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Resumo: 

O estudo das relações entre a poupança, o investimento e o crescimento económico é 

intemporal e controverso tendo assumido especial interesse, mais recentemente, com a 

crise económica e financeira iniciada em 2007. Para além das teorias económicas, são 

vários os trabalhos teóricos e empíricos que procuram analisar e explicar as relações de 

causalidade entre a poupança, o investimento e o crescimento das economias, mas são 

poucos os que estudam estas relações na Europa. 

Este trabalho procura assim, analisar as relações de causalidade estabelecidas entre a 

taxa de crescimento da poupança, a taxa de crescimento do investimento e a taxa de 

crescimento do PIB real para uma amostra de vinte e seis países europeus, entre 2002 e 

2011.  

Os resultados obtidos através do teste de causalidade de Granger permitem-nos concluir 

que tanto a taxa de crescimento da poupança como a taxa de crescimento do 

investimento contribuem para o crescimento económico. A relação inversa também se 

verifica, embora estatisticamente menos significativa. Relativamente à relação de 

causalidade entre a taxa de crescimento da poupança e a taxa de crescimento do 

investimento observa-se que um aumento do investimento conduz à diminuição da 

poupança. Contudo, para o sector público e sector privado, a relação de causalidade da 

poupança sobre o investimento evidencia uma maior significância estatística. 

Palavras-chave: Poupança, Investimento, Crescimento Económico, Causalidade de 

Granger.  
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ABSTRACT 

The study of relationships between savings, investment and economic growth is 

timeless and controversial; having taken special interest most recently with the 

economic and financial crises started in 2007. Beyond the economic theories there are 

many theoretical and empirical studies that seek to analyze and explain the causal 

relationship between savings, investment and growth of economies; but there are few 

that study these relations in Europe. 

Thus, this paper aims to analyze the causal relationships between the growth rates of 

savings, investment and real GDP for a sample of 26 European countries over the period 

2002-2011. 

The results obtained by Granger’s causality test allow us to conclude that both the 

growth rates of savings and investment contributes to economic growth. The inverse 

relationship is also observed, although statistically less significant. With regard to 

causal relationships between the growth rates of savings and investment it is observed 

that an increase in investment leads to a decrease in savings. However, for the public 

and private sector the causality of savings on investment shows a greater statistical 

significance. 

Keyword: Saving, Investment, Economic Growth, Granger causality 
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Capítulo 1 - Introdução 

O estudo das relações e dos fatores que contribuem para o crescimento económico tem 

feito parte das preocupações dos economistas desde o início da Ciência Económica. 

São várias as teorias económicas que procuram explicar o crescimento económico e que 

demonstram a importância da poupança e do investimento para o crescimento das 

economias destacando-se a corrente clássica, a corrente keynesiana, a corrente 

neoclássica e a teoria do crescimento endógeno. 

Apesar da intemporalidade destas teorias, a relação e contributo da poupança e do 

investimento para o crescimento económico não é consensual. Para além das teorias 

económicas, muitos foram os trabalhos teóricos e empíricos que procuraram analisar a 

relação existente entre o investimento, a poupança e o crescimento das economias.  

Feldstein e Horioka (1980) mostram através dos trabalhos empíricos, a forte associação 

existente entre a poupança e o investimento no período que antecedeu à globalização 

financeira, processo conhecido pela integração internacional dos mercados financeiros. 

Já Taylor (2002) evidencia a reduzida ligação observada entre estas variáveis no período 

que se sucedeu à globalização financeira. 

De facto, com a liberalização dos movimentos de capitais, assistiu-se a uma 

desagregação da relação entre poupança e investimento. A desconexão entre estas duas 

variáveis foi desvalorizada por muitos agentes e decisores económicos, o que contribuiu 

para o aumento dos desequilíbrios económicos e financeiros. Contudo, a crise 

económica e financeira iniciada nos finais de 2007 trouxe novamente a debate, a 

importância da poupança e do investimento para o crescimento económico.  
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É principalmente pela sua intemporalidade mas também, pela desvalorização nas 

últimas décadas, que consideramos preponderante o estudo da relação de causa-efeito 

entre a poupança, o investimento e o crescimento económico. 

Desta forma, propomo-nos estudar as relações de causalidade entre a taxa de 

crescimento do investimento, a taxa de crescimento da poupança e a taxa de 

crescimento do PIB real para uma amostra representativa de países europeus. Este será o 

principal contributo deste trabalho, uma vez que são vários os trabalhos teóricos e 

empíricos que estudam estas relações, mas poucos os que analisam as relações de 

causalidade (i.e., as causas/efeitos) entre as variáveis em estudo no contexto europeu. 

A análise a estas relações terá por base uma amostra de 26 países europeus (24 países 

pertencentes à UE e 2 países fora da UE) e um horizonte temporal de 2002 a 2011. Os 

dados utilizados foram obtidos a partir do Eurostat e organizados em painel, tendo em 

conta o conjunto da economia e, adicionalmente, o sector público e o sector privado 

(sendo este último dividido em empresas não financeiras e particulares). Contudo, 

iremos dar maior relevância ao estudo no conjunto da economia não deixando, no 

entanto, de analisar a situação no sector público e sector privado. 

Os resultados obtidos permitem concluir que tanto o investimento como a poupança do 

conjunto da economia apresentam uma relação positiva e estatisticamente significativa 

sobre o crescimento da economia; o que significa que o crescimento destas variáveis 

contribui para o aumento do crescimento económico. A relação inversa, entre a taxa de 

crescimento do PIB real e a taxa de crescimento do investimento do conjunto da 

economia apresenta, também, uma relação de causalidade estatisticamente significativa. 

Contudo, e relativamente à relação de causalidade entre o investimento e a poupança, os 

coeficientes estimados evidenciam uma relação negativa e unilateral para o conjunto da 
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economia. Ou seja, um aumento da taxa de crescimento do investimento causa uma 

diminuição da taxa de crescimento da poupança. 

O presente trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma: no capítulo 2 é realizada 

uma breve revisão de literatura; de seguida, no capítulo 3, é explicada a metodologia e 

os dados utilizados; no capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos e, por fim, no 

capítulo 5, um breve resumo e as principais conclusões do trabalho. 
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Capítulo 2 – Breve revisão de literatura 

Neste capítulo apresentam-se alguns trabalhos teóricos e empíricos relevantes para a 

análise das relações de causalidade existentes entre o investimento, a poupança e o 

crescimento económico, tendo em conta as diferentes direções de causalidade 

estabelecidas entre si (relação de causalidade unilateral, bilateral ou inexistente). 

Estes trabalhos apresentam duas características em comum: a intemporalidade do estudo 

das relações entre o investimento, a poupança e o crescimento económico; e a falta de 

consenso quanto às suas causas e efeitos.  

De facto, o estudo destas relações e dos principais fatores que estão na base do 

crescimento económico tem despertado o interesse dos economistas desde o início da 

ciência económica. Várias são as teorias económicas que procuram explicar o 

crescimento, destacando-se a corrente clássica representada por Adam Smith (Smith, 

1776) e David Ricardo (Ricardo, 1817), a corrente keynesiana desenvolvida a partir de 

John Keynes (Keynes, 1936), a corrente neoclássica defendida por autores como Robert 

Solow (Solow, 1956) e, ainda, a teoria do crescimento endógeno introduzido, entre 

outros, por Paul Romer (Romer, 1994).  

Contudo existem questões que as distinguem, como a relação da poupança e do 

investimento para o crescimento económico. De seguida realçamos duas das correntes 

referidas anteriormente, a corrente keynesiana e a corrente neoclássica, dado o 

contributo significativo que apresentam para a análise às relações de causalidade que 

nos propomos estudar ao longo do presente trabalho. 

No que se refere à corrente keynesiana, esta defende uma relação direta entre o 

investimento, a poupança e o crescimento da economia. Para Keynes (1936), o ritmo de 
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crescimento económico depende do papel preponderante que a procura assume como 

dinamizadora da atividade económica; bem como, de um fator psicológico – as 

expectativas dos investidores (animal spirits). 

Segundo esta corrente, e considerando o modelo simples em economia fechada e sem 

Estado, o rendimento é igual à despesa agregada (i.e., ao consumo e investimento 

privados). Através deste modelo verifica-se que, em equilíbrio, o investimento realizado 

na economia é igual à poupança gerada pelos agentes económicos (empresas e famílias). 

Assim sendo, o efeito multiplicador do investimento sobre o rendimento revela-nos o 

impacto positivo do aumento do investimento e também, do consumo sobre o 

rendimento neste modelo.  

O mesmo se verifica no modelo que mais se aproxima com a realidade (modelo de 

economia aberta ao exterior e com Estado) embora, neste caso, seja possível recorrer-se 

à poupança externa quando a poupança interna (poupança privada e pública) não é 

suficiente para satisfazer as necessidades de financiamento da economia. 

Por outro lado, a corrente neoclássica, assente no modelo de Solow (Solow, 1956) 

demonstra que uma economia pode crescer de forma sustentável ao longo do tempo, 

tendendo para um limite máximo, designado por estado estacionário (“steady-state”), a 

partir do qual o crescimento da economia iguala o crescimento da população. Para este 

modelo, e ao contrário do modelo proposto por Keynes, a poupança é considerada o 

principal fator de crescimento económico. Assim, quanto maior for a taxa de poupança, 

maior será o crescimento da economia. 

Apesar da intemporalidade destas teorias, a relação e contributo da poupança e o 

investimento para o aumento do crescimento económico não são consensuais na teoria 

económica. Este facto contribuiu assim, para o surgimento de novos trabalhos teóricos e 



Página 12 de 40 

 

empíricos que de forma particular (por país, região, sectores económicos, etc.) 

procuraram estudar as relações de causalidade existentes entre o crescimento 

económico, a poupança e o investimento.  

Nos subcapítulos que se seguem, num primeiro ponto, expõem-se os trabalhos que 

defendem uma relação de causalidade entre o crescimento económico e o investimento. 

De seguida, os que apresentam uma relação de causalidade entre o crescimento 

económico e a poupança. E por fim, num terceiro ponto, os trabalhos que demonstram a 

existência de uma relação de causalidade entre o investimento e a poupança. 

Estas três relações de causalidade representam assim, as relações de causalidade que nos 

propomos estudar neste trabalho e que assentam na análise à relação causa-efeito entre 

as variáveis económicas poupança, investimento e crescimento económico. 

2.1. Relação de causalidade entre Crescimento Económico e 

Investimento 

Os trabalhos de Harrod (1939) e Domar (1957), e que originaram o modelo conhecido 

por Harrod-Domar, consideram que o investimento é uma variável essencial ao 

crescimento económico. Assim sendo, quanto maior for a proporção da taxa de 

crescimento do PIB direcionada para o investimento, maior será o crescimento do PIB. 

Esta visão é também partilhada por Jangili (2011) que no estudo sobre a relação de 

causalidade entre poupança, investimento e crescimento económico na Índia, entre 1951 

e 2008, conclui que o crescimento é causado pelo investimento, principalmente, o 

proveniente do sector privado. 

Porém, a direção desta relação de causalidade não é consensual. Verma (2007) ao 

analisar a relação de causa-efeito entre a poupança, investimento e crescimento 
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económico, conclui que o investimento é causado pelo crescimento económico e não o 

contrário. 

Já Attanasio et al (2000) concluíram, tendo por base o estudo realizado a um conjunto 

significativo de países, entre 1960 e 1994, que o crescimento e o investimento 

apresentam uma relação de causalidade reciproca. Os resultados alcançados com o seu 

trabalho demonstram que o investimento prejudica o crescimento económico. Ou seja, 

que um aumento do investimento irá provocar uma queda da economia. Todavia, a 

relação de causalidade entre o crescimento económico e o investimento apresenta o 

sinal contrário, ou seja, um aumento do crescimento económico causa um maior 

investimento na economia. 

2.2.  Relação de causalidade entre Crescimento Económico e 

Poupança 

Para a corrente de pensamento neoclássica, a poupança assume um papel determinante 

para o crescimento económico. O modelo desenvolvido por Solow (1956), como 

apresentado anteriormente, mostra a importância do papel da poupança para o 

crescimento das economias de forma sustentável ao longo do tempo. 

Carroll e Weil (1994) na análise realizada à relação de causalidade entre o crescimento 

económico e o crescimento da poupança concluem que existe uma relação de 

causalidade de Granger, unilateral, entre o crescimento da economia e a poupança. Os 

resultados alcançados evidenciam assim, que o crescimento económico causa o 

crescimento da poupança. Contudo, a relação de causalidade contrária não se verifica. 

Sinha e Sinha (2008) concluíram que não existem evidências que a poupança cause um 

crescimento da economia na Índia. Porém, observa-se a relação inversa, ou seja, 
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verifica-se que a taxa de crescimento do PIB causa inevitavelmente o aumento da 

poupança.  

Já Verma e Wilson (2005) através de uma análise multivariada à relação de causalidade 

entre poupança, investimento e crescimento económico, demonstram que a poupança é 

a principal causa para o crescimento económico no longo-prazo. 

Contudo, os trabalhos desenvolvidos por Agrawal (2000), Aghion et al (2009) e Singh 

(2010) consideram a existência de uma relação bilateral entre a poupança e o 

crescimento económico. 

2.3.  Relação de causalidade entre Investimento e Poupança 

Os recentes modelos de crescimento económico, conhecidos por Teorias do 

Crescimento Endógeno, colocam a poupança e o investimento, aliados ao progresso 

técnico, como motores do crescimento económico (Rebelo, 1991 e Romer, 1994). 

