectamente através do investimento. Dentro desta lógica, impostos altos tendem a reduzir o
rendimento do crescimento, com um efeito combinado de um aumento de um ponto percentual no
nível geral dos impostos, o que equivale a uma descida ao nível do rendimento de cerca de 0,6 - 0,7
por cento.  O estudo também evidencia que as despesas com a investigação e desenvolvimento podem
ter um efeito substancial tanto no nível como na taxa de crescimento do rendimento total, e que a
educação e a formação têm uma função chave na explicação das diferenças nos desempenhos do
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crescimento. Finalmente, foi também observado que um alto nível de exposição ao comércio externo
tem um impacto positivo significativo no rendimento do crescimento.

Análise do nível industrial

Regulamentação rígida tende a atrasar o crescimento...

      Depois de se ter examinado o desempenho do crescimento relativo ao nível global, o estudo prossegue
para uma análise do papel desempenhado pelos desenvolvimentos dentro das indústrias individuais e pela
redistribuição dos recursos ao longo das indústrias e empresas. Esta análise ao nível das indústrias lança
luz em questões sobre as quais a anterior análise, a um nível macro, poderá ter falhado em apreender, como
por exemplo os efeitos de políticas específicas - incluindo regulamentos do mercado dos produtos e
restrições comerciais - no desempenho industrial. Da mesma forma, as diferenças nos padrões de
crescimento ao nível industrial poderão também apontar para variações que podem mostrar quais os países
que estão a beneficiar de mudanças económicas alargadas, ou do potencial oferecido pelas novas
tecnologias.

Os resultados empíricos indicam um efeito negativo directo dos regulamentos do mercado dos
produtos sobre a produtividade. Para além disto, se se considerar a interacção dos regulamentos com o
défice tecnológico, os resultados apontam para um efeito indirecto ainda mais forte através de uma
adopção lenta das tecnologias existentes. Os regulamentos rígidos parecem ter um efeito
particularmente prejudicial na produtividade quanto mais os países estiverem afastados da fronteira
com as tecnologias, possivelmente porque reduzem o alcance para um conhecimento mais alargado.
Os resultados empíricos também fornecem alguma explicação sobre os potenciais efeitos a longo
prazo das reformas de políticas na produtividade multifactor. Em particular, uma redução da rigidez
dos regulamentos do mercado dos produtos poderia, tendo em conta estas evidências, reduzir
substancialmente a longo prazo o défice de produtividade em países como a Grécia, Portugal e
Espanha.

… mas o impacto da legislação laboral é menos evidente

Sobre a questão dos regulamentos do mercado laboral, os resultados sugerem que diferentes
regimes de relações industriais não são importante por si mesmos, mas podem contudo afectar de
forma negativa a produtividade através das suas interacções com a legislação de protecção ao emprego
(LPE). De facto, existem evidências de que o impacto negativo da LPE na produtividade só se aplica a
países com um nível intermédio de centralização/coordenação, ou seja, onde a negociação salarial
sectorial é predominante, mas sem uma coordenação nacional. Por outro lado, a LPE não influencia a
produtividade tanto em países altamente centralizados/coordenados, como descentralizados.

O impacto das dinâmicas do mercado 

A "destruição criativa “ estimula a produtividade
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      O último capítulo dá um passo em frente na análise das micro-determinantes do crescimento
económico, focando-se na contribuição da redistribuição  dos recursos dentro de indústrias bem
definidas, resultantes da expansão de empresas mais produtivas, da entrada de novas empresas e da
saída das obsoletas. Uma conclusão chave desta análise a nível da empresa é que uma grande parte do
crescimento da produtividade do trabalho global é conduzida pelo que acontece em cada empresa,
enquanto que as mudanças nas participações no mercado tanto nas empresas de baixa como de alta
produtividade parecem ter um papel modesto. A análise aponta também para um grau similar
significativo e geral de ‘empresas agitadas’ entre os países da ODCE. Mais especificamente, a alta
correlação entre as taxas de entrada e de saída nas indústrias sugere um processo de ‘destruição
criativa’ na qual um grande número de novas empresas substitui um grande número de empresas
ineficazes. No entanto, isto não impede que o fracasso dos participantes possa ser alto, especialmente
para as empresas pequenas, o que sugere que a ‘destruição criativa’ também envolve uma grande
experiência de mercado. Contudo, as empresas que sobrevivem tendem a crescer rapidamente em
direcção à dimensão média (eficiente).

Regulamentação ligeira encoraja  a actividade empresarial...

     Tanto as empresas europeias como as norte-americanas partilham estas características gerais, mas com
algumas diferenças. As empresas norte-americanas parecem ser menores e menos produtivas que as suas
parceiras europeias, mas crescem mais rapidamente quando são bem sucedidas. Os resultados
econométricos apresentados neste capítulo oferecem alguma explicação lógica para estas diferenças. De
facto, apoiam o ponto de vista que defende que regulamentos rígidos sobre a actividade empresarial, assim
como altos custos para regularizar a mão-de-obra, afectam negativamente a entrada de novas empresas
(especialmente das pequenas). Desta forma, nos Estados Unidos, os baixos custos administrativos das
empresas em início de actividade e os regulamentos pouco rígidos sobre regularizações laborais, poderão
estimular potenciais empresários a iniciar actividade em pequena escala, testar o mercado e, se o seu plano
de negócios for bem sucedido, expandir de forma rápida para atingir a escala mínima de eficiência. Em
contrapartida, na Europa os altos custos iniciais e de regularização poderão estimular uma selecção pré-
mercado dos planos de negócio com menos experiência no mercado. Para além disto, o sistema financeiro
baseado no mercado poderá levar, nos Estados Unidos, a um baixo risco de aversão ao financiamento de
projectos, com grandes possibilidades de financiamento para os empresários com projectos pequenos e
inovadores, muitas vezes caracterizados por cash flows limitados e falta de garantias.

… o que poderá facilitar a adopção das novas tecnologias

     Não existem evidências nos dados disponíveis de que um modelo domina o outro em termos de
desempenho geral. Contudo, num período (como o actual) de rápida difusão das novas tecnologias
(TIC), uma maior experimentação poderá permitir uma emergência mais rápida de novas ideias e
formas de produção, levando assim a um processo de inovação mais rápido e à adopção das
tecnologias. Este aspecto parece ser confirmado pela forte contribuição para a produtividade realizada
pelas novas empresas em indústrias relacionadas com as TIC. Neste contexto, regulamentos mais
flexíveis poderão estimular a entrada de empresas e, através deste canal, poderão mesmo conduzir a
um maior crescimento da produtividade.
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