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PARTE I - QUESTOES TEORICAS 

" The point is to realize that economic models are 
metaphors, not truth. By all means express your 
thougts in models, as pretty as possible. But 
always remember that you may have gotten the 
metaphor wrong, and someone else with a different 
metaphor may be seeing something that you are 
missing." 

Paul Krugman 
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INTRODU<;AO 

o objective central deste trabalho e dar uma contribui9io para a 

analise do processo de crescimento econ6mico e convergencia da 

economia portuguesa no perfodo do p6s-segunda guerra mundial, 

designadamente atraves da quantificaQio e tentativa de explica9io: 

i) do seu grau de apr ox i ma9io ou afastamento) dos nfveis de 

rendimento per capita dos pafses rna is desenvolvidos 

designadamente o lider tecnol6gico mundial, EVA, e a media dos 

paises da UE); i i ) do seu comportamento de crescimento 

relativamente a economias com urn nivel de desenvolvimento 

semelhante ( os restantes pafses do chamado Grupo de Coesio da UE 

e os Novos Paises Industrializados do Sudeste Asiatica). 

Para alcan9ar este objective come9a por fazer-se, na Primeira Parte 

deste trabalho, uma analise das implica9oes em termos de 

convergencia de niveis e taxas de crescimento do produto per capita 

entre pafses e regioes das diferentes abordagens te6ricas do 

crescimento. 

No Capitulo 1 faz-se uma descri9io detalhada da hip6tese do 

catching up baseada nas potencialidades de imita9io tecnol6gica, 

dando particular realce aos trabalhos percursores da literatura 

recente sobre esta hip6tese, designadamente Abramovitz(1986) e 

Baumol(1986). continuando com a analise da primeira contesta9io A 

hip6tese feita por De Long(1988) e a replica de Baumel e 

Wolff(1988) a esta contestaQio, e culminando na abordagem de alguns 



2 

desenvolvimentos posteriores que vern par em realce a necessidade de 

ter em considera~ao as qualifica9oes a hip6tese simples ja 

minuciosamente discutidas na formulac:;:ao inicial de Abramovitz e 

compactadas na 

capabilities'). 

no~ao de 'capacidades sociais' ('social 

o Capitulo 2 e dedicado as abordagens de raiz neo-classica e 

consiste. essencialmente, na descri~ao detalhada das dinamicas de 

transi~ao subjacentes ao Modelo de Crescimento de Solow-Swan com 

taxa de poupan~a constante e ao Modelo de Ramsey-Cass-Koopmans com 

optimiza<;(ao inter-temporal do consumidor, provocadas pela hip6tese 

de rendimentos marginais decrescentes na acumula~ao do capital, e 

geradoras de convergenc ia para o mesmo n:i vel de rend imento per 

capita de Iongo prazo em economias semelhantes, ou de convergencia 

para uma taxa de crescimento sustentada comum a taxa de 

progresso t ecn i co) no case de economi as 

estruturais muito diferentes. 

com caracter:isticas 

Quando se analisa, no contexte da dinamica de transi~ao do modelo 

de Solow-Swan, a elevada velocidade de ·convergencia para o 

equilibria de Iongo prazo que lhe esta subjacente, faz-se 

referencia ao importante Modele de Mankiw, Romer e Weil(1992), que 

ao fazer a autonomiza<;(ao do capital humano enquanto factor de 

produ~ao a cons iderar na func:;:ao de produc:;:ao agregada vern, na 

opiniao dos seus autores, reconciliar o modelo neo-classico com a 

evidencia emp:irica de uma convergencia razoavelmente leota nas 

economias concretas. 
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Mais radical e a ruptura das abordagens analisadas no Capitulo 3, 

dedicado aos Modelos de Crescimento End6geno. que ao porem em causa 

a hip6tese basica de rendimentos marginais decrescentes no factor 

acumulavel conduzem i diverg@ncia de nfveis e taxas de crescimento 

entre paises ou regioes como a si tua9ao mais verosimi l, e i 

importancia das condi96es iniciais e das interven9oes de politica 

econ6mica para o desenvolvimento futuro de uma economia, devido i 

aus@ncia de um equilibria de Iongo prazo para o qual a economia 

tenha necessariamente que convergir. 

Da enorme variedade de mode los de crescimento surgidos ap6s a 

contribui9ao seminal de Romer(1983) destacaremos tr@s tipos: o 

chamado Modele AK que e o mais simples e se baseia na hip6tese de 

rendimentos constantes na acumula9ao de urn factor reprodutivel 

abrangendo o capital fisico, o capital humane e o conhecimento 

(Rebelo,1991); os modelos baseados na exist@ncia de externalidades 

associa.das i acumula9ao de capital ffsico (Romer,1986) e humane 

(Lucas,1988); os modelos com progresso tecnico end6geno provocado 

pelos investimentos empresariais em Investiga9ao e Desenvolvimento 

geradores de ideias novas de produtos ou de processes) com o 

intuito deliberado de obten9ao de urn lucro de monop6lio 

(Romer, 1990) . 

0 terceiro tipo de modelos parece constituir, neste momenta, a via 

mais promissora no contexte da teoria do crescimento end6geno, 

apesar das dificuldades de formaliza9ao e valida9ao empirica que 

comport am. 
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Ainda no Capitulo 3 faz-se uma breve referencia a existencia de 

modelos que combinam a propriedade de crescimento end6geno com a 

existencia de uma dinamica de transi9ao, a saber, o Modelo de Jones 

e Manuelli(1990) com rendimentos marginais do capital decrescentes 

mas limitados algo) acima de zero, e o Modelo de Murphy, 

Schleifer e Vishny(1989) caracterizado pela possibilidade de 

existencia de equilibrios mdltiplos. Trata-se, em nossa opiniio, e 

a semelhan9a, por exemplo, do modelo de crescimento nao erg6dico de 

Durlauf(l993), de interessantes elabora96es te6ricas ( metaforas?) 

de limitada aplicabilidade pratica dada a complexidade formal eo 

elevado grau de exigencia associado a hip6tese que serve de base ao 

resultado que se quer demonstrar. 

No capitulo 4 abordam-se os aspectos da teoria 'post-keynesiana' 

que mais directamente se relacionam com a compara9ao de nfveis e 

taxas de crescimento das economias, designadamente a no<,;:ao de 

rendimentos crescentes associada a lei de Verdoorn e a visao 

kaldoriana do crescimento, a importancia dos factores do lado da 

procura e particularmente das exporta96es no crescimento sustentado 

das economias, e finalmente a no9ao mais recente de taxa de 

crescimento de equilibria da Balan<,;:a de Pagamentos de 

Thirlwall(1979), revisitada em McCombie e Thirlwall(1994). 

No Capitulo 5 sistematizam-se alguns contributes para a analise das 

diferen9as de crescimento entre pafses de autores que se reclamam 

( ou de a 1 gum modo reconhecem a in f I uenc i a) da chamada economi a 

'evolucionaria' ha quem prefira dizer evolucionista) surgida a 
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partir do trabalho seminal de Nelson e Winter(1982) e sistematizada 

numa obra colectiva que e hoje uma referencia fundamental desta 

corrente de pensamento que pretende constituir-se num paradigma 

alternative a economia dominante de raiz neo-classica Dosi, 

Freeman, Nelson e Soete,1988). 

Esta abordagem poe o acento t6nico nas questoes ligadas ao 

progresso tecnico, e pela importancia vital que atribui ao bin6mio 

inova9io-imita9io esta urn pouco para a hip6tese do catching up como 

os modelos de crescimento end6geno estio para o modelo neo-classico 

tradicional: a uma vi sao tendencionalmente rna is vol tada para a 

aproxima9ao entre as economias ricas e pobres contrapoe uma visao 

potencialmente mais favoravel a manuten9io ou mesmo agravamento das 

disparidades entre essas economias. 

E, no entanto, importante ter presente que a hip6tese do catching 

up tern as suas qualifica9oes e as hip6teses basicas do modele de 

crescimento neo-classico pod em ser compatibilizadas com a 

considera9ao de diferen9as estruturais entre economias ( diferentes 

valores dos parametres do modele) gerando assim visoes do fen6meno 

da convergencia mais ricas. 

E tendo em conta estas e outras considera9oes que se faz no 

Capitulo 6 uma sintese das diferentes abordagens te6ricas ate aqui 

apresentadas geradora de uma visio ecletica da convergencia que e 

urn dos principais valores acrescentados deste trabalho. 



6 

Na Segunda Parte deste trabalho, dedicada a analise empirica do 

crescimento e da convergencia, come~a por fazer-se no Capitulo 7 

uma primeira leitura da evidencia empirica sobre diferenciais de 

niveis e taxas de crescimento do rendimento per capita entre paises 

recorrendo a medidas de estatistica descritiva relativamente 

simples. 

0 objective principal deste exercicio e identificar alguns 'factos 

estilizados' relevantes do crescimento no p6s-2A Guerra Mundial, 

utilizando como suporte estatistico a base de dados de Summers e 

Heston(1991), que cobre, como se sabe, uma larga amostra de paises, 

e transforma os dados em moeda nacional em dados em Paridades de 

Poder de Compra a prec;:os constant es, requ is ito essenc i a 1 para as 

comparac;:oes i nternac ion a is, sen do por i sso a base de dados que 

serve de suporte a maier parte dos calculos deste trabalho. 

No entanto, embora nao fa~amos urn tratamento exaustivo do periodo 

anterior a 2A Guerra Mundial, utilizamos neste capitulo a base de 

dados de Maddison( 1991) para fazer uma breve caracteriza~ao do 

crescimento no muito Iongo prazo numa amostra mais reduzida de 

paises. 

0 Capitulo 8 e dedicado a apresentac;:ao e critica dos testes 

econometricos a hip6tese de convergencia, centrando-se a aten9ao 

nos mais usuais: os testes cross section a convergencia absoluta e 

condicional baseados nas regressoes entre niveis de produto per 

capita e taxas de crescimento subseguentes, iniciados ern 
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Baumol(1986) mas popularizados pelos varies trabalhos de Barra e 

sa 1 a- i-Mart in ( l 9 9 1 , 1 9 9 2 a , b , 1 9 9 3 ) ; o s t e s t e s t i me s e r i e s a 

convergencia estocastica entre duas bi-variados) ou mais 

economias multi-variados), baseados nas t6cnicas de cointegraQio 

de Engels e Granger(l987) e cujos trabalhos pioneiros no contexte 

da convergencia entre paises sao Quah(1990). Bernard e 

Durlauf(1991) e Bernard(l992). 

A analise destes testes econom~tricos permite verificar que eles 

estio vocacionados para contextos de convergencia ou divergencia 

distintos e que tern algumas limita<;:oes, designadamente enquanto 

instrumentos de discrimina<;:io entre modelos te6ricos de crescimento 

alternatives. E em boa medida de urn certo descontentamento com os 

testes mais usuais da hip6tese de convergencia que tern surgido 

recentemente alguns testes com melhores propriedades estatisticas, 

des ignadamen te os que se base i am na uti 1 i za<;:io das cade i as de 

Markov, nos chamados random fie 1 ds tambem aqui urn dos autores 

pioneiros foi Quah, 1993a.b) ou no filtro de Kalman ( a referencia 

inicial quanta a este teste e Hall, Robertson e Wickens(1992) que 

o apl icam apenas a variaveis nominais; uma aplica<;:io ao produto per 

capita e feita em Loufir e Reichlin.1993). 

Por se encontrarem ainda naquilo a que se pode chamar a sua fase 

experimental no contexte da convergencia real fazem-se apenas 

breves referencias a estes metodos neste trabalho. e s6 serio 

apresentados em capitulo posterior alguns resultados muito 

preliminares da apLicac~o do fi Jtro de Kalman aoestudo do caso 
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portugu@s. Para urna interessante comparaQio dos diferentes rn6todos 

econorn6t r i cos de 'rned i Qio' da converg@nc i a base ada na uti 1 i za9ao de 

dados artificiais e nurn 'estudo de Monte Carlo' pode ver-se Hall e 

St.Aubyn(l995).· 

No Capitulo 9 faz-se urna breve analise do tratamento da questao da 

converg@ncia nos trabalhos de 'contabilidade do crescirnento' 

('growth accounting'), que 6, como se sabe, urn dos rnetodos 

empiricos nio econom6tricos mais relevantes na analise das 

diferenQas de taxas de crescirnento do produto e da produtividade 

entre pafses. A refer@ncia essencial neste contexto 

Maddison(1987). 

Deve destacar-se que apesar das in6meras reservas colocadas a este 

metodo, que podem levar a considera-lo 'aparenternente abstruso', 0 

seu carac~er intensarnente pratico, e a clareza das suas hip6teses 

de base fazern com que ele continue a ser utilizado por rnuitos 

autores nos mais variados contextos, designadamente para p6r ern 

realce as diferenQas entre o crescimento do produto, da 

produtividade de cada urn dos factores e da Produtividade Total de 

Factores ( medida grosseira dos ganhos de efici@ncia global de urna 

econornia). A titulo de exernplos de interessantes aplicaQ6es 

recentes podem citar-se os trabalhos de Young(1992,1994a,b) e do 

Relat6rio do Banco Mundial(1993) no estudo dos NPis asiaticos e de 

Kendrick(1991), Crafts(1992) e Maddison(1994) nurn contexto mais 

vasto. 
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No Capitulo 10 faz-se uma, igualmente breve, referincia aos 

trabalhos de 'medi9ao' da convergincia ao nivel sectorial, 

destacando, designadamente: o potencial de catching up provocado 

pela desloca9ao de factores produtivos da agricultura e de 

actividades tradicionais para os sectores industrials mais 

dinimicos dos paises em desenvolvimento cuja quantifica9ao 

encontramos ja em Denison,1967)~ o aparente recente retraimento do 

crescimento da produtividade global nos paises mais desenvolvidos 

devido a terciariza9a0 

tanto preocupa Baumo 1, 

declineo relative dos 

e menor produtividade dos servi9os 

Blackman e Wolff(1989) a prop6sito 

EUA); o aparente 'puzzle' da teoria 

que 

do 

do 

catching up resultante de a convergincia ser mais forte ao nivel 

agregado do que ao nivel sectorial ( resultado suscitado por Dollar 

e Wolff(1988) e confirmado em Rowthorn.1992). 

Infellzmente, limita96es de tempo e disponibilidade de dados 

estatisticos internacionais ern base comparada ou seja, ern 

paridades de poder de compra), impedern-nos de fazer urna aplica9ao 

da ana 1 i se sectorial ao 

importancia que estas 

caso portugues. Apesar de 

quest6es assumem dada 

tudo, e pela 

a fase de 

desenvolvirnento em que a nossa economia se encontra, optamos por 

manter este capitulo e reservar o seu desenvolvimento para 

investiga9ao futura. 

No Capitulo Jl, que constitui outro dos valores acrescentados a 

destacar oeste trabalho, faz-se urna aplica9ao exaustiva dos metodos 

quantitatjvos, econometricos e nao econometricos, ate aquj 
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apresentados, como objective de se chegar a uma caracteriza~ao do 

processo de crescimento e convergencia da economia portuguesa no 

periodo 1950-90, tendo como referencia constante a preocupa~ao de 

dar uma resposta fundamentada As duas quest6es-chave que motivaram 

este trabalho~ e que foram aliAs logo no inicio referidas: qual o 

grau de aproxima~ao ( ou afastamento) da economia portuguesa aos 

paf.ses na ( ou pr6ximos da) fronteira de eficiencia tecnol6gica 

(designadamente os EUA. o Japao e a media da UE)?~ Qual o 

comportarnento de crescimento da econornia portuguesa relativamente 

a paises com urn nivel de eficiencia global semelhante ao seu 

designadamente os restantes paises do chamado Grupe de Coesao da 

UE, Espanha. Irlanda e Grecia~ e os chamados 'tigres' asiAticos, 

Hong Kong~ Singapura. Taiwan e Coreia do Sul)? 

Na aplica~ao dos testes econometricos ( cross section. time series 

e alguns resultados muito preliminares como filtro de Kalman) a 

l>ase de dados uti 1 i zada f o i quase exc 1 us i vamen te a de Summers e 

Heston(1991, e versoes actualizadas), complementada apenas com a 

base de dados de Barre e Lee(1994) no que se refere As medidas de 

capital humane. 

Urn dos resultados mais curiosos obtidos no contexte da aplica~ao 

dos testes econometricos residiu na quantifica~ao da 'velocidade' 

de convergencia da economia portuguesa para diferentes objectivos

alvo, utilizando urn metoda proposto par Ben David(l993). 

Para a avalia~ao da performance relativa da economia portuguesa no 
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perfodo 1960-90 atrav~s do m6todo de growth accounting utilizaram

-se duas bases de dados correspondentes a dois agregados 

macroecon6micos distintos: a do Banco Mundial para o conjunto da 

economia ~ cobrindo uma amostra alargada de paises ( gentilmente 

cedida por urn dos seus autores. Vickram Nehru. a quem agradecemos) 

e a da OCDE para o sector das empresas e cobrindo apenas os pafses 

membros desta organizaQio. obtida por via indirecta em Englander e 

Gurney(1994). Para al6m das duas diferen9as ja assinaladas, uma 

outra importante diferenQa 6 o facto de a amostra do Banco Mundial 

autonomizar o capital humano enquanto factor produtivo pr6prio e a 

da OCDE nao o fazer. 

Apesar do car,cter eminentemente quantitativa deste capitulo, 

fazem-se na sua parte final algumas brevissimas referencias as 

chamadas 'causas indirectas' ( ultimate sources, na terminologia de 

Maddison) do crescimento e da convergencia, designadamente o papel 

vital do enquadramento institucional. os efeitos da politica 

econ6mica. as alteraQ6es estruturais. o enquadramento externo, o 

vigor e a qualidade da capacidade empresarial e dos esforQos de 

modernizaQao tecnol6gica e de gestae e, particularmente. dos 

investimentos em I&D. Estes factores, embora muito dificeis ou 

nalguns casas rnesmo insusceptiveis de quantificar, sao porventura 

as fontes por excelencia das disparidades de crescimento entre 

paises. Se os incluimos ern secQao tao breve ~ para realQar a sua 

importAncia e porque temos consciencia que nao nos foi possivel at~ 

este momenta produzir alga de novo sabre eles. 



12 

' A semelhan9a do que foi feito no Capitulo 6 quanta a sua parte 

te6rica, faz-se no Capitulo 12 uma sintese dos principais 

resultados obtidos na parte empirica desta dissertaY,ao. 

Finalmente, termina-se com o balan<;o das conclusoes globais do 

trabalho te6rico e empirico efectuado, e com algumas reflexoes que 

suscitou no contexte da formula9ao de uma politica econ6mica 

voltada para o crescimento sustentado e a converg@ncia da economia 

portuguesa no futuro. 
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CAPiTULO 1: A HIP6TESE DO 'CATCHING UP' TECNOL6GICO 

1.1 - Introduc;:ao 

Neste capitulo vai fazer-se uma analise detalhada da hip6tese de 

convergencia dos niveis de produto per capita dos paises assente no 

postulado das vantagens do atraso relativo ('advantages of 

backwardness') em terrnos tecnol6gicos. 

Trata-se de urna hip6tese que foi inicialmente forrnulada pelos 

historiadores econ6micos sendo a referencia fundamental o trabalho 

de Gerschenkron(1952), baseado na obra pioneira de Veblen(l915). 

Mais recentemente. e no contexto da reemergencia do interesse dos 

economistas pelas questoes do crescimento econ6mico de longo-prazo, 

foram publicados dois artigos (Abramovitz,1986 e Baumol,1986) que 

pod em cons ide rar-se pe rcursores de uma vast a 1 it era t ura sobre a 

convergencia que se tern prolongado ate aos nossos dias. 

Neste capitulo comec;:a por fazer-se uma analise detalhada destes 

dois artigos. dada a importancia hist6rica de que se revestem. 

Em seguida analisa-se o primeiro debate publico sobre esta materia 

suscitado pela critica de De Long(1988) a Baumol(1986), que viria 

a ter uma replica do visado em Baumol e Wollf(1988). 

Finalmente serao tratados alguns dos desenvolvimentos mais recentes 

desta abordagem, com destaque para os trabalhos de Dollar e 

Wolff(1988), Dowrick e Nguyen(J989). Wollf(1991). Alam(1991 e 

l9CJ2). Za_!2ardo(l9qi). l)owrick(ltJ<J2) e Wnlff(i<JCj4). 



1.2- Os trabalhos percursores da literatura recente sabre a 

hip6tese do 'catching up' 

1.2.1- A abordagem de Abramovitz(1986) 

1.2.1.1- A formula9ao da hip6tese: importancia dos 'gaps' 

tecnol6gicos 

14 

Em Abramovitz(1986) a Hip6tese de Catching Up e formulada da 

seguinte maneira: nas compara96es entre paises as taxas de 

crescimento da produtividade em periodos longos tendem a ser 

inversamente proporcionais aos niveis iniciais de produtividade. 

Ou seja, o atraso relative no nivel de produtividade cria urn 

POTENCIAL de crescimento mais rapido. 

A ideia central reside nas diferen9as entre os niveis da TECNOLOGIA 

I NCORPORADA NOS STOCKS DE CAPITAL dos pai ses: no paf s li der a 

"idade tecnol6gica" do stock e igual a "idade cronol6gica" 

(fronteira tecnol6gica): nos pafses 'seguidores' ('followers') ha 

urn gap entre as duas ( o stock e obsolete mesmo para a sua idade). 

Quando ha substitui9ao do capital o aumento da produtividade nos 

paises lideres depende dos avan9os do conhecimento entre o momenta 

em que o capital foi instalado e o momenta em que ele e 

substituido. Nos paises seguidores pode dar-se urn passo maior: o 

novo capital pode incorporar a fronteira do conhecimento, mas o 

capital suhstituido estava sobre-envelhecido. Assim quanto maior e 

o atraso tecnol6gico maior e o potencial de crescimento relative. 
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Deve desde ja salientar-se que, neste sentido, o processo de 

aproximayao ('catch-up') e auto-limitador, pois o potencial 

referido vai diminuindo com a diminui<;ao do 'gap' e com a 

convergencia dos niveis de produtividade). 

0 caracter aparentemente automatico da hip6tese tern sido objecto de 

criticas por parte de alguns autores que veem nela urn mecanicismo 

demasiado simplista. Estas criticas podem considerar-se algo 

injustas se tivermos em considerayao o relevo dado por Abramovitz 

Aquila a que ele chama as extens6es e qualifica9io da hip6tese. 

1.2.1.2- Extens6es a hip6tese: outras vantagens para alem da 

imita9io tecnol6gica 

Sao factores que actuam no sentido do reforc;:o da convergencia os 

seguintes: 

i )- A oportunidade tecnol6gica de progresso rapido atravcs da 

modernizac;:io encoraja urn aumento rapido do stock de capital 

(rendimentos da moderniza<;ao e redu9ao do prec;:o dos bens de 

capital), o que tambem beneficia o aumento da produtividade; 

ii)- 0 crescimento da produtividade contribui para urn aumento do 

produto agregado (efeitos de escala); 

iii ) - 0 atraso relativo ('backwardness' ) cria tambem uma 

-oportunidade de modernizac;:io em TECNOLOGIA NAO INCORPORADA; 

iv)- Pafses com nfveis baixos de industrializa9io tern abundincia de 

mio de obra redundante lagricultura e pequeno comercio) que pode 

proporcionar uma oportunidade de melhoria na afectac;:ao do factor 

t r aba J ho I Lewis. I 9 54 l . 



-------------------~~-----~-

1 {) 

1.2.1.3- QualificaQio da hip6tese: o car4cter vital das chamadas 

'capacidades sociais' 

Segundo Abramovitz o atraso tecnol6gico nio e normalmente urn mero 

acidente hist6rico. Tern a ver com caracteristicas societais 

pro fundas que exp I i cam t a I ve z uma grande parte das barre i ras a 

convergencia dos paises no passado e no presente. 0 autor chama a 

estes factores 'capacidades sociais' . 1 

A existencia das 'capacidades sociais' e imprescindivel para que os 

paises possam realizar o potencial de crescimento criado pelo 

atraso tecnol6gico. No entanto, o pr6prio autor reconhece, 

antecipando-se desde logo as criticas que afirmam sera sua an4lise 

demasiado vaga e par isso pouco dtiJ. as dificuldades em definir 

com precisao e medir estas capacidades. 2 

Antes de prosseguirmos na an,lise dos csforQos que o autor faz para 

tentar materializar este importante conceito em coisas mais 

concretas, pode desde ja abrir-se aqui urn parentesis para referir 

que estes esforQos tiveram seguimento em numerosos estudos 

empiricos (no ambito dos autores da tradiQio do 'catching up' mas 

nao s6), atraves da utilizaQao das mais variadas 'proxies', que 

1 Este termo- 'social capabilities' - foi pela primeira vez 
usado par Ohkawa e Rosovsky. 1973). 

"The trouble with absorbing social capability into the 
catch-up hipothesis is that no one knows just what it means or hoR 
to measure it." ( AiJralliCJVii;.JCJ~().p. JXX) 
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serao mais a frente discutidas. 3 

E a i nda a prop6s ito do caract e r 'de mas i ado vago e por i sso pouco 

util'.da analise de Abramovitz e justo relembrar que em defesa 

dessa analise se pode uti I izar uma opiniao de urn autor tao 

prestigiado como e Richard Nelson que diz apenas isto: " Over the 

past half-dozen years, a significant literature has grown up on the 

phenomen of 'convergence', ... It was Moses Abramovitz' masterly 

article ( 19861 that (arguably) started the recent flow of research 

and writing. and his is (arguably) still the most sophisticated 

statement of the phenomenon, and articulation of a broad theory to 

explain it" ( Nelson(1991), p.271). 

Ja num trabalho anterior Abramovitz( 1979) se preocupa com a questao 

das 'capacidades sociais:, a prop6sito da realiza9ao do potencial 

de crescimento rapido dos pafses, e sumaria-as nos seguintes 

factores: 

i)- compet~ncia tecnica. de que os anos de escolaridade podem ser 

uma 'proxy' grosseira: 

ii)- institui<;oes politicas, comerciais. industriais e financeiras. 

Mais tarde o autor vai precisar o conceito e sistematiza-lo nos 

. j 
segu1ntes termos:· 

a)- capacidade social -all- instituit;oes politicas. integra<;ao 

politica e consenso a favor do crescimento; a2)- compet~ncia 

1 
- Urn dos trabalhos mais recentes oeste contexte ~ Hansson e 

Henrekson ( 19CJ2). 

' , Ve r .. \1> ,.,,,nov it 1. ( I qqo l. 
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tecnica; a3)- experiencia com a organiza<(ao e 'management' de 

grandes empresas, e born funcionamento dos mercados e institui~oes 

financeiras; 

b)- congruencia tecnol6gica (mix de materias primas, qualificagoes 

profissionais. intensidade capitalistica e escala da produ<;ao e dos 

mercados compatfveis como caminho de progresso tecnico do lider). 

Ainda a prop6sito do caracter especulativo deste conceito. que 

torna altamente problematica a sua utiliza<;ao como criteria para a 

selec<;ao dos paises com potenciais condi<;oes de 'catching up', o 

autor refere: 

i)- o 'trade-off' entre especializa<;ao e capacidade de adapta9ao 

A mudan9a (sendo esta 6ltima vital neste contexte); 

i i ) - a interac<;ao entre capacidade social e oportunidade 

tecnol6gica, ja discutida em Veblen(1915); 

iii)- a importincia de outras caracteristicas do sistema para alem 

do con t e6do em educa<;ao e organ i za<;ao das empresas: abe r t ura a 

competi9ao. estabelecimento de novas empresas. compra e venda de 

novos bens e servi<;os: ou visto noutra perspectiva. obstaculos a 

mudan<;a colocados por interesses estabelecidos, e rela<;oes 

' habituais entre empresas e entre empregadores e empregados.· 

Quando os paises disp6em de capacidade social estao aptos a 

aproveitar o potencial de crescimento. mas a rapidez com que o 

fazem depende de varios factores. a saber: 

5 ~ a isto que Olson( 19R2) se refere quando nos diz que uma 
derrota na guerra pode trazer a urn pais ·a radical ground-clearing 
c:xpe:r i ence opening the \vay for new men, new organization. and new 
modes of operation 1:1nd trade better fitted to technological 
potencial' 
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i )- factores que favorecem ou Jimitam a difusao do conhecimento-

canais de comunicac;ao tecnica internacionais, empresas 

multinacionais, investimento directo de capital, vigor do comercio 

internacional: 

ii )- ritmo das altera9oes estruturais: na composic;ao do produto~ na 

ocupac;ao e distribui9ao industrial da mao de obra: na local iza9ao 

geografica das industrias e da popula9ao: 

iii)- condi9oes macroecon6micas de encorajamento e sustenta9ao da 

forma9ao de capital e do crescimento da procura efectiva. 

A endogeneizacao das capacidades sociais e a convergencia dos 

pad roes de produ9ao e con sumo pode enfraquecer ou e 1 iminar o 

caracter auto-limitative do catching-up e fazer por exemplo com que 

se alterem as posi~6cs relativas dos paises 

altera9oes na lideran9al 6 

(inclusivamente 

1.2.1.4- An~Jise da experiencia hist6rica do 'catching up' 

A partir das estimativas de Maddison(1982) do Produto par Hora de 

Trabalho para 16 paises industrializados entre 1870 e 1979 (dados 

ajustados pelas paridades de poder de compra de Kravis et.al.) 

Abramovitz constr6i algumas medidas de estatistica descritiva para 

9 anos-chave distribuidos ao Iongo do periodo da amostra: 

i)- M~dia dos niveis de produtividade em 15 pafses relativamente 

aos EUA- para testar a aproximac;ao dos nfveis de produtividade do 

\ler a este 
Matthews( 1969). 

JHOp()sito Kravis(l978). Denison( 1967) c 
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conjunto dos seguidores face ao lider; 

ii)- Coeficiente de varia9ao dos niveis de produtividade - para 

testar a convergencia dentro do grupo dos seguidores ( corresponde 

ao que mais tarde Barro(1992) vira a designar por Convergencia 

S i. gma); 

i i i ) - Coeficiente de correla~ao entre os niveis iniciais de 

produtividade e as subsequentes taxas de crescimento- para testar 

a 'for9a' da hip6tese do potencial inerente ao atraso tecnol6gico 

(coeficientes negativos e de elevado valor absoluto). 

Depois de chamar a aten9ao para as limita9oes do tipo de dados 

usados (particularmente nos anos mais remotos), e para o facto de 

as medidas usadas para isolar a Hi.p6tese nao terem em conta nem a 

varia9ao na riqueza em recursos naturais dos varios paises, nem a 

acumula<;ao de capital no passado. nem as diferen<;as no 

aproveitamento de economias de escala, o autor conclui que: 

i)- Nao houve uma aproxima9iio do nivel m6dio de produtividade dos 

seguidores face ao lider no longo prazo- 1870: 77 ; 1979: 75 (EUA 

base 100): SUB-PERiODOS- 1929: 57 1938: 61 1950: 46. 

Sendo de notar que esta ausencia de convergencia deve ser refor<;ada 

pela diminuiGiio entretanto verificada na vantagem dos EUA enquanto 

pais mais favorecido em recursos naturais, ja que o peso destes na 

actividade econ6mica diminuiu sensivelmente (sobretudo a 

agricul tura). 

ii)- Houve uma tendencia clara de converg~ncia dentro do grupo dos 

seguidores. bern patente na diminui<;ao do Coeficiente de Varia9ao 

dos niveis de produtividade- 1~70: 0.51 1979, 0.15. 

iii)- Atrav6s da an~l ise da evoluc~o do Coeficiente de Correlacao 
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entre niveis iniciais de produtividade e taxas de crescimento 

posteriores nota-se urn progressive aumento da 'for9a' da hip6tese 

do 'catching up' ao Iongo do pedodo, embora interrompido entre 

1938 e 1950 por urn periodo de forte divergencia (associada ao 

choque ex6geno da 2~ Guerra Mundial): 1870-1913, -0.59 ; 1913-1938, 

-0.70: 1938-1950. +0.48: 1950-1979. -0.92: 1870-1979, -0.97. 

Sabre os resultados a que se chega em ii) e iii) Abramovitz diz que 

revelam uma tendencia consonante com a Hip6tese do 'catching up', 

pelo menos para as na96es industrializadas (com capacidade social 

para aproveitar o potencial tecnol6gico existente). Para uma 

amostra mais vasta de paises nio ser6 de esperar o mesmo. 0 autor 

reconhece 0 enviesamento da sua amostra (16 pafses 

industrializadosl e chama a aten9io para os resultados de 

BAUMOL(1986)~ antecipando uma questio que vir~ a estar no centro 

das preocupac;?6e s da rna i or parte dos aut ores que se debruc;?aram 

depois sabre este assunto. 

A forc;?a com que a tendencia de 'catching up' funcionou ao longo do 

periodo ~ depois analisada. identificando v&rios sub-periodos: at~ 

191 3 operou de forma e r r6 t i ca e pouco pronunc i ada (capac i dade 

social insuficiente, Jenta adapta9io da educa9io e da organizac;?io 

industrial e financeira aos requisites da moderna tecnologia a 

larga escala, elevado peso da popula9io empregue na agricultural: 

entre as duas guerra.s eomplica96es polfticas e financeiras e 

impacto desigual da Grande Depressio: p6s-segunda guerra. forte 

manifesta9io da tendencia pela conjugac~o dos 3 factores que estio 

na sua base: grandes gap's tecnol6gicos. capacidade social 
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alargada, condic;oes favorecendo a realizac;ao do potencial apoio 

dos governos ao crescimento econ6mico, diminuiqao do poder dos 

grupos monopolistas, facilidades na difusao tecnol6gica, abertura 

dos me rcados in t e rnac ion a is, I ar gas rese rvas de mao de o bra da 

agricultura e da imigrac;ao. estabi I idade monetaria favorecendo a 

formac;ao de capital. 

De notar que neste periodo ha uma recuperac;ao dos 15 raises face 

aos EUA. com fortes taxas de crescimento e acentuada diminuic;ao dos 

desniveis de produtividade entre eles. Est a tendencia deve 

enfraquecer no futuro e levar a menores taxas de crescimento para 

estes paises devido ao caracter auto-limitativo do catching-up. Diz 

o autor: "The great opportunities carried by that potential now 

pass to less developed countries of Latin America and Asia."(p.396) 

Esta citac;ao suscita-nos dois comentarios com interesse para o caso 

portugues: a) este potencial continua em aberto pa::-a os paises 

menos desenvolvidos da Europa Comunitaria (conjugam o desnfvel na 

produtividade media com uma situac;ao privilegiada ao nivel da UEM) 

e para os paises do leste europeu com o 6nus da instabilidade 

politica e social associadas A rnudan9a de regime, e eventual falta 

de capac i dade empresar i a l l: b l a nao cons i derac;ao da ques tao da 

-
INOVA~AO lirnita o alcance desta analise (ver. por exemplo. 

Fagerberg. 19881 j~ que as vantagens da inovac;ao para o crescimento 

econ6mico podem eventualmente superar as potencialidades da 

difusao, e neste sentido nao e garantido que os paises mais 

desenvolvidos cresc;arn 111enos que os mais atrasados. E talvez corn 

este tipo de preocupacoes (tilo caras aos autores da chamada 
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corrente 'evolucionaria' 7) em mente, que Abramovitz faz uma 

discussao detalhada da questao das altera9oes de lideran~a e das 

movimenta~oes dos pafses ho ranking das produtividades. Pela sua 

importancia no contexte deste trabalho permitimo-nos sintetiza-la 

no ponto seguinte. 

1.2.1.5- Analise das altera96es de lideran9a ("forging ahead and 

falling behind") 

Depois de constatar que a Hip6tese do 'catching up' simples nao 

pode prever mudan9as de lideran9a, nem sequer altera96es no ranking 

dos paises e que as razoes do declinio relative e/ou sucesso 

relative dos paises sao muito complexas e dificeis de materializar 

ern termos empfricos8 • Abramovitz destaca "alguns aspectos que podem 

ilustrar as ramifica9oes do processo de aproxima9ao e revelar as 

limita96es da hip6tese simples"(p.397): 

a)- Razoes da ausencia de convergencia entre os 15 pafses e os EUA 

entre 1870 e 1979: 

all- Caminho de mudan9a tecnol6gica dependente da escala (produ9ao 

ern massa) tendencialmente poupador de trabalho mas utilizador de 

capital e recursos - vantagem dos EUA face a Europa e ao Japao. 9 

a2)- Numa fase inicial os seguidores (a excep9ao do Reina Unido) 

Esta corrente sera objecto de analise no capitulo 5. 

8 Trata-se de urna constata9ao que ja nos aparece no importante 
e pioneiro trabalho de Ames e Rosemberg(1963). 

Ver a 
Wright ( 1992). 

este prop6sito Rosemberg(1981) e Nelson e 
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eram tambem 'latecomers' em termos de 'social capability'. 

a3)- Primeira Guerra Mundial limitou muitos pafses mas estimulou o 

crescimento americana; a instabilidade na Europa entre as 2 Guerras 

tambem limitou o aproveitamento do potencial existente. 

0 ponto all e uma qualifica9ao da hip6tese simples, ja que sao 

favorecidos os pafses mais populosos e mais ricos em recursos, 

embora estas vantagens que os EUA tiveram no passsado nao sejam tao 

importantes hoje em dia. 

b)- A interac9ao entre os seguidores e o lfder nao se limita ao 

emprestimo de tecnologia aos primeiros. Assume mdltip.las formas: 

r iva 1 idades comerciais, fluxos de capital, movimentos 

populacionais. 

bl)- Neste contexto o autor da urn exemplo particularmente sensfvel 

no caso dos pafses menos industrializados: as exporta96es do pais 

lider poderem ter consequencias negat ivas nas industrias menos 

desenvolvidas dos seguidores. A contrario~ os paises em aproxima9ao 

podem aproveitar tecnologias avan9adas dependentes da escala, 

at raves das exporta9oes ou subst i tui9ao de importa96es e o seu 

sucesso pode ter efeitos negatives nos pa:ises lideres (declinio 

britanico no seculo passado; concorrencia japonesa e dos NIC's 

asiaticos- decl:inio americana e europeu do presente). 10 

b2)- Os movimentos migrat6rios sustentam processes de crescimento 

rapido nos pa:ises mais industrializados (aumentam os efeitos de 

escala, tornam a oferta de trabalho elastica a procura industrial) 

10 Ver a este prop6sito a interessante discussao sabre os 
perigos do proteccionismo ( Abramovitz,1986,p. 399) 
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b3 )- Os movimentos de capital, tradicionalmente dos paf ses rna is 

ricos e com menor crescimento para os de sinal contrario tendem a 

reforgar a convergencia; mas numa segunda fase ha o retorno 

. d .;, - d . t" t 11 assoc1a o a maturagao os 1nves 1men os; 

b4)- 0 f 1 uxo de conhec imentos dos 1 f de res para os 'fo I lowers' 

(amago da hip6tese) pode a partir de certa altura inverter-se, isto 

e, em alguns sectores os seguidores podem igualar a fronteira do 

conhecimento ou mesmo ultrapassar o nivel dos lideres tornando-se 

fontes de conhecimento para eles. Mais, a pressao competitiva pode 

ser urn estimulo a Investiga9ao e Desenvolvimento ou pode ser uma 

desculpa para o proteccionismo. 12 

c)- Desenvolvimento enquanto constrangimento a mudan9a: 

cl)- Ao nivel do Capital Fisico: dificuldades de adapta9ao das 

estruturas de capital antigas as novas tecnologias. Este problema 

foi pela primeira vez sugerido por Veblen(1915) e recuperado por 

Kindleberger(1961) e outros. Na opiniao de Abramovitz ele precisa 

ser aprofundado, e deve existir tamb~m nos paises seguidores: "All 

advanced industrial countries have large accumulations of capital, 

interdependent in use but divided in ownership among many firms and 

between private and public authorities" (p.402). 

c2)- Ao nivel do Capital Intangivel e Instituigoes Politicas: 

11 Esta visao sera mais tarde pasta em 
chamado 'crescimento end6geno'; ver, par 
titulo de Lucas(1990): "Why doesn't capital 
countries?"). 

causa pelos autores do 
exemplo, o sugestivo 
flow from rich to poor 

12 " It remains to be seen wether the newly rising economies 
will seek to guard a working knowledge of their operations more 
closely than American companies have done, and still more whether 
American and European firms will be as quick to discover, acquire, 
and adapt foreign methods as Japanese firms have been in the past" 
( Abramovitz, 1986, p.401). 
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As obriga~oes educacionais e institucionais determinadas pelo 

desenvolvimento passado podem ser urn obstaculo ao desenvolvimento 

no futuro. Trata-se de uma questao muito complexa que passa, entre 

outras coisas: 

i)- pela dificuldade que a produ~ao em massa e os conglomerados 

industriais de gestao complexa pod em colocar nos EUA 

adaptabilidade a urn modelo tecnol6gico distinto (a revolu~ao 

emergente dos computadores e da comunica~ao). 13 

ii)- pela existencia de for~as inibidoras do crescimento nas 

Economias Mistas do Ocidente: excesso de interven~ao do Estado, 

poder das associa~oes patronais e sindicais, que leva alguns 

autores a terem uma visao dessas economias "as aff 1 icted by 

institutional arthritis or sclerosis or other metaphorical malady 

associated with age and wealth" • 14 

iii)- pe la existencia, apesar de tudo, de outras for~as 

regeneradoras, que lentamente podem contrariar a decadencia: 

competi~ao interregional (EUA) , 15 mercado mundial de capitais mais 

integrado, internacionaliza~ao crescente das empresas, sendo que a 

posi~ao dos paises no RANKING da produtividade relativa dependera 

muito da resposta a competi~ao internacional: sobre os sectores e 

sobre o contexte institucional. 

Neste contexte, o autor refere-se a entrada na competi~ao dos NIC's 

do leste e do sui que pode trazer problemas a Europa e EUA, mas 

estes devem manter a lideran~a sobre virtualmente todos os 

13 Ver Denison( 1985). 

14 Exemplos citados: Olson, Fellner, Scitovsky, Kindleberger, 
Lindbeck e Giersch. 

15 Vera este prop6sito Norton(1981 e 1986). 
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'newcomers' devido a: " ... their high levels of general and 

technical education, the broad bases of their cience, and the well-

established connections of their science, technology, and industry. 

These elements of social capability are slow to develop but also, 

it seems, slow to decay" (p.405). Veremos mais a frente posic;:oes 

divergentes desta. 

Finalmente, Abramovitz refere que o processo de envelhecimento 

institucional nao e ilimitado. Ha forc;:as que o suportam, mas ha 

tambem uma pressao da opiniao publica que comec;:a a manifestar-se 

pela mudanc;:a. 16 

Apesar da manifesta pertinencia e actualidade desta discussao, o 

seu caracter iminentemente especulativo leva alguns autores a 

considera-la 'interessante mas inconclusiva' (ver Fagerberg,1988). 

1.2.2- A abordagem de Baumol(1986) 

1.2.2.1- Contexto em que se insere: analise da aparente erosao da 

competitividade americana 

No seu hoje ja classico artigo de 1986 Baumol comec;:a por afirmar 

que a reemergencia do interesse dos economistas e do grande publico 

pelo crescimento econ6mico de longo-prazo, no passado recente, se 

16 "There is a fine balance to be struck between productivity 
growth and the material incomes it brings and the other dimensions 
of social welfare. Countries are now in the course of readjusting 
that balance in favour of productivity growth. How far they can go 
and, indeed, how far they should go are both still in question." 
(p.405). 
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deve essencialrnente ao abrandamento do aumento da produt i vi dade 

('productivity slowdown') desde finais dos anos 60, acompanhado 

pela aparente erosao da competitividade das industrias americanas 

nos mercados mundiais, o espectro da 'desindustrializa~ao' e do 

desernprego estrutural massivo. 

Salienta em seguida que no estudo desta questao nao tern sido 

prestada a devida aten~ao a Hist6ria Econ6rnica e que e nela que se 

deve procurar a evidencia pertinente. 

Como resultado principal do seu artigo destaca a notavel 

convergencia do produto por hora de trabalho entre as na~oes 

industrializadas, rnedida pela correla~ao inversa forte entre a 

produtividade de urn pais em 1870 e a taxa media de crescimento 

dessa produtividade entre 1870 e 1979. 

Sustenta que, no p6s-guerra, os dados sugerem que a convergencia se 

estendeu as economias planificadas e as economias de rendimento 

media e que s6 os paises mais pobres nao rnostram esta tendencia. 

Afirma ainda que ao longo de mais de urn seculo a produtividade nos 

EUA tern crescido de forma sustentada, nao tendo grande sentido os 

receios de urn abrandarnento de Iongo prazo dessa variavel, e conclui 

que a taxa rnais lenta dos EUA face, por exemplo, a Alemanha e ao 

Japao e urn resultado do pr6prio processo de convergencia. 

1.2.2.2 - Evidencia empirica favoravel a Convergencia 

Baumol ref ere que, apesar da literatura ser complexa e 
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multifacetada, ha algum consenso nos historiadores econ6micos para 

considerar que existem for~as que aceleram o crescimento dos pafses 

menos industrializados relativamente ao dos mais industrializados 

(convergencia de Iongo prazo). 

Para confirmar este consenso, constr6i uma regressao 'cross

-section' para 16 pafses (da amostra de Maddison ja citada) entre 

o nivel de produtividade (FIB por hora de trabalho) em 1870 e o 

logaritmo neperiano do crescimento da produtividade entre 1870 e 

1979. Os resultados a que chega ( naquilo a que mais tarde Barro 

vira a chamar Convergencia Beta) sao os seguintes: 

Taxa Media de Crescimento (1870-1979) = 5.25- 0.75 In (PIB 

por Hora de Trabalho) com urn R2 de 0. 88. 

Deve notar-se que o autor ja aqui se refere a objec9ao de 

ROMER(1986) a hip6tese de convergencia, devido ao enviesamento 'ex

-post' da amostra, mas nao a discute em pormenor, 'por falta de 

espa9o' (como veremos mais a frente esta objec9ao vira a ser 

tratada em pormenor em De Long (1988) e Baumol e Wollf,1988). 

1.2.2.3 -A explicagao da Convergencia: 'spillovers' tecnol6gicos 

A explicagao da convergencia em Baumol(1986) nao difere no 

essencial da que foi dada por Abramovitz (este autor e alias varias 

vezes citado). Segundo Baumol, para os paises seguidores as 

melhorias de produtividade no pais lider tern urn caracter de BEM 

PUBLICO (os 'spillovers' sao tao fortes que se sobrepoem a outras 

variaveis, como o esfor9o de investimento, a liberaliza9ao dos 
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mercados, as polfticas incentivadoras do crescimento - daf que a 

'capacidade explicativa' da propriedade de convergencia seja de 

88%). 

Estes spillovers abrangem tanto a inova~ao como o investimento: 

a)- A inova~ao leva ao esfor~o de imita~ao numa especie de 

"Schumpeterian race" nos mercados internacionais em que as 

economias industrializadas competem (as economias me nos 

desenvolvidas competem menos nestes mercados, e por isso nao 

recebem estes spillovers com a mesma intensidade- tern urn diferente 

'product-mix'). Em refor~o deste processo joga o enorme crescimento 

dos meios necessaries a uma imita~ao bern sucedida: comunica~oes 

mundiais, emprego nas actividades de informa~ao, investimento 

directo americana na Europa, actividade de transferencia de 

tecnologia das multinacionais no p6s-guerra - aumento da taxa de 

convergencia neste perfodo, como refere ABRAMOVITZ(1986). 

b)- o investimento, geralmente considerado a segunda maior fonte de 

crescimento da produtividade do trabalho, tambem pode exibir 

propriedades de bern publico internacional: o investimento no pais 

mais capital intensive pode ter efeitos de 'spillover' sobre o 

valor da produtividade e os salaries reais no parceiro comercial, 

ao fazer aumentar a procura de bens em que este vai tendendo a 

especializar-se; embora em termos relatives o primeiro beneficie 

mais, os beneficios absolutes sao contagiosos (p.1078). :E de 

vimos, se ref ere a no tar que em ABRAMOVITZ ( 1986), como 

possibilidade de efeitos de sinal oposto: o crescimento do lfder 

criar "'backwash' effects" inibidores do crescimento dos 

seguidores. 
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Baumol salienta ainda que esta propriedade de bern publico das 

melhorias de produtividade nao e incorporada nas polfticas 

nacionais porque a competitividade nos mercados internacionais e 

feita pelas empresas (o investimento e descentralizado, " and the 

individual firms can gain little by free riding on the actions of 

investors in other economies" (p.1079). 

1.2.2.4 - A ubiquidade da convergencia: uma amostra mais alargada 

Utilizando uma amostra de paises mais vasta (Summers e Heston,1984) 

para o PIB per capita (cujas tendencias podem ser uma proxy 

grosseira das da produtividade), no periodo 1950-80, Baumol chama 

a aten~ao para o facto de se nao verificar uma rela9ao estreita 

entre os pontos de urn grafico que tern como eixo horizontal o nivel 

inicial de PIB per capita e como eixo vertical a taxa media de 

crescimento no periodo: nao ha ·convergencia para os paises mais 

pobres. 

1.3 - Primeiro contesta~ao da Hip6tese: o enviesamento da amostra 

utilizada 

1.3.1 -As objec~oes de De Long(1988) a Baumol(1986) 

De Long acusa Baumol de usar uma amostra enviesada 'ex-post' de 

paises que tiveram sucesso no processo de industrializa~ao para 

provar a for9a da hip6tese de convergencia. 

Faz notar que Abramovitz(1986) usando a mesma amostra (16 paises) 
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s6 detecta claramente o processo de convergencia no perlodo do p6s-

-guerra. 

Utiliza uma amostra 'ex-ante' de economias com condic;;oes para 

convergir em 1870: relativamente ricas, bern integradas na economia 

mundial e bern posicionadas para utilizar a tecnologia moderna. 

Nesta amostra, aos 16 pafses de Maddison retira o Japao (na altura 

nada indicava que convergisse, daf o 'milagre' japones), e junta: 

Argentina, Chile. RDA, Irlanda, Nova Zelandia, Portugal e Espanha, 

ficando com 22 paises. 

Trabalha como rendimento per capita obtido para os 7 pafses atras 

citados em diversas fontes, o que esta na base de uma forte critica 

de Baumol e Wollf(1988): a mistura de series hist6ricas diferentes 

pode levar a conclusoes erradas, mesmo que cada serie de per si 

possa ser uma boa base para se detectarem tendencias de longo 

prazo. 17 

Para minorar o efeito enviesador (no sentido da convergencia) dos 

erros de calculo do rendimento em 1870, propoe urn modelo 

estatistico baseado em Malinvaud(1966), em que se faz a regressao 

entre a diferen~a de crescimento face ao rendimento 'verdadeiro', 

fixando diversos valores para o ratio entre a variancia dos erros 

17 Como curiosidade refira-se que para Portugal os dados sao 
obtidos em Bairoch (1976,1981) para os anos ate 1913, utilizando-se 
a partir dai Maddison(1982) e Summers e Heston(1984). 
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de 1!! e 2!! ordem. 18 

Os resultados mostram que s6 ha alguma tendencia de convergencia 

quando o valor desse ratio e 0 (caso OLS, em que se pressupoe que 

o rendimento estimado em 1870 eo verdadeiro), e mesmo assim a 

tendencia e mais fraca que em Baumol: parametro igual a -0.57 

contra -0.76. 

Uti I i zando uma amos t ra me nos susceptive 1 a er ros de est ima<;ao 

(1913-1979) OS resultados sao ainda mais desfavoraveis a hip6tese 

de convergencia: parametro igual a -0.33. 

E quando os erros de calculo sao por hip6tese superiores a varia9ao 

residual da regressao ha mesmo divergencia (parametro com sinal 

posit i vo) . 

Os comentarios de De Long a estes resultados sao os seguintes: 

i)- A convergencia detectada por Baumol deve-se na sua maior parte 

aos 2 extremes: Japao e Australia; 

ii)- A ausencia de convergencia na amostra dos 22 deve-se sobretudo 

a pafses que nao tinham democracia polftica (Chile, Argentina, 

Espanha e Portugal): uma dummy para esta variavel e significativa, 

no entanto a interpreta<;ao do autor e a de que 0 ser ou nao ser uma 

democracia entre 1950 e 1980 nao e ex6geno ao crescimento econ6mico 

que esses pafses tiveram no passado. E uma medida de democracia ex-

18 Ver p. 1143 de De Long(1988) para uma analise em pormenor 
deste procedimento. 
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-ante elimina a correla9ao entre democracia e crescimento; 

iii)- Uma associa9ao que parece verificar-se entre 1870 e 1979 e a 

do crescimento econ6mico e a religiao dominante nos pa:lses: os 

protestantes crescem mais que os considerados de religiao mista e 

estes mais que os predominantemente cat6licos. Mas esta regressao 

e dificil de interpretar, e embora possa servir para mostrar como 

a cultura pode estar substancialmente associada a divergSncias no 

crescimento, o protestantismo esta correlacionado com muitas 

coisas: especializa9ao na manufactura mais cedo (para urn dado n:lvel 

de rendimento), maior esfor9o de investimento, latitude norte, 

entre outras. Esta correla9ao tambem parece nao perdurar: ver o 

exemplo do Japao ou da Italia cujo crescimento rapido nao deve nada 

ao protestantismo. 

iv)- Apesar desta falta de convergSncia na sua amostra o autor 

reconhece que nao deixam de existir for9as que puxam no sentido da 

convergSncia: "a tecnologia e urn bern publico"(p.1148). 

As na9oes da Europa Ocidental (excepto Portugal e Espanha) e o 

Japao convergiram para os niveis de produto per capita dos EUA no 

p6s-guerra, mas outros pas:lses que poderiam ter convergido nao 0 

fizeram: 

"The capability to assimilate industrial technology appears to be 

surprisingly hard to acquire, and it may be distressingly easy to 

lose" (perda de lideran9a da Gra-Bertanha e seu atraso relative 

face a muitos paises leva o autor a concluir que ha muito mais em 

jogo que a mera hip6tese de convergSncia) (ver p.1148). 

Note-se que esta cita9ao esta parcialmente em oposi9ao com a de 
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Abramovitz (feita num ponto anterior) que refere a aparente 

dificuldade em perder-se a 'capacidade social', como argumento para 

sustentar a convic9ao da lideran9a americana, europeia e japonesa 

face aos virtuais 'newcomers'. 

De tudo isto resulta para De Long uma conclusao relativamente 

pessimista, em consonancia alias com os artigos fundadores da 

chamada 'Teoria do Crescimento End6geno' que mais a frente 

analisaremos ( Romer(1986) e Lucas,1988): 

"The forces making for 'convergence' even among industrial nations 

appear little stronger than the forces for 'divergence'. The 

absence of convergence pushes us away from the belif that in the 

long-run technology transfer both is inevitable and is the key 

factor in economic growth. It pushes us away from the bel if that 

even the nations of the industrial West will have roughly equal 

standards of living in 2090 or 2190. And the absense of convergence 

even among nations relatively rich in 1870 forces us to take 

seriously arguments like Romer's(1986) that the relative income gap 

between rich and poor may tend to widen" (De Long(1988), p.1048). 

1.3.2 - A replica de Baumol e Wollf(1988) a De Long 

A replica de Baumol e Wollf a De Long come9a com urn preambulo de 

Mea Culpa. Os autores reconhecem as objec9oes de De Long sabre o 

enviesamento ex-post da amostra usada em 1986, e afirmam concordar 

com quase tudo o que ele escreve - menos com a conclusao. 
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metodol6gico' de misturar 

distintas (Bairoch( 1976) e 

Sustentam que os resultados de De Long sao consistentes com a 

est6ria da convergencia: para pequenos grupos de paises a 

convergencia tera ate come9ado mais cedo ( por volta de 1860), mas 

para amostras mais numerosas e para o periodo considerado por De 

Long nao tera havido convergencia. 

Para demonstrar isto utilizam separadamente duas fontes 

estatisticas: Bairoch(1976), 1830-1913; Summers and Heston(1984), 

1959-1980, a partir das quais chegam aos resultados que a seguir se 

sistematizam: 

i)- Periodo antes da 1~ Guerra Mundial: PIB per capita para 19 

pafses europeus, essencialmente por decada, entre 1830 e 1913, e 

sua ordena9ao por ordem decrescente de PIB per capita em 1870 (ano 

intermedio para nao enviesar ex-ante nem ex-post); constru9ao de 

amostras com os 8 primeiros, os 9 primeiros, ... , ate aos 14 

primeiros. Para cada amostra, calculo da serie temporal do 

coeficiente de varia9ao (desvio padrao dividido pela media) 'para os 

anos considerados (decada a decada); RESULTADOS: ate 1860 

divergencia para todas as amostras; a partir de 1860 e sobretudo a 

partir de 1880 convergencia clara para os 8 primeiros, e menos 

clara para os 9 e os 10. Para amostras maiores divergencia. 

Conclusao: o seculo XIX tera sido, na sua maior parte. urn periodo 

de divergencia nos nfveis de vida das economias liderantes da 
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Europa. A partir de certa altura, algures pr6ximo do fim do s6culo, 

este processo come9a a enfraquecer e come9a a ser substituido par 

uma convergencia crescente para conjuntos cada vez maiores de 

pafses inicialmente (ou mais tarde) mais rices. (p. 1156) 19 

ii)- Ferfodo do F6s-2~ Guerra Mundial: FIB per capita em paridades 

de poder de compra para 72 paises no periodo 1950-1980, para testar 

a hip6tese anterior de convergencia entre os pafses mais ricos e 

ausencia de convergencia nos mais pobres; para diminuir o ruido e 

obter urn padrao coerente: medias m6veis para conjuntos de 10 paises 

de cada vez. come9ando com os 10 mais pobres, depois juntando o 11Q 

e deitando fora o 1Q e assim sucessivamente: representa9ao grafica: 

eixo horizontal - PIB per capita real em 1950; eixo vertical 

racio FIB pc real 1980/1950. 0 grafico das medias m6veis confirma 

a hip6tese: inclina9ao posit iva para a esquerda (embora grosseira); 

inclina9ao claramente negativa para a direita; ponte de inflexao -

' a partir de 700 d6lares, mas mais claramente a partir de 1300. A 

esquerda entre 20 e 43 paises e a direita entre 29 e 52, o que 

sugere que: " somewhere near the median in our sample of countries 

'the advantages of backwardness' do indeed begin to overbalance the 

counteracting forces, sociological, educational, and other." 

(p.1157). Com regressoes mais formais confirma-se esta conclusao: 

uma rela9ao nao linear e uma rela9ao com dummy para FIB acima de 

1900 d6lares. Com regressoes separadas para os 2 grupos de paises 

OS sinais sao OS esperados, mas a evidencia estatfstica e mais 

19 Estes resultados sao sustentados pela seguinte sugestao de 
Abramovitz: pobreza geral e homogeneidade dos paises europeus antes 
da Revolu9ao Industrial (com a possivel excep9ao da Republica 
Holandesa); depois salta em frente da Gra-Bretanha. e mais tarde de 
outros estados (Belgica, Sui~a. Holanda. Fran9a e Alemanha). 
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forte para a convergencia do grupo mais rico do que para a 

divergencia do grupo mais pobre. Urn exercicio com varias amostras 

ex-ante de pafses mais ricos e calculo da serie temporal do 

coeficiente de variac;:ao ano a ano entre 1950 e 1981 mostra uma 

alterac;:ao de comportamento brusca entre amostras com mais de 16 e 

menos de 16 pafses: ate 14 pafses a convergencia e clara (padrao 

semelhante a amostras menores). pelo menos ate 1975; a partir desse 

ano ha uma inversao de tendencia. Para amostras maiores ha 

convergencia numa fase inicial~ mas a divergencia comec;:a mais cedo 

(inicio dos anos 60); com 26 pafses, o coeficiente de variac;:ao em 

1981 esta aproximadamente entre o valor mais alto de 1950 eo valor 

mais baixo de 1961, ou seja, "about 

homogenization has been lost" (p.1150) 

half of the initial 

Conclusoes, a partir dos resultados descritos, retiradas por Baumol 

e Wollf: para os pafses mais desenvolvidos (talvez os 15 do top) ha 

uma convergencia forte e nao, ambfgua, com uma leve inversao 

recente; para todos OS pafses a excepc;:ao dos Pafses Menos 

Desenvolvidos houve alguma convergencia; no entanto, para amostras 

maiores nao ha convergencia (por causa do comportamento heterogeneo 

dos PMDs e por causa do falhanc;:o dos paises da America do Sul). 

Estas conclusoes nao fornecem pressagios certos quanta ao futuro e 

deixam em aberto a questao mais crucial e mais dificil: "just how 

countries achive membership in the convergence club, and on what 

basis they are sometimes ejected". (p.ll59) 

Como veremos mais a frente. esta questao dos chamados 'clubes de 
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convergSncia' est4 associada A possibi lidadc te6rica da exist&ncia 

de equilfbrios multiples e sera objecto de alguns artigos muito 

importantes no contexte da literatura da converg&ncia. 20 

1.4 - Alguns desenvolvimentos posteriores 

1.4.1 - 1\ convergencia ern <liiJo:.;tras lll<lis Jargas 

1.4.1 .1- A Produtividadc Total dos Factores: convergSncia 

extensive! as econoruias de rcndiliiCDlO medio 

Depois dos artigos seminais de Abramovitz(1986) e Baumol(1986) e 

das primciras discussOL'~> sobre a hip6tcse de convergencia 

suscitadas pela objec9~0 de De Longl1988), parece ter emergido da 

literatura 0 cons en so da veri.fica<;:iio da convergencia da 

produtividade do trabalho e dos niveis de produto per capita nas 

economias induslrializadas no p6s-guerra. 

Subsistiram, no entanto, algumas duvidas sabre a possibilidade da 

convergencia dcleclada se devcr a enviesamentos dos dados 

estatfsticos utilizados em compara96es internacionais, e a selec9io 

das amostras de paises e dos periodos hist6ricos. 

Outra questao relevante neste contexte e a possibilidade de o maior 

crescimento nos paises menos ricos se poder dever a uma utiliza9ao 

mais intensiva dos recursos ("capital deepening or rises in labor 

20 Ver. por excrnplo. Chatterji(1992), Durlauf e Johnson(1992) 
e Tamural1991). 
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participation"). 

Utilizando um modelo econometrica simples de crescimento 

comparative Dowrick e Nguyen(1989) procuram dar resposta a estas 

quest6es. introduzindo um aspecto importante: a modeliza<;ao da 

contribui<;ao para o crcscimento do produto resultante de 2 factores 

distintos: a)- a varia9~0 na intcnsidade de uti liza<;ao dos factores 

produtivos 1 capital. usando como proxy o esfor<;o de investimento: 

trabalho. atravcs da varJ.a<;:ao da taxa de participa<,~ao); b)- a 

varia<,~ao da Produtividade Total dos .Factores (PTFl, que e associada 

ao coeficientc do 'gup' de produlividade inicial, depois deter em 

conta o crescimento dos inputs capital e trabalho, e que pode por 

isso ser considcrada um indicador da for<;a com que se exercc o 

potencial de 'catching up'. 

A concfusao principal a que chegam a partir de uma amostra alargada 

ao conjunto dos paises da OCDE. ~ a de que, apesar de a 

convergencia do rendimento per capita e da produtividade por 

trabalhador ter enfraquecido a partir de 1973, se continuou a 

verificar uma Lendencia clara de aproxima<;ao dos niveis de 

Produtividade Total dos Factores, a uma taxa que pode considerar-se 

razoavelmcnte esUivel entre 1950 e 1985. 

Este resultado 6 robusto a potenciais enviesamentos das diferen<;as 

ciclicas, diferentes medidas de f>aridade de Poder de Compra (PPP). 

erros na projec<;i.io para t nis dos rendimentos iniciais e 

enviesamento na escollla Jas amostras. 
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Mais ainda, o modelo utilizado, incorporando o 'catching up' como 

factor central na explicac;:ao das diferen~as de crescimento tern 

significincia estatlstica e revela estabil idade nos parimetros nos 

3 sub-perfodos considerados: 50-60 (reconstrucao do p6s-guerra); 

60-7.3 ( idade de ouro do crescimento): 73-85 ( fase de menor 

crescimento e inst.abi.l idade nwcroecon6mica). 

A razao porque esta tendencia gent! de aproximac;ao nos niveis de 

PTF nas econo111ias capitalistas relativamente ricas nao 

acompanhada PSJa mesma tendencia ao nivel do PIB per capita prende

-se com a menor intensidade na utilizac_:ao dos factores produtivos 

nos paises menos industrializadu~. 

Em Dowrick(1992) faz-se a extensao desta analise a uma amostra de 

113 pafses retirados da amostra de Summers and Hcston(1991) e a 

conclusao principal a reter e a de que este processo de aproximac;:ao 

(embora a um ritmo ligeiramente llli:.tis lento) da PTF se 1imita a 

metade 'mais rica' da amostra (52 paises) nele nao participando as 

economias mai.s pobres. 

Quanta as razoes subjacentcs ao fen6meno do 'cathing up' a atenc;:ao 

deve centrar-se no cruzamento dos factores que tern sido referidos 

par varios aulores: nalureza de bens pDblicos do progresso 

tecno16gico: altera96cs nas preferencias em favor da chamada 

'qualidade de vida c do lrabalhol e em detrimento da 'quantidade de 

bcns': diferenc;:as reais ou aparentes na produtividade sectorial. 

Os aulore:; con~-;idcra111 nccc~;s:iria invcstiga~:iio adicional para 
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discriminar a importancia destes factores e chamam a aten~ao para 

a necessidade de clarificar-se o argumento da difusio tecnol6gica 

cos seus mecanismos possiveis: licenciamento dos desenvolvintentos 

de processos e produtos; investimento directo estrangeiro atrav~~ 

das emprcsas transnacionais; c6pia pura e simples. 

E embora reconhec;:am que a explicac;:ao do fen6meno do 'catching up' 

esta Ionge de ser cornplcta acham que ele e uma caracteristica 

suficientemente importante dos processos de crescimento nos varios 

paises para ser devidumentc considerado nas comparac;:oes 

internacionais das 'performances' relativas das economias da OCDE 

(que tem um conlexto econ6mico e jnstitucional semelhante). 

Para isso constrocm estimativas das chamadas taxas comparativas de 

crescimento 'ajusladas' do ~catching up', a partir das quais fazem 

uma reapreciac;:ao das performances relativas dos paises, chegando. 

nalguns casos, a conclusoes bastanle distintas das observac;:oes 

correntes a partir dos dados ei·eclivos. Par exemplo. concluem que 

a performance dos EUA nao e tio ma como se tern dito, e que as altas 

taxas de crescimento em paises como Portugal, Espanha e Grecia se 

devem em grande rnedida as vantagens do atraso relativo. 

1.4.1.2- A taxa de alfabctizac;:io como uma das 'proxies' das 

'capacidadcs sociais~: convergencianuma amostra alargada. 

A ulilizac;:Jo do nivel de alfabetizac;:~o da populac;:~o de urn pais como 

indicador e111ptrico das su<1s 'capacidades sociais' E'~ LUll dos aspectos 

mais interessantes do tr<:lballlo de .Janice Zagardo( 1991) (na I inha. 
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alias, dos estudos sobre a convergencia de autores de outra 

tradi<;:io que mais A frcnte analisaremos em pormenor e que tSm como 

expoente maximo os trabalhos de Robert Barra). 

Utilizando o valor deste indicador no periodo-base, 1960 (para 

evitar problemas de causalidade), a autora divide uma amostra 

alargada de 109 paises em 4 grupos para os quais faz a regressio 

tradicional do cresci111cnto medio anunl da produtividade entre 

1960 e 1905 no nivel de PIB por trabalhador ajustado em PPC em 

1960). 

Os resultados a que chega sao os scguintes: 

i)- convergencia forte para o grupo dos paises mais 

industrializados (23 pa1ses com taxas de alfabetiza<;:iio superiores 

a 90% l ; 

ii l- converg0ncia para os paises com taxa de alfabetiza<;:ao superior 

~ rn~dia !52 paisesl: 

iii)- ausencia de convergencia para os restantcs grupos e para o 

conjunto da amostra; 

iv)- capacidadc expli.cativa do modelo muito inferior para os grupos 

"menos alfabctizados", o que leva a autora a afirmar que existem 

claramente outros factores explicalivos nao incluidos (taxas de 

poupan<;:a e invest imcnto. avan<;:os tecnol6gicos e crescimento do 

coeficicnte capital--lrabalho, e escolhas politicas importantes para 

a determina<;:io das taxas de crescirnento da produtividade). 

Quando a varijvcl taxa de analf'abctiza~~o 6 introduzida na 

regressao aparece como e de esperar com valor negativo e passa a 
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existir evidencia de convergencia para o conjunto da amostra. 

Este resultado, que estA na base daquilo a que Robert Barro chama 

a 'convergencia condicional', tern sido confirmado por uma s~rie de 

estudos empiricos. 21 

1.4.2 - A importancia da l"ormac;:ao de Capital no Processo 

de Convergencia: efeitos de interac9io com os 

avan9os tecnol6gicos 

Em Wolff(1991) ~ analisada a contribui9io para a convergencia da 

produtividade do trabalho em sete paises industrializados o 

chamado Grupo dos 7) de 2 factorcs distintos mas correlacionados: 

i)- o crescimento da Produtividade Total dos Factores (PTF) que. 

como vimos, podc cons iderar-se uma rnedida aproximada da 

contribui9io dos avan9os tecnol6gicos; iil- o crescimento na 

intensidade de uti 1 iza9ao do factor capital ("capital-deepening"), 

associado h contribui<;:rio do esfor<;:o de investimento dos paises ao 

longo do tempo. 

Os resultados principais da an~lise sao os seguintes: 

i}- as 2 contribui<;:oes sao semelhantes e nao existem grandes 

varia<;:oes de pais para pais ha uma I igeira prcdominancia do 

crescimento da PTF para os paises em causa); 

21 Ver, por cxenq)Jo, :\laill(l9(12) e llcilger(l99JJ. 



ii)- existe urn a tendencia secular de convergencia da 
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PTF 

interrompida apenas entre 1938 e 1950 e fortemente acelerada ap6s 

esse periodo; 

iii)- existe uma correspondencia directa por periodos entre a 

convergencia da intensidade capitalistica e a converbehngencia da 

PTF: rnais forte em 11)50-79: forte em I<IJJ-19JS: fraca em 1~80-1913: 

divergencia entre l9J~ e 1950: 

iv)- existe tambem uma corrcspondcncia directa por periodos entre 

a convergencia da P'H eo crescimento da intensidade capitalistica: 

v)- paises com coe1 icicnte capital-tral>alho mais alto tem em geral 

taxas de crescimento da PTF superiores; 

Estes resultados empiricos sugercm a exisU~ncia de efeitos de 

interac<;ao entre o aumento do stock de capital e o crescimento cia 

tecnologia, que o autor depois testa utilizando urna metodologia 

"growth accounting" standard. 

Part indo de uma furu;ao de produt;;:ao de t i po Cobb-Douglas e de urna 

medida de PT¥ nela implicita. constroi uma fun9ao que relaciona a 

produtividade do trabalho de urn pais 1·ace ao pais lider corn a PTF 

relativa e o nivel relativo do coeficiente capital-trabalho. A 

diferencia<;:ao desta fun<;,:[io em rela<;ao ao tempo faz depender a 

convergencia da produtividadc do trabalho de 2 factores: a 

aproxima9ao dos niveis lecnolOgicos e a convergencia da intensidade 

capitalistica no pais em causae no pais lider. 

Desta expres:,;ao ;:;c dcduz que a i"ormacao de capital pode exercer 2 

e f e i t o s n a p r o c:l u t i v i d ad e d o t r a h a I h o : tllll e f e i t o d i r e c t o a t r a v e s do 
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aumento do coeficiente K/L; urn efeito indirecto atraves dos avan~os 

tecnol6gicos que pode proporcionar (via PTF). 

Para clarificar este efeito indirecto o autor segue 3 abordagens: 

i)- constata uma correla~ao positiva entre o crescimenlo da PTF c 

do coeficiente K/L ( mai1:> forte no periodo 1950-79); 

ii)- atraves de uma analise de regressao constata uma relac;:ao 

positiva entre o crescimento da P'l'l' de 6 paise::; relativarnent<.:: aos 

EUA eo aumento do coeficiente K/L relativo ( rela~ao que se rnantem 

quando a regressao e fcila sobre a variac;ao do crescimento deste 

racio_l; juntamente COlli estas regressoes testa, iguaJmente COm OS 

resultados esperados, a l1ip6lese do 'catching up'- valor negativo 

do parametro associado a variavel PTF relativa inicial; deve 

salientar-se que os resultados sao mais significativos quando se 

introduzcm 'dummies' para os paises, o que indicia que existem 

efeitos especificos a cada pais econ6micos, culturais e 

institucionais importantes na dctermina9ao do crescimento da 

produtividade: 

iii)- utilizando urn modelo de regressao em gera9oes de capital 

constata que 0 cresc ituen to da produtividade relativa est a 

negativarnente associado ~ variavel di1.erenya da taxa de variac;:ao da 

idade do stock de capital entre o pais em causa e os EUA 

(envelhecimenlo reiaLivo do stock), como seria de esperar. 

Sabendo que a interacc;ao posiliva entre a produtividade e o 

coeficicnte K/L podc Jever-se apenas ~ const§ncia do coeficiente 

capital-produto. o autor chcga ~ conclusao de que tera havido uma 

tcndencia secular de ligeira ~;ut_1ida nos valores desle coeficiente 
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nos paises em causa, o que suporta a exist@ncia de outros factorcs 

explicativos desta interac9ao. 

~ ainda testada a hip6tese de o crescimento da produtividade do 

trabalho se dever a rendimentos crescentes a escala do capital 

(modelo de Roruer.1986l . .suiJstituindo a taxa de variac;:ao peJo nivel 

relative da intensidade capilalistica: OS resultados 

estatisticamente insignificantes.L' 

Final mente e confronlando os resultados anteriores com a nn;U isc 

hist6rica dos processes de crescimento dos paises~ o autor conclui 

que o declinio relalivo do Re1no Unido e a enrerg@ncia dos Estados 

Unidos como economia dominante a partir do final do seculo passaclo 

tern muito aver com as dit"eren~,~a~ no esforc;:o de formac;:ao de capital 

nestes paises e com as fortes efeitos de interacc;:ao entre a 

intensidade capilalistiea e os niveis relatives de produtividade 

total dos factores. 

0 mesmo tipo de argumenla9io pode servir para explicar o enorme 

encurtamento do 'gap' de produtividade entre o Japao e as paises 

europeus mais industrializados e o ainda pais lider EUA, bern como 

justificar a perspectiva de eventuais futuras alterac;:6es de 

lideranc;:a. 

Deve ainda salientar-se que os efeilos de interacc;:ao em causa nao 

se fizeram senlir de uma forma uniforrne ao longo do tempo, sendo 

22 Estes resultados s ("!() con f i nrmdo:·.; por Behnabib c 
Jovanovic( 1991 l. 
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claramente mais visfveis ap6s 1950. podendo daqui deduzir-se que a 

sua ac9ao e fortemente condicionada pela maior ou menor relevancia 

dos factores que contrariam o crescimento econ6mico. 

A analise da imporUi.ncia da forma9ao de capital no processo de 

crescimento de Iongo prazo dns economias mais industrializadas foi 

aprofundada par De Longe Summers( 1991) tendo estes autores chegado 

A conclusao de que os principais efeitos de interac9ao se encontram 

associados ao esfor<;o de investimento em maquinas e equipamentos. 

1.4.3- A convergencia num contexto 'time series': uma avaliac;:ao 

mais apropriada das performances relativas dos paises 

0 trabalho de A1am(1991 I resulta da constatac;:ao de que as 

discussoes te6ricas e os testes ernpfricos sabre a hip6tese do 

'catching up' se tinham ate ent~o rcstringido a urn contexto 'cross

-country~. 0 objective deste trabalho e estender a analise a urn 

contexto 'time-series~ para Ulll con junto de paises que 

experimentaram uma aproximac;:ao de nfveis de produtividade ao pais 

lider (EUA). 

t interessante notar que o autor comec;:a desde logo par considerar 

urn dado adquirido aquila a que chama a tese da convergencia~ .ia 

que. em sua opi.niito. os testes "cross-countries' tornaram a 

hip6te$e em lese, pelo menos para esse grupo de paises. 

Nurn context.o Cl!i .-,ertc lunporal a lese de convergencia sugere que 

variando o polencinl de crescimento no senlido inverso do 'gap' de 
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produtividade, e de esperar urn declinio na taxa de crescimento de 

urn pais a medida que o 'gap' face ao lider vai diminuindo no tempo. 

No entanto. torna-se necessaria considerar uma serie de factores 

que podem refor~ar ou contrariar esta tend~ncia. 

Factores que reforcam a tend~ncia para urn maior crescimento nas 

fases iniciais de desenvolvimento: 

i l- Jargas reservas de tecnologia por explorar tornam a sua adopQio 

mais f~cil e com resultados mais r~pidos: depois as tecnologias a 

imitar v~o-se tornando mais caras e tecnicamente mais sofisticadas 

e dependentes da escala ( o que torna mais actuantes as restri96es 

associadas a dimensio do mercado, especializa96es. disponibilidade 

de poupan~as e divisasl: 

ii )- nas fases iniciais do 'catching up' uma grande parte das 

tecnologias mais produtivas a adoptar s~o 'livres', mas depots vio 

aumentando os custos associados a aquisi<;;ao de tecnologias com 

direitos de propriedade: 

iii)- menor pressio dos grupos de interesses estabelecidos (Olson): 

ivl- ganhos de produtividade devidos a reafecta<;;io da mio de obra 

dos sectores menos produtivos ( largas rcservas na agricultura e 

pequeno com~rciol: 

v)- declinio do crcscimento no tempo devido ao aumento do sector 

dos services (menos proclutivol. mas esta tend~ncia pode estar a 

atenuar-se com os avan9os na uti liza<;;io de computadores mais 

significativos neste sector do que noutros: 

vi l- preocupac:t)es ambienlai s crescentes com a diminui9~0 do 'gap' 

pode reduzir a produtividade seas empresas forem obrigadas a 
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internalizar os 'spillovers' negatives e pode fazer diminuir tambem 

o 'pool' de tecnologias disponiveis para adop9ao. 

A for9a da convergencia e em cada caso influenciada pela sequencia 

destes factores e a for9a que eles exercem; se a sua matura9ao se 

fizer na fase inicial do 'catching up' a diminui<;ao dos 'gaps' pode 

enfraquecer ou mesrno desaparecer. Esta questao de 'timing' e ainda 

complicada pela existencia de factores que enfraquecern o processo 

de 'catching up 

i )- adop<;ao de tecnologias proporcional a magnitude das trocas 

comerciais com o pais lider (Baumol, 1986), a qual por sua vez 

depende da sua proximidade na escala de rendimentos: ao que pode 

acrescentar-se que os avan9os tecnol6gicos do p6s-guerra estenderam 

a competitividade internacional a diversas Areas at~ entia 

largamente fechadas ao comercio internacional servi9os 

financeiros, legais. consultoria. alimentares; 

ii)- circulos viciosos do desenvolvimento - baixo crescimento I 

baixas taxas de poupan<;a I estreiteza de mercados I fracas 

incentives ao investimento: 

iii)- baixo nivel das 'capacidades sociais~. 

A anAlise empirica de Alam(1991) parte da estima<;io da equa<;ao: 

GY = a+ b * RY. em que: GY e a taxa de crescimento anual do PIB 

per capita real no pais 'atrasado' menos a referida taxa no pais 

lfder (EUAl: RYe o ratio entre o PIB pc real no pais atrasado eo 

dos EUA (como proxy do gap tecnol6gicol. 

Num contexto em scrie temporal e de esperar que a taxa de 
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crescimento no pais 'atrasado' seja maior que a dos EUA, mas que 

essa diferen9a va diminuindo a medida que o 'gap' se estreita, ou 

seja, em termos de estima<;:ao econometrica e de esperar que o 

parimetro b seja negativo ( aumento de RY --» dirninui9io de GY). 

Isto confirma-se para a maior parte dos paises. corn a excep9ao da 

Noruega e Singapura. embora a diferentes niveis de significincia 

estatistica. Os R2 (entre 0.09 e 0.331 sao bastante baixos. o que 

e justificado pelo autor como sendo uma rnanifesta<;:ao dos diversos 

factores. discutidos anteriormente. que contrariarn a converg~ncia. 

Nao se encontram problemas de autocorrela<;:io. 23 

Examinando os paises chega-se a conclusao que os que apresentarn 

maior tend~ncia de converg~ncia sao em geral os que partiram corn 

'gaps' maiores. 

Estes resultados sao interessantes porque podem contribuir para a 

explica<;:ao do abrandamento progressive das taxas de crescimento dos 

" paises desenvolvidos no p6s-guerra.~· 

0 autor faz ainda notar que estes resultados podem ser utilizados 

para construir uma medida grosseira da redu9ao nas taxas de 

crescimento que pode ser atribuida ao processo de 'catching up'. 

23 NOTA: a amostra de 23 paises que tinharn em 1985 urn RY maior 
ou igual a 0.50 nao inc lui Portugal. Grecia e Irlanda. 

24 v . b d . - . d d er o ponto segutnte so re a tscussao pormenor1za a este 
aspecto feita em Abramovitz(1990), Baumol et.al.(1989) e 
Rowthorn ( 1992 l. 
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Tendo sido. como vimos, urn dos percursores da literatura recente 

sobre o processo de converg&ncia 1·eal das economias, Abramovitz 6 

tambem urn dos autores que melhor o tern sabido cartacterizar e 

enquadrar historicamente. 

Num artigo recente Abramovitz( 1990) aborda dois temas interligados 

e com uma causa parcialmente comum: i)-a convergencia dos niveis 

de produtividade entre OS EUA e OS rest antes paises 

industrializados no p6s-guerra: iil- o abrandamento do crescimento 

da produtividade ('productivity slowdown') comum a todos os paises 

a partir dos anos 70. Estes dois fen6menos sao enquadrados no 

contexto do processo de 'catching up' e convergencia. 

Depois de recapitular as causas do 'catching up', ou seja, os 

factores que estao na base da existencia de urn potencial de 

crescimento superior nos paises com atraso relativo e as limita~6es 

ao exercicio desse potencial, o autor situa-o historicamente para 

concluir que a convergencia e muito maior no p6s-guerra do que 

anteriormente. 

Aponta quatro razoes explicativas para isso: 

a)- falta de 'capacidades sociais em vfnias dimens6es nalguns 

paises 'laggards' antes da 1~ Grande Guerra: 

bl- incongruencia como caminho de progresso tecnico do lider numa 

serie de paises: 
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c)- apesar do progresso em muitos destes aspectos a instabi lidade 

entre as 2 Grandes Guerras era desfavoravel ao crescimento 

(territorial, politica, monetaria e financeira, proteccionismo, 

Grande Depressao); 

d)- as 2 Guerras foram favor4veis ao crcscimento nos EUA e 
~ 

economicamente destrutivas nos restantes paises: DIVERGENCIA. 

No P6s-Guerra conjugam-se as melhorias nas Capacidades Sociais e na 

Congruencia Tecnol6gica com urn ambi.ente de estabi l idade 

macroecon6mica. liberaliza<;:ao das trocas e consenso a favor do 

crescimento de que resulta o 'boom' e o refor<;:o da convergencia. 

Quantificando a parte das diferen9as de crescimento entre a Europa 

industrializada eo Jap~o e o pais lider (EUA) que podem atribuir-

-se ao 'catching up' atraves dos exercicios de "growth accounting" 

de Denison(l967l e de Kendrick(1981)! c._I?_e._ga-se a resultados muito 

significativos: entre 50 e 70%. 

Os estudos de regressoes cross-section chegam a conclusoes 

semelhantes. 

Quanta a analise do abrandamento nas taxas de crescimento da 

produtividade a partir dos anos 70. o autor distingue 2 questoes: 

a)- o car~cter auto-litnitativo do 'catching-up' que explica parte 

desse abrandamento nos paises ·laggards' face aos EUA: 

b)- o abrandamento partilhado por t.odos os paises, cujas causas 

estao. segundo a sua opini~o, para alem dos lirnites do conhecimento 

actual: "As in a good detect iv~ story. there are plenty of clues 
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and suspects but no case that can yet get a conviction" (p.8). 

Para alem dos suspeitos habituais: cheques petroliferas; falhas de 

organ i za~ao e ges tao; exaus tao do cam i nho de progresso t e'en i co 

anterior sem urn dominic adequado do seguinte (computadores e 

telecomunica~oes), Abramovitz salienta urn outre que tern aver com 

o tema deste artigo: uma serie de perturba~oes e desenvolvi1nentos 

que enfraqueceram a realiza9~0 do potencial de avan~o. em grande 

parte ex6genos (cheque energetico e perturba~oes macroecon6micas), 

mas tambem como resultado do pr6prio 'boom' de crescimento anterior 

e do 'catching up' que lhe esteve associado: 

a)- rApida taxa de acumula~~o durante o 'boom' em conjunto com o 

dec I in i o gradua I dos avan~os t ecno l6g i cos i ncorporados no novo 

capital baixou as taxas de rentabilidade desse factor. o que fez 

depois retrair o investimento e as inova96es; 

b)- esgotamento das reservas em divisas dos EUA e deficits cr6nicos 

devido i converg@ncia durante o regime de Bretton Woods levaram i 

instabilidade do regime de cambios flutuantes; 

c)- ressurgimento de tend~ncias proteccionistas para proteger 

industrias e mercados sujeitos a altera96es radicais nas suas 

posi~oes competitivas: 

d)- escassez de mao de obra no 'boom' e esgotamento das reservas de 

trabalho sub-utilizadas fez aumentar o poder das organiza96es 

sindicais e as aspiracoes de melhores rendimentos com consequentes 

tensoes inflaccionistas do Jado dos custos; quando a infla~ao foi 

control ada produziram-se gaps salariais' e desemprego 

(Shultz.1987): a seguran9a do emprego. os subsidio de desemprego e 

outros aspectos do Welfare State. embora socialmente desejAveis. 
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acabaram por restringir a mobilidade do emprego e tornar mais 

arriscado o investimento. 25 

0 moral desta hist6ria e o seguinte: o processo de 'cathing up' 

mina os fundamentos do 'boom' de crescimento que ele pr6prio 

foment a: a)- enfraquece 0 potencial~ diminuindo OS gaps 

tecnol6gico. do stock de capital. da eficiencia na afecta~ao dos 

recursos e na escala dos mercados; bl- tem efeitos perniciosos ao 

crescimento dos paises ao nivel do enquadramento macroecon6mico~ do 

mercado de trabalho~ dos regimes monetArio e de comercio 

internacionais. 

No entanto. a mensagem final do autor ~de optimismo. pelo menos a 

Iongo prazo: 

a)- o potencial de crescimento. que e ja menor nos paises mais 

industrializados. passou agora para os paises do sui da Europa~ do 

sudoeste asiatica e da Am~rica Latina; 

b)- parte dos recursos destinados a imita<;:ao e adapta9ao das 

tecnologias do lider passam a ser utilizados no avan~o da fronteira 

tecnol6gica. o que pode prejudicar a curta prazo a posicao 

competitiva dos EUA. mas pode ser benefice no futuro. jA que "in 

the long run. however. advances in knowledge~ from whatever source, 

benefit all countries" (p.lOl: e neste sentido que o 'catching up' 

e desejavel n~io S\1 para os 'laggards' mas tambem para o antigo 

I ide r. 

c)- uma das razoes porque os beneficios da convergencia nao sao 

25 Ver 
Fellner(1979). 

a este prop6sito Lindbeck( 1981.1982.1983) e 
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ainda aparentes e porque se esta a viver "in the trough behind the 

great postwar catch-up wave", com os respect i vos "backwash of 

imbalances in trade and finance that the wave itself has left 

behind". Quando estes desequilibrios forem superados, haver a 

melhores condic;6es de realizac;io do potencial nos paises mais ricos 

e uma oportunidade renovada de desenvolvimento dos mais pobres. 

Esta ligac;~o entre o abrandamento da produtividade nos anus 70 e o 

processo de convergencia das economias mais industrializadas e 

confirmada em muitos outros trabalhos, merecendo especial destaque 

a atenc;ao que lhe dedicam Baumel. Blackman e Wolff(l989, Capitulo 

5) no contexte da discussao sabre a manutenc;~o da lideran9a 

americana e os comentarios a esta obra feitos por Williamson(1991) 

e Rowthorn( 1992). 

1.4.5 -A explicac;~o da convergencia: outras variaveis 

para alem dos gaps tecnol6gicos. 

Em Alam(l992) faz-se a extensao da Jiteratura sabre a convergencia 

numa direcc;::ao diferente da usual. isto e. procurando identificar 

empiricamente outros factores. para alem dos 'gaps' de 

produtividade, que influenciem a taxa de convergencia entre paises. 

Isto e feito no seguimento da ideia de Abramovitz(1986) de que os 

referidos gaps· represent am apenas urn potencial de maior 

crescimento, havendo depois uma serie de factores que estao na base 

da realizac;::~o desse potencial. a saber. as t~o faladas 'social 

capabilities'. a taxa de formac;io de capital. as economias de 
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escala. a abertura ao comercio internacionall a estrutura 

industriaL etc. 

Sobre a dificuldade em medir ou quantificar as 'capacidades 

sociais' de urn paisl que pode levar a considera-las reflectidas no 

nivel de produtividade desse pais. o autor chama a atenc;:ao para urn 

aspecto importante no caso portugu@s: essas capacidades sociais de 

urn pais podem ter sido melhoradas no passado recente. sem que tenha 

decorrido tempo suficiente para que esta mudan9a se reflita nos 

correspondentes niveis superiores de produtividade. 

No entantol para paises com capacidades sociais realmente baixas. 

a tendencia para a convergencia pode ser substituida por uma 

tendencia para a polariza<;.:ao~ como sugerido em Alam e 

Naseer(1992). 

Para os pafses desenvolvidos ( os 16 da amostra de Maddison). as 

capacidades sociais nao sao factor de diferenciac;:ao devido a 

deficiencias graves. No entantol a existencia de grupos de 

interesse e institui<;.:oes ou estruturas que se traduzem em rigidez 

no mercado de trabalhol podem explicar as diferen<;.:as nas taxas de 

crescimento nestes paises. 26 

26 Ver. a este prop6sito. Cameron(1982) que introduziu o termo 
"labour 'corporatism'"< como sin6nimo de centralizac;;ao no processo 
de negociac6es salariais). Tarantelli(1983) e Bruno and 
Sachs(1985): ver ainda Heitger(1987) que construiu urn indice 
modificado, depois de ter chegado a conclusao que a performance de 
crescimento e superior nos paises 'muito corporativistas' e 'muito 
competitivos' relativamente aos paises intermedios. 
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Sobre o caracter decisive da forma9ao de capital no processo de 

converg~ncia. ja analisado, deve destacar-se a hip6tese de a maior 

parte do progresso tecnico ser incorporado no capital. A limita9ao 

de dados sobre stocks de capital nos paises leva a utiliza9ao de 

proxies (soma do investimento bruto ao Iongo do periodo em% do PIB 

inicial,o que pressupoe coeficientes de capital-produto iguais em 

todos os paises; crescimento do PlB, o que pressupoe coeficiente 

capital-produto de cada pais constantes ao Iongo do periodo). 

A imporUincia das economias de escala ncste contexte deve-se a 

hip6tese de que urn pais tern que produzir primeiro para os seus 

pr6prios mercados antes de desenvolver capacidades para exportar 

(Linder.1961). 

Sobre a importincia do grau de abertura ao exterior como factor de 

competitividade e incentive a mudan9a. o autor poe em causa o 

argumento de Baumol(19861 de que isso se deveria cssencialmente a 

troca de bens com o pais lfder. Para alem deste aspecto. deve 

considerar-se o grau de abertura ao comercio com parceiros de 

niveis de rendimento semelhantes ou ligeiramente superiores. nao 

menosprezando o papel das inova96es nas industrias tradicionais e 

as que resultam da adapta9ao de processes tecnol6gicos de ponta ao 

contexto de dota9ao de factores dos paises menos desenvolvidos. Em 

resumo. 0 que interessa e nao tanto 0 volume de trocas com 0 lider 

mas sim a abertura das industrias de urn pais a competi9ao 

internacional. 

Quanto a contribui9ao para a for9a da convergencia do peso relative 



do sector industrial~ ha 2 for~as de sinal oposto. Por urn lado este 

sector esta mais exposto A concorr@ncia externa do que o sector dos 

servi~os e esta menos protegido do que o sector agricola. logo ser& 

em princfpio rna is dinamico em termos de crescimento da 

produtividade (embora recentemente as coisas possam estar a mudar 

urn pouco). Sera tambem urn sector gerador de maiores economias 

dinarnicas externas e internas potenciadorcts de rnaior 

produtividade como ja salientavam os autores da econornia do 

desenvolvimento dos anos 50. e Kaldor materializou na chamada 'lei 

de Verdoorn• 27 1, apesar de urn trabalho recente de Alam e Khan(1990) 

ter testado com resultados negativos a correla~ao directa entre 

crescimento da produtividade e peso relative do sector industrial. 

Por outro I ado~ ja em Abramovitz(1986) se atribuia grande 

importancia ao potencial de crescimento associado a existencia de 

largas camadas de mao de obra sub-utilizada na agricultura e nos 

servi~os tradicionais, que sao inversamente proporcionais ao grau 

de industrializa~ao dos paises. 

Para ter em considera~ao o peso de todos estes factores na 

explica~ao da convergencia o autor propoe o seguinte modelo: 

GPDY = f (RPDY, GK, MSIZE~ TI~ TO, MFG, SC) em que: 

GPDY eo crescimento da produtividade por hora de trabalho, medida 

como o valor final da produtividade expressa em % da produtividade 

no inicio do periodo de crescimento~ RPDY e 0 valor da 

produtividade de urn pais expresso em % do valor nos EUA. ambos no 

inicio do periodo: GK e a forma~ao bruta de capital. construida 

27 Para uma analise mais pormenorizada desta questao ver o 
capitulo 4 sobre a abordagem 'post-keynesiana' das disparidades de 
crescimento entre pa1scs. 



60 

atrav~s das 'proxies' jA explicadas INV e GGDP; MSlZE representa a 

dimensao do mercado internee~ representada pela popula9ao em 

millhoes no inicio do periodo (POP) ou pelo PIB em bilioes de 

d6lares (GDP): TI ~a int~nsidade do com~rcio medida como a soma 

das exportac;.:oes e importac;.:oes em% do PlB. no inicio do pcrfodo; 

TO ~ a orientac;.:ao comercial definida como desvio de uma 'norma' 

estimada: MFG e o peso da industria no PIB no inicio: SC tem 3 

proxies: HI ( indice de I-leitgerl. HED grau de escolarizacao no 

ensino superior. HD indice de capital humane de Harbison-

Myers ( 1964). 

A amostra ~ limitada aos 16 pafses de Maddison(l982.1989l para se 

poder trabalhar com a produtividade por hora de trabalho, dadas as 

grandes diferenc;.:as entre as taxas de participac;.:ao e a durac;.:ao da 

semana de trabalho nos varies paises. 

A limitac;.:ao ao periodo 1950-86 deve-se a dificuldade em obter dados 

para algumas variaveis em periodos anteriores. 

Para optimizar os dados estatfsticos utilizam-se 3 periodos: 50-60; 

60-73; 73-86 . As regressoes periodo a periodo mostram alto grau de 

colinearidade e parametres nao significativos, por isso se faz uma 

regressao cross-section 'pooled' dos 3 periodos, que elimina esses 

problemas, sendo os parametres significativos para quase todas as 

variaveis. 28 A utilizac;.:ao de 2 proxies para os sub-periodos mostra 

que os anos 60 sao urn periodo muito favorivel ao crescimento da 

28 Excepc;.:ao ~ a SC que ~ excluida numa regressao seguinte, 
juntamente com a variavel TO. 
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produtividade. 

Os resultados mais importantes a que Alam chega sio os seguintes: 

i) R2 elevados ( 0.77 a 0.84) traduzem boa capacidade explicativa 

do modelo; 

ii) estima~io s6 com RPDY d4 urn R2 de 0.36. o que significa que os 

restantes factores introduzidos expl icam boa parte da converg~ncia: 

iii) todas as variaveis tern os sinai:-:; esperaclos, e os parametres 

sao signifjcativos. corn excep~ao das 2 variaveis atras referidas: 

iv) o parimetro de RPDY negative e significative a urn nivel de 1% 

con firma a t ese da conve r gene i a, mesmo quando sao cons i derados 

outros factores; 

v) MFG nao e significative a 10% quando as regressoes sao estimadas 

com INV; 

vi) a grandeza da maier parte dos parametres estimados aponta no 

sent ido de urn forte impact a quanti tat i vo da maior parte das 

variaveis no crescimento da produtividade, 

seguintes rela9oes causais: 

+ 10% RPDY --» -0.68 a -0.99% GPDY 

+ 10 milhoes em POP--»+ 1.6 a 2.1% GPDY 

+ 1% em TI --» + 0.16 a 0.35% GPDY 

+ 10% INV --» + 0.8 a 0.9% GPDY 

+ 1% MFG --» + 0.78 a 0.87% GPDY. 

concretizado nas 

0 autor reconhece que e necessaria confirmar estes resultados para 

uma amostra maior de paises. o que e passive! designadamente se se 

utilizar a produtividade por trabalhador. No entanto, o alargamento 

da amos t ra a urn grupo he t erogeneo de pa i ses poe o prob I ema de 
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definir com mais cuidado a quest~o das 'capacidade sociais'. 

Num interessante artigo sabre o impacto da imposi<;~o fiscal no 

crescimento econ6mico, Heitger(1993) comec;:a par estimar urn modelo 

que incorpora o 'catching up' como factor determinante do 

crescimento comparative dos paises da OCDb no periodo 1950-1990, e 

em que se confirma igualmente a importancia do esforc;:o de 

investimento e nivel de capital humano (representado pelas taxas de 

escolariza9~0 no ensino secund~rio). 

Em seguida o autor introduz a taxa m~dia de inflac;:~o nas regress6es 

e o parimetro negative e estatisticamente significative associado 

a esta variavel indicia estarmos em presen9a de urn factor 

pernicioso ao crescimento. 

Resultado semelhante ~ obtido com a introduc;:~o do peso da carga 

fiscal no produto, cujos impactos negatives no crescimento se ter~o 

feito sentir com maior intensidade nas economias europeias e a 

partir dos anos 70. 

Quer num caso quer noutro, o coeficiente associado ao 'gap' de 

produtividade inicial mant~m-se negativo e com significancia 

estatfstica. o que leva o autor a concluir que o processo de 

'catching up' foi a caracterista dominante do crescimento das 

economias mais industrializadas no p6s-guerra. 

No entanto. a deteriorac;:~o das condic;:oes macroecon6micas e das 

'capacidades sociais' ( na sua componente institucional de peso do 
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estado e da fiscalidade na economia), associada ao inevitavel 

enfraquecimento do potencial de 'catching up' a medida que 0 fosso 

diminufa, tera estado na base do abrandamento do crescimento 

econ6mico nas ultimas duas decadas. 
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CAPITULO 2: AS ABORDAGENS DE RAIZ NEO-CLASSICA 

2.1- Introdu<;:ao 

Neste capitulo vai fazer-se a analise da hip6tese de convergencia 

do produto per capita entre paises no contexte dos modelos de 

crescimento neo-classicos. 

Estes modelos tern em comum uma estrutura bas]ca de equilibria 

geral, e a utiliza<;:ao do conceito de fun<;:ao de produ<;:ao agregada 

como expediente fundamental para a modeliza<;:~o da tecnologia. 

Diferem na modeliza<;:ao das preferencias entre a considera<;:ao de uma 

taxa de poupan<;:a constante e a utiliza<;:ao do conceito de consumidor 

representative a que se atribui urn comportamento de optimiza<;:io 

inter-temporal a partir de uma fun<;:io de utilidade, geralmente 'bern 

comportada'. 

Mais importante para a analise da questao da convergencia e a 

divisao que se pode estabelecer entre a abordagem neo-classica 

tradicional em que o crescimento de longo prazo se deve a factores 

ex6genos e os chamados modelos de crescimento end6geno ( analisados 

no capitulo seguinte) que tentam incorporar estes factores dentro 

do pr6prio modelo. 

No primeiro caso - os bern conhecidos modelos de Solow-Swan e de 

Ramsey-Cass-Koopmans a existencia de rendimentos marginais 

decrescentes no factor reprodutivel o capital fisico) gera no 
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Iongo prazo uma situa<;:ao de 'steady state' em que todas as 

variaveis per capita do sistema crescem a mesma taxa ( a taxa de 

progresso tecnico ex6geno). 

No curto ou medio prazo~ quando o sistema parte de uma situa<;:ao 

distinta dade 'steady state' gera-se uma dinamica de transi<;:ao que 

esta na base da verifica<;:ao da hip6tese de convergencia: quando os 

paises ou regioes sao simi lares em termos de preferencias e 

tecnologia (tendendo por isso para o mesmo 'steady state'), a taxa 

de crescimento no futuro sera tanto maior quanto maior o atraso 
A 

relativo in:icial CONVERGENCIA ABSOLUTA;" quando os pai ses ou 

regioes sao distintos naqueles factores a taxa de crescimento sera 

directamente proporcional a dimensao inicial do gap face ao 'steady 

state' do pr6prio pais ou regiao. ou seja. numa amostra cross-

-section a correla<;:ao inversa entre taxas de crescimento e produto 

per capita inicial s6 tendera a emergir dos dados depois de se 

considerarem fixes os factores determinantes do 'steady state' 

CONVERGENCIA CONDICIONAL esta distin<;:ao entre convergencia 

absoluta e condicional e feita nos trabalhos de Barro(l992) e Barro 

e Sala-i-Martin.1992 e 1993). 

Nos modelos de crescimento end6geno, como veremos no Capitulo 3, o 

factor determinante do crescimento de Iongo prazo e a ausencia de 

rendimentos marginais decrescentes nos ( ou em algum dos) factores 

reprodutiveis~ 0 que tern como principais consequencias a 

possibilidade de gerar crescimento a Iongo prazo dentro do pr6prio 

modelo e a tendencia para uma situa<;:ao de divergencia nas taxas de 

crescimento entre paises ou regioes, com o refor<;:o inevitavel da 
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posi9ao relativa dos que detem uma vantagem comparativa no factor

chave do crescimento de Iongo prazo. 

Antes de passarmos a analise detalhada dos modelos, deve desde ja 

salientar-se que nao se pretende neste capitulo fazer urn tratamento 

minucioso do crescimento neo-classico tao grande 6 o n6mero e 

excelente a qualidade dos sftios em que isso esta feito). nem tao 

pouco elaborar urn 'survey' exaustivo da enorme quantidade de 

modelos de crescimento end6geno que surgiram ( e estao surgindo) a 

partir dos trabalhos pioneiros de Romer(1986) e Lucas(J988). 

0 objectivo e tao s6 por em realce as implica<;:oes ou se 

quisermos. apreciar o 'flavour') destas abordagens em materia 

de convergencia real. 

Torna-se finalmente imperioso referir que a questao da convergencia 

no contexto da teoria do crescimento de raiz neo-classica e objecto 

de urn tratamento magistral em Barro e Sala-i-Martin(1993). e que a 

constru<;:ao de todo este capitulo se inspira fortemente nessa obra. 

2.2 - 0 Modelo de crescimento neo-classico com taxa de poupan<;:a 

constante (SOLOW-SWAN) 

2.2.1- A estrutura basica do modelo 

0 modelo de Solow-Swan e o instrumento te6rico de base para o 

estudo do crescimento econ6mico ao nivel agregado, e pela sua 

simplicidade e pela generalidade dos resultados que permite obter 
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ainda hoje funciona como referencial quase obrigat6rio para a 

construyao de modelos mais complexes. 

A es.trutura basica do modelo e muito simples e centra-se na 

considerayao de uma fun9ao de produ9ao agregada em que dois 

factores- capital fisico e trabalho - se combinam de acordo com a 

tecnologia existente para dar origem ao fluxo de produyao da 

economia num determinado perfodo de tempo t: 

( 2. 1 ) 

Y(t) = F[K(t) I L(t) I t] 

A funyao de produ9iio pode variar ao Iongo do tempo deviclo aos 

efeitos do progresso tecnico. 

0 produto obtido em t pode ser consumido nesse periodo ou utilizado 

para aumentar o stock de capital disponivel para o periodo 

seguinte. 

Se se considerar que a parte destinada ao investimcnto e uma 

fracyao fixa do produto determinada pela taxa de poupan9a 

constante s), e que o capital se deprecia A taxa constante 8, temos 

a seguinte equa9ao para o aumento liquido do stock de capital: 

( 2. 2) K = I - oK = sF(KI L1 t) - l5K, 

em que I e o investimento bruto e O~s~l. 

Quanto a evolu9ao deLe usual considerar que cresce a taxa n (taxa 

de crescimento da populayao, constante por hip6tese, mantendo-se 

tambem constantes a taxa de actividade e a dura9ao media da jornada 
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de trabalho): 

( 2. 3 ) L(t) = ent, 

em que se normalisa o ndmero de trabalhadores inicial, L(O) = 1 .. 

Sese considerarem nulos os efeitos do progresso tecnico emF(·), 

as propriedades desta fun9~0 sao o elemento determinante da 

evolu9~0 ao longo do tempo do stock de capital. condicionando todos 

os resultados do modelo. 

Este facto ser~ devidamente real9ado quando mais tarde analisarmos 

as suas consequencias ao nivel da convergencia do produto per 

capita. 

2.2.2 - As propriedades da fun9~0 de produ9~0 neo-cl~ssica 

(sem progresso tecnico) 

Nas versoes iniciais do modele Solow(l956) e Swan(1956) utilizam a 

fun9ao de produ9~0 neo-cl~ssica (sem progresso tecnico): 

( 2 . 4 ) Y = F(K,Ll 

Esta fun9ao tern as seguintes propriedades: 

i) rendimentos constantes a escala: 

(2.5a) F(aK.aL) = aF(K.L) para qualquer a>O 

ii) rendimentos marginais positives e decrescentes 

relativamente a cada factor: 

(2.5b) 
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iii) o rendimento marginal de cada factor tende para infinito 

(zero) quando esse factor tende para zero (infinito): 

lim (FK) = lim (FL) = 0 
k~• L~• 

(2.5b) 

lim (Fk) = lim (FL) = oo 
x~o L~o 

(F satisfaz as chamadas 'condi9oes de lnada' ). 

Para a analise do comportamento dinamico do modelo e util trabalhar 

com a fun9io de produ9io na forma intensiva: 

( 2. 6) Y/L = F(K/L,l), 

que devido a propriedade de rendimentos constantes a escala se pode 

escrever: 

( 2. 7) y=f(k), 

com a letra mindscula a representar daqui para a frente o nivel da 

respectiva variavel dividido por L ( se fizermos equivaler L a 

popula9io podemos falar indiferenciadamente em variaveis por 

trabalhador ou variaveis per capita). 

Os produtos marginais dos factores sao dados por: 

aY ;aK = r I < k) 

( 2. 8) 

a v ;a L = ( r < k ) - k. r I < k > J , 

sendo crucial para os resultados do modelo o facto de as condi9oes 

de Inada implicarem que: 

lim (f1 (k}] = oo, elim [f1(k}] = 0. 
x~o k-
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2.2.3 - 0 comportamento dinamico do stock de capital e o 

'steady state' 

A equa~ao (2.2) da-nos a evolu~ao do stock de capital ao longo do 

tempo. Se dividirmos ambos os !ados da equa~ao por L temos: 

( 2. 9) K/L = s·f(k) - ok 

Mas como nos interessa a evolu~ao de k, podemos usar a seguinte 

expressao: 

( 2. 10) k = d(K/L)/dt = K/L - nk. 

em que n = L/L, para chegar a equa~ao dinamica fundamental do 

modelo de Solow-Swan: 

(2.12) k = s·f(k) - <n+o)k 

Trata-se de uma equa~ao diferencial nao linear em k cujo 

comportamento em termos graficos, bern conhecido. se reproduz na 

figura 2. 1. 

A situa9ao de 'steady state' ~ dada pela interseccao de sf(k) com 

(n+o)k e corresponde a urn valor de k constante ao Iongo do tempo. 

. / k d k k* d k* d d 1sto e, = 0 quan o = , sen o a o por: 

(2.13) s f(k*l = <n+o)k* 

E facil de verificar que sendo constante o valor de k tamb~m sera 

constante o valor de y e de c. ou seja, todas as variaveis per 

capita do sistema sao constantes no 'steady state'. crescendo os 

nfveis dessas variaveis a taxa comum n. 

Aqui reside a principal limita~ao do modelo de Solow-Swan: as 

interven96es de politica que melhoram o nfvel tecnol6gico ou que 

fazem aumentar a taxa de poupan~a podem aumentar os nfveis de 

produto e consumo per capita de Iongo prazo (efeito transit6rio) 
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mas nao conseguem aumentar as suas taxas de crescimento sustentado 

(que nesta versao do modele. sem progresso tecnico. sao nulas). 

Sendo o 'steady state' uma situa~ao em que todas as variaveis per 

capita sao constantes, poucas ilac6es nos pode fornecer acerca do 

fen6meno da converg@ncia do produto entre paises ou regi6es. 0 

aspecto relevante neste contexte e a dinimica de transi~ao para o 

'steady state'. objecto do ponto seguinte. 

2.2.4 - A dinamica de transi~ao e a convergencia absoluta e 

condicional 

Partindo da equa~ao de dinamica de k (2.12) pode deduzir-se que a 

taxa de crescimento dessa variavel e: 

(2.14) gk = k/k = s·f(k)/k- (n+8) 

0 comportamento de~ ( graficamente ilustrado na figura 2.2) e-nos 

dado pela diferen9,a entre a recta horizontal correspondente a 

(n+8), e a curva s·f(kl/k ( taxa de poupan9a vezes o produto media 

de k) que. t.em uma inclina9,ao negativa e assimptotas em 0 e oo devido 

As propriedades de f(k): 

i) inclina9,ao negativa: 

(2.15) d/dk [s·f(k)/k] = -s[f(kl-kf'(k)]/k2 < 0, 

ja que a expressao entre parenteses rectos corresponde ao produto 

marginal do trabalho que e sempre positive ( hip6teses 2.5a) 

iii assimptota k-0: 

(2.16) lim (f(k)/k] = 0/0 (indeterminado), 
k-+0 

mas aplicando a regrade l'Hopital e uma das condi~6es de Inada: 

( 2. 17) lim [f(k)/k] = lim [f'(k)) = oo: 
k-0 k-0 
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iii) assimptota k~oo ( recorrendo a outra condi~ao de Inada): 

(2.18) lim [f(k)/k] =lim [f'(k)] = 0. 
k-+00 k-+oo 

Posto isto ~ f~cil concluir que s6 existe .urn ponto de intersec~io 

entre as duas curvas e que esse ponto corresponde ao valor de 

'steady state' * k para o qual a taxa de crescimento do stock de 

capital por trabalhador ~ nula. 

Para valores de k a esquerda de k* o ~ J) o s i t i v a e p a r a v a I o r e s a ok 

d . . * . 1re1ta de k gk ~ negat1va. donde se conclui que o sistema ~ 

globalmente est~vel. 

Pode igualmente verificar-se que para dois paises com parimetros 

estruturais iguais (mesma tecnologia. taxas de poupan9a e de 

crescimento popuJacional iguais) que estio a convergir para urn 

'steady state' comum~ a taxa de crescimento de k ~ inversamente 

proporcional ao valor k(O) de que estes paises partem: este 

fen6meno. a que Barro(1992) chama CONVERGENCIA ABSOLUTA. est~ 

ilustrado na figura 2.2. 

Se os paises possuem caracteristicas estruturais ( tecnol6gicas 

e/ou de preferencias) distintas tenderio a convergir para 

diferentes valores de 'steady state' e neste caso o modelo de 

Solow-Swan permite sustentar aquilo a que Barro chama a 

CONVERGENCIA CONDICIONAL: para cada pais~ a taxa de crescimento de 

* k ser~ tanto maior quanto maior f6r o gap entre k(O) e k, podendo 

perfeitamente verificar-se uma situa9io em que a taxa de 

crescimento no pais rico ~ superior a do pais pobre numa 

determinada fase do periodo de transi9ao ( ver figura 2.3). 

Mais uma vez se salienta que a for9a sustentadora destes resultados 
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SaO OS rendimentos marginais decrescenteS do capital, que fazem COm 

que a valores relativamente baixos de k correspondam valores do 

produto medic de k relativamente altos, o que combinado com a 

hip6tese de taxa de poupan9a constante se traduz em valores do 

investimento brute por unidade de k igualmente altos (mais que 

compensando o desgaste de k, por deprecia9ao ou por aumento do 

numero de trabalhadores,o+n). 

Pelo contrArio, quando k(O) > ~ o produto media do capital e 

relativamente baixo e 0 investimento brute nao compensa sequer a 

deprecia9ao efectiva de k. 

Os resultados que acabam de ser descritos e representados em termos 

grAficos podem ser deduzidos em termos algebricos. Assim, partindo 

da expressao (2.13) que nos da a taxa de crescimento de k e da 

expressao (2.14) que nos da a situa9ao de 'steady state' podemos 

obter a expressao da taxa de poupan9a correspondente a essa 

(2.19) * * s = (n+o) k/f(k ). 

Se substituirmos s em (2.13) pela sua expressao em (2.19) temos: 

(2.20) gk = (n+o) { [f{k)/k]/[f(k*/k*J - 1 } 

Daqui se conclui que: 

i) quando k = k* gk = 0; 

ii) para urn dado k*, quanta menor fork maier eo produto 

media e portanto maior gk; 

iii) o que interessa para a determina9ao de gk num dado 

momenta e a rela9a0 entre 0 produto media de k e 0 

produto media em 'steady state' e nao apenas a posi9a0 

de k nesse momenta. 
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* Dado que uma economia pobre pode ter urn k mais baixo, quando se 

comparam as taxas de crescimento relativas em amostras de pafses 

(ou regi6es) muito dispares devem ter-se em considera9io as 

diferen9as nas variaveis que determinam o equilfbrio de longo 

prazo. 

Vamos agora verificar que a dinamica de transi9ao do produto per 

capita e similar a de k, partindo da expressao que nos da a taxa de 

crescimento de y: 

(2.21) gy - y I y = f ' ( k ) · kIf < k ) = [ k · f ' ( k ) If ( k ) 1 · gk 

Se tivermos em aten9io que a expressao entre parenteses rectos e a 

parte dos rendimentos de capital no produto f'capital share', que 

representaremos por a(k)J quando este factor e remunerado a sua 

taxa de produtividade marginal, a taxa de crescimento dey vira: 

( 2. 22) gy = s · f ' ( k ) - ( n + 8 ) a ( k) • 

Se diferenciarmos esta expressao em rela9io a k temos o 

comportamento da taxa de crescimento do produto per capita ao longo 

* do periodo de transi9io de k para k, dado. ap6s algumas 

manipula96es algebricas simples, por: 

(2.23) (n+l>) fl(k) ·[1-a {k)] 
f(k) • 

f 11 (k) ·k 
[ f(k) ] ·gk -

Dado que O<a(k)<l, as conclus6es que se podem tirar sao: 

i ) a gy I a k < o qua n d o gk ~ o , o u s e j a quando k s k * 

i i) 0 sinal de agylak e ambiguo quando gk < o. ou seja quando 

* k > k, para uma forma geral da fun9io de produ9io, f(k). 

Em resumo, e no caso que mais nos interessa para o estudo da 

convergencia do produto entre economias mais pobres e economias 

mais ricas, a propriedade i) garante que quando se parte de urn 
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nfvel de intensidade capitallstica abaixo do equilibria de longo 

prazo a taxa de crescimento do PIB per capita vai descendo a medida 

que esse nfvel vai subindo, confirmando assim para o caso do 

produto a hip6tese de convergencia que ja tinha sido detectada para 

o caso do ratio capital-trabalho. 

No ponto seguinte veremos que a dinimica do modele de Solow-Swan em 

que se introduz o progresso t~cnico 'poupador de trabalho' ~ muito 

semelhante ~ do modele sem progresso t~cnico. 

2.2.5 - A introdu9ao do progresso t~cnico 'poupador de trabalho' 

A introdu9ao do progresso t~cnico "poupador de trabalho" ('labour 

augmenting') no modele de Solow-Swan pode fazer-se atrav~s da 

seguinte fun9ao de produ9ao agregada: 

(2.24) Y = F [K, L·A(t)], 

com A(t) a crescer a taxa de progresso t~cnico ex6geno x. 

A equa9ao de dinamica de k ~ agora: 

(2.25) k = s·F(k, A(t)]- (n+o)·k, 

a partir da qual se pode determinar gk: 

( 2. 26) gk = s·F[k~ A(t)]/k- (n+o). 

A diferen9a face ao caso anterior ~ que as variaveis per capita k 

e y crescem no 'steady state' a taxa constante x~ crescendo os 

nfveis dessas variaveis, KeY, a taxa (n+x). 

Para facilitar o estudo da dinimica de transi9ao convem no entanto 

trabalhar com variaveis que se mantenham constantes no 'steady 

state', o que~ feito atraves da introdu9ao de variaveis por 

unidade de "trabalho efectivo" ou seja, depois de descontado o 
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efeito do progresso tecnico, o que corresponde daqui para a frente 

as variaveis com chapeu em cimal: 

~- k/A(t) = K/[L·A(t)] 

9- y/A(t) = Y/[L·A(t)], 

sendo L·A(t) =La quantidade de "trabalho efectivo". 

A fun9a0 de produ9a0 do sistema "transformado'' sera: 

(2.27) 9 = F(f.l) ::: f(~). 

e a partir dela facilmente se chega a taxa de crescimento do stock 

de capital par unidade de trabalho efectivo: 

(2.28) gk = s · f ( k ) I~ - ( x + n + o ) . 

A dinamica de transi9a0 de k ( similar a de k) esta graficamente 

representada na figura 2.4. dela se concluindo que: 

i) k(O) --> k:*, sendo o modele globalmente estavel~ 

ii) na situa9io de 'steady state' k, 9 e e sao constantes; k, 

y e c crescem a taxa x e K. Y e C crescem a taxa x+n 

note-se que gk = gk- x~ logo gk = 0 => gk = x ): 

iii) sao validas todas as ila96es anteriores a prop6sito da 

convergencia absoluta e condicional~ 

iv) tambem agora as altera96es da taxa de poupan9a ou do nivel 

tecnol6gico afectam apenas os niveis das variaveis no 

'steady state' e as suas taxas de crescimento durante a 

transi9io, mas nio as taxas de crescimento sustentado. 

2.2.6- Medi9ao da velocidade de convergencia no caso particular da 
fun9ao de produ9io Cobb-Douglas 

Nos pontos anteriores verificamos. atraves de uma analise de tipo 

qualitative. que existe no modelo de Solow-Swan uma tendencia para 

a convergencia absoluta ou condicional) do produto per capita 
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entre paises ou regioes. 

Par tratar ficou a questao importante da tentativa de quantifica9ao 

da maior ou menor velocidade com que essa tendencia para a 

convergencia se processa. 

A importancia desta questao manifesta-se nas suas implica96es ao 

nivel da an4lise da dinamica do sistema: sea convergencia ~ r4pida 

a aten9ao deve centrar-se na situa9ao se 'steady state'; sea 

convergencia ~ leota tern maior relevo a problem4tica associada ao 

processo de transi9.ao. 

Em termos gen~ricos. e tendo-se real9ado v4rias vezes que a for9a 

propiciadora de convergencia sao os rendimentos marginais 

decrescentes associados ao capital~ ser4 possivel afirmar que 

quanta mais fortemente se manifestarem esses rendimentos 

decrescentes maior velocidade ter4 o movimento de convergencia. 

Neste ponto vai tentar medir-se quantitativamente esta velocidade 

no caso particular do modelo com uma fun9ao de produ9ao Cobb-

-Douglas com progresso t~cnico: 

(2.29) Y = A
0

K11 (LA(t)](l-a!. 

para o qual a taxa de crescimento de k ~ dada por: 

(2.30) gk = sAJ.k)-(l-a)- (x+n+o). 

Uma maneira expedita de o fazer, embora de forma apenas aproximada, 

~ efectuar uma aproxima9ao log-linear de (2.30) em torno do 'steady 

state' ( este procedimento ~ utilizAdo em Mankiew, Romer e 

Weil~1992). Para isso. tern que se reescrever (2.30) em termos de 

" log (k) tendo em conta que gk = d[log(k)]/dt, e que: 

= e-(1-a)·log(kl_ 
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Considerando que o valor de 'steady state' de S·t\(k)-(t-u) e igual a 
,. 

x+n+o, sese fizer uma expansao de Taylor de 1~ ordem de log(k) em 

torno de log(k*) obtem-se a expressao pretendida: 

(2.31) gk = d[ log(k) J/dt ~ -A [ log(~/1<*)) l, 

com A= (1-a) ·(x+n+o). 

""' """* 0 coeficiente A mede a velocidade de convergencia de k para k. 

~ f~cil verificar que o coeficiente de convergencia no caso do 

produto por unidade de trahalho efectivo ~ exactamente igual ao que 

acaba de se deduzir para t. Ou seja, se tivermos em aten9~0 que: 

* ,. ('t 
gy = a · gk • e q u e I o g ( y I y ) = <Y. • I o g ( k I K ) • temos que: 

(2.32) gy:::; -(1-a)·(x+n+o)·flog(y/y*] 

Ao medir ( embora de forma apenas aproximada) a rapidez de 

aproxima9~0 de y ao nivel de 'steady state' 9*, o valor do 

coeficiente A d~-nos uma importante indica9ao sobre a velocidade de 

elimina9ao do gap entre aquelas duas vari&veis. Assim, urn valor de 

A de 0.05 significa que 5% do referido gap desaparece num ano, 

correspondendo a 'semi-vida' ( periodo de tempo em que demora a 

percorrer-se metade do gap) a cerca de 14 anos, e eliminando-se 3/4 

do gap em 28 anos e 90% em 46 anos. 1 

Como veremos mais a frente quando analisarmos a evidencia empirica 

sabre a convergencia entre paises e regioes, o modele de Solow-Swan 

1 A f6rmula para o c~lculo da 'semi-vida' obt~m-se a partir da 
solu9~0 da equa9ao diferencial em log[y(t)] (2.32): 

log[y(t)] = (1-e-'-t)·log(y*) + e-'-t·log[y(O)] 

0 tempo t para o qual log[y(t)] lsta a meio caminho entre log[y(O)] 
e log(y*) satisfaz a condi9~0 e- t = 1/2. Logo, a semi-vida (t 112 ) ~ 
dada por: t!/2 = log(2)/A. 
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com fun9ao de produ9ao Cobb-Douglas e urn valor de a ('capital 

share') de 1/3 ( equivalendo aproximadamente a parte do capital 

fisico no produto) preve uma velocidade de convergencia demasiado 

rapida e incompativel com a experiencia hist6rica sabre as taxas de 

crescimento nas ultimas decadas. No entanto, sese considerar uma 

no9ao alargada de capital ( englobando nela o capital humano) com 

urn valor de a de 3/4 a velocidade de convergencia torna-se bastante 

mais lenta e compativel com a referida experiencia hist6rica. 2 Este 

eo resultado mais importante de Mankiew, Romer e Weil(1992), e vern 

na opiniao destes autores 'reabilitar' o modelo de Solow depois 

desta 'nuance' ser introduzida na analise. 

Urn aspecto interessante para o qual vale a pena chamar a aten9ao e 

o facto de no modelo de Solow-Swan com fun9ao de produ9ao Cobb-

Douglas a subida da taxa de poupan9a nao ter qualquer efeito na 

velocidade de convergencia, o que se deve a actua9ao de dois 

mecanismos de sinal oposto que se anulam mutuamente: por urn lado, 
-"'\ 

para urn dado nivel de k, o aumento des faz aumentar o investimento 

bruto e por essa via tende a apressar a convergencia; par outro 

lado, o aumento de s faz aumentar o nivel de ~ de 'steady state' 

tornando assim a convergencia mais lenta. Esta analise e igualmente 

valida para altera9oes do nivel tecnol6gico parametro -\), e 

2 A quantifica9ao da velocidade de convergencia prevista pelo 
modelo de Solow-Swan pode explorar-se recorrendo aos seguintes 
valores de referencia dos principais parametres que entram na 
expressao de A: x = 0.02 ( taxa de crescimento do·PIB per capita de 
Iongo prazo); n = 0.01 (taxa de crescimento populacional) o = 0.05 
( valor normalmente utilizado para a taxa de deprecia9ao em termos 
agregados) . Com estes va I ores ( razoa ve is pe 1 o me nos para as 
economias mais desenvolvidas) a urn a= 0.3 corresponde urn A= 0.056 
( 'semi-vida' de 12,4 anos); a urn a= 0.75 corresponde urn A= 0.02 
( 'semi-vida' de cerca de 35 anos; 3/4 do gap eliminados em cerca 
de 70 anos). 
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mostra a relativa inefic4cia das medidas de politica econ6mica para 

intervir nao s6 no crescimento de Iongo prazo ( de origem ex6gena, 

como vimos) mas tambem no processo de transi9ao. 3 

Finalmente, e antes de passarmos a an4lise da convergencia no 

modele neo-classico com optimiza9ao do consumidor, deve referir-se 

que a formula (2.32). que nos da urn coeficiente de convergencia 

constante, e apenas aproximada ( e v4Jida apenas na vizinhan9a do 

'steady state'). 

Em rigor, a verdadeira velocidade de convergencia nao e constante 

pais depende da distancia a que k ou y estao dos seus valores de 

'steady statel. Barra e Sala-i-MartinC1993) mostram que a 

verdadeira velocidade de convergencia no caso do produto e dada 

par: 4 

(2.33) A= -dgy/d[log(y)J = (1-a)·(x+n+o)·(y/y*)-(l-a)/«. 

Este resultado pode ser importante para o estudo da convergencia do 

Dev.e. no entanto. ter-se em atenqao que este resultado nao 
e valido para o modelo de Solow-Swan com uma forma geral da fun9ao 
de produ9ao. e obviamente nao se verifica de todo em outros modelos 
de crescimento que mais a frente veremos. 

4 Partindo da taxa de crescimento de y dada par: 

gy = a.·fs·AI/a..(y)-(1-a)/a- (x+n+o)], 

e utilizando a condi9ao: y* = A(sA/(x+n+o)]a/(l-al, pode escrever-se: 

gy = a·(x+n+o)·[(y/y*)-(1-a)/a- 1]. 

'Diferenciando esta expressao em ordem a log(y), obtem-se a 
verdadeira convergencia dada par (2.33). 

Note-se que quando y = yt. A= (1-a)·(x+n+o). como no caso 
anterior. mas em geral A vai descendo a medida que y/y* vai subindo 
( a velocidade de convergencia diminui ~ medida que vai diminuindo 
o gap face ao equilibria de Iongo prazo). 
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produto per capita portugues a media comunitaria, no caso de se 

considerar que o valor de equilibria de longo prazo e semelhante 

para todos os paises, ja que a economia portuguesa se encontra 

t?.astante mais afastada desse valor~ e portanto sera de esperar que, 

pelo menos em teoria, a sua velocidade de convergencia relativa 

beneficie desse facto. Voltaremos a este assunto mais a frente. 