Schmidt-Hebbel et al (1994) consideram crucial compreender esta relação de 

causalidade entre o investimento e a poupança dado o seu contributo para o crescimento 

da economia, principalmente, por duas razões. Primeiro, porque esta relação entre o 

investimento e a poupança pode estar na origem da correlação positiva verificada entre 

a poupança e o crescimento económico. E, segundo, se de facto a acumulação de capital 

for o motor do crescimento, então esta relação entre a poupança e o investimento 

permite analisar se o aumento da poupança é a forma mais sustentada para se alcançar o 

crescimento económico, uma vez que se pressupõe que um aumento adicional na 

poupança causa um aumento do investimento e, consequentemente, do crescimento da 

economia. 
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Esta relação positiva entre a poupança e o investimento é evidenciada também por 

Feldstein e Horioka (1980), Feldstein e Bacchetta (1991), Attanasio et al (2000), Taylor 

(2002) e Verma (2007). 

Para além do estudo realizado às relações apresentadas nos pontos anteriores, Attanasio 

et al (2000) mostram ainda que existe uma relação positiva entre a poupança e o 

investimento, tanto no curto como no longo-prazo. Isto significa que um aumento da 

poupança poderá levar a um aumento do investimento. 

Também Verma (2007) através do trabalho desenvolvido sobre a relação da poupança, 

investimento e crescimento económico na Índia, entre 1950/51 e 2003/04, mostra que a 

poupança apresenta uma relação inequívoca com o investimento. Demonstra ainda que a 

poupança determina o investimento, tanto no curto como no longo-prazo. 

Pavelescu (2009), por sua vez, no estudo realizado à relação entre poupança e 

investimento numa economia aberta, realça a importância desta relação para um 

crescimento sustentado da economia. 

Os trabalhos empíricos confirmam a falta de consenso que persiste quanto às relações 

de causalidade existentes entre o crescimento económico, a poupança e o investimento; 

bem como, a intemporalidade e a relevância do estudo das relações de causalidade, 

nomeadamente, no atual contexto de crise que a Europa atualmente enfrenta.  

 

Para além dos trabalhos aqui apresentados, no anexo 1 apresentam-se outros trabalhos 

relevantes que estudam a relação de causalidade entre a poupança, o investimento e o 

crescimento económico, sendo de destacar: Andersson (1999), Anwer e Sampath 

(1999), Kónya (2005), Mohan (2006), Budah (2012) e Mishra e Jain (2012). 
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Andersson (1999) e Kónya (2005) revelam que a poupança e o crescimento económico 

apresentam uma relação de causalidade bidirecional. Já Budha (2012), através do estudo 

às relações de causalidade entre a poupança, o investimento e o crescimento económico 

no Nepal, observa uma relação de causalidade de Granger bidirecional entre o 

investimento e o crescimento da economia e, ainda, entre a poupança e o investimento. 

O mesmo resultado, relativamente à relação de causalidade entre o investimento e o 

crescimento da economia, é obtido por Anwer e Sampath (1999). 

No entanto, Mishra e Jain (2012) não evidenciam uma relação bidirecional entre a 

poupança, o investimento e o crescimento económico, mas sim uma relação unilateral – 

ou seja, mostram que é a poupança e o investimento que contribuem para o crescimento 

económico. Apesar de Mohan (2006) concluir que existe uma relação de causalidade 

unilateral entre a poupança e o crescimento da economia, mostra que é a taxa de 

crescimento da economia que leva ao crescimento da taxa de poupança e não o 

contrário. 
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Capítulo 3 – Metodologia e Dados 

Para a análise às relações de causalidade que nos propomos estudar, entre a poupança, o 

investimento e o crescimento económico, recorremos ao teste de causalidade de 

Granger. Ao contrário da análise estatística simples (correlação), o teste de causalidade 

de Granger tem como objetivo, o estudo da relação causa-efeito entre duas variáveis. 

Este teste procura assim, ultrapassar as limitações da correlação e ir além da simples 

análise à força e direção (positiva ou negativa) do relacionamento entre duas variáveis 

aleatórias. 

Assim, e para a presente análise, iremos utilizar uma amostra de 26 países europeus, 24 

Estados-membros da UE (com exceção da Grécia, Luxemburgo e Malta; por não ter 

sido possível obter dados suficientes para o período em análise) e 2 países não 

pertencentes à UE (Noruega e Suíça). 

A amostra referida no parágrafo anterior inclui dados obtidos através do Eurostat e que 

foram organizados em painel, com periodicidade anual, e considerando um horizonte 

temporal entre 2002 e 2011. 

Nas secções seguintes deste capítulo apresentamos de forma sucinta, as variáveis 

consideradas para análise, bem como o teste de causalidade de Granger. 

3.1. Variáveis 

O nosso trabalho dará particular destaque ao estudo da relação de causalidade entre o 

crescimento económico, a poupança e o investimento no conjunto da economia. 

Paralelamente, também se analisarão as relações de causalidade presentes ao nível do 

sector público e do sector privado, sendo este último ainda dividido em empresas não 

financeiras e em particulares. 
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A principal fonte de dados foi a base de dados de referência a nível europeu, o Eurostat 

que, por um lado, condicionou a nossa análise devido à falta de informação observada 

para alguns países (Grécia, Luxemburgo e Malta), entre 2002 e 2011; mas por outro 

lado, permitiu-nos ter acesso a dados compatíveis e diretamente relacionados com os 

sectores que pretendemos estudar, como o sector público e sector privado (empresas não 

financeiras e particulares). 

Da série de dados anual considerada para o estudo das relações de causalidade entre o 

crescimento económico, a poupança e o investimento retiramos as seguintes variáveis 

económicas: taxa de crescimento do PIB real (TCPIBr), taxa de crescimento da 

poupança (TCP) e a taxa de crescimento do investimento (TCI). 

A mesma metodologia foi utilizada nos trabalhos realizados por Schmidt-Hebbel et al 

(1994), Attanasio et al (2000), Verma (2007) e Jangili (2011), entre outros. 

Através da referida base de dados estatística (Eurostat) foi possível obter, diretamente, a 

taxa de crescimento do PIB real (TCPIBr), a qual permite comparar o desempenho 

económico, ao longo do tempo, de um determinado conjunto de países. A consideração 

do PIB real permite, assim, eliminar o efeito da inflação e obter uma análise mais 

consistente, sem ter em conta as variações dos preços de mercado. 

Relativamente à poupança, esta pode ser definida como a parcela do rendimento que 

não é afeta ao consumo final, sendo guardada, com a finalidade de poder ser utilizada 

num momento futuro. Assim, e para determinar a taxa de poupança (TP) recolhemos, a 

partir do Eurostat, os seguintes dados: poupança bruta (PB), valor acrescentado bruto 

(VAB) e rendimento disponível bruto (RDB). 

Para o cálculo da taxa de poupança (TP) tivemos por base o montante de poupança 

bruta sobre o valor acrescentado bruto. Apenas para o sector dos particulares a taxa de 



Página 19 de 40 

 

poupança (TP) é calculada através da ponderação do montante respetivo de poupança 

bruto sobre o rendimento disponível bruto. 

Por sua vez, o investimento pode ser definido como a aplicação de rendimentos em bens 

de capital que permitem aumentar a capacidade produtiva. A partir do Eurostat foi 

possível obter os seguintes dados: formação bruta de capital fixo (FBCF), valor 

acrescentado bruto (VAB) e rendimento disponível bruto (RDB). 

Assim, e relativamente à taxa de investimento (TI), esta é calculada a partir do montante 

em formação bruta de capital fixo sobre o valor acrescentado bruto com exceção para os 

particulares. Para este sector dos particulares, a taxa de investimento (TI) foi calculada 

pelo quociente entre o montante da formação bruta de capital fixo e o rendimento 

disponível bruto. 

Através do teste de raiz unitária de Levin, Lin e Chu (LLC), que iremos abordar mais 

detalhadamente no capítulo seguinte, verificou-se que as séries de dados referentes às 

taxas de poupança e taxas de investimento não eram estacionárias. Optámos, por isso, 

por trabalhar os dados às diferenças, que não só garantiam a estacionaridade das séries 

como apresentavam melhores resultados comparativamente ao processo de 

logaritmização. Assim, e para o estudo das relações de causalidade entre a poupança, o 

investimento e o crescimento económico; iremos utilizar como variáveis a taxa de 

crescimento do PIB real (TCPIBr) obtida diretamente do Eurostat, a taxa de crescimento 

da poupança (TCP) e a taxa de crescimento do investimento (TCI), sendo estas últimas 

duas variáveis determinadas a partir da diferenciação de primeira ordem das respetivas 

taxas (taxa de poupança e taxa de investimento) e que foram calculados com base nos 

dados recolhidos através do Eurostat como acima referido. 
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3.2. Teste de causalidade de Granger para dados em painel 

O teste de causalidade de Granger a utilizar procura analisar a relação causa-efeito entre 

duas variáveis; ou seja, entre o crescimento económico e o investimento, entre o 

crescimento económico e a poupança e, por fim, entre o investimento e a poupança. 

Na base deste teste está a análise à relação de causalidade estabelecida entre duas 

variáveis estacionárias, uma variável explicativa e, uma segunda, a qual se pretende 

explicar, e que é designada por dependente.  

Para o presente trabalho, a formalização do teste de causalidade de Granger, de acordo 

com Granger (1969), pode ser representado da seguinte forma: 

    ∑        ∑         

 

   

 

   

 

    ∑        ∑         

 

   

 

   

 

Existirá uma relação de causalidade entre duas variáveis, i.e.,    causa   , se e só se, os 

coeficientes de      forem diferentes de zero. As hipóteses a considerar serão as 

seguintes:  

                   

        ,             

Por outro lado,     causa   , se e só se, os coeficientes de      forem diferente de zero. 

Neste caso, a hipótese nula será                   ; contra a hipótese 

alternativa         ,            .  
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Capítulo 4 – Análise de Resultados 

No presente capítulo procuramos analisar os resultados alcançados à luz da metodologia 

e dos dados apresentados no capítulo anterior. Para tal, consideramos três relações de 

causalidade: a relação de causalidade entre a taxa de crescimento do PIB real (TCPIBr) 

e a taxa de crescimento do investimento (TCI); a relação de causalidade entre a taxa de 

crescimento do PIB real (TCPIBr) e a taxa de crescimento da poupança (TCP); e a 

relação de causalidade entre a taxa de crescimento do investimento (TCI) e a taxa de 

crescimento da poupança (TCP). 

No entanto, como já referimos no ponto anterior, antes de se proceder à estimação do 

teste de causalidade de Granger, que irá permitir analisar a relação de causa-efeito entre 

as variáveis em estudo, é necessário analisar a presença de raízes unitárias e a 

estacionaridade da série em estudo, através dos testes de raízes unitárias para dados em 

painel. 

Os testes de raízes unitárias convencionais (Dikey- Fuller, Augmented Dickey-Fuller e 

Phillips-Peron), baseados em séries temporais individuais, não são adequados a dados 

em painel. Como tal, foram desenvolvidos testes de raízes unitárias para dados em 

painel que visam melhorar o poder estatístico dos testes anteriores. 

Para o presente trabalho optámos pelo teste de raiz unitária de Levin, Lin e Chu (LLC), 

um teste frequentemente utilizado para dados em painel com características semelhantes 

aos aqui utilizados. 

O teste de Levin, Lin e Chu (2002), é considerado uma extensão do teste de Raiz 

Unitária de Dickey-Fuller, o qual deverá ser aplicado a séries com um tamanho 

moderado (10<i<250 e 25<t<250; sendo i= 1,…,N e t=1,…, T).  Este teste assume 
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como hipótese nula (H0) a não estacionaridade (ou seja, a presença de raízes unitárias) e, 

como hipótese alternativa (H1), a estacionaridade da série. 

Assim sendo, é condição necessária a rejeição da hipótese nula (H0: Não 

Estacionaridade) em contrapartida da hipótese alternativa (H1: Estacionaridade). 

Com base nos resultados alcançados, Tabela 1, verifica-se a rejeição da hipótese nula 

(recorde-se que, como referimos anteriormente, para se garantir a estacionaridade das 

séries, as taxas de crescimento do investimento e da poupança correspondem à 

diferenciação de primeira ordem das respetivas taxas de poupança e de investimento, 

calculadas, como dissemos, a partir das séries obtidas no Eurostat). 

Teste Levin, Lin e Chu (LLC) 

Variáveis: Coefficient t-star P > t Obs. 

Taxa de Crescimento do PIB real -0.60269 -5.47460 0.0000 225 

Taxa de Crescimento do Investimento 

  – Conjunto da Economia 
-0.62186 -5.38291 0.0000 200 

Taxa de Crescimento do Investimento 

  - Sector Público 
-1.02012 -12.27906 0.0000 200 

Taxa de Crescimento do Investimento 

  – Sector Privado: Empesas não financeiras 
-0.90594 -8.89827 0.0000 200 

Taxa de Crescimento do Investimento 

  – Sector Privado: Particulares 
-0.68460 -6.43130 0.0000 200 

Taxa de Crescimento da Poupança 

  – Conjunto da Economia 
-1.11349 -12.34512 0.0000 200 

Taxa de Crescimento da Poupança 

  – Sector Público 
-0.98474 -8.88098 0.0000 200 

Taxa de Crescimento da Poupança 

  – Sector Privado: Empresas não financeiras 
-1.23902 -14.85650 0.0000 200 

Taxa de Crescimento da Poupança 

  – Sector Privado: Particulares 
-0.93704 -9.13580 0.0000 200 

Tabela 1: Teste de raiz unitária de Levin, Lin e Chu (LLC). 

Reunidas as condições de estacionaridade das séries, procedemos à estimação das 

regressões para dados em painel que nos permitem analisar a relação causa-efeito entre 

as variáveis em estudo. Para tal, estimámos as regressões robustas com Fixed Effects e 

Random Effects. Enquanto no modelo de Fixed Effects pressupõe-se que as variáveis 
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explicativas apresentam uma variação fixa e correlacionada com a variável dependente, 

no modelo de Random Effects assume-se uma variação aleatória e não correlacionada. 

Assim, e através da aplicação do Hausman Test (Hausman, 1978) determinámos a 

regressão que melhor se adequada aos nossos dados (Fixed Effects ou Random Effects). 