2.3 - 0 modelo de crescimento neo-classico com optimiza~io do 
consumidor (RAMSEY-CASS-KOOPMANS) 

2.3.1 -A estrutura basica do modelo 

Vamos agora analisar a questao da convergencia no contexto do 

modelo de crescimento neo-classico com optimiza~ao do consumidor, 

vulgarmente chamado modelo de Ramsey-Cass-Koopmans. 

A diferenga mais importante entre este modelo e o modelo de Solow-

Swan reside na modeliza~ao das preferencias dos consumidores, e 

traduz-se na consideragao de uma taxa de poupan9a constante no 

segundo caso e na maximizagao de uma fungao de utilidade 

intertemporal no primeiro, de que resultara uma taxa de poupa~a 

variavel no tempo .. 

Quanta a modeliza~ao da tecnologia nao ha diferengas entre OS 

mode los. 

2.3.1.1- 0 comportamento das familias 

Considere-se a seguinte fungao utilidade da familia representativa 

no momenta 0: 

(2.34) 



em que: p ~a taxa de preferSncia pelo tempo (positiva, por 

hip6tese); n ~a taxa de crescimento da familia ( cuja dimensao, 

igual ao numero de pessoas adultas, e normalizada no memento 0); 5 

c(t) ~ o consume per capita; u(c) e a funY,aO de Utilidade 

instantanea ( tambem chamada 'fun9ao de felicidade'), que se 

considera ter as seguintes propriedades: 

i) u'(c) > 0: u"(c) < 0: 
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i i) u' (c) .... oo quando c 0 e u'(c) .... 0 quando c .... oo (condiY,oes 

de Inada). 

Uma hip6tese conveniente que se considera e que p e maior que n, o 

que assegura que U e limitada quando c e constante ao Iongo do 

tempo. 

Considere-se a seguinte restri9,ao orY,amental dessa familia: 

(2.35) • a = w + r·a - c - n·a, 

em que: a sao os actives reais liquidos por pessoa ( que podem ser 

positivos ou negatives): we o rendimento salarial que cada membra 

da familia recebe pela unidade de trabalho que, por hip6tese, 

oferece de forma inelastica; r e a taxa de juro. 

o problema de optimiza9,ao da familiae a maximiza9,ao da fun9,ao u 

sujeita i restri9ao or9amental. ao valor inicial de actives a(O) 

que e urn dado~ e i restri9,ao de nao negatividade do consume per 

capita, que devido is condi96es de Inada pode ser ignorada. 

5 Nesta formulaY,ao da fun9ao utilidade considera-se que os 
membros que constituem a familia no momenta presente atribuem urn 
peso positive ao consume dos membros futures~ o que tern como 
consequencia uma taxa de desconto efectiva de (p-n), menor que a 
que existiria se esse peso fosse nulo lp). Veremos mais i frente as 
consequencias desta diferen9a na solu9Ao de equilibria do modelo e 
no coeficiente de convergencia subjacente. 
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0 Hamiltoniano ( em valor actualizado) deste problema~ o seguinte: 

(2.36) H = u(c) e-<p-n>t + v [w+ (r-n) a-c] , 

em que v eo pre~o-sombra ( em valor actualizado) do rendimento, ou 

seja, o valor do acr~scimo de rendimento recebido no momenta t em 

unidades de utilidade no momenta 0. 

As condi~6es de primeira ordem para urn maximo de U sio as 

seguintes: 

(2.37) ~~ = 0 v = u 1 (c) e-<p-n) t 

(2.38) oH v = - aa v = - (r-n) v 

E facil de demonstrar que os caminhos 6ptimos tern tambem que 

satisfazer a seguinte condi~io de transversalidade: 

(2.39) lim[v(t)a(t)] = 0. 
t-

A expressio dada por (2.38) e a chamada equa~io de Euler, tambem 

conhecida por regra de Ramsey-Keynes de poupan~a 6ptima. 

Diferenciando (2.37) em rela~io at e substituindo em (2.38) v pelo 

resultado dessa diferencia~io e v pela sua expressio em (2.37) 

temos a seguinte condi~io basica para a escolha do consume ao longo 

do tempo: 

(2.40) r = p _ ( du
1 I dt) 
u' 

p _ [ u 11 (c) ·c] . ( _£) 
u 1 (c) c 

Esta candi~aa diz-nas que, em equilibria, a taxa de jura deve ser 

igual A taxa de preferencia pela tempo mais a taxa de diminuicia da 
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utilidade marginal do consumo per capita devida ao crescimento 

desse consumo no tempo. Se a taxa de juro for eventualmente igual 

a taxa de preferencia pelo tempo as famflias ecolherao urn padrao de 

consumo constante. Para que as famflias aceitem sacrificar algum 

consumo presente para aumentar o consumo no futuro terao que ser 

compensadas, sendo o montante dessa compensa9ao dado pela segunda 

componente do lado direito da expressao (2.40): 

0 montante dessa compensa9ao e determinado pelo termo entre 

parenteses rectos que equivale a magnitude da elasticidade da 

utilidade marginal enos da uma medida da concavidade de u(c). 

Esta magnitude e por sua vez equivalente ao reciproco da 

elasticidade de substitui9ao intertemporal. 

A possibilidade de existencia de uma solu9ao de 'steady state' com 

taxa de juro e taxa de crescimento do consumo per capita constantes 

exige que esta elasticidade seja assimptoticamente constante, sendo 

pratica comum a utiliza9ao da seguinte forma funcional: 

( 2 . 4 1 ) u(c) = cU-e> - 1 
(1-8) 

com 8>0, em que a elasticidade da utilidade marginal e igual a 

constante -8, e a elasticidade de substitui9ao intertemporal, 

tambem constante, e igual a 1/8. 

E facil verificar que neste caso a condi9ao de optimalidade na 

escolha do padrao de consumo e: 
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(2.42) c 1 
c = <e> ·<r-p) · 

Antes de passarmos a modeliza9ao do comportamento das empresas 

convem aprofundar o significado da condi9ao de transversalidade 

(2.39). Esta condi9ao diz-nos que a quantidade dos actives da 

familia vezes o pre9o-sombra a que sao valorizados deve aproximar-

-se de zero quando t tende para infinite. 

Por sua vez a evolu9ao do pre9o-sombra pode determinar-se a partir 

da integra9ao de (2.38) em rela9ao ao tempo: 

(2.43) v = v ( 0 ) e -J~ [r ( v) -n] dv. 

com v(O) = u'[c(O)]>O, porque c(O) e finite se u e finita e u'(c) 

e por hip6tese positiva se c e finite. 

Utilizando este resultado em (2.39), temos a seguinte condi9ao de 

transversalidade: 

(2.44) lim { a(t) e-Jg[r(v)-n]dv} = 0 
t-oo 

Esta equa9ao implica que o nfvel de actives por pessoa nao cresce 

assimptoticamente a uma taxa igual ou superior a r-n, ou, de forma 

equivalente, que o nfvel de actives nao cresce a uma taxa igual ou 

superior a r. 

Dito de outra forma. e sub-6ptimo para os agentes acumular "para 

sempre" actives positives a uma taxa r ou superior porque a 

utilidade aumentaria se esses actives fossem consumidos em tempo 

finite. 

No caso de actives negatives (endividamento), a condi9~0 (2.44) 



podia ser perpectuamente violada por famflias que nunca chegassem 

a pagar os seus debitos ou os juros por eles devidos, mas para isso 

teriam que encontrar famflias dispostas a absorver actives 

positives "para sempre", 0 que e exclufdo a partida. 

Logo, quer a(t) seja positive ou negative o melhor que as familias 

podem fazer e respeitar a condigao (2.44). 

2.3.1.2- 0 comportamento das empresas 

Considere-se que as empresas alugam o capital as famflias a taxa R. 

que nao existem custos de ajustamento e que a taxa de depreciagao 

e igual a constante 0. 

Considere-se que as empresas utilizam esse capital juntamente com 

os servigos de trabalho para produzirem o produto final (comp6sito) 

de acordo com a tecnologia dada por uma fungao de produgao com 

progresso tecnico 'aumentador de trabalho'. de tipo neo-classico, 

que em forma intensiva se pode representar por: 

(2.45) }? = f(k} 

em que os produtos marginais dos factores sao dados por: 

ayjaL = [f(k} - JC·f1 (1()] ext 

e em que sao satisfeitas as condigoes de Inada: 

lim £ 1 (1() = oo 
t:-o 

lim f 1 (1() = 0 
t-~ 



87 

Os lucros da empresa representativa que funcione a uma escala 

unitaria ( ou seja, que utilize uma unidade de trabalho efectivo) 

sao dados por: 

(2.46) Lucros = f(K}- (r+a)·£- w-e-xt 

Se a empresa funciona em mercados competitivos, com r e w dados, 

maximiza os lucros fazendo igualar o produto marginal do capital ao 

pre9o de aluguer desse factor R, que em equilibria e igual a r+8: 

(2.47) 

De igual forma se verifica que numa situa<;:ao de equilibria 

competitive a taxa de salario tern que ser igual ao produto marginal 

do trabalho: 

(2.48) 

A esta situa<;:ao corresponde necessariamente urn lucro nulo, ou seja, 

os pagamentos aos factores produtivos esgotam a totalidade do 

produto quando esses factores sao remunerados A sua produtividade 

marginal. 6 

2.3.1.3- A situa<;:ao de equilibria competitive 

Vamos agora deduzir a situa<;:ao de equilibria geral do modelo que 

resulta do comportamento optimizante conjunto das familias e das 

empresas. 

6 Este resultado constitui o bern conhecido Teorema de Euler 
que serve de base aos exercicios de 'contabilidade do crescimento' 
("growth accounting") de que falaremos posteriormente, dada a sua 
importancia na tentativa de explica<;:ao das diferen<;:as de 
crescimento entre paises. 



88 

Como se trata de uma economia· fechada, a quantidade de actives 

reais por pessoa adulta, a, e igual ao capital por trabalhador k. 

Considerando este facto na restriQio orQamental (2.35), e tendo 

presentes as condiQoes de equilibria para r e w dadas em (2.47) e 

(2.48), chegamos a seguinte restriQao de recursos para o conjunto 

da economia: 

(2.49) 

em que: 

.JC = f(JC) - e - (x+n+o) ·.JC 

8= ~ = c·e-xt, e JC(O} e dado. 
L 

Esta restriQio vai determinar a evoluQio do stock de capital e 

tambem, atraves de (2.45), a evoluQio do produto, ficando por 

determinar a evolugio do consume. 

Como vimos anteriormente, a solugio do modele de Solow-Swan para 

este problema e a consideragio de uma taxa de poupanQa constante 

que faz com que o consume seja uma fracQio fixa do produto: 

e = (1-s) ·f<£> . 

No modelo de Ramsey-Cass-Koopmans a taxa de poupanga e variavel~ 

resultando do comportamento optimizante do consume que a seguir se 

formaliza. 

Partindo da condiQio de optimalidade (2.42), e das condigoes: 

I = f 1 (JC) - 0 i 8 = c·e -xt, 

temos: 

(2.50) e c = -X 8 c 
~ [f 1 (1C) -o-p-Bx] 
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As expressoes (2.49) e (2.50) constituem urn sistema diferencial em 

~ ~ 

k e c, que tern como condigao inicial o valor de k(O), que e dado. 

Para resolver este sistema e necessaria considerar a seguinte 
A 

condigao de transversalidade ( escrita em tetmos de k): 

(2.51) - f e [f' (K) -6 -x-n] dv 
lim { £· e Ja } = 0 
t:~oo 

,. 
Se se considerar que k tende assimptoticamente para urn valor de 

At A* 
'steady state' k, esta condigao implica que f'(k )-o, a taxa de 

juro de 'steady state', excede (x+n), a taxa de crescimento de 

'steady state' de K. 

Antes de passarmos a analise do comportamento dinamico do modelo 

vale a pena chamar a atengao para o facto de as condi96es de 

optimalidade que aqui foram deduzidas no contexto de uma economia 

competitiva se poderem deduzir de forma equivalente no contexto de 

uma economia centralmente comandada por urn ditador benevolente que 

assumisse como suas as preferencias das famflias. 7 

2.3.2 - Analise da dinamica do modelo 

2.3.2.1 -A situagao de 'steady state' 

Pode demonstrar-se que a situagao de 'steady state' no modelo de 

Ramsey-Cass-Koopmans corresponde, a semelhanga do que acontecia no 

modelo de Solow-Swan, a uma situagao em que, quer o capital por 

Para 
contexte de 
semelhante 
Blanchard e 

uma analise mais detalhada desta equivalencia no 
uma versao do modele de crescimento neo-classico muito 
a esta pode. por exemplo. ver-se o capitulo 2 de 
Fischer(1989). 
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unidade de trabalho efectivo, quer o consume expresso nessa mesma 

unidade, tern uma taxa de crescimento igual a zero ( o mesmo 

acontecendo, obviamente, a taxa de crescimento do produto por 

unidade de trabaho efectivo). 

Do que se conclui que as variaveis per capita do sistema, k, c e y, 

crescem a taxa de progresso tecnico ex6geno x, crescendo os niveis 

destas mesmas variaveis a taxa x+n. 

"" Os valores de 'steady state' de k e c podem obter-se igualando a 

zero as expressoes dadas pelas equa~oes (2.49) e (2.50). 

Da equa~ao (2.49) pode retirar-se o lugar geometrico 

. "" correspondente aos pontes para os quais k = 0: 

(2.52) e = f<lf> - <x+n+6 > :K 

Trata-se de uma curva que parte da origem e tern o seu maximo no 

ponto correspondente a 'regra de ouro' ( valor de k para o qual c 

atinge o seu maximo): 8 

f 1 (K) = x+n+o, ou f 1 (K) - o = x+n (regra de ouro) 

A partir deste ponto a curva come~a a descer e cruza o eixo 

horizontal no ponto em que 0 produto medio do capital e igual a 

x+n+o. 

A partir da equa~ao (2.50) pode determinar-se o conjunto de pontes 

para os quais c = 0: 

(2.53) f 1 (JC*) = o+p+8x 

Ver figura 2.3.1. em que se representa graficamente o 
comportamento din§m]co do modelo no espa~o (c.k). 
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Trata-se de uma recta vertical correspondente ao capital por 

.... * unidade de trabalho efectivo de 'steady state', k, e para a qual 

a taxa de juro e exactamente igual a taxa de desconto efectiva: 9 

f 1(JC*> -a = r = p+6x 

Finalmente, a determina9ao do 'steady state' faz-se atraves da 

intersec9ao da curva dada por (2.52) com a recta dada por (2.53). 

At t 
Em particular, com k determinado por (2.53), o valor dec obtem-se 

fazendo igualar a zero a expressao de k dada por (2.48): 

(2.54) 

"* Uma vez determinado k. o valor de 'steady state' de y fica 

determinado por: 

Utilizando a condi9ao de transversalidade (2.51) e a condi9ao 

(2.53) pode demonstrar-se que o ponto de 'steady state' se situa a 

esquerda do stock de capital correspondente a 'regrade ouro': 

(2.55) p>n+ (1-6) X _. £• < Kgold 

Deve salientar-se que, tambem aqui a semelhan9a do que ja acontecia 

no modelo de Solow-Swan, altera9oes nos parametros que caracterizam 

as preferencias ou a tecnologia tern urn efeito nos nfveis de 

equilibria das variaveis ( fazem deslocar as curvas atras 

descritas) mas nao afectam as suas taxas de crescimento de longo 

9 A chave para a determina9ao de k em (2.53) e a existencia 
A 

de rendimentos marginais do capital decrescentes, que tornam f' (k) ..... 
uma fun9ao mon6tona decrescente de k , sendo que as condi9oes de 
Inada f'(O)=oo e f'(oo)=O asseguram que a equa9ao dada por (2.53) tern .... 
urn valor positivo e unico de k. 
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prazo, que continuam a ser determinadas por factores ex6genos ao 

sistema. 

E essencialmente por este facto que as ilayoes mais importantes a 

retirar do modele de Ramsey-Cass-Koopmans tern aver com a dinamica 

de transicyao do sistema, ou seja, com os caminhos seguidos pelas 

variaveis quando se parte de uma situa9ao diferente da de 'steady 

state'. 

2.3.2.2 - A Dinamica de Transi~ao 

0 sistema diferencial constituido pelas equa~oes (2.49), (2.50) e 

(2.51) determina o caminho seguido pork e c quando se fixa urn 

" determinado valor de k(O). 

0 diagrama de fases da figura 2.5 caracteriza graficamente a 

dinamica destes caminhos. 

Comecemos pela analise das duas regioes em que a curva dada por 

(2.52) divide o espa~o de fases. 

Aos pontes acima desta curva corresponde uma situa~ao em que k esta 

a descer ( setas a apontar para a esquerda) acontecendo o inverse 

para pontes abaixo da curva ( setas a apontar para a direita). 

No que diz respeito a recta vertical dada por (2.53) aos pontes a 

sua esquerda corresponde urn crescimento de c ( setas a pontar para 

cima). acontecendo o inverse nos pontes a sua direita ( setas a 

apontar para baixo). 

Verifica-se pois que o ponte de equilibria de Iongo prazo e 

localmente estavel ( e urn ponto-sela). para 0 qual 0 sistema tende 

desde que se parta de urn ponte situado sobre o 'bra9o estavel '. 
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localizado nos dois quadrantes em que pode haver convergencia para 

o 'steady state'. 10 

0 'bra~o estavel', que constitui o equilibria dinamico do sistema, 

..... 
da-nos o valor de equilibria dec para urn dado valor de k. Trata-se 

de uma curva crescente que parte da origem e passa pelo 'steady 

state'. A sua forma concreta depende dos parametres do modelo. 

0 valor destes parametres condiciona tambem o padrao de evolu~ao da 

taxa de poupanya agora variavel) e os caminhos seguidos pelo 

stock de capital e pelo produto no processo de transi~ao. 

Pode~ no entanto. demonstrar-se que. quando k(O)<k*. k~ c e y 

crescem monotonicamente para os seus niveis de 'steady state' e 

A A 

que, em particular. as taxas de crescimento de k e de y decrescem 

a medida que a aproxima~ao ao 'steady state' se vai fazendo. 

Este resultado, a que chamamos anteriormente convergencia 

condicional e que verificamos no contexto do modelo de Solow-Swan, 

nao e afectado pela existencia de uma taxa de poupa~a variavel, 

sendo por isso uma caracteristica importante do modelo de Ramsey-

-Cass-Koopmans. 

Subjacente a propriedade de convergencia continua a estar a 

existencia de rendimentos marginais decrescentes do capital, sendo 

que a maior ou menor velocidade desse processo vern agora afectada 

pelo valor dos parametres que determinam o padrao de consumo. 

10 Esta propriedade de convergencia em 'caminho-sela' pode 
deduzir-se atraves da linearizayao do sistema em torno do 'steady 
state'. verificando que o determinante da matriz caracterfstica e 
negativo, o que implica que os 2 valores pr6prios tem sinal oposto, 
sendo este o requesito da existencia de estabilidade local em 
'caminho-sela'. Exemplificaremos este resultado mais a frente 
quando usarmos o expediente da I ineariza9ao logaritmica do sistema 
para obter uma medida aproximada da velocidade de convergencia. 



devido ao tratamento end6geno da taxa de poupanQa. 

Vamos em seguida abordar esta questao no contexte particular do 

modele de Ramsey-Cass-Koopmans com uma funQao de produQao Cobb

-Douglas. 

2.3.3 - QuantificaQao da velocidade de convergencia 
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Para se medir a velocidade de convergencia condicional no modele de 

Ramsey-Cass-Koopmans e necessaria resolver o sistema diferencial 

dado por (2.49), (2.50) e (2.51). 

Dada a dificuldade inerente ao tratamento analitico de sistemas 

deste tipo e usual utilizarem-se dois procedimentos: 

a)- resolver o sistema resultante da linearizaQao em torno do 

'steady state' do sistema original, o que tern como vantagem 

proporcionar uma soluQao em 'forma-fechada' nao dependente do 

valor concreto dos parametres) do coeficiente de convergencia, e 

como desvantagem o facto dessa soluQao ser valida apenas na 

vizinhanQa do 'steady state'; 

b)- utilizar metodos numericos de resoluQao de sistemas 

diferenciais nao lineares, que fornecem resultados precisos para 

uma dada especificaQao dos parametres e permitem captar aspectos 

importantes do processo de convergencia em situaQ6es de maior 

afastamento do equilibria de Iongo prazo, embora a custa da 

ausencia de uma soluQao em 'forma fechada' ( o que pode levar a 

obtenQao de diferentes resultados para cada conjunto de valores 

parametricos). 
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2.3.3.1 - Lineariza~ao logaritmica do sistema 

Vamos em seguida determinar uma medida quantitativa do coeficiente 

de convergencia condicional no modelo de Ramsey-Cass-Koopmans com 

uma fun~ao de produ~ao de tipo Cobb-Douglas. atraves da extensao a 

urn sistema diferencial com duas equa~oes do metodo utilizado por 

Mankiew,Romer e Weil(1992) no contexte do modelo de Solow-Swan, 

anteriormente focado. 

A partir das equa~oes (2.49) e (2.50) e de uma fun~ao de produ~ao 

dada por: 

9 = f(K) = Ak"" 
. ' 

temos o seguinte sistema diferencial: 

• 
K = Ak"" - e- (x+n+a) K 

(2.56) 
• e = e ~ r aA.lC-<1 -•> -a -p -exJ 

Este sistema pode ser reescrito em termos dos logaritmos de 

d[log(.I(}] /dt = Ae-<1 -a>log<.K> - e 1og<e!K> - (x+n+a) 

d[log(e)] /dt = _!_ [«Ae-<1-•>log<£> - (p+6x+a)] e 

" c e k: 

Da sua lineariza~ao em torno do 'steady state' resulta o seguinte 

sistema diferencial: 

(d[log(k}] /dt] ( p-n- (1-6) x (x+n+a)- (p+6x+a) /«).(log (k/x•>] 
[d[log(e)]/dt = -(1-«) (p+6x+o)/6 o log(e;e•> 
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o determinante da matriz caracterfstica deste sistema e igual a: 

- [ ( p+6x+a >I a- (x+n+l> > 1 · [ ( p+6x+l> > (1-a) /6] 

Com (p+9x) > x+n, pela condi9ao de transversalidade e com O<a<l da 

hip6tese de rendimentos marginais decrescentes do capital, o valor 

deste determinante e negative, o que confirma a estabilidade em 

caminho-sela do 'steady state'. 

Para determinar os valores pr6prios do sistema, e, faz-se: 

det. = 0 
[ 

~-e (x+n+o) -(p+6x+o) /a] 
-(l-ex) (p+8x+o) /6 -e 

em que: ~ = p-n-(1-S)x, e que conduz as duas solu9oes dadas por: 

1 

2e = ~ ± { ~ 2 + 4(1-a)/6(p+6x+o) [(p+6x+o)/a- (n+x+o)]}2 

Uma das solu9oes e positiva ( chamemos-lhe el) e a outra negativa 
( E2) • 

Ao valor absolute desta solu9ao negativa do sistema diferencial 

linearizado ( le21) corresponde o parametro de convergencia l que 
A 

nos da uma medida da velocidade de aproxima9ao de k ( e tambem de 

y) ao valor de 'steady state'. 

A 
Exemplifiquemos como caso da solu9ao log-linear de k: 

log (k) :::: log (k*) 

em que: v 1 e v2 sao constantes de integra9ao arbitrarias. 

Dado que el > 0, v 1 = 0 tern que verificar-se para que log [k(t)] 

tenda assimptoticamente para log(k*l. 
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o valor da constante v 2 determina-se a partir da condi9ao inicial: 

. ,. 
A solu9ao que nos da o caminho de log[k(t)] e pois: 

Se fizermos e2 = -1, esta solu9io pode escrever-se: 

log[.f(t)] = (1-e-.lc)·log(JC'") + e-.lc log[JC(O}] 

A partir desta expressao pode facilmente deduzir-se a solu9io que 

nos da o caminho do produto por unidade de trabalho efectivo. 

Dado que: 

log L? ( t} J = log (A} + a log [JC ( t} ] 

temos: 

log[.}?(t}] = {1-e-·H)·log(.J?'") + e-lt log[_?{O}] 

Trata-se de uma expressao equivalente a que foi deduzida para o 

modelo de Solow-Swan, mas em que, agora, o coeficiente de 

convergencia 1 e dado por: 

l. 

21 = { ~ 2 + 4{1-«}/6{p+6x+6) [{p+6x+a)/«- (n+x+a)]f2 - ~ 

A velocidade de convergencia e neste caso influenciada nao s6 pelos 

parametros da tecnologia mas tambem pelos parametros das 

preferencias, sendo interessante verificar que: 

i) urn aumento de 8 ( traduzindo uma elasticidade de substitui9.ao 

intertemporal do consumo menor ) faz diminuir 1: 



ii) urn aumento de p ( traduzindo uma menor predisposi~ao a 

poupan~a) faz aumentar l: 
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iii) aumentos de o ou x fazem aumentar l ( como no modelo de Solow

-Swan) ; 

iv) urn aumento de a ( traduzindo rendimentos marginais do capital 

"menos" decrescentes) faz diminuir l; 

v) o efeito den na velocidade de convergencia e ambiguo mas tende 

a ser pequeno e positivo) no dominic relevante dos parimetros. 

Para obter resultados verosimeis com valores razoaveis para os 

parimetros. Barro e Sala-i-Martin(1993) sustentam que o valor de a 

tern que ser alto ( 0.75). confirmando como modelo de RKC a 

conclusao a que Mankiew. Romer e Weil(1992) ja tinham chegado com 

o modelo de Solow-Swan. 

S6 assim as estimativas do coeficiente de convergencia sao 

compativeis com a evidencia empirica de aproxima9ao relativamente 

lenta ( l entre 0.015 e 0.03) dos niveis de produtividade dos 

paises ou regioes. 

E por utilizarem valores de a baixos ( compativeis com uma no9ao 

estreita de capital) que King e Rebelo(1990) chegam a resultados 

contra-factuais a prop6sito da dinimica de transiQao da taxa de 

juro e do coeficiente capital-produto ( o que e utilizada por estes 

autores como argumento favoravel a utilizaQao de modelos de 

crescimento end6geno). 

No Anexo 2.3.1 apresentamos alguns resultados para o coeficiente de 

convergencia no modelo de Solow-Swan e no modelo de Ramsey-Cass

Koopmans. uti 1 izando os seguintes valores dos parametres: x = 0.02; 



o = 0.05; p = 0.02; e = 3; a= 0.3 e 0.75 ( para avaliar o efeito 

dos rendimentos marginais decrescentes do capital, que tern uma 

importancia decisiva); n = 0.01 e 0.019 ( para avaliar a 

sensibilidade de l a varia~oes em n, que como veremos e bastante 

pequena) . 11 

Como curiosidade, vamos tambem apresentar os resultados obtidos com 

uma versao do modelo de RCK em que na fun~ao de utilidade nao se 

atribui peso ao consumo dos membros futuros da familia ( esta 

versao e, por exemplo, utilizada em Blanchard e Fischer,1989) . 12 

E facil concluir que o coeficiente de convergencia e neste caso 

dado por: 

1 

21 = { {2 + 4 ( 1-cx) /6 (n+p +6x+l>) [ (n+p +6x+l>) I ex - (n+x+a)] f 2 - C 

com { = p-(1-S)x. 

2.3.3.2 - A resolu~ao numerica do modelo 

A quantifica~ao do coeficiente de convergencia no modelo de Ramsey-

-Cass-Koopmans pode fazer-se, de forma alternativa, a partir da sua 

Utilizando urn metodo de resolu~ao numerica de sistemas diferenciais 

nao lineares recentemente introduzido por Mulligan(1991), chamado 

11 0 valor escolhido para a taxa de crescimento da popula~ao 
tern que ter em considera~ao a hip6tese p > n anteriormente colocada 
e que garante que U e limitada quando c e constante ao Iongo do 
tempo. 

12 Ver a este prop6sito a nota de pe de pagina nQ 5. 
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'time-elimination method' 13 • Barro e Sala-i-Martin(1993) chegam as 

seguintes conclus6es, a partir da parametrizaQio-base do modelo ja 

refer ida: 

i)- o coeficiente de convergencia, A. que e agora variavei 14 ao 

contrario do que acontecia no caso da resoluQao log-linear do 

sistema, e uma funQio decrescente da distincia a que as variaveis 

se encontram dos seus valores de 'steady state' ; 15 

ii)- continua valida a ilaQio que se tirou anteriormente a 

prop6sito da melhor adequaQao do modelo neo-classico a evidencia 

empirica de convergencia lenta entre paises e regi6es quando se 

utiliza uma noQio abrangente de capital ( fisico e humano); assim, 

A -"* "' ,.. * para o caso em que k e menor que k, quando k/k e igual a 0.5, A 
... ~* e 0.141 para a=0.3 e e 0.015 para a=0.75; quando k/k e igual a 

0.1, os valores de A sio de 0.474 e 0.026. respectivamente; 

iii)- a duraQaO dos perfodos de transiQiO diminui devido a natureza 

... ~q 

variavel da velocidade de convergencia; em particular, se k = 0. lk 

e a= 0.75, o sistema demora 38 anos a eliminar 50% do gap face ao 

'steady state' no caso da resoluQio numerica e 45 anos no caso da 

aproximaQio 'log-linear'. 

13 Este metodo, mais eficiente que o classico procedimento de 
'shooting', e descrito no anexo 2.3.2. 

14 Sendo definido por l = -d(1Sf)/d[ log(~)] ou, de forma 
equivalente, por l = -d(gv )/d[ log(y)], ja que tambem aqui estes 
coeficientes sio iguais no· caso da funQio de produQio ser do t ipo 
Cobb-Douglas. 

15 Deve, no en tanto, chamar-se a at enQio para o facto des t a 
relaQio decrescente nio ser uma propriedade geral do modelo, ja que 
com uma parametrizaQio diferente ( nomeadamente com valores 
bastante baixos de e e valores de a ligeiramente inferiores a 
unidade) se pode ter urn coeficiente de convergencia crescente a 
medida que o sistema se aproxima do 'steady state'. 
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2.3.4 - As consequ~ncias da abertura da economia ao exterior no 
processo de convergencia 

Ate agora analisamos o processo de convergencia no modele neo-

-classico considerando uma economia fechada. Vamos em seguida 

verificar as consequ~ncias nesse processo da abertura da economia 

ao exterior. 

Para destacar as questoes essenciais vamos colocar algumas 

hip6teses simplificadoras. 

Assim. partindo da economia dada pela versao do modele de Ramsey-

-Cass-Koopmans da sec9ao anterior. considere-se que os agentes 

dessa economia podem adquirir actives do Resto do Mundo (RM) e que 

os agentes externos podem adquirir actives dessa economia. 

Mantendo-se a hip6tese de produ9ao de urn bern comp6sito que pode ser 

livremente transaccionado para consume ou investimento ( ausencia 

de especializa9ao produtiva) a consequencia fundamental da abertura 

ao exterior e a possibilidade de a produ9ao interna da economia (e 

o rendimento nacional) ser diferente da despesa interna, originando 

uma diferen9a entre o PIB e o PNB. Esta diferen9a corresponde ao 

saldo da Balan9a de Transac96es Correntes. 

0 nivel de actives por pessoa, que em economia fechada e igual ao 

stock de capital por trabalhador. e agora: 

(2.57) a = k - d. 

em que d e a divida externa liquida por pessoa dos residentes na 

economia. 

Considere-se que nao existe mobilidade internacional do factor 
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trabalho. 

Considere-se que OS actives internes e externos sao substitutes 

perfeitos e que estamos em presen9a .de uma pequena economia aberta, 

o que tern com consequencia que a taxa de juro interna, r. esta 

'fixada' pela taxa de juro vigente na economia mundial, ~~ por 

hip6tese constante ( o que equivale a considerar que a economia 

mundial esta numa situa9ao de 'steady state' em que a taxa de juro 

6 igual A taxa de desconto efectiva). 

Sobre o nfvel desta taxa e uti! considerar que: i)- e igual ou 

inferior a p+8x ( a economia nao e mais paciente que o RM, ja que 

isso implicava que ela deixaria de ser uma pequena economia); ii)-

e superior a x+n~ o que assegura que o valor actualizado dos 

salaries das familias residentes nessa economia nao se torna 

infinite. 

0 comportamento optimizante dos agentes ( consumidores e empresas) 

desta pequena economia aberta e semelhante ao que ja foi descrito 

para a economia fechada. 

A diferen9a fundamental reside no facto de as empresas, ao 

depararem com uma taxa de juro fixa~ ajustarem instantaneamente o 

stock de capital por unidade de trabalho efectivo ao valor de 

equilibria~ "* (k >aberta' que eo que iguala a produtividade marginal 

do capital ao seu pre9o de aluguer, r+o. 

Ao faze-lo, estao igualmente a fixar o nivel do salario ao seu 

valor de equilibria, e e com base neste nivel de salario e na taxa 

de juro vigente que os consumidores ajustarao o seu padrao de 

consume~ ficando residualmente determinado o n(vel de endividamento 
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ao exterior, atraves da restri9ao or9amental que e agora dada por: 

(2.58) 

em que: 

(2.59) 

§ = £<12> - (r+o) <12-d'> - <x+n+o >a- - e, 

Verificamos assim que, para uma economia em que ~(0) e menor que 

(k*)aberta~ a possibi I idade de endividamento faz com que essa 

economia. ao saltar instantineamente para o equilibria de Iongo 

prazo, tenha uma velocidade de convergencia do stock de capital 

infinita. 

Esta conclusao, igualmente valida no caso da convergencia do 

produto per capita. e completamente contraria A evidencia emplrica 

de uma convergencia bastante lenta entre paises e e sobretudo 

contrariada pela constata9ao do caracter relativamente Iento do 

processo de convergencia entre estados ou regioes de paises 

industrializados 16 , que melhor se aproximam do padrao de economia 

aberta subjacente a esta versao do modelo neo-classico. 

Outra implica9ao 'contra-factual' desta versao do modele reside no 

facto de. no caso de existirem diferentes economias com diferentes 

parimetros de preferencia pelo tempo, a economia mais paciente 

acabar por se tornar tendencialmente detentora de todos os actives 

do mundo, sendo que para todas as outras o ratio entre o seu 

consume e o produto mundial tende para zero. 

A inverosimilhan9a desta situa9ao leva Cohen e Sachs(1986) a 

observar que os agentes de tais 'economias de endividamento' 

16 Vera este prop6sito Uarro e Sala-i-Martin(l992). 
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acabariam por deixar de ter condi~oes para assegurar o pagamento 

dos seus compromissos externos, e a antecipa~io desse facto pelos 

agentes da 'economia credora' faz com que tal situa9io nio possa 

ser encarada como urn equilibria realizavel. 

Como forma de ultrapassar esta vulnerabilidade do modele, estes 

autores propoem que a possibilidade de endividameht6 seja limitada 

a uma determidada parcela do stock de capital da economia que possa 

servir como garantia dos emprestimos externos ( 'collateral'). 

Procedimento semelhante. e com resultados algebricamente mais 

simples, e adoptado por Barro. Mankiw e Sala-i-Martin(1992) no 

contexte de urn modele em que se separa o stock de capital em duas 

componentes: o capital fisico, que e susceptive! de servir de 

'collateral' e por isso limita o nivel de endividamento; o capital 

humane que nio pode ser acumulado atraves do recurso a capitais 

externos. 

Partindo de uma fun~io de produ~io de tipo Cobb-Douglas: 

(2.60) 

em que he 0 capital humane por unidade de trabalho efectivo e a e 

a parte desse capital no produto, e em que: O<a<l; O<S<l; e 

O<a+S<l, os autores chegam as seguintes conclusoes principais: 

i)-a dinamica deste modele e semelhante a do modele com urn s6 tipo 

de capital, uma vez que se mantem a propriedade essencial de 

existencia de rendimentos marginais decrescentes nos factores 

acumulaveis; 
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ii)- na situa9ao de equilibria de Iongo-prazo as quantidades de 

capital ffsico e humano sao constantes eo seu ratio iguala o ratio 

das suas parcelas no produto a/B; 

iii)- em economia fechada, l semelhan9a do que foi deduzido por 

Mankiew, Romer e Weil(1992) no contexto do modelo de Solow-Swan, o 

parimetro de converg@ncia pode obter-s~ do que foi calculado para 

o modelo com urn s6 tipo de capital 17 substituindo a por a+B: 

1 

2l = { t 2 + 4 (1-a-~) /6(p+6x+o) [ (p+6x+o) I (a-~) - (n+x+o) ]}2 - t 

Daqui se conclui que, no caso de se considerar a = 0.30 e a= 0.45, 

conjuntamente com os valores de base para os restantes parametres, 

o coeficiente de convergencia e igualmente 0.015 ao ano; 

iv)- no caso de uma pequena economia aberta ao exterior a questao 

chave e a rela9ao entre k(O)+h(O)+d(O) eo valor de equilibria de 

"* longo prazo do capital humano por unidade de trabalho efectivo, h; 

quando aquela soma e superior a ~* a restri9ao ao endividamento nao 

e limitadora e a economia salta instantaneamente para o 'steady 

state'; no caso contrario, o mais interessante, e facil verificar 

que a economia aberta com restri9ao ao credito externo se comporta 

como uma economia fechada em que a parcela correspondente a uma 

no9ao alargada de capital e igual a e=B/(1-a), menor que a+B, 

17 Ver a sua expressao na p~gina 26. 



levando a urn coeficiente de convergencia dado 

1 

2.t = { ~ 2 + 4 (1-e) /6 (p+6x+o) [ (p+6x+o) /e - (n+x+o) ]}2 - ~ 

Este coeficiente, maior que o da economia fechada, tern no entanto 

urn valor finito e e por isso incomparavelmente menor que ode uma 

economia aberta sem restri~oes nos mercados de capitais 

internacionais, sendo tambem compatfvel com a evidencia empfrica a 

que se tern vindo a fazer referencia: para a parametriza~io base 

considerada anteriormente obtem-se urn valor de A igual a 0.25. 

Finalmente, ha que referir que outra forma de eliminar a 

propriedade inc6moda de convergencia instantanea caracterfstica do 

modelo neo-classico de uma pequena economia aberta e a introdu~ao 

dos chamados custos de ajustamento associados ao processo de 

acumula~io de capital ( importantes, designadamente, no caso dos 

investimentos em capital humano). 

18 Note-se que a hip6tese de mobilidade perfeita ao nfvel do 
capital ffsico faz com que a rentabilidade lfquida deste factor, 
~-o, seja, em cada momenta. igual a taxa de juro mundial, r, o que 
nos permite expressar ~ em fun~io de Y da seguinte forma: 

· K = a.}T/ (r+l>} 

Se utilizarmos este resultado em (2.60), podemos expressar Y em 
fun<;:io de h: 

com: B =A1/Cl-a.) [a/ (r+o}] «/<l-o:); e = PI (1-a.) 

Estamos assim em presen~a de uma fun~ao de produ<;:ao com rendimentos 
marginais decrescentes, mas 'mais decrescentes' do que no caso de 
uma economia fechada (dado que O<E<a+S<l). 

Para uma analise mais pormenorizada do comportamento dinamico desta 
versao do modelo neo-classico pode ver-se, para alem do artigo ja 
citado de Barro, Mankiew e Sala-i-Martin(1992), o capitulo 3 de 
Barro e Sala-i-Martin(1993). 
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No entanto, e como e inequivocamente mostrado em Barro e Sala-i

Martin(1993), o efeito quantitativa desta 'soluc;;ao' e relativamente 

pequeno e s6 conduz a valores razo4veis do coeficiente de 

convergencia para custos de ajustamento anormalmente elevados. 



ANEXO 2.3.1: 0 Coeficiente de Convergencia (l) nos Modelos de 
Solow-Swan e Ramsey-Cass-Koopmans 

-PARAMETRIZAGAO-BASE: 

x = o. 02; s = o. o5; p = o. 02; e = 3 

a= 0.30 ou 0.75; n = 0.010 ou 0.019 

A - MODELO DE SOLOW-SWAN 

l = (l-ex)· (n+x+o) 

a = 0.30 a= 0.75 

n = 0.010 0.0560 0.0200 

n = 0.019 0.0623 0.0223 

B - MODELO DE RAMSEY-CASS-KOOPMANS 

B1 - Com taxa de desconto efectiva (p-n) 

1. 

2l = { ~ 2 + 4 (1-a:) /6 (p+6x+o) ( (p+6x+o) fa - (n+x+o) l f 2 - ~ 

em que: ~ = p-n-(1-8)x 

a = 0.3 a= 0.75 

n = 0.010 0.0815 0.0154 

n = 0.019 0.0837 0.0160 

B2 - Com taxa de desconto efectiva p 

1. 

2l = { ' 2 + 4 (1-a) /6(n+p+6x+o) ( (n+p+6x+o) /ex - (n+x+o) Jf2 - C 

em que: '= p-(1-8)x 

a = 0.3 a= 0.75 

n = 0.010 0.0863 0.0163 

n = 0.019 0.0928 0.0176 

108 
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ANEXO 2.3.2: Breve exposu~~ao do "metoda de elimina9,ao do tempo" 
('time-elimination method') 

0 modelo de Ramsey-Cass-Koopmans pode ser tratado atraves da 

utiliza9,ao de metodos numericos que permitem obter uma solu9.ao 

global de sistemas diferenciais nao lineares. 

0 sistema diferencial (2.56) da-nos as taxas de crescimento de k e 

c, expressas em: 

(A2.1) g£ = d[log (K)] I dt = A.K«-l - (8/ K) - (x+n+~) 

(A2.2) ge- d[log(8)]/dt = ~ [aA(.K)«-1
- (~+p+6x)] 

,.. 
Uma vez conhecido o par inicial [c(O), k(O)], e fixados os valores 

dos parametros, (A, a, x, n, o, p, 8), podem encontrar-se os 

caminhos de c e k atraves de metodos numericos standardizados. 

0 problema, neste caso, e que nao se conhece c(O). 

A forma tradicional de ultrapassar esta dificuldade e utilizar o 

metoda chamado 'shooting': i)- avan9.a-se com urn valor tentativo de 

c(O); ii)- calculam-se os caminhos das variaveis resolvendo as 

equa9,oes diferenciais; iii)- verifica-se se esses caminhos se 

aproximam do 'steady state'; iv)- no caso de isso nao se verificar 

( o que e quase certo que aconte9a) ajusta-se o valor de c(O) em 

conformidade, e vai-se prosseguindo de forma iterativa ate se obter 

uma aproxima9ao desejavel ao valor correcto de c(O). 

0 metoda introduzido por Mulligan(1991), conhecido por "metoda de 

elimina9ao do tempo", e muito mais rapido e eficiente. 

Como vimos no ponto 2.3.2, o 'bra9.o estavel' do sistema que 

corresponde ao seu equilibria dinamico) da-nos o valor de c em 
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fun9ao do valor de k. Dai que, se se dispusesse da forma fechada 

desta relac;ao, c = 4>(k) 19 , seria possivel na equac;ao A2.1 expressar 

c/k em func;ao de ~' e ter assim a taxa de crescimento de k como uma 

fun9ao apenas de k. Dado que se conhece k(O), poderia atraves de 
.... 

metodos standardizados determinar-se o caminho completo de k. Uma 
~ A 

vez conhecido o caminho de k, poderia, atraves da relac;ao c = 4>(k), 

determinar-se o caminho dec ( e das outras variaveis do sistema). 

A vantagem do 'metoda de eliminac;ao do tempo' e fornecer uma 

" tecnica numerica de determina9ao da func;ao c = 4>(k), partindo da 

derivada desta func;ao dada por: 

( A2. 3 ) ac/ dk = cP' <..f> = 8/ ..f, 

"" ~ - .... ( 20 com k e c, dados como fun9oes de k e c em A2.1) e (A2.2). 

Para resolver a equa9ao diferencial (A2.3) basta conhecer urn ponto 

(c,k) que satisfa9a a fun9ao c = 4>(k), sendo que. embora se 

desconhec;a o ponto inicial [k(O),~(O)], pode partir-se do ponto de 

'steady state' (c*• k:*], que e conhecido, para resolver 

numericamente toda a fun~ao. 

Este metoda resulta porque, embora sendo igual a zero as derivadas 

dos logaritmos de k e ~ no 'steady state' 21 , o ratio entre essas 

derivadas tern urn limite bern definido que pode ser encontrado 

atraves da regrade l'Hopital, o que permite determinar a 'func;ao 

de politica' a partir da situa9ao de 'steady state'. 

19 Esta rela9ao e conhecida na analise de sistemas dinamicos 
como a 'func;ao de politica', por fornecer o valor da variavel de 
contr61o em fun9ao da variavel de estado. 

ZO 0 facto de nao aparecer o tempo na equayao (A2.3) e o que 
da o nome ao metoda. 

21 0 que torna impraticavel a soluc;ao que pareceria 6bvia de, 
a partir do 'steady state', resolver o sistema 'para tras' no 
tempo, ja que, sendo essas derivadas nulas. nao saberiamos em que 
direc9ao nos deslocar. 
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Figura 2.1: A dinamica do Modele de Solow-Swan 

(n+o)k 

k(O) k 

Figura 2.2: A convergencia absoluta no Modele de Solow-Swan 

(n+o) 

sf(k)/k 

k 

Figura 2.3: A convergencia condicional no Modele de Solow-Swan 

[sf(k)/k]rico 

:--"""'----[sF ( k) /k ]pobre 
~--------~~-*~------~~~--._ ______ _,~ 

k(O)p k P k(O)r k 
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Figura 2.4: A taxa de crescimento do stock de capital por unidade 
de trabalho efectivo ( modelo de Solow-Swan com 
progresso tecnico) 

Figura 2.5: 0 diagrama de fases do Modelo de Ramsey-Cass-Koopmans 

I 

2£o} -- r: 
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CAPiTULO 3 - OS MODELOS DE CRESCIMENTO END6GENO 

3.1- Introdu~ao 

Os modelos de crescimento end6geno que vieram revitalizar a teoria 

do crescimento macroecon6mico a partir dos trabalhos pioneiros de 

Romer(1983,1986) e Lucas(1988), tinham como uma das principais 

fontes de motiva~ao mais imediata a necessidade de fornecer urn~ 

resposta te6rica a constata~ao empirica de ausencia de convergencia 

dos niveis de rendimento per capita em amostras alargadas de pa:ises 

nas decadas posteriores a 2~ Grande Guerra. 

E justamente no contexto da chamada 'controversia da convergencia' 

que se fara neste capitulo uma referencia aos principais tipos de 

modelos de crescimento end6geno, tendo, no entanto, presente o 

esclarecedor aviso do pr6prio fundador ver Romer,1994) de que 

esta nao tera sido ( e retrospectivamente nao e agora seguramente) 

a sua mot iva~ao essencial, podendo mesmo uma fixa~ao excess iva 

nesta controversia contribuir para desviar as aten~oes da questao 

chave: a tentativa de explicar o crescimento de Iongo prazo ( ou 

seja, o progresso tecnico) com base no comportamento dos agentes, 

e sem ter que for9osamente recorrer a elementos ex6genos ao sistema 

econ6mico. 

Sem pretender fazer uma analise detalhada dos mode los de 



cresc i men to end6geno1 vamos, par co modi dade de ex pas i 9iio, ag rupa-

los em tres classes: i)- os modelos de tipo linear; ii)- os modelos 

com externalidades 'spillovers'); iii)- os modelos com progresso 

tecnico end6geno. 

Nos modelos de tipo linear pode existir crescimento de Iongo prazo 

sem se recorrer a uma taxa de progresso tecnico ex6gena porque 

existem rendimentos marginais constantes num (m i co factor 

reprodutivel normalmente o capital, mas entendido no sentido 

amplo, isto e, englobando tambem o capital humano e ate o nivel de 

conhecimento ou as infraestruturas fornecidas pelo sector pub! ico). 

Este tipo de modelos sio por isso As vezes designados como 'modelos 

AK', sendo urn dos mais conhecidos o modelo de Rebelo(1991). 

Nos mode los com external idades 'spillovers') considera-se que 

existem rendimentos crescentes a escala associados ao investimento: 

i)-em capital fisico e despesas de inovayio e desenvolvimento das 

empresas, no caso do primeiro modele de Romer(1986), que se inspira 

no modelo de 'learning by doing' de Arrow(1962); ii)- em capital 

humano no caso do modelo de Lucas(1988), baseado no trabalho de 

Uzawa(1965). 

Estes rendimentos crescentes sio de tipo agregado e exteriores a 

cada empresa individualmente considerada ( seguindo uma tecnica 

pela primeira vez formulada par Marshall,1890) para preservar a 

estrutura de concorrencia perfeita dos mercados, e para alem de urn 

Do numeroso conjunto de 'surveys' sabre 
end6geno podem c i tar-se, entre out ros, Amab I e e 
Artus(1993), Helpman(1992). Laffargue(1992), 
Smulders(1992), Shaw(1992) e Sala-i-Martin(1990). 

o c res c i men to 
Guellec( 1992), 

Klundert e 
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crescimento sustentado a longo prazo tendem a gerar uma nao 

correspondencia entre a situa~ao de equilfbrio competitive e o 

6ptimo social que abre caminho as vantagens de uma interven~ao de 

politica econ6mica para melhorar a taxa de crescimento ( e alias 

esta a caracterfstica que torna tao apelativos este tipo de 

modelos). 

0 terceiro tipo de modelos de crescimento end6geno e os mais 

promissores segundo urn aparente consenso que comec;;a a emergir da 

1 i teratura rna is recente2), tenta expl icar o crescimento de longo 

prazo atraves da modelizac;;ao explicita dos comportamentos de 

inovac;;ao e desenvolvimento das empresas num contexto de 

concorrencia monopolfstica em que o objectivo fundamental e a busca 

permanente de rendas de monop6lio permitidas pelo caracter ao 

me nos parcial ou temporariamente) exclufvel de vantagens 

tecnol6gicas de menores custos de produc;;ao, ou da introdu~ao de 

novos produtos ou processes produtivos. 

Este tipo de modelos, que podem considerar-se 'neo-shumpeterianos' 

dada a importancia fulcrar da inovac;;ao e da 'destruic;;ao 

criativa') no processo de crescimento, tern o seu suporte te6rico 

formal na analise da concorrencia monopolfstica de Dixit e 

Stiglitz(1977), no contexto de urn modelo agregado com muitas 

empresas e preferencias sobre var ios bens, e na extensao desta 

analise ao contexto de uma func;;ao de produ~ao dependente de urn 

grande ndmero de inputs feita por Ethier(1982). 

2 Ver a este prop6sito o interessante conjunto de artigos 
saidos no Journal of Economic Perspectives-Volume 8, Number 1-
Winter 1994, de Romer, Grossman e Helpman, Solow e Howard Pack. 
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Tambem neste contexto o trabalho de Romer(1987b, 1990) e pioneiro, 

sendo igualmente de destacar. entre outros, os modelos de Aghion e 

Howitt(1992), Young(1993) e os modelos desenvolvidos por Grossman 

e Helpman(1991) para analisar com particular detalhe as rela~oes 

entre crescimento e comercio externo. 

Finalmente, e no que a questao da convergencia diz respeito ha que 

destacar que o aspecto essencial que une os diversos modelos atras 

referidos e a ausencia da restri9ao ao crescimento de Iongo prazo 

colocada pela existencia de rendimentos marginais decrescentes no 

factor reprodutivel que esta na base da dinamica de transi9ao que 

gera a propriedade de convergencia subjacente ao modelo neo

classico. 

No entanto. deve ter-se em aten9ao que existem casos especiais de 

modelos de crescimento end6geno que tern dinamica de transi9ao e 

podem, por isso, ser compativeis com situa9oes de convergencia. 

0 exemplo mais simples eo do modelo de Jones e Manuelli(1992) em 

que, embora existindo rendimentos marginais decrescentes no factor 

acumulavel, se pode preservar a propriedade de crescimento end6geno 

considerando que esses rendimentos sao·assimptoticamente limitados 

algo acima de zero. conseguindo-se assim, a custa da viola9ao de 

uma das condi9oes de Inada. uma interessante mas pouco plausivel 

situa9ao te6rica de crescimento end6geno com dinamica de transi9ao 

que pode gerar convergencia ( em born rigor este modelo pode afinal 

considerar-se urn modelo 'assimptoticamente linear'). 
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Urn outro exemplo interessante para a analise da convergencia de 

rendimentos per capita entre paises ricos e pobres e o modelo de 

Murphy, Shleifer, e Vishny(1989), inspirado no modelo de 'big push' 

de Arthur Lewis(1954). Trata-se de urn modelo de equilfbrios 

mdltiplos em que a existencia de uma funQio de produ9io com uma 

zona de rendimentos medios do capital decrescentes ( correspondente 

a uma situa9io de fraco desenvolvimento econ6mico) a que se segue 

uma zona 

stock de 

estavel 

de rendimentos 

capital) pode 

'armadilha de 

crescentes para niveis mais altos do 

gerar urn equilfbrio de crescimento nulo 

pobreza' que s6 e susceptive 1 de ser 

ultrapassado com urn esfor90 acentuado de investimento ('big push') 

que coloque a economia na vizinhan9a do equilibria de crescimento 

sustentado. 

Finalmente. ha que referir que outra forma de introduzir uma 

dinamica de transi<;io nos modelos de crescimento end6geno e a 

considera<;io de uma economia com dois sectores de produ<;io, 

equivalentes. por exemplo, a produ<;io de urn bern comp6sito para 

consumo e investimento em capital fisico, e a produ<;io de capital 

humano ou conhecimento, ou capital publico, ou qualidade dos 

produtos. ou variedade dos produtos, ou capital financeiro, 

consoante o modelo em questao). 

No interessante artigo de Mulligan e Sala-i-Martin(1993) faz-se 

justamente uma analise detalhada da dinamica de transi9io deste 

t i po de mode los. assumindo papel relevante a questio dos 

desequilibrios 'imbalances') entre os do is sectores ou rna is 

concretamente. entre o valor do ratio dos dais tipos de stock num 
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dado momento e o valor desse mesmo ratio na situa9ao de 'steady 

state'. 

3.2- 0 Modelo Linear ('AK Model') 

0 modelo linear com rendimentos marginais constantes do capital, 

vulgarmente designado 'modelo AK'. e o mais simples de todos os 

modelos de crescimento end6geno. e permite desde logo esclarecer 

com clareza o contraste entre este tipo de modelos e os modelos de 

tipo neo-classico em materia de convergencia real. 

Considere-se a seguinte fun9ao de produ9ao: 

( 3 . l ) 
Y = AK, 

em que: A e uma constante positiva que reflecte o nfvel da 

tecnologia~ e se considera, por hip6tese, constante, e K 

corresponde ao factor produtivo capital. entendido aqui no sentido 

amplo. ou seja. englobando para alem do capital ffsico tambem o 

capital humano e o nfvel do conhecimento. 

Como se ve de imediato esta fun9ao implica a ausencia global de 

rendimentos marginais decrescentes no factor acumulavel, ja que os 

rendimentos marginais e medios do capital sao constantes e iguais 

a constante positiva A. 

0 produto per capita e dado por: y = Ak. e se utilizarmos a equa9ao 
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de dinamica de k (2.12) deduzida no capitulo anterior3: 

( 2 . 1 2 ) .K = s f(k) - (n+o)k, 

facilmente verificamos que a taxa de .crescimento do capital por 

trabalhador 6 igual a: 

( 3 . 2 ) gk = sA - (n+o) • 

Se, por hip6tese, se considerar que sA e superior a (n+o) 

verificamos que a taxa de crescimento de k e sempre positiva, mesmo 

que o nivel da tecnologia se mantenha constante ( isto e, x = 0 ) . 

Em termos de representa~ao grafica. esta taxa de crescimento e dada 

pela diferen~a entre duas rectas paralelas, sendo por is so 

constante e independente do n1vel de k ( ver figura 3.1), ao passo 

que no modelo de Solow-Swan tinhamos uma taxa decrescente com o 

nivel de k devido ao caracter decrescente da curva correspondente 

aos rendimentos medios do capital f(k)/k ( ver figura 2.2). 

Dado que tambem no modelo AK a taxa de crescimento de y e igual a 

taxa de crescimento de k verifica-se que nao existe oeste modelo 

dinamica de transi~ao nem propriedade de convergencia do rendimento 

per capita, o que pode considerar-se uma limita~ao do modelo face 

a evidencia empirica referida nos dois capitulos anteriores. 

Uma forma interessante de constatar a ausencia de convergencia no 

3 A formaliza~ao dos modelos apresentados neste capitulo segue 
a terminologia e as conven~oes utilizadas no capitulo anterior, 
pelo que, quando nada e dito em contrario, continuam validas as 
hip6teses ai colocadas: note-se. contudo. o diferente significado 
assumido neste modelo pela variavel K. que ao ter subjacente uma 
amalgama de factores produtivos tao dispares como 0 capital fisico 
eo capital humano coloca grandes problemas empiricos. 
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modelo AK 6 considerar que ele se baseia numa fun~io de produ~io de 

tipo Cobb-Douglas com urn 'capital share' igual a unidade. 

Como vimos no capitulo anterior o coeficiente de convergencia no 

modelo de Solow-Swan era dado por: 1 = -(1-a)(x+n+o). Para urn valor 

de a igual a unidade temos agora urn valor do coeficiente de 

convergencia igual a zero. 

Esta assim pasta em evidencia a importancia que neste contexte 

assume o expoente associado ao factor acumulavel na fun~io de 

produ~io, ou seja, a natureza dos rendimentos marginais do capital 

ao nivel agregado. 

Outra caracteristica importante deste tipo de modelos 6 o facto de 

as interven~oes de politica econ6mica que actuem sabre o valor dos 

parametres ( das preferencias, s, ou da tecnologia, A e o) terem 

urn efeito permanente na taxa de crescimento da economia. 

At6 aqui consideramos uma taxa de poupan~a constante e determinada 

de forma ex6gena ao modelo, isto e, sem o recurso a modeliza9io do 

comportamento optimizante dos consumidores. Fizemo-lo porque, 

apesar de a genera 1 idade dos mode los de cresc imen to end6geno a 

utilizar, esta tecnica nio modifica o essencial das conclusoes que 

se podem extrair a prop6sito do processo de convergencia ou da 

natureza do processo de crescimento em geral. 4 

4 A prop6sito do cepticismo quanta as vantagens do refinamento 
dos modelos de crescimento com a optimiza9io intertemporal do 
consumidor representative A Ramsey pode citar-se a opiniio 
avalizada de Solow(1994, p. 49): "Maybe I reveal myself merely as 
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No entanto, e facil de deduzir que o modele AK com taxa de poupan~a 

end6gena leva a uma taxa de crescimento constante de k e y dada 

por5: 

( 3. 3) (1/6) (A-6-p) 

3.3- Os modelos com externalidades ('spillovers') 

No modele fundador da teoria do crescimento end6geno (Romer, 1986), 

a caracteristica essencial e a ausencia de rendimentos marginais 

decrescentes do capital ao nfvel agregado. 

Esta ausencia fundamenta-se na considerayao da existencia de 

externalidades 'spillovers') associadas aos investimentos das 

empresas em capital fisico ou ( como mais tarde viria a enfatizar 

Romer) em despesas de investigaQao e desenvolvimento. 

Estes investimentos, ou atraves de urn efeito lateral de 'learning 

by doing' 6 ou atraves de urn processo intencional, fazem aumentar 

old-fashioned, but I see no redeeming social value in using this 
construction, wich Ramsey intended as a representation of the 
decision-making of an idealized policy-maker-, as if it were a 
descriptive model of an industrial capitalist economy. It adds 
little or nothing to the story anyaway. while encumbering it with 
unnecessary implausibilities and complexities." 

Mais uma vez aqui a terminologia segue a do capitulo 
anterior. Para uma analise detalhada desta versao do modele linear 
pode, por exemplo, ver-se Barra e Sala-i-Martin(1993, capitulo 4). 

6 Modelizado pela primeira vez por Arrow(1962), e confirmado 
empiricamente par Schmookler(1966) atraves da constataQao de que a 
criayao de patentes ( 'proxy' dos avanQOS do conhecimento) segue de 
perto os investimentos em capital fisico. 
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o nivel de conhecimento tecnol6gico da empresa que os faz. 

Se se considerar que o nivel de conhecimento ( ou a tecnologia) e 

urn bern publico ( nao susceptivel de apropria~ao total ou parcial), 

o seu aumento na empresa em causa propagar-se-a ao resto da 

economia atraves de urn processo de difusao ('spillovers') sem 

qualquer custo ( ou pelo menos, sem urn custo relevante). 

Como resultado deste processo podem verificar-se, ao nivel do 

conjunto das empresas, rendimentos marginais do capital constantes 

ou ate crescentes, que podem suportar o crescimento sustentado da 

economia, sem ter que recorrer-se a uma taxa de progresso tecnico 

ex6gena. 

Mas o expediente mais engenhoso do modele de Romer(1986), que vai 

permitir preservar o contexte de concorrencia perfeita numa 

situa~ao de rendimentos crescentes, e a hip6tese de que cada 

empresa individualmente considerada nao se apercebe dos efeitos 

externos que provoca ( ou nao os tern em conta nas escolhas que 

faz) 7. 

Ternes assim uma situa~ao de rendimentos marginais decrescentes no 

factor acumulavel par cada empresa compativel com rendimentos 

marginais constantes ou crescentes ao nivel da economia. Esta 

'decalage' entre os rendimentos privados e os rendimentos sociais 

do capital ( 

7 Trata-se 
crescimento a 
Marshall ( 1890). 

inexistente no modele linear) faz com que ao 

aqui de aplicar ao 
importante n09aO 

contexte de uma economia em 
de economias externas de 



123 

equilibria competitive do sistema nao corresponda urn 6ptimo de 

Pareto ( por investimento insuficiente das empresas) e abre a porta 

a interven96es de politica econ6mica que incentivem o investimento. 

As caracteristicas essenciais do modelo de Romer(1986) podem ser 

capturadas, em termos formais, pela seguinte fun9ao de produ9ao de 

tipo Cobb-Douglas para a empresa i 8: 

( 3. 4) 

em que K· 
I 

0 stock de 

Y rr«L (l.-a:) rrY 
i = Al.l\.i i I\.· , 

capital da empresa e K e o 

capital do conjunto das empresas, e em que O<a<l e O<y<l. 

stock de 

Note-se que esta fun9ao de produ9ao tern as propriedades da fun9ao 

de produ9ao neo-classica nos inputs da empresa i rendimentos 

marginais decrescentes do trabalho e do capital e rendimemtos 

constantes a escala para aumentos simultaneos destes inputs - mas 

e deslocada pelas decisoes de investimento das outras empresas 

atraves do parametro y, que consubstancia a importancia dos 

'spillovers' tecno16gicos). Se a empresa i nao tiver em 

considera9ao estes 'spillovers' funciona como se estivesse em 

mercados competitivos em que a e (1-a.) sao, respectivamente, a 

parcela do capital e do trabalho no rendimento. 

8 A apresentaQao do mode lo de Romer ( 1986) desta forma e 
influenciada por urn interessante documento de trabalho em que Adams 
e Chadha(1992) se propoem examinar a capacidade de duas classes 
alternativas de modelos de crescimento ( neo-classica e de 
crescimento end6geno) para explicar a exper1encia hist6rica da 
economia dos E.U.A. ( analise 'time-series'), com os resultados a 
darem maior suporte a abordagem tradicional' contrariamente a 
conclusao a que chegam, por exemplo, Gould e Ruffin( 1992) num 
contexte de analise 'cross-section'. 0 que ilustra bern a fase de 
relativa indefinicao em que ainda se encontra a literatura, podendo 
os exemplos contradit6rios deste tipo ser multiplicados. 
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Agregando as fun96es de produ9ao de cada empresa temos a seguinte 

fun9ao de produ9ao da economia: 

( 3 . 5 ) y = AKC«+y) L Cl-«) 

A diferenya desta funyao de produyao face a funyaO de produyaO neo

classica e que tern urn expoente do capital igual a a+y, o que 

implica que a contribui9io deste factor para o produto e maior que 

a sua parcela no rendimento nacional ('capital share'). 