Este teste considera, como hipótese nula (H0), a preferência pela regressão Random 

Effects e, como hipótese alternativa (H1), a regressão Fixed Effects. Como se observa 

nas tabelas presentes nos subcapítulos que se seguem (Tabela 2 a 7), em geral, rejeita-se 

a hipótese nula. Desta forma, consideramos como preferencial a aplicação da regressão 

Fixed Effects por melhor se adequar aos nossos dados.  

Nos subcapítulos seguintes apresentamos a análise detalhada aos resultados obtidos com 

dois desfasamentos (lags) através do teste de causalidade de Granger e de acordo com 

as relações de causalidade consideradas. Primeiro, analisamos a relação de causalidade 

entre a taxa de crescimento do PIB real (TCPIBr) e a taxa de crescimento do 

investimento (TCI). Posteriormente entre a taxa de crescimento do PIB real (TCPIBr) e 

a taxa de crescimento da poupança (TCP). E, por último, analisamos a relação de 

causalidade entre a taxa de crescimento do investimento (TCI) e a taxa de crescimento 

da poupança (TCP).  

Nas Tabelas 2 a 7 encontram-se os resultados obtidos através do teste de causalidade de 

Granger para o conjunto da economia e, também, para o sector público e privado, tendo 

em contas as estimações feitas com base na regressão Fixed Effects.  

De forma geral verifica-se que, para além das relações de causalidade que analisamos 

nos próximos subcapítulos, as variáveis em análise dependem dos seus valores 

passados, bem como de outras variáveis presentes na economia, dada a significância 

estatística dos seus coeficientes. 
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4.1. Relação de causalidade entre a taxa de crescimento do PIB real e 

a taxa de crescimento do investimento 

A partir da Tabela 2 e 3, que resumem os resultados obtidos para o estudo da relação de 

causalidade entre a taxa de crescimento do PIB real e a taxa de crescimento do 

investimento através do teste de causalidade de Granger com dois desfasamentos (lags), 

é possível analisar que a taxa de crescimento do PIB real e a taxa de crescimento do 

investimento no conjunto da economia apresentam, de forma clara, uma relação 

bidirecional de causalidade.  

 

Conjunto Economia Sector Público 

Sector Privado: 

Empresas não 

financeiras 

Sector Privado: 
Particulares 

 Coef. P> |t| Coef. P> |t| Coef. P> |t| Coef. P> |t| 

TCPIBr t-1 0.2975788 0.000 0.4198228 0.000 0.3926134 0.000 0.357679 0.000 

TCPIBr t-2 -0.3189901 0.000 -0.2238944 0.000 -0.3038845 0.000 -0.2854406 0.000 

TCIt-1 0.2240539 0.010 0.010552 0.655 0.0338874 0.338 0.3362819 0.007 

TCIt-2 0.1256073 0.075 -0.0889092 0.029 0.0935571 0.014 0.0294774 0.717 

Cons 2.38165 0.000 1.877029 0.000 2.124153 0.000 2.164871 0.000 

F-test 
F(4,25) = 13.55 

Prob>F = 0.0000 

F(4,25) = 9.81 

Prob>F = 0.0001 

F(4,25) = 9.40 

Prob>F = 0.0001 

F(4,25) = 15.31 

Prob>F = 0.0000 

Obs. 257 257 257 257 

Coef. 

Granger 
0,3496612 -0,0783572 0,1274445 0,3657593 

Hausman 

Test 

Chi2(4) = 28.28 

Prob>chi2 = 0.0000 

Chi2(4) = 20.80 

Prob>chi2 = 0.0003 

Chi2(4) = 22.39 

Prob>chi2 = 0.0002 

Chi2(4) = 26.34 

Prob>chi2 = 0.0000 

Tabela 2: Teste de causalidade de Granger – Variável dependente: Taxa de Crescimento do PIB real 

(TCPIBr); Variável independente: Taxa de Crescimento do Investimento (TCI). 

De acordo com a Tabela 2, a relação causa-efeito da taxa de crescimento do 

investimento sobre a taxa de crescimento do PIB real é positiva e estatisticamente 

significativa no conjunto da economia. Isto significa que um aumento da taxa de 

crescimento do investimento, no conjunto da economia, causa um aumento positivo e 

significativo na taxa de crescimento do PIB real; o que nos permite concluir que, de 

facto, a taxa de crescimento do investimento no conjunto da economia influencia 

positivamente a taxa de crescimento do PIB real. 
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Através da Tabela 2 observa-se também que, a influência da taxa de crescimento do 

investimento sobre a taxa de crescimento do PIB real apresenta uma fraca significância 

estatística, tanto ao nível do sector público como do sector privado (empresas não 

financeiras e particulares). 

Para o sector público, esta relação é negativa e estatisticamente significativa, ou seja, 

um aumento da taxa de crescimento do investimento contribui para o decréscimo da 

taxa de crescimento do PIB real. Relativamente ao sector privado, empresas não 

financeiras e particulares, a Tabela 2 evidencia uma relação de causalidade positiva, 

embora com uma fraca significância estatística ao nível do segundo e primeiro 

desfasamento (lag), respetivamente.  

No que respeita à relação de causalidade inversa observa-se, a partir da Tabela 3, uma 

relação de causalidade estatisticamente significativa para o conjunto da economia. 

 

Conjunto Economia Sector Público 

Sector Privado: 

Empresas não 

financeiras 

Sector Privado: 
Particulares 

 Coef. P> |t| Coef. P> |t| Coef. P> |t| Coef. P> |t| 

TCIt-1 0.014568 0.780 -0.2599861 0.004 -0.0792444 0.099 0.1744943 0.190 

TCIt-2 -0.1398235 0.019 -0.2761531 0.000 -0.0814716 0.155 -0.081222 0.304 

TCPIBr t-1 0.2546045 0.000 0.2112781 0.101 0.2761737 0.000 0.128425 0.004 

TCPIBr t-2 -0.1518186 0.020 0.1319242 0.178 -0.280044 0.000 -0.0680602 0.096 

Cons -0.2440825 0.091 -0.7308452 0.025 0.0039693 0.982 -0.1509347 0.118 

F-test 
F(4,25) = 21.41 

Prob>F = 0.0000 

F(4,25) = 6.34 

Prob>F = 0.0012 

F(4,25) = 28.45 

Prob>F = 0.0000 

F(4,25) = 11.30 

Prob>F = 0.0000 

Obs. 257 257 257 257 

Coef. 

Granger 
0,1027859 0,3432023 -0,0038703 0,0603648 

Hausman 

Test 

Chi2(4) = 3.09 

Prob>chi2 = 0.5437 

Chi2(4) = 31.70 

Prob>chi2 =0.0000 

Chi2(4) = 4.67 

Prob>chi2 =0.3228 

Chi2(4) = 1.91 

Prob>chi2 = 0.7525 

Tabela 3: Teste de causalidade de Granger – Variável dependente: Taxa de Crescimento do Investimento 

(TCI); Variável independente: Taxa de Crescimento do PIB real (TCPIBr). 