No que diz respeito as implica96es deste modelo no processo de 

crescimento de Jongo prazo e na questao da converg~ncia o aspecto 

essencial a ter em conta reside no valor do expoente do capital a 

nivel agregado, podendo considerar-se duas hip6teses: 

i )- se a+y < 1 ~ existem rendimentos marginais decrescentes no 

factor acumulavel e o modele tern urn comportamento semelhante ao 

modele neo-classico, isto e, embora os rendimentos sociais do 

capital sejam superiores aos rendimentos privados, eles nao sao 

suficientes para gerar urn crescimento sustentado sem se recorrer a 

uma taxa de progresso tecnico ex6geno, e verificar-se-a a 

propriedade de converg~ncia ( absoluta ou condicional) de maior 

crescimento em s i tua96es de maior afastamento 

'steady state'; 

por baixo) do 

ii)- se a+y 2 1, existem rendimentos marginais nao decrescentes do 

capital e o modele pode gerar urn crescimento sustentado sem a 

necessidade de recorrer ao progresso tecnico ex6geno isto e, com 

A constante), sendo que neste caso nao se verificara a propriedade 
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de convergencia atras descrita. 0 caso mais 'c6modo' de tratar e o 

que corresponde a urn valor do expoente de capital igual a unidade, 

ou seja, em que existem rendimentos marginais do capital 

constantes, caso em que se tera uma taxa de crescimento de Iongo 

prazo igualmente constante. No entanto~ no caso de o valor deste 

expoente ser ( mesmo que muito ligeiramente) superior a unidade o 

modele tendera a gerar uma situa9ao de crescimento explosive pouco 

compatfvel com a evidencia empfrica. 9 

Outra das vulnerabilidades deste tipo de modelos e a sua 

dependencia dos efeitos de escala. Se, no caso menos forte, 

existirem rendimentos marginais constantes no capital, existirao 

rendimentos crescentes no conjunto dos factores capital rna is 

trabalho), o que significa que a taxa de crescimento sustentado 

variara no sentido directo da varia9ao da quantidade de trabalho, 

o que e completamente contradit6rio com a evidencia empfrica que, 

se alguma coisa sustenta, e exactamente a rela9ao inversa ( menor 

crescimento econ6mico nos pafses com maior crescimento 

populacional). Deve~ no entanto, dizer-se que esta limitayao pode 

ser super ada se se cons i derar que os e f e it os ext ernos est ao 

associados ao stock de capital por trabalhador e nao ao stock de 

capital 'tout court'. 

Vulnerabilidade mais importante deste tipo de modelos, de acordo 

como pr6prio Romer(1994), eo facto de tratarem a tecnologia e os 

9 Sobre o caracter pouco robusto dos modelos de crescimento 
end6geno devido a elevada sensibilidade a ligeirissimos desvios da 
elasticidade do capital ver alguns calculos muito interessantes 
apresentados em Solow(1994). 
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seus avan~os como urn bern publico puro, isto e, nao susceptive! de 

apropria~ao ( ao menos parcial) pelos agentes que o produzem. Esta 

hip6tese, necessaria para preservar a estrutura de concorrencia 

perfeita dos mod~los, e considerada por este autor completamente 

desapropriada a uma descri~ao realista do funcionamento das 

economias modernas, e a sua supera~ao esta na origem do 

aparecimento do terceiro tipo de modelos de crescimento end6geno a 

que faremos breve referencia na sec~ao seguinte. 

Antes disso, e pela importancia particular de que se reveste no 

contexto do debate sabre a convergencia real entre paises ricos e 

pobres, vale a pena fazer referencia a urn outro modelo de 

crescimento end6geno com externalidades, o modelo de Lucas(1988). 

A preocupa~ao de Lucas(1988) em explicar a enorme disparidade de 

niveis de rendimento per capita numa amostra alargada de paises 

leva-o a introduzir explicitamente na fun~ao de produ~ao agregada 

urn factor que ele considera a chave do crescimento sustentado e que 

e relativamente escasso nos paises menos desenvolidos - o capital 

humano. 

Para alem da disparidade de rendimentos ja referida ha uma outra 

evidencia empirica que sustenta 

constata~ao de que o capital nao 

o procedimento de Lucas: a 

tende a 'voar' dos paises ricos 

para os paises pobres ( vera este prop6sito Lucas,1990) contraria 

as ila~oes extraidas do modelo neo-classico, e pode considerar-se 

urn sintoma da existencia de rendimentos crescentes associados ao 

factor chave do crescimento, justamente o capital humano. 
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A ideia central do modele e pois a existencia de externalidades 

associadas a este factor, ou seja, a considera9ao de que o grau de 

conhecimentos e a competencia tecnica dos membros de uma sociedade 

sao potenciados pelos contactos pessoais com os restantes membros 

dessa sociedade, o que faz com que a produtividade dos factores 

utilizados numa economia varie no sentido directo do grau medio de 

capital humano existente nessa economia. Para clarificar esta ideia 

Lucas refere as vantagens de aglomera9ao em grandes centres urbanos 

( por exemplo Nova York) traduzidas num nivel salarial supe,rior em 

termos relatives. 

A considera9ao do capital humane medic da economia, ou seja, o 

capital humano por trabahador, como o factor que origina as 

externalidades destina-se a evitar os sempre inc6modos efeitos de 

escala. 

Estas hip6teses podem ser formalizadas atraves: 

( 3. 6) 

em que: h 0 capital humane do trabalhador individual 

representative; 1-u e 0 tempo dedicado por esse trabalhador a 

acumula9ao do seu pr6prio capital humane, sendo que u e dedicado a 

actividade produtiva; ~ e o capital humane medic da economia, que 

em equilibrio sera igual a h, mas que convem ser distinguido deste 

por causa do papel especial que desempenha enquanto fonte de 

externalidades ( ou seja, a considera9ao deste efeito externo nao 
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6 feita por cada trabalhador nas suas ecolhas individuais, o que 

dara origem a uma situa~ao identica a do modelo de Romer(1986) de 

nao correspondencia entre o equilibria competitive e o 6ptimo 

social); 

ii)- da seguinte equa~ao de acumula~ao de capital humano: 

( 3 . 7 ) li = b[l-u] h 

0 comportamento dinamico deste modelo 6 bastante mais complexo do 

que o dos modelos sem capital humano 10 , mas do ponto de vista da 

analise do processo de crescimento sustentado e da convergencia 

as conclus6es principais que dele se retiram nao se afastam muito 

das do modelo de Romer(1986): possibilidade de crescimento de Iongo 

prazo sem o recur so a uma taxa de progresso t6cn ico ex6geno e 

suporte te6rico de situa~6es de divergencia no crescimento per 

capita, com os paises a partida menos bern dotados de factores 

produtivos ( em capital humane de uma forma decisiva neste caso) a 

crescerem menos de uma forma permanente. 

3.4 - Os modelos com progresso t6cnico end6geno 

Nos modelos de crescimento end6geno referidos anteriormente a 

caracteristica essencial 6 a ausencia de rendimentos marginais 

decrescentes associados a uma no~ao abrangente do capital. 

10 Para uma analise detalhada da dinamica deste e de outros 
modelos com capital humane, podem ver-se, para al6m dos 'surveys' 
sabre os modelos de crescimento end6geno ja citados, o capitulo 5 
de Barra e Sala-i-Martin(l993) e Mulligan e Sala-i-Martin(1993). 
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Esta ausSncia ~ fundamentada na existSncia de external idades 

positivas associadas ao processo de acumula9ao e permite gerar urn 

cresc imen to sus tent ado no 1 on go prazo) sem a necess i dade de 

recorrer a no9ao de progresso tecnico. 

Ha, no entanto, uma outra visao do crescimento end6geno que 

considera limitada a capacidade explicativa dos modelos com 

externalidades, e que coloca o acento t6nico na ac9ao deliberada 

dos agentes produtivos em permanente busca de vantagens 

tecnol6gicas enquanto fonte essencial do crescimento secular das 

economias industrializadas. A ideia base ~ tornar end6gena a taxa 

de progresso t~cnico que, de uma forma exterior a economia, explica 

no modelo neoclassico o crescimento per capita de 'steady state'. 

A caracterfstica essencial dos 

end6geno, que os distingue de 

mode los 

todos 

com progresso tecnico 

os outros modelos de 

crescimento, ~ o tratamento da tecnologia nao como urn bern p6blico, 

mas como urn bern que, sendo embora nao rival, e ao menos 

parcialmente exclufvel. 

Sendo parcialmente exclufveis, OS a van 9os tecnol6gicos dao 

vantagens a quem os consegue e explicam o refor9o permanente das 

verbas gas tas pe 1 as empresas em Invest iga<;ao e Desenvo 1 vimento. 

Estes avan9os tern urn caracter transit6rio, quer devido aos esfor9os 

de imita9ao dos concorrentes que tendem, mais cedo ou mais tarde, 

a anular as vantagens do inovador, quer atraves do aparecimento de 

uma inova9ao superior que vern destronar a anterior, sendo este 

processo dinamico de 'destrui9ao criadora' shumpeteriano que 
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explica o crescimento sustentado. 

A formaliza9ao das ideias de Schumpeter em modelos de crescimento 

de tipo macroecon6mico coloca urn a dificuldade te6rica e 

metodol6gica cuja superaQao constitui uma das inova96es principais 

dos modelos de crescimento end6geno mais recentes: dado que os 

rendimentos crescentes provenientes dos avan<;;os t~cnicos sao 

internes as empresas que OS produzem ~ necessaria abandonar 0 

quadro de concorrencia perfeita, tao c6modo e tao util enquanto 

suporte essencial dos estudos empiricos usuais ('growth 

accounting') e substitui-lo por urn quadro de concorrencia 

monopo 1 f s t i ca. 11 

Existe uma grande variedade de modelos com progresso t~cnico 

end6geno, cada urn formalizando urn aspecto particular desse fen6meno 

(ou, se quisermos, cada urn utilizando a sua metafora pr6pria): 

expansao da variedade de bens disponfveis ( Romer(1990); Grossman 

e Helpman(1991, capitulo 3); Young,1993), melhoria da qualidade dos 

inputs interm~dios Grossman e Helpman(1991), capitulo 4), 

inova<;;oes que reduzem OS custos de ( Aghion e 

Howitt,1992), incorporaQao da possibilidade de imitaQao dos 

produtos que representam o "estado da arte" Grossman e 

Helpman(l991), capitulo 12); Segerstrom(1991), entre outros). 

Estes modelos nao se enquadram no contexte da chamada controversia 

da convergencia, e por isso nao vao ser aqui objecto de uma analise 

---------------
11 Este avan<;;o metodol6gico da teoria do crescimento s6 foi 

possfvel gra<;;as aos trabalhos de Dixit e Stiglitz(1977) e 
Ethier(1982) desenvolvidos em outros contextos. 
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detalhada12 . :E, no entanto, facil de constatar que a sua leitura 

atenta nos abre caminho para urn mundo de extraordinaria riqueza 

analitica, compatfvel com a grande variedade de experiencias de 

crescimento que a hist6ria nos fornece. 

Assim. se se entende que o motor do crescimento sustentado e, por 

excel~ncia, a acQio deliberada de agentes que inovam em busca de 

proveito pr6prio, que essa busca e relativamente 'intensiva' em 

capital humano e conhecimento, exige avultados meios financeiros e 

pode ser incentivada por medidas de polftica industrial activa, e 

perfeitamente verosimil urn panorama de permanentes disparidades de 

niveis e taxas de crescimento per capita entre paises ou regi6es, 

com vantagens evidentes para os paises mais ricos. 

No entanto, nao sao de excluir situaQ6es de forte crescimento 

relativo em pafses menos desenvolvidos ( 'catching up') assentes 

nas vantagens da difusao/imitaQio tecnol6gicas, particularmente em 

perfodos de grande intensificaQio das trocas com o exterior 

'export led growth') propiciadores dos chamados 'milagres 

econ6micos'. 

Como nio e de excluir tambem a possibilidade de a abertura ao 

exterior de economias mais debeis as colocar num circulo vicioso de 

especializaQio em actividades menos dinamicas, relativamente 

12 Para uma analise detalhada deste tipo de modelos, e para 
alem dos 'surveys' ja citados ( em particular Helpman,1992), podem 
ver-se os capitulos 6 e 7 de Barra e Sala-i-Martin(1993), e 
Grossman e Helpman(1994). Para uma visio crftica destes e de outros 
modelos de crescimento end6geno. ver Malinvaud(1992), Solow(1991 e 
1994) e Pack(1994). 
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intensivas em mao de obra desqualificada ou recursos naturais, com 

evidente penaliza~ao da taxa de crescimento de Iongo prazo ( o que 

nao significa necessariamente menor bern estar que o que 

proporcionaria uma si tua~ao de isolamento ou maior proteccionismo). 

0 contraponto da pluralidade de situa9oes trataveis pelos modelos 

com progresso tecnico intencional, gra~as a riqueza das suas 

hip6teses e a sua sofistica~ao formal, e a dificuldade da sua 

valida~ao empirica, que tern servido de base a algumas criticas mais 

ou menos pertinentes, apesar do merit6rio esfor~o de Caballero e 

Jaffe(1993) em estimar e calibrar urn modelo deste tipo compativel 

com a experiSncia hist6rica de crescimento dos EUA. 

A principal objec~ao de Romer a estas criticas e o seu Snfase 

excessive nos testes empiricos formais ( regressoes entre paises), 

que esbarram com a inevitavel insuficiencia de dados estatisticos, 

sendo que, ·em sua opiniao, tao ou mais importante que os referidos 

testes e o suporte dado aos modelos por outro tipo de evidencia 

empirica, como seja a migra9ao de capital humano dos paises pobres, 

onde e relativamente excasso, para os paises ricos ( Lucas,1988), 

ou a predominancia do comercio intra-sectorial. 

Em refor~o da abordagem tradicional do crescimento de tratar o 

progresso tecnico como uma variavel ex6gena) pode, no entanto, 

recorrer-se evidSncia empirica, constatada par alguns 

historiadores do progresso tecnol6gico, de que a maior parte das 

apl ica~oes prat icas das inven~oes rna is importantes resul tam de 

processes marcados por urn grande grau de incerteza e sao, pelo 
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menos em parte, ' . . . . ' . ' I J 1ntr1nsecamente ImpreVISIVelS . 

3.5 - Modelos de crescimento end6geno com dinamica de transi9ao 

A generalidade dos modelos de crescimento end6geno que temos vindo 

a estudar nao tern a propriedade de rendimentos marginais 

decrescentes dos factores acumulaveis que esta na base da 

existencia de uma dinamica de transi9ao propiciadora da propriedade 

de convergencia. 

Vamos agora apresen tar do is casos part i cu 1 ares de model os de 

crescimento end6geno com dinamica de transi9ao. 

No primeiro caso, o modelo de Jones e Manuelli(1992), existem 

rendimentos marginais decrescentes do capital, mas estes 

rendimentos sao assimptoticamente limitados (algo) acima de zero. 

No segundo caso, o modele de Murphy, Schleifer e Vishny(1989), 

existem equilfbrios multiples devido as propriedades da fun9a0 de 

produ9ao utilizada, e em determinadas circunstancias, pode existir 

uma zona de convergencia compatfvel com crescimento end6geno a 

1 ongo prazo. · 

13 Ver a este prop6sito o interessante artigo da revista 
Economist( 1994,vol.33LnQ7868, pagina 85) a prop6sito da realiza9ao 
em Junho de 94, na Universidade de Stanford, da conferencia 
subordinada ao titulo 'Growth and Development:the economics of the 
21st century', organizada por Ralph Landau e Gavin Wright, onde se 
da particular aten9~0 ao 'paper' ai apresentado por Nathan 
Rosenberg, 'Uncertainty and Technological Change'. 
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Estes modelos, embora interessantes pela variedade de situa~6es que 

introduzem, sao todavia muito dificeis de testar empiricamente. 

3.5.1- Urn modelo com rendimentos marginais do capital decrescentes 

mas limitados acima de zero 

Para compreender a ideia essencial do modelo de Jones e 

Manuelli(1992) e util come~ar por recordar a equa~ao que nos da a 

taxa de crescimento do stock de capial por trabalhador no modelo de 

Solow-Swan ( sem progresso tecnico), deduzida no capitulo 2: 

(2.14) gk = sf(k) /k - (n+6) • 

Na situa~ao de 'steady state' esta taxa e_constante por defini~ao, 

sendo que uma das condi~oes de Inada impoe que ela seja nula no 

caso da fun~ao de produ~ao neo-classsica sem progresso tecnico. 

No entanto, uma condi~ao necessaria e suficiente para que esta taxa 

seja positiva e que o produto medio do capital f(k)/k se mantenha 

acima de (n+o)/s quando k tende para infinito. Ou seja, se se 

considerar que o produto medio do capital, embora decrescente com 

k, atinge urn limite inferior acima de (n+o)/s entao temos uma 

situa~ao em que se verifica a propriedade de convergencia e urn 

crescimento end6geno e sustentado. 

Dado que, se f(k) ..... oo quando k ..... oo, o limite de f(k)/k e igual ao 
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limite de f'(k) 14 , verificamos que a situa9ao anteriormente 

descrita se obtem gra9as a exigencia de que os rendimentos 

marginais do capital sejam inferiormente limitados acima de zero 

(em rigor acima de (n+8)/s ). Esta exigencia viola uma das 

condi9oes de Inada que impoe: 

lim[f1(k)] = 0. 
k-

Urn exemplo simples de uma funt,;ao de produt;ao que assegura as 

condi9oes exigidas pelo modelo de Jones e Manuelli e a seguinte: 

( 3. 8) Y = F(K, L) = AK + BK«Ll-a. 

em que A>o, B>O e O<a<l. 

Trata-se de uma combinat;ao das funt;oes AK e Cobb-Douglas, que exibe 

rendimentos constantes a escala, rendimentos marginais decrescentes 

no capital e no trabalho, mas em que o trabalho nao e urn input 

essencial a produt;ao, ja que F(O)>O, e em que os rendimentos 

marginais do capital tendem para A e nao para zero. 

Em termos per capita esta funt;ao fica: 

( 3 . 9 ) 
y = f(k) = Ak + Bka.. 

0 produto media do capital ( decrescente com k mas tendendo para A 

quando k tende para infinito) e dado par: 

14 Pela aplica<;ao da J{egra de I 'Hopital. 
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(3.10) f(k) I k = A + Bk-(1-ll). 

A taxa de crescirnento de k ( igual a taxa de crescirnento do produto 

per capita), obtida a partir da equa9ao (2.14), e entao: 

( 3 . 1 1 ) gk = gY = sA + sBk- c1 -a.> - (n+~) • 

Em terrnos graficos15 , esta taxa e dada pela diferenc;:a entre urna 

curva decrescente em k e a recta correspondente a (n+o). Quando k 

tende para infinite a curva do produto rnedio do capital tende para 

a constante positiva sA, e se se colocar a hip6tese de que sA e 

superior a (n+o) temos urna situac;:ao de crescimento end6geno a Iongo 

prazo compatfvel com urna dinamica de transi9ao geradora da 

propriedade de convergencia. 

Pode pois concluir-se que o modelo de Jones e Manuelli e urn modelo 

com urn cornportamento semelhante ao modelo neo-classico na fase de 

transic;:ao mas que se torna urn modelo 'assimptoticarnente linear' 

no longo prazo. 

3.5.2- Urn modelo com equilfbrios multiples ( a 'armadilha da 

pobreza') 

Urn modelo interessante para o estudo da questao da convergencia do 

rendirnento per capita entre os pafses ricos e os paises pobres e 

que pode em determinadas circunstancias gerar crescirnento end6geno 

------·--------
15 Ver figura 3.2. 
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compatfvel com uma dinamica de transi9ao eo modelo de equilibrios 

multiples de Murphy, Schleifer e Vishny(1989), baseado na no~ao de 

'big push' de Rosenstein-Rodan e no modelo de Arthur Lewis(1954). 

A ideia chave deste modelo e a existencia de urna fun9ao de produ~ao 

com urna zona inicial de rendirnentos rnarginais do capital 

decrescentes ( correspondente a urna fase incipiente do 

desenvolvimento) a que se segue urna zona de rendirnentos crescentes 

( por capacidade de aproveitamento de econornias de escala) que 

depois volta a dar Iugar a uma zona de rendirnentos decrescentes 

(correspondente a uma fase de desenvolvimento rnaduro da econornia). 

Se, nest a ultima zona, os rendirnentos rnarginais tenderern 

assirnptoticarnente para urn limite inferior ( algo) acirna de zero, 

teremos a possibilidade de existencia de urn crescirnento end6geno 

sustentado semelhante ao do modelo de Jones e Manuelli. 

Na figura 3.3 representa-se a taxa de crescimento de uma economia 

com estas caracterfsticas, sendo de salientar a existencia de urn 

equilibria de crescimento nulo estavel correspondente a urn baixo 

nfvel do stock de capital ( armadilha de pobreza) a que se segue urn 

'steady state' instavel numa fase interrnedia e depois urn novo 

equilibria estavel para urn valor de k elevado. 

Como pode verificar-se na figura este ultimo equilibria pode 

assumir duas formas: urn crescimento nulo se o rendimento media do 

capital descer abaixo do valor (n+o) ( caso em que se verificaria 

a propriedade de convergencia na vizinhan9a desta zona)~ urn 
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crescimento end6geno a taxa constante se o rendimento medio do 

capital for limitado inferiormente acima de (n+o). 

A mensagem essencial deste modele e que sera de esperar uma 

distribui~ao bipolar dos nfveis de rendimento per capita dos 

paises, sendo necessaria urn grande esfor~o de investimento ( 'big 

push') para colocar uma 

'virtuosa', is to e, 

economia 

para urn 

pobre na zona de convergencia 

equilibria a urn nfvel de 

desenvolvimento mais elevado. 

Apesar das ja referidas dificuldades em testar empiricamente este 

modele e em fundamentar teoricamente uma fun~ao de produ9ao 

agregada com estas caracterfsticas) existe alguma evidencia 

empfrica que aponta no sentido da distribui~ao bipolar dos 

rendimentos per capita dos pafses e que sustenta, em certa medida, 

a admissibilidade da existencia dos chamados 'clubes de 

convergencia', sendo particularmente importantes neste contexte os 

trabalhos de Alam e 

Chatterji(l992), Durlauf 

Tamura(1991). 

Naseer(1992), Barro e Lee(1994), 

e Jonson(l992), Quah(l992,1993a e b) e 

Ao nivel te6rico, a possibilidade de existencia de equilibrios 

multiples tern sido, nos ultimos anos, urn importante objecto de 

investiga~ao, merecendo destaque, entre outros, os trabalhos de 

Arthur(1989), Azariadis e Drazen(1990), 

Garretsen(1992,1993), Durlauf(l991,1993), King e 

Krugman(1991a,1992) e Matsuyama(1991). 

Brackman e 

Robson(1989), 
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Figura 3.1: A dinamica do Modelo Linear ( 'AK Model') 

sA 

(n+o) 

..... .... .. .. - , , " k 

Figura 3.2: A dinamica do Modelo de Jones e Manuelli 

-------- sf(k)/k 
sA 

(n+o) 

k 

Figura 2.3: A dinamica do Modelo de Murphy, Schleifer e Vishny 

(n+o) 

* k baixo * k medio k 

(estavel) (instavel) (estavel) 
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CAPITULO 4: A ABORDAGEM 'POST-KEYNESIANA' 

4.1- Introduc;:ao 

A teoria do crescimento neo-classica e os modelos de crescimento 

end6geno centram a sua atenc;:ao na analise dos factores do lado da 

oferta, pressupondo que existe uma plena e eficiente utilizagao dos 

recursos produtivos disponiveis e que a procura se ajusta ao nfvel 

da produc;:ao ( equilibria geral). 

Neste contexto, os factores determinantes do crescimento de longo 

prazo sao a taxa de crescimento da mao de obra e o aumento da sua 

eficit~ncia progresso t ecn i co) , sendo o aumen to do stock de 

capital endogenamente determinado. 

Em oposic;:ao a esta visao do crescimento os autores de inspira<;:ao 

keynes i ana cent ram a sua at en<;:ao nos fact ores que de t ermi nam o 

nivel de procura efectiva, cujo crescimento e, em sua opiniao, o 

elemento essencial a que a oferta, dentro de certos limites, se vai 

ajustando. 

Subjacente a visao 'post-keynesiana' do crescimento econ6mico, e 

para alem do argumento de que o investimento e o progresso tecnico 

sao em larga medida end6genos ao sistema, esta a constatac;:ao da 

existencia de uma grande quantidade de recursos disponfveis ao 

longo do processo de desenvolvimento dos pafses mais 

industrializados ( largas reservas de mao de obra sub-utilizada na 
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agricul tura e pequeno comercio no imediato post-Guerra1 , forte 

movimento de imigra~ao nas decadas de 50 e 60, aumento do 

desemprego a partir de 1973), o que faz super que nestes pafses o 

crescimento raramente tera estado restringido pelo lado da oferta. 

Torna-se poi s necessar i o, na 16g i ca da abordagem 'post -keynes i ana' , 

encontrar no lado da procura as explica~oes para as disparidades de 

crescimento dos paises desenvolvidos. 

Para uma analise exaustiva e actualizada desta abordagem, cujos 

autores mais significativos sao Kaldor e Thirlwall, pede ver-se 

McCombie e Thirlwall(1994). 2 

Neste capitulo, e pela sua relevancia para a questao da 

convergencia/divergencia dos niveis e taxas de crescimento do 

produto per capita entre paises ou regioes, vao destacar-se dois 

conceitos-chave: 

i) a lei de Verdoorn ou segunda lei de Kaldor ( Kaldor,1966) e os 

rendimentos crescentes que lhe estao subjacentes ( particularmente 

fortes no sector secundario), que aponta no sentido do 

aprofundamento das disparidades de rendimento per capita 

beneficiando cumulativamente os pafses ou regioes que conseguem 

1 A natureza dual das economias industrializadas nesta 
foi modelizada por Arthur Lewis(1954) e confirmada por 
importantes estudos de Kindelberger(1967) e Cornwall(1977) e 
trabalhos de Kaldor(1966,1975). 

epoca 
do is 

pelos 

2 Como exemplo de aplica~oes recentes da abordagem 'post-
keynesiana' do crescimento econ6mico podem citar-se: 
Atesoglu(1993a,b;1994); Bairam(l988, 1991); Bairam e 
Dempster(1991); Drakopoulos e Theodossiou(l991); Michl(1985). 
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obter uma vantagem inicial; 

ii) a taxa de crescimento de equilfbrio da Balan9a de Pagamentos ( 

'balace-of-payments constrained growth rate' e como lhe chama 

Thirlwall(1979), o autor que primeiro a formulou), que e o 

equivalente dinamico do multiplicador do comercio externo de 

Harrod(1933) e que tambem sustenta a tese da diverg@ncia dos niveis 

de rendimento, tendendo a dar vantagem aos pa:lses que tern uma 

estrutura produtiva em que predominam bens com uma elevada 

elasticidade rendimento da procura, e que sao OS bens em que e 

determinante, nos mercados internacionais, a 'competitividade nao

pre9o' ( qualidade, design, prazos de entrega, servi9os post-venda, 

etc. ) . 

Quer num caso quer noutro 

atribufdo pelos autores 

e importante destacar 0 papel 

de inspira9a0 keynesiana a 

central 

analise 

sectorial, o que torna a modeliza9ao das transforma9oes estruturais 

associadas ao processo de desenvolvimento dos pa:lses uma componente 

essencial da explica9ao do seu crescimento macroecon6mico. 

4.2 - A Lei de Verdoorn e a visao kaldoriana do crescimento 

Uma das caracterfsticas essenciais do pensamento econ6mico de 

Kaldor e a de que as diferentes actividades produtivas nao podem 

ser representadas por uma fun9ao de produ9ao comum ja que existem 

bens cuja produ9ao esta sujeita a existencia de rendimentos 

marginais decrescentes essencialmente na agricultura e nos 
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servigos) e bens produzidos com rendimentos crescentes a 

generalidade dos hens industriais). 

A existencia de economias de escala estaticas ( internas a firma) 

e dinamicas ( 'learning by doing' e 'spillovers' tecnol6gicos) no 

sector secundario esta na base da chamada lei de Verdoorn: a forte 

correlagao positiva entre o crescimento da produtividade do 

trabalho e o crescimento do produto na industria, correlagao que 

parece nao ser significativa nos outros sectores da economia. 

Se ao dinamismo interno do sector secundario juntarmos os ganhos de 

produtividade resultantes da transferencia de mao de obra sub-

empregada noutros sectores facilmente concluimos que existe uma 

forte correlagao positiva entre o crescimento do produto industrial 

( eo seu peso relativo) eo crescimento do produto total, e, por 

sua vez, quanto maior o crescimento do produto total maior o 

aumento da produtividade global da economia. 

E esta a ideia central dos modelos de crescimento cumulative que 

veem o desenvolvimento como urn processo gerador de desigualdades 

entre urn Norte industrializado e progressive e urn Sul produtor de 

hens primarios e cada vez mais empobrecido. 3 

Outra caracteristica importante da analise de Kaldor e a de que o 

crescimento e, em ultima instancia, determinado pelas solicitagoes 

da procura aut6noma ao sector dinamico da economia ( a industria), 

3 Como exemplos significativos deste tipo de modelos podem 
citar-se Myrdal(1957) e Hirschman(1958). 
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em economi a fechada), e 

economia aberta), sendo 

facilmente compreensivel que, num contexte 'kaldoriano', as 

rela96es comerciais entre paises com estruturas produtivas 

distintas venham agravar cumulativamente as desigualdades iniciais. 

Antes de formalizarmos os argumentos de Kaldor num modelo que nos 

permita quantificar os efeitos da lei de Verdoorn nas diferen9as de 

crescimento entre paises e conveniente introduzir urn novo conceito, 

a taxa de crescimento de equilibria da Balan9a de Pagamentos. 

4.3- A taxa de crescimento de equilibria da Balan9a de Pagamentos 

A taxa de crescimento de equilibria da Balan9a de Pagamentos, que 

e, como veremos, o equivalente dinamico do multiplicador de 

comercio externo de Harrod, e urn conceito formalizado por 

Thirlwall(1979) para explicar, no contexte de uma visao do 

crescimento determinado pel a procura, as disparidades de 

crescimento das economias desenvolvidas no p6s-guerra. 

Considere-se a seguinte expressao para o equilibria da balan9a de 

pagamentos transac96es correntes) medido em pre9os internes: 

( 4 . 1 ) 

em que X e M sao a quantidade de exporta96es e importa96es; Pd e o 

pre9o das export a96es em moeda nac ion a 1 ; Pr e o pre9o das 

importa96es em moeda estrangeira; e E e a taxa de cambia ( pre9o da 

moeda estrangeira em moeda nacional). 



145 

Em termos dinamicos, a condic;:ao para o equilibria da balanc;:a ao 

Iongo do tempo e dada por: 

( 4. 2) Pd + x = Pr + m + e 

em que as letras minusculas representam as taxas de variac;:ao 

(continuas) das respectivas variaveis. 

Consideremos que a quantidade de importac;:oes e dada pela seguinte 

func;:ao-procura: 

( 4. 3) PEV 
M=a(-r-) y-'f 

pd 

em que: a e uma constante positiva; * < 0 e a elasticidade-prec;:o da 

procura de importac;:oes; Y e o rendimento nacional e 7t > 0 e a 

elasticidade-rendimento da procura de importac;:oes. 