A partir do valor dos coeficientes de Granger, podemos concluir que a taxa de 

crescimento do PIB real influencia positivamente a taxa de crescimento do investimento 

no conjunto da economia, ou seja, que a taxa de crescimento do PIB real leva ao 
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aumento da taxa de crescimento do investimento no conjunto da economia. No entanto, 

verifica-se uma inconsistência quanto ao sinal desta relação de causalidade nos 

desfasamentos em análise. Enquanto no primeiro desfasamento (lag) a relação de 

causalidade da taxa de crescimento do PIB real sobre a taxa de crescimento do 

investimento é positiva e estatisticamente significativa, no segundo desfasamento, 

embora a influência da taxa de crescimento do PIB real sobre a taxa de crescimento do 

investimento seja estatisticamente significativa, a relação de causalidade apresenta sinal 

negativo. 

Por fim, observa-se também através da tabela 3, que o sector privado (empresas não 

financeiras e particulares), ao contrário do sector público, apresenta uma relação de 

causalidade da taxa de crescimento do PIB real sobre a taxa de crescimento do 

investimento estatisticamente significativa. 

Apesar dos coeficientes serem estatisticamente significativos, os valores dos 

coeficientes de Granger mostram que esta relação de causalidade apresenta sinal 

negativo para as empresas não financeiras e sinal positivo para os particulares. 

Enquanto para as empresas não financeiras o aumento da taxa de crescimento do PIB 

real leva a uma diminuição da taxa de crescimento do investimento neste sector, a 

relação contrária é observada para os particulares.  

4.2. Relação de causalidade entre a taxa de crescimento do PIB real e 

a taxa de crescimento da poupança 

Relativamente à relação de causalidade entre a taxa de crescimento da poupança e a taxa 

de crescimento do PIB real, os resultados obtidos mostram que para o conjunto da 

economia esta relação é unilateral e apresenta uma fraca significância estatística. A 

partir da Tabela 4 observa-se que, para o conjunto da economia, a influência da taxa de 
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crescimento da poupança sobre a taxa de crescimento do PIB real demonstra alguma 

inconsistência. Enquanto no primeiro desfasamento (lag), a Tabela 4 mostra que esta 

relação de causalidade não é estatisticamente significativa, no segundo desfasamento 

(lag) obtém-se uma relação de causalidade positiva e estatisticamente significativa; ou 

seja, apesar da fraca significância estatística, o coeficiente de Granger evidencia que um 

aumento da taxa de crescimento da poupança do conjunto da economia contribui para o 

aumento da taxa de crescimento do PIB real. 

 

Conjunto Economia Sector Público 

Sector Privado: 

Empresas não 

financeiras 

Sector Privado: 
Particulares 

 Coef. P> |t| Coef. P> |t| Coef. P> |t| Coef. P> |t| 

TCPIBr t-1 0.4238802 0.000 0.3169315 0.000 0.4143794 0.000 0.3377199 0.000 

TCPIBr t-2 -0.2719763 0.000 -0.2783481 0.000 -0.2611125 0.000 -0.220163 0.002 

TCPt-1 -0.0535873 0.401 0.0261742 0.037 -0.0314343 0.371 -0.1872978 0.010 

TCPt-2 0.092058 0.019 0.018861 0.018 0.0358908 0.474 -0.024944 0.578 

Cons 1.976914 0.000 2.235908 0.000 1.973716 0.000 2.058109 0.000 

F-test 
F(4,25) = 15.85 

Prob>F = 0.0000 

F(4,25) = 11.03 

Prob>F = 0.0000 

F(4,25) = 12.99 

Prob>F = 0.0000 

F(4,25) = 12.40 

Prob>F = 0.0000 

Obs. 257 257 257 257 

Coef. 

Granger 
0,0384707 0,0450352 0,0044565 -0,2122418 

Hausman 

Test 

Chi2(4) = 20.27 

Prob>chi2 = 0.0004 

Chi2(4) = 27.12 

Prob>chi2 = 0.0000 

Chi2(4) = 18.38 

Prob>chi2 = 0.0010 

Chi2(4) = 20.38 

Prob>chi2 = 0.0004 

Tabela 4: Teste de causalidade de Granger – Variável dependente: Taxa de Crescimento do PIB real 

(TCPIBr); Variável independente: Taxa de Crescimento da Poupança (TCP). 

Já para o sector público e sector privado, de acordo com a tabela 4, o aumento da taxa 

de crescimento da poupança apresenta uma influência estatisticamente significativa 

sobre a taxa de crescimento do PIB real, sobretudo para o sector público. De acordo 

com o valor do coeficiente de Granger, um aumento da taxa de crescimento da 

poupança, no sector público, contribui para o aumento da taxa de crescimento do PIB 

real. No entanto, para o sector privado, esta relação de causalidade é negativa e 

estatisticamente significativa apenas para os particulares, isto significa que, um aumento 
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da taxa de crescimento da poupança do sector privado (particulares) leva à diminuição 

da taxa de crescimento do PIB real. 

No que respeita à relação inversa, Tabela 5, esta não apresenta qualquer significância 

estatística para o conjunto da economia; o aumento da taxa de crescimento do PIB real 

não apresenta uma influência significativa sobre a taxa de crescimento da poupança no 

conjunto da economia. 

Contudo, para o sector público e sector privado, os resultados obtidos (Tabela 5) 

evidenciam uma relação de causalidade com fraca significância estatística. 

 

Conjunto Economia Sector Público 

Sector Privado: 

Empresas não 

financeiras 

Sector Privado: 
Particulares 

 Coef. P> |t| Coef. P> |t| Coef. P> |t| Coef. P> |t| 

TCPt-1 -0.1514614 0.002 0.036839 0.612 -0.2993024 0.000 -0.0870477 0.296 

TCPt-2 -0.1308281 0.043 -0.039906 0.452 -0.1926812 0.000 -0.1275578 0.204 

TCPIBr t-1 -0.0431996 0.348 0.5393211 0.217 -0.32606 0.000 -0.0368321 0.618 

TCPIBr t-2 -0.0454815 0.397 -1.559174 0.000 0.011238 0.823 0.178087 0.003 

Cons 0.2305883 0.044 2.500967 0.011 0.7374056 0.002 -0.3131426 0.195 

F-test 
F(4,25) = 4.86 

Prob>F = 0.0049 

F(4,25) = 27.18 

Prob>F = 0.0000 

F(4,25) = 16.89 

Prob>F = 0.0000 

F(4,25) = 7.24 

Prob>F = 0.0005 

Obs. 257 257 257 257 

Coef. 

Granger 
-0,0886811 -1,0198529 -0,3148220 0,1412549 

Hausman 

Test 

Chi2(4) = 19.62 

Prob>chi2 = 0.0006 

Chi2(4) = 4.71 

Prob>chi2 = 0.3188 

Chi2(4) = 58.98 

Prob>chi2 = 0.0000 

Chi2(4) = 12.92 

Prob>chi2 = 0.0117 

Tabela 5: Teste de causalidade de Granger – Variável dependente: Taxa de Crescimento da Poupança (TCP); 

Variável independente: Taxa de Crescimento do PIB real (TCPIBr). 

Os valores dos coeficientes de Granger para o sector público e sector privado (empresas 

não financeiras) evidenciam uma relação de causalidade negativa, o que demonstra o 

efeito redutor da taxa de crescimento do PIB real sobre a taxa de crescimento da 

poupança nestes sectores. Por sua vez, e ao contrário do verificado nos sectores 

anteriores, observa-se que a taxa de crescimento do PIB real contribui para o aumento 

da taxa de crescimento da poupança no sector privado (particulares). Isto significa que, 

um aumento da taxa de crescimento do PIB real conduz ao aumento da taxa de 
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crescimento da poupança dos particulares, ao contrário do que se observa para o sector 

púbico e sector privado (empresas não financeiras).  

4.3. Relação de causalidade entre a taxa de crescimento do 

investimento e a taxa de crescimento da poupança  

No que respeita à relação de causalidade entre a taxa de crescimento do investimento e a 

taxa de crescimento da poupança, os resultados obtidos evidenciam uma relação de 

causalidade unilateral e com fraca significância estatística (quase inexistente) para o 

conjunto da economia. Este facto permite-nos concluir que, para o conjunto da 

economia, um aumento da taxa de crescimento do investimento causa um decréscimo da 

taxa de crescimento da poupança, não existindo uma relação de causalidade em sentido 

contrário (i.e., da taxa de crescimento da poupança sobre a taxa de crescimento do 

investimento). 

Tabela 6: Teste de causalidade de Granger – Variável dependente: Taxa de Crescimento do Investimento 

(TCI); Variável independente: Taxa de Crescimento da Poupança (TCP). 

 

Conjunto Economia Sector Público 

Sector Privado: 

Empresas não 

financeiras 

Sector Privado: 
Particulares 

 Coef. P> |t| Coef. P> |t| Coef. P> |t| Coef. P> |t| 

TCIt-1 0.1981597 0.011 -0.2301552 0.010 0.0387729 0.495 0.2270042 0.055 

TCIt-2 -0.2152326 0.000 -0.2391296 0.000 -0.1823254 0.000 -0.0748918 0.267 

TCPt-1 -0.028051 0.688 0.0208077 0.303 -0.0804629 0.065 -0.0664113 0.019 

TCPt-2 0.0724296 0.206 0.0273613 0.038 0.1114558 0.085 0.0032013 0.911 

Cons -0.0026299 0.385 0.0623297 0.000 -0.001619 0.015 -0.0084791 0.000 

F-test 
F(4,25) = 9.77 

Prob>F = 0.0001 

F(4,25) = 7.79 

Prob>F = 0.0003 

F(4,25) = 14.68 

Prob>F = 0.0000 

F(4,25) = 3.71 

Prob>F = 0.0167 

Obs. 257 257 257 257 

Coef. 

Granger 
0,0443786 0,0481690 0,0309929 -0,0632100 

Hausman 

Test 

Chi2(4) = 2.40 

Prob>chi2 = 0.6618 

Chi2(4) = 34.37 

Prob>chi2 = 0.0000 

Chi2(4) = 4.06 

Prob>chi2 = 0.3980 

Chi2(4) = 1.20 

Prob>chi2 = 0.8785 
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De acordo com os resultados obtidos para o conjunto da economia, a Tabela 6 evidencia 

uma relação de causalidade inexistente da taxa de crescimento da poupança sobre a taxa 

de crescimento do investimento no conjunto da economia. 

Já para o sector público e sector privado, esta relação de causalidade apresenta uma 

fraca significância estatística. A análise aos valores dos coeficientes de Granger 

permite-nos concluir que, para o sector público e empresas não financeiras, um aumento 

da taxa de crescimento da poupança leva ao aumento da taxa de crescimento do 

investimento nestes sectores. No entanto, ao nível dos particulares, os resultados 

evidenciam uma relação de causalidade contrária, ou seja, para os particulares, observa-

se que um aumento da taxa de crescimento da poupança conduz ao decréscimo da taxa 

de crescimento do investimento. 

Relativamente à relação de causalidade inversa, os resultados obtidos (Tabela 7) 

mostram uma relação de causalidade da taxa de crescimento do investimento sobre a 

taxa de crescimento da poupança negativa para o conjunto da economia. 

 

Conjunto Economia Sector Público 

Sector Privado: 

Empresas não 

financeiras 

Sector Privado: 
Particulares 

 Coef. P> |t| Coef. P> |t| Coef. P> |t| Coef. P> |t| 

TCPt-1 -0.1411367 0.003 0.1008304 0.136 -0.2696 0.000 -0.0653925 0.409 

TCPt-2 -0.1250225 0.073 -0.1402839 0.031 -0.1930439 0.000 -0.1670066 0.056 

TCIt-1 -0.1001922 0.052 -0.2908221 0.123 -0.1402973 0.005 -0.0351657 0.698 

TCIt-2 -0.052265 0.283 -0.4957493 0.002 -0.0001156 0.998 0.190533 0.139 

Cons 0.022956 0.000 0.1644136 0.000 -0.0001637 0.818 0.0166564 0.000 

Obs. 257 257 257 257 

Coef. 

Granger 
-0,1524572 -0,7865714 -0,1404129 0,1553673 

F-test 
F(4,25) = 9.17 

Prob>F = 0.0001 

F(4,25) = 12.14 

Prob>F = 0.0000 

F(4,25) = 20.79 

Prob>F = 0.0000 

F(4,25) = 2.29 

Prob>F = 0.0884 

Hausman 

Test 

Chi2(4) = 21.02 

Prob>chi2 = 0.0003 

Chi2(4) = 6.31 

Prob>chi2 = 0.1771 

Chi2(4) = 43.67 

Prob>chi2 = 0.0000 

Chi2(4) = 9.25 

Prob>chi2 = 0.0552 

Tabela 7: Teste de causalidade de Granger – Variável dependente: Taxa de Crescimento da Poupança (TCP); 

Variável independente: Taxa de Crescimento do Investimento (TCI). 
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No que se refere ao sector público e sector privado, a Tabela 7 mostra uma relação de 

causalidade da taxa de crescimento do investimento sobre a taxa de crescimento da 

poupança inexistente para os particulares e uma relação de causalidade negativa, 

embora com fraca significância estatística, tanto para o sector público como o sector 

privado (empresas não financeiras). 

A análise aos coeficientes de Granger evidencia uma clara influência negativa da taxa 

de crescimento do investimento sobre a taxa de crescimento da poupança no sector 

público. Isto significa que, um aumento da taxa de crescimento do investimento conduz 

ao decréscimo da taxa de crescimento da poupança no sector público. O mesmo 

resultado é observado para o sector privado (empresas não financeiras), embora para 

este sector os resultados apresentem uma menor relevância estatística.  

Assim sendo, e ao contrário do observado para o conjunto da economia, os resultados 

obtidos (Tabela 6 e 7) permitem-nos concluir que existe uma relação de causalidade 

bidirecional entre a taxa de crescimento do investimento e a taxa de crescimento da 

poupança no sector público e sector privado (empresas não financeiras).  
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Capítulo 5 – Principais Conclusões 

A atual crise económica e financeira iniciada em 2007 revelou os desequilíbrios 

acumulados, ao longo dos anos, em alguns países europeus. Este facto contribuiu para o 

reacendimento da controvérsia sobre a importância do estudo das relações entre a 

poupança, o investimento e o crescimento da economia.  

O principal objetivo deste trabalho visa, assim, proporcionar uma análise às relações de 

causalidade entre a poupança, o investimento e o crescimento económico; tendo em 

conta o conjunto da economia, o sector público e o sector privado (empresas não 

financeiras e particulares) para uma amostra representativa de países europeus (24 

Estado-membros da UE, com exceção da Grécia, Luxemburgo e Malta; e 2 países não 

pertencentes à UE, Noruega e Suíça). 

Assim sendo, e considerando um período de dez anos, entre 2002 e 2011, recorremos ao 

teste de causalidade de Granger para estudar as seguintes relações: a relação de 

causalidade entre a taxa de crescimento do PIB real e a taxa de crescimento do 

investimento; a relação entre a taxa de crescimento do PIB real e a taxa de crescimento 

da poupança; e a relação entre a taxa de crescimento do investimento e a taxa de 

crescimento da poupança. 

Após a estimação dos coeficientes às relações de causa-efeito enumerados no parágrafo 

anterior e através do teste de causalidade de Granger, os resultados obtidos permitem-

nos concluir que, para o conjunto da economia, existe uma relação positiva e 

bidirecional entre a taxa de crescimento do PIB real e a taxa de crescimento do 

investimento. Já para o sector público e sector privado (empresas não financeiras e 

particulares) esta relação de causalidade apresenta uma fraca significância estatística. 

Relativamente às restantes relações de causalidade em análise para o conjunto da 
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economia, os resultados obtidos evidenciam uma relação unilateral positiva, embora 

com fraca significância estatística, da taxa de crescimento da poupança sobre a taxa de 

crescimento do PIB real; e uma relação unilateral negativa da taxa de crescimento do 

investimento sobre a taxa de crescimento da poupança. No que respeita ao sector 

público e sector privado observa-se uma relação de causalidade positiva da taxa de 

crescimento da poupança sobre a taxa e crescimento do PIB real para o sector público e 

empresas não financeiras e, uma relação de causalidade negativa para os particulares. A 

relação de causalidade entre a taxa de crescimento do investimento e a taxa de 

crescimento da poupança para estes sectores (sector público e privado) apresenta uma 

relação bilateral, embora estatisticamente pouco significativa. 

Assim podemos concluir que, tanto o investimento como a poupança do conjunto da 

economia contribuem para o crescimento económico, pelo que consideramos 

fundamental estimular o investimento e a poupança no conjunto da economia mas, 

principalmente, a poupança no sector público, dado o contributo positivo e 

preponderante que apresentam para o crescimento económico tendo em conta os 

resultados obtidos. No que se refere à relação de causalidade entre o investimento e a 

poupança, no conjunto de economia, os resultados obtidos indicam-nos que o aumento 

do investimento contribui para o decréscimo da poupança.  

Por fim, consideramos ser fundamental continuar a analisar as relações de causalidade 

entre o investimento, a poupança e o crescimento económico no contexto europeu, uma 

vez que permitirá desenvolver e aplicar políticas económicas mais específicas e mais 

sólidas para atingir um crescimento da economia sustentado. 

Acreditamos que, como complemento aos resultados obtidos com o presente trabalho, 

possam ser ainda incluídas numa futura investigação a análise por país e uma análise 
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mais pormenorizada às relações de causalidade aqui estudadas para o sector público e 

sector privado. 
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Anexo 1 

Quadro resumo das principais referências bibliográficas sobre a relação de 

causalidade entre a poupança, o investimento e o crescimento económico. 

Autor: 
Período de 

análise: 
Amostra: Principais conclusões: 

Pradeep Agrawal 

(2000) 
1960 – 1998 Ásia 

Existem três relações distintas de 

causalidade para os países em 

análise. Para o Bangladesh e 

Paquistão, observa-se que o 

aumento da taxa de poupança 

causa um aumento no crescimento 

da economia; já a relação 

contrária verifica-se na Índia e Sri 

Lanka. Relativamente ao Nepal 

não se observa qualquer relação 

de causalidade estatisticamente 

significativa. 

Serhan Ciftcioglu 

& Nermin Begovic 

(2010) 
1995 - 2003 

Países a nível 

europeu 

Apresenta evidências que a taxa 

de poupança (doméstica) exerce 

um efeito estatisticamente 

significativo na taxa de 

crescimento do PIB. 

Birendra Budha 

(2012) 
1974 - 2010 Nepal 

Os resultados alcançados mostram 

uma relação de causalidade de 

Granger bidirecional, no curto-

prazo, entre o investimento e o 

PIB bem como, entre a poupança 

e o investimento. No entanto, não 

se observa qualquer relação de 

causalidade entre a poupança e o 

PIB. 

Ramesh Mohan 

(2006) 
1960 - 2001 

Países a nível 

mundial 

Conclui que existe uma relação de 

causalidade de Granger e que é a 

taxa de crescimento da economia 

que leva ao crescimento da taxa 

de poupança. 

Bjorn Andersson 

(1999) 
1950 - 1997 

EUA, Reino 

Unido e Suécia  

Os resultados obtidos divergem 

entre os três países em análise. No 

Reino Unido observa-se uma 

relação de causalidade 
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bidirecional entre o PIB e a 

poupança; na Suécia esta relação é 

unilateral, sendo a poupança que 

leva ao crescimento do PIB; e nos 

EUA não se verifica qualquer 

relação de causalidade 

estatisticamente significativa. 

Muhammad S. 

Anwer & R. K. 

Sampath (1999) 
1960 - 1992 

Países a nível 

mundial 

Os resultados apresentam uma 

relação de causalidade 

bidirecional entre o PIB e o 

investimento em 10 países, na sua 

maioria de sinal positivo; uma 

relação de causalidade unilateral 

entre o PIB e o investimento em 

18 países, em geral, com sinal 

positivo; e uma relação de 

causalidade unilateral entre o 

investimento e o PIB em 10 país, 

também, maioritariamente com 

sinal positivo. 

Aswini Kumar 

Mishra & Mohit 

Jain (2012)  
1950 - 2008 Índia 

Concluíram que existe uma 

relação de causalidade entre a 

poupança, o investimento e o 

crescimento económico, no 

entanto, é a poupança e o 

investimento que contribuem para 

o crescimento económico e não o 

contrário.  

László Kónya 

(2005) 
1961 - 2000 

Países a nível 

mundial 

Em 84 países em análise, os 

resultados obtidos evidenciam 

apenas uma relação de 

causalidade de Granger 

bidirecional entre a taxa de 

poupança e a taxa de crescimento 

do PIB; uma relação de 

causalidade unilateral da taxa de 

poupança para a taxa de 

crescimento do PIB em países da 

amostra; e uma relação de 

causalidade da taxa de 

crescimento do PIB sobre a taxa 

de poupança em 6 país. 
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Relativamente aos restantes países 

em estudo, os resultados não 

apresentam qualquer relação de 

causalidade estatisticamente 

significativa. 

 