A taxa de crescimento das importac;:oes e: 

(4.4) 

Consideremos a seguinte func;:ao-procura das exportac;:oes: 

( 4. 5) 
p 1J 

x = b(-d-> z« 
PrE 

em que: be uma constante positiva; ~ < 0 e a elasticidade-prec;:o da 

procura para exportac;:oes; Z e o rendimento do Resto do Mundo; e 

e > 0 e a elasticidade-rendimento da procura para exportac;:oes. 

A taxa de crescimento das exportac;:oes e: 
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( 4. 6) x = T) (pd - Pr - e) + ez 

Subs tit u indo as ex pressoes das tax as de cres c i men to das import ac;:oes 

e exportac;:oes na equac;:~o (4.2) de equilfbrio dinimico da balanc;:a de 

pagamentos obtemos a taxa de crescimento do produto que e 

compatfvel com o equilfbrio das contas externas, a que Thirlwall 

chama a taxa de crescimento de equilfbrio da balanc;:a de pagamentos, 

( 4. 7) YB = 
(1 + T) +lfr} (pd -Pr-e)+ ez 

1t 

Desta express~o podem retirar-se alguns resultados interessantes e 

bern conhecidos acerca do crescimento em economia aberta: 

i) uma inflac;:~o interna superior a inflac;:~o externa faz diminuir a 

taxa de crescimento de equilfbrio da b.p. quando a soma das 

e 1 as tic idades-prec;:o da procura de import ac;:oes e export ac;:oes e 

superior a unidade em valor absolute, ou seja, quando f!+~l > 1; 

i i ) uma de sva 1 or i za<;:~o continua e > 0 melhora a taxa de 

crescimento de equilibria da b.p. sea soma das elasticidades-pre<;:o 

da procura de importa<;:oes e exporta<;:oes e superior a unidade em 

valor absolute, ou seja, se se verifica a condi<;:~o de Marshall-

Lerner; no entanto. deve referir-se que uma desvalorizac;:~o pontual 

n~o tern urn efeito permanente em~; 

iii) urn aumento do crescimento mundial faz aumentar a taxa de 
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crescimento de equilibria interna, mas o efeito desse aumento 

depende criticamente do valor de e, a elasticidade rendimento da 

procura para exporta9oes; 

iv) a taxa de crescimento de equilibria da b.p. varia no sentido 

inverso do valor de n, a elasticidade rendimento da procura de 

Para calcular a taxa de crescimento de equilibria da b.p. atraves 

da expressao (4.7) e necessaria proceder a estima9ao de uma serie 

de parametros, o que implica a recolha de uma vasta quantidade de 

dados de dificil obten9ao . 
.... 

No entanto, se se colocar a hip6tese de que os pre9os relativos, 

medidos numa moeda comum. sao constantes ao Iongo do tempo, a 

f6rmula de calculo de y8 simplifica-se bastante: 

( 4. 8 ) YB = ez 
1t 

= 
X 

1t 

Esta expressao diz-nos que a taxa de crescimento de equilibria da 

b.p. e dada pelo quociente entre a taxa de crescimento das 

exporta96es e a elasticidade rendimento da procura de importa96es4, 

e segundo Thirlwall ela explica com razoavel aproxima9ao as 

diferen9as de crescimento das economias industrializadas no p6s-

guerra ( pelo menos ate ao inicio da decada de 70), dai que possa 

ser considerada uma regularidade empirica merecedora do epiteto 

4 E facil verificar ( ver anexo 4.3.1) que este resultado eo 
equivalente dinamico do conceito de multiplicador do comercio 
externo deduzido pela primeira vez por Harrod(l933). 
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kaldoriano de 'facto estilizado' ou lei ( os autores da corrente 

keynesiana chamam-lhe Lei de Thirlwall). 5 

As implicayoes deste resultado para a analise das disparidades de 

crescimento entre paises ou regioes sao claras: crescem mais os 

paises que tern uma elasticidade rendimento da procura para 

exportac,;:oes relativamente elevada e/ou uma elasticidade rendimento 

da procura de importac,;:oes relativamente baixa. 

A mensagem principal em termos de definic,;:ao da politica econ6mica 

e a de que para obter urn crescimento forte e sustentado sem criar 

desequilibrios nas contas com o exterior nao e determinante a 

manipulayao do instrumento cambial ( efeitos de curta prazo) mas 

sim melhorar a estrutura produtiva atraves de uma politica 

industrial que a media e longo prazo) incentive a produc,;:ao de 

bens com uma elasticidade rendimento da procura elevada. 

Como seve, embora privilegie a explicac,;:ao do crescimento pelo lado 

da procura, a abordagem 'post-keynesiana' nao menospreza a 

importancia da oferta, pondo o acento t6nico no fortalecimento da 

competitividade nao-prec,;:o ( qualidade, design, prazos de entrega, 

marketing, servic,;:os p6s-venda), que eo aspecto essencial no case 

5 Esta regularidade empirica foi igualmente posta em realce 
par Krugman(1989), que lhe chama 'a regra dos 45-graus' per 
implicar que o crescimento de urn pais relativamente ao crescimento 
de todos os outros sera equi-proporcional ao ratio da elasticidade 
rendimento da procura para as suas exportac,;:oes e da elasticidade 
rendimento da procura das suas importac,;:oes, ou seja: y/z = E/~. 0 
que divide os dois autores e a interpretac,;:ao do sentido de 
causalidade: das taxas de crescimento para as elasticidades no case 
de Krugman; das elasticidades para as taxas de crescimento no case 
de Th i r I wa 1 I . 
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dos bens com elevada elasticidade rendimento da procura. 

Ate aqui considerou-se que a economia partia de uma situa9ao de 

equilibrio das contas externas e que o crescimento da economia ao 

Iongo do tempo nao punha em causa esse equilibrio. 

Uma das objec~oes que se podem fazer a esta analise e a de que um 

pais pode crescer com desequilibrio da b.p. desde que receba fluxos 

de capital do exterior ( situa9ao caracteristica da generalidade 

dos paises menos desenvolvidos). 

A generaliza~ao do modelo anterior a uma situa~ao de desequilibrio 

das contas externas, feita pela primeira vez em Thirlwall e 

Hussain(1982), e formalmente apresentada no anexo 4.3.2. Deve, no 

entanto, salientar-se que a sua capacidade explicativa encontra 

1 imi tes 6bvios no facto de, apesar de em termos te6ricos ser 

possivel conceber uma situa~ao em que o crescimento de urn pais 

dependa em ultima instancia da importa9ao crescente de capitais, em 

termos praticos ser insustentavel a degrada~ao ilimitada da balan9a 

de pagamentos ( na abordagem neo-classica esta situa~ao e a partida 

excluida atraves da introdu~ao da chamada 'non-Ponzy game 

condition', como vimos no Capitulo 2). 

Finalmente, e para melhor visualizar as consequencias da lei de 

Verdoorn ao nivel dos diferenciais de crescimento das economias 

abertas ao exterior, vamos formalizar a visao kaldoriana do 

crescimento, sem e com a restri9ao de equilfbrio da balan~a de 

pagamentos. 



4.4 - 0 Modelo de Kaldor de crescimento determinado pelas 

exporta96es ('export led growth') 
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Os aspectos essenciais da visao do crescimento de Kaldor podem ser 

formalizados atraves do seguinte modelo: 

( 4. 9) Y = yx 

(4.10) 

(4.11) 

(4.12) I= Ia + ly 

em que: 

i) a taxa de crescimento do produto e determinada pela taxa de 

crescimento das exporta96es atraves do multiplicador do comercio 

externo; 

ii) a taxa de crescimento das exporta96es e a que resulta da fun9ao 

procura anteriormente descrita; 

iii) o crescimento dos pre9os internos e determinado a partir da 

seguinte equa~ao: 

(4.13) p d = ( W/ R) ( T) I 

em que We o nivel dos salarios nominais; Rea produtividade media 
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do trabalho; e T ~ o factor de mark-up sobre os custos salariais 

unitarios; 

iv) a taxa de crescimento da produtividade do trabalho tern uma 

componente aut6noma, ra, e uma componente end6gena que reflecte os 

efeitos da lei de Verdoorn e torna o modele 'circular': quanto 

maior ~ a taxa de crescimento do produto maier e o crescimento da 

produtividade e menor o crescimento dos custos, o que proporciona 

urn maior crescimento das exportayoes e do produto. 

Se se considerarem ex6genos os preyos externos, a taxa de cambio e 

o crescimento do produto no Resto do Mundo, obt~m-se a seguinte 

forma reduzida da taxa de crescimento do produto determinada 

pelas exportayoes): 

(4.14) 

Verifica-se pois que, dado o sinal negative de T), o aumento do 

coeficiente de Verdoorn tern urn efeito positive no crescimento da 

economia, e a introduyao de 'lags' no modele facilmente poderia 

mostrar o efeito cumulative que este coeficiente provocaria no caso 

de duas economias a partida identicas, mas em que uma conseguisse 

uma vantagem inicial por exemplo urn aumento da elasticidade 

rendimento da procura pelas suas exporta9oes). 
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4.5- A restri~~o de equilibria da Balan~a de Pagamento~ nhfu modele 

com rendimentos crescentes 

Uma das objec~6es que se podem colocar ao modele anterior reside no 

facto de a taxa de crescimento do produto ser calculada sem ter em 

considera~~o a condi~ao de equilfbrio das contas externas, que como 

vimos anteriormente, e no medic e Iongo prazo urn requisite 

indispensavel para urn crescimento sustentado. 

Se combinarmos a expressao do equilibria dinamico da balan~a de 

pagamentos ( 4. 2) ( bern como as express6es para o crescimento das 

importa~6es e exporta~6es atras deduzidas) com o mecanisme de 

forma~~o de prec;os resu 1 tan t e da ap 1 i cac;~o da 1 e i de Verdoorn, 

obtemos urn modele de crescimento cumulative com equilibria das 

contas externas. 

A taxa de crescimento do produto com equilfbrio da balan~a de 

pagamentos e neste case a seguinte: 

(4.15) YB = 
( 1 +fJ +1fT) [W-I a +'t -pf-e] +ez 

1t +l (l+fJ +llf) 

A compara9~0 entre esta express~o e a expressao (4.7). que nos da 

a taxa de crescimento do produto com equilibria da b.p. na vers~o 

do modele sem 'cfrculo virtuoso', permite-nos concluir que o 

coeficiente de Verdoorn tern urn efeito positive no crescimento de 

equilibria da economia se a componente entre parentesis no 

denominador da express~o ( 4. 15) for negat iva, ou seja, se se 

verificar a condic;~o de Marshall-Lerner ( :TJ+t:>1). 
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ANEXO 4.3.1: 0 multiplicador do comercio externo de Harrod e a taxa 

de crescimento com equilibria da Balan9a de Pagamentos. 

Para deduzir o conceito de multiplicador do comercio externo 

Harrod(1933) considera urn modelo muito simples, sem investimento 

nem gastos do estado: 

( A4. 1 ) Y = C + X - M 

em que 0 equilibria da balan9a e assumido a partida: 

(A4.2) X = M 

Com a fun9ao de importa96es dada por: 

(A4.3) M = Mo + I!Y, 

temos: 

(A4.4) X = Mo + I!Y, 

ou seja: 

(A4.5) 

0 multiplicador de comercio externo estatico e dado por: 

( A4. 6) 
aY 
ax 

aY 1 = = 
aM J.L 

A 'dinamiza9ao' desta expressao pode obter-se multiplicando o 

primeiro membro por X/Y e o segundo por M/Y 

defini9ao, X=M): 

(A4.7) aY X 
ax Y 

aY M 
= 

aM Y 

Esta expressao e equivalente a: 

(A4.8) aY 
y 

= AX ( aY M) 
X aMY 

AX 1. = ---, X 1t 

ja que, por 

e diz-nos que a taxa de crescimento do produto que assegura o 

equilibria das contas externas e igual a taxa de crescimento das 
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exporta~oes vezes o inverse da elasticidade rendimento da procura 

de importa~oes. Subjacente a este resultado esta, como vimos na 

sec~ao 4.3, a constancia dos termos de troca e a ausencia de fluxes 

de capital. 

ANEXO 4.3.2: A taxa de crescimento com desequilfbrio na Balan9a de 

Pagamentos. 

A Balan9a de Pagamentos numa situa9ao de desequilfbrio pode 

representar-se da seguinte forma: 

(A4.9) 

em que F e o valor dos fluxes de capital nominais ( em moeda 

nacional); com F < 0 temos uma situa9ao de deficit na Balan9a de 

Transac~oes Correntes entrada de capi tais); com F > 0 esta 

Bal~an~a tern urn superavit ( saida de capitais). 

Consideremos R = PdX + F, o valor total das receitas externas, e 

8 = PdX/R e (1-8) = F/R, o peso nessas receitas das exporta~oes e 

dos fluxos de capital, respectivamente. 

A expressao da Balan9a de Pagamentos em taxas de crescimento sera: 

(A4.10) 8(pd+x) + (1-8)f = Pr + m +e. 

Se combinarmos esta expressao com as equa~oes das taxas de 

crescimento das exporta~oes e importa~oes atras deduzidas, podemos 

calcular a taxa de crescimento restringida pela balan9a de 

pagamentos na situa~ao de desequilibrio das contas externas: 



(A4.11) Ys = 
(6TJ+llr) <Pa-e-pr) + <Pa-e-pt) +6ez+ (1-6) (f-Pa> 

7t 

155 

A analise do lado direito desta equa~ao permite-nos concluir que a 

taxa de crescimento restringida pela b.p. resulta da conjuga9ao de 

4 tipos de efeito: i) o efeito em volume das altera~oes dos pre9os 

relativos; ii) o efeito dos termos de troca; iii) o efeito das 

altera~oes no rendimento do resto do mundo; iv) o efeito da taxa de 

crescimento dos fluxos de capital. 

No caso mais simples) de se considerarem constantes os termos de 

troca a expressao de y8 vira: 

(A4.12) 
6ez + ( 1 - a) ( f - p a> 

Ys = 

e se considerarmos mais uma vez a hip6tese simplificadora de que 

ez = x, teremos: 

A(4.13) 
6x + (1 - 6) (f - Pa> 

= Ys 
7t 

Esta expressao diz-nos que a taxa de crescimento restringida pela 

b.p. com desequilibrio das contas externas e dada pelo ratio entre 

a soma ponderada das taxas de crescimento das exporta~oes e dos 

fluxos de capital reais e a elasticidade rendimento da procura de 

A diferen~a entre a taxa correspondente ao equilibria da balan~a de 

transac~oes correntes ( y8 = x/n) e a taxa com desequilibrio e a 

seguinte: 



( A4. 14) 
( 1 - 6} (pd + X - f) 

1t 
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Donde se conclui que para conseguir uma taxa de crescimento 

superior a que permite uma situac;:ao de equilibria das contas 

externas e necessaria que o fluxo de entradas de capital em termos 

reais seja superior ao crescimento das exportac;:oes. 

E se esta situac;:ao de desequilfbrio crescente da balanc;:a e 

dificilmente sustentavel a Iongo prazo, nada impede que ela se 

verifique no curto ou medic prazo, e e tambem perfeitamente 

verosimel a situac;:ao contraria, ou seja, que urn pais tenha durante 

largos perfodos de tempo uma taxa de crescimento inferior a taxa de 

equilibria externo, acumulando des sa forma crescentes 

disponibilidades sobre o exterior. 
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CAPiTULO 5 - A ABORDAGEM EVOLUCIONARIA 

5.1 - Introduc;.:ao 

Neste capitulo vamos fazer referencia a forma como a questao da 

disparidade das taxas de crescimento entre pafses e tratada por 

alguns autores que se enquadram na chamada teoria econ6mica 

'evolucion&ria' ("evolutionary economics"). 

Esta corrente ( paradigma?) alternativa ou heterodoxa, que tern como 

referencia fundamental o pensamento econ6mico de Schumpeter e se 

desenvolve a partir do trabalho seminal de Nelson e Winter(1982), 

cimenta-se no descontentamento com o paradigma neo-classico, 

particularmente com a forma como ai sao tratadas as quest6es 

ligadas ao processo de criac;.:ao e difusao das tecnologias. 1 

A sua critica incide em dois conceitos essenciais a formalizac;.:ao 

dos modelos de tipo neo-classicos, velhos ou novas: a racionalidade 

e o equilibria intertemporal. 

Ao caracter redutor da noc;.:ao de agente representative com previsao 

perfeita ou expectativas racionais ( maximizante do lucro no caso 

da firma) a abordagem evolucion&ria contrapoe a noc;.:ao de 

racionalidade limitada ( Simon, 1986) ( as firmas procuram aumentar 

Inicialmente dispersa por trabalhos de autores com 
motivac;.:6es e metodologias diferenciadas a abordagem evolucion&ria 
teve como primeira tentativa de unificac;.:ao e sintese a obra 
colectiva editada por Dosi et al.(1988). 
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os 1 ucros sao 'profit seeking') atraves de regras de conduta 

pr&ticas ("rules of thumb") adequadas A informa~ao de que disp6em). 

Em vez de concentrar a aten~ao nas situa~oes de equilibria 

intertemporal pouco propfcias ao entendimento da mudanga a 

abordagem evo 1 uc ionar ia en car a o mercado como urn processo de 

selec~ao que premeia os mais aptos e penaliza os mais fracos ( de 

acordo com uma qualquer no~ao de competitividade) e de que resulta 

uma especie de 'auto-organiza9ao' do sistema propiciadora de 

'steady states' compatfveis com o movimento e a mudan9a. 

Na an& lise do cresc imen to econ6mi co os au to res 'evo 1 uc ionar ios' 

colocam o acento t6nico no progresso tecnico entendido nao como uma 

varia ve 1 suscept f vel de ser par arne t r i zada mas como urn processo 

dinamico e complexo de interac9ao entre agentes diferenciados em 

contextos institucionais precisos. 

Urn dos grandes obstaculos a consolida~ao e expansao da abordagem 

evolucionaria foi e continua a sera dificuldade de formaliza~ao da 

riqueza das suas ideias em modelos claros, elegantes e integrados 

num todo coerente, 2 embora se tenha assistido nos ultimos anos a 

urn progresso significativo neste sentido ( ver, por exemplo, Dosi 

et al.(1990), Hodgson e Screpan t i. eds. ( 1991) , Blaas e 

Foster , eds . ( 1 9 9 2) , Witt,ed.(1993), Hall(1994), Silverberg e 

2 A este respeito vale a pena destacar a Iucida contribui~ao 
de Nelson(1994) para a analise dos meritos relatives da teoria do 
crescimento formal ( neo-cl&ssica) e da chamada 'teoria 
apreciativa', sendo af claramente exemplificado que muitos dos 
avan9os atribuidos a 'nova' teoria do crescimento eram h& muito 
tempo objecto de tratamento nao formal pelos mais diversos autores. 
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Para o que aqui mais nos interessa, isto e, a abordagem das 

disparidades de crescimento entre pa:ises do ponto de vista dos 

autores da corrente evolucionaria, seleccionamos alguns modelos 

( Fagerberg(1988), Verspagen(1991,1992), Dosie Fabiani,1994), que 

nos permitem concluir que a ideia-chave e a diversidade de 

resultados poss:iveis. 

Em resumo. da ac9ao do bin6mio inova9ao-difusao 

imita<;::ao) em contextos caracterizados pela existencia de 'gaps' 

tecnol6gicos de varias dimensoes e com diferen~as institucionais 

patentes em distintas capacidades de aprendizagem ( ou absor<;::ao) 

resulta a possibilidade de varios padroes de crescimento originarem 

situa<;::oes de "catching up", "overtaking" ou "falling behind". 

5.2- 'Gaps' tecnol6gicos eo bin6mio Inova~ao-Difusao: Uma analise 

macroecon6mica 

Nesta sec<;::ao vamos apresentar dais modelos muito simples, de tipo 

macroecon6mico e que nao tern uma fundamenta<;::ao evolucionaria 

explicita ( Fagerberg(1988) e Verspagen,1991). 

0 objectivo principal destes modelos e analisar as diferen~as de 

crescimento entre paises provocadas pela conjuga~ao de tres 

factores: i) a cria~ao de tecnologia (inova~ao); ii) a difusao de 

tecnologia para o exterior iii) a capacidade de 
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explorar os beneficios do conhecimento. 

Apesar de tratarem as questoes ligadas a tecnologia de uma forma 

rnuito simplificada, estes modelos tern, face a teoria do 'catching 

up' tradicional, a vantagem de considerar os efeitos da performance 

inovativa de cada pais, nao limitando a inovaQao ao pais lider. 

Como veremos jade seguida este procedimento enriquece a analise 

permitindo gerar uma interessante diversidade de padroes de 

crescimento. 

5.2.1- A importincia das actividades de inovaQao nos paises 

'seguidores' 

Tendo como objectivo essencial ilustrar a importancia das 

actividades inovativas de cada pais para o seu posicionamento 

dinamico no 'ranking' dos niveis de produtividade a analise de 

Fagerberg(1988) parte da seguinte equaQao: 

( 5 • 1 ) Q = Z D 11 Na C t , 

em que: Q e nivel de produQao de urn pais; z e uma constante 

positiva; D e o nfvel de conhecimento (know-how tecnol6gico) 

difundido do exterior para esse pais; N e o nivel de conhecimento 

criado no pais act ividade tecnol6gica nacional); e C e a 

capacidade do pais em explorar os beneficios do conhecimento 

(nacional ou do exterior). 

Diferenciando e dividindo por Q temos: 

(5. 2) q = ad + Bn + ~c, 

em que as letras min6sculas representam taxas de crescimento. 
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Se se colocar a hip6tese, comum a literatura da difusao, de que a 

difusao do conhecimento internacionalmente disponivel segue uma 

curva logistica, ou seja, varia no sentido directo da distancia a 

que o nivel de conhecimento do pais receptor esta do nivel do pais 

na fronteira tecnol6gica, temos: 

( 5. 3) 

em que: Tr e o nivel do conhecimento no pais da fronteira 

tecnol6gica; e T e o nivel total de conhecimento 

exterior) apropriado pelo pais seguidor. 

nac ion a I ou 

Se substituirmos na equa\!aO (5.2) d pela sua expressao dada por 

(5.3)~ temos: 

( 5. 4) 

Desta equagao pode concluir-se que o crescimento econ6mico depende 

de tres factores: 

i) difusao da tecnologia do exterior (imitagao), que aumenta com a 

distiincia a fronteira de inovagao mundial, tendendo por isso a 

aproximar os niveis de rendimento dos paises ( em consonancia com 

a hip6tese do 'catching-up' analisada no Capitulo 1); 

ii) criagao de nova tecnologia no pais (inovacao). que pode 

contrariar a tendencia anterior, se. como parece ser o caso, 

existir uma relagao directa entre o nivel de produtividade de urn 

pais e os resultados da sua actividade de criagao tecnol6gica; 

iii) desenvolvimento das capacidades pr6prias do pais para explorar 



162 

os beneffcios da tecnologia disponfvel ( esta variavel corresponde 

na hip6tese do 'catching up' a no9ao de 'social capabilities' posta 

em realce por Abramovitz, e esta na base da chamada convergencia 

condicional para diferentes 'steady states' dos trabalhos de Barra 

e Sala-i-Martin). 

Apesar de ser uma imagem muito simplificada da realidade, 

particularmente no que diz respeito aos aspectos ligados a difusao 

tecnol6gica, este modelo tern a vantagem de incluir os efeitos da 

performance inovativa nacional. 

A omissao desta variavel na maior parte das aplica96es empiricas 

sobre o 'catching up' torna dificil explicar padroes de crescimento 

divergentes, como a existencia de paises 'vagarosos' ("laggards"), 

ou a questao das mudan9as de lideran9a tecnol6gica ("leapfroging") 

( vera este prop6sito Pavitt e Soete,1988). 

A gravidade desta omissao manifesta-se na conclusao principal que 

Fagerberg tira da aplica9ao deste modelo a uma amostra de 27 paises 

desenvolvidos e semi-industrializados:" To catch-up with the 

developed countries, the results obtained here suggest that semj

industrialized countries cannot rely only on a combination of 

technology import and investments, but have to increase their 

national technological activities as well" Fagerberg( 1988), 

p.451). 

No entanto, Fagerberg reconhece as limita96es deste modelo - por 

nao dizer como e possivel obter urn crescimento rapido destas 
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actividades e por ignorar as diferenQas inter-sectoriais e inter

temporais do processo internacional de inovaQao e difusao e as suas 

relac:oes com as alteraQoes do sistema institucional - e afirma que 

o tratamento 

evolucionista, 

exaustivo destas 

multi-sectorial, 

tecnol6gica e institucional. 

questoes exigiria 

multinacional da 

urn modelo 

alteraQao 

Veremos mais a frente alguns exemplos de modelizac:ao de tipo 

'evolucionario' que pretendem prosseguir neste caminho apontado por 

Fagerberg(I988). 

Antes disso vamos ainda apresentar urn modele de tipo macroecon6mico 

que, mantendo uma certa simplicidade formal, ajuda a compreender a 

riqueza dos resultados obtidos pela abordagem evolucionaria. 

5.2.2- A dinimica do 'gap' tecnol6gico num modele 'Norte-Sui' 

Urn dos autores que mais se tem debru<;:ado sabre a questao da 

disparidade dos padroes de crescimento a luz da abordagem 

evolucionaria e Verspagen ( para uma visao global do seu trabalho 

nesta area pode ver-se Verspagen,1993). 

Em Verspagen(l991) e formalizado urn modele dinimico simples em que 

0 aspecto central e analise da evoluc:ao do 'gap' tecnol6gico entre 

urn pafs tecnologicamente avanc:ado 0 Norte) e urn pais 

tecnologicamente menos desenvolvido o Su l), resultante da 

conjugac:ao de tr~s factores: o esforc:o de inovac:ao em cada pais ( 

considerado ex6geno): a dimensao do 'gap' tecnol6gico propiciador 
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de 'spillovers' potenciais; o maior ou menor aproveitamento destes 

'spillovers' de acordo com a chamada capacidade de aprendizagem 

'learning capability') intrinseca ao pais seguidor. 

Veremos em seguida que atraves de uma modeliza9ao nao linear dos 

'spillovers' efectivamente aproveitados e possivel gerar situagoes 

de 'catching up' e de 'falling behind'. 

Considere-se a seguinte defini9ao para o 'gap' tecnol6gico: 

( 5. s) 

em que K representa o stock de conhecimento de urn pais ( ou o seu 

nfvel de produtividade). que evolui em cada pais de acordo com as 

seguintes expressoes: 

( 5 . 6 ) 

( 5. 7) 

em que: 

i) (3 representa o aumento do stock de conhecimento devido ao 

esfor90 de inova9io ( ex6geno) em cada pais, sendo que, admitindo 

que o Norte ser' sempre tecnologicamente dominante f aus@ncia da 

possibilidade de 'overtaking'), se considera que nao existem 

'spillovers' do Sul para 0 Norte e que, por hip6tese. an> Bs= 

ii) S representa a contribui9ao para o aumento do stock de 

conhecimento do Sul da difusao de conhecimentos provenientes do 

Norte. 
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A modelizac;:io da variavel S, que ~ o aspecto essencial do modelo, 

~ feita da seguinte forma: 

( 5. 8) S = cx.Ge-G/l> 

Esta equac;:ao diz-nos que os 'spillovers' efectivos ('actual') 

resultam da combina9io entre os 'spi !lovers' potenciais dados por 

o:G ( com O~a~l) e a capac idade de apr end i zagem dada por e-G/6 , que 

varia no sentido inverso da distincia face ao lfder e no sentido 

directo da 'capacidade intrfnseca' do pais seguidor, parametrizada 

em o. 

Do conjunto destas quatro equac;:oes ~ faci l deduzir a expressio que 

nos da a dinimica de evoluc;:io do 'gap' tecnol6gico ou de 

produtividade) entre o Norte e o Sui: 

( 5 . 9 ) 

Esta dinimica, sujestivamente representada na figura 5.1, resulta 

da diferenc;:a entre a recta horizontal ( B ) que mede o excesso de 

inovac;:io do Norte face ao Sui ( e que por isso faz aumentar G) e a 

curva que mede os 'spillovers' efectivos ( s. 
I 

) que varia com o 

e que faz diminuir G). 

Pode verificar-se que para valores de o muito baixos ( curva s1 

nio existe possibilidade de diminuir o 'gap' tecnol6gico, o que 

configura uma situac;:ao de 'falling behind' tipica de pafses muito 
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Para o valor de o correspondente a curva s2 que e igual a be/a) 

existe urn unico ponto de equilibria ( em que a maior inova~ao no 

Norte e exactamente compensada pelos 'spillovers' efectivos, o que 

deixa o 'gap' inalterado). Este equilibria e estavel a direita e 

instavel a esquerda ( o que significa que se o Sul partir de urn 

'gap' elevado ve-se confrontado com uma situas:ao de 'falling 

behind'). 

Para valores de o superiores existem dois pontos de 

equilibria~ urn estavel 

baixos) e outro instavel. 

o que corresponde a valores de G mais 

Fica assim ilustrado como urn modelo muito simples pode gerar uma 

multiplicidade de situas:oes possiveis desde que se considere, para 

al~m da mera existencia dos 'gaps' tecnol6gicos e dos 'spillovers' 

potenciais que eles representam, as diferens:as na capacidade de 

apr end i zag em ou i mit as:ao in t r i nseca a cada pais e os es f orc;os 

aut6nomos de inova9ao nos paises tecnologicamente menos avan9ados. 

5.3 - Crescimento inter-sectorial e competitividade internacional 

num contexto evolucionario. 

Em Verspagen(1992) os diferenciais de crescimento entre paises sao 

analisados no contexto de urn modelo inter-sectorial e com multiplos 

paises, em gue 0 aspecto essencial a competitividade 
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internacional em cada mercado ( sector) material izada num mecanismo 

de selec9ao de tipo evolucionario ganho ou perda de quotas de 

mercado. de acordo com a vantagem ou desvantagem relativa face a 

competitividade media do mercado). 

0 ponto de partida da analise, que permite medir as interac9oes 

entre as diferentes economias. eo conceito de penetra9ao das 

importa9oes (z) no sector j no pais i: 

(5.10) 

em que c .. 
I] 

o consumo interno no pais do bern produz ido pelo 

sector J e M·· sao as importac .. 6es desse bern. 
I J 

Usando esta equa9ao para o 'resto do mundo' ( representado por w) 

pode deduzir-se a expressao das exporta9oes do bern j pelo pais i: 

( 5 . 1 1 ) 

0 car i z 'evolucionario' do modelo resulta da forma como se 

especifica a evolu9ao de z ( atraves de uma equa9ao de selec9ao, 

tambem chamada equa9ao de Fisher, ou 'replicator equation'): 

(5.12) zijt 

(5.13) 

Nestas expressoes a competitividade e designada por E e a barra 

superior significa uma media de mercado. Verspagen define E da 
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seguinte forma competitividade pre9o): 

(5.14) 1 O<<l><l 

em que: p e 0 nfvel de preyos; e e a taxa de cambia. 

De acordo com as expressoes anteriores, existe uma competitividade-

pre9o entre dois grupos de produtores ( nacionais e estrangeiros) 

que ganham ou perdem quotas de mercado de uma forma proporcional ao 

desvio que tern face a competitividade media este procedimento 

pode facilmente ser extensfvel a uma situa9ao de multiples paises). 

Para avaliar as consequencias deste processo de concorrencia 

internacional no diferencial de crescimento entre o pafs i e o 

resto do mundo tern que ser definidas as seguintes identidades de 

contabilidade nacional: 

i) o consume do bern j no pafs i e uma percentagem constante ( Sij) 

do rendimento nacional real, Ri: 

ii) o rendimento real e igual ao rendimento nominal deflacionado 

pel o i nd ice de pre9o do con sumo, Pc s6 ha bens de consume no 

modele), sendo o rendimento nominal o somat6rio da produ9ao de cada 

sector vezes o respective nivel de pre9o: 

(5.16) 
p.c 

.I 
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iii) os niveis de pre9o do consumo sectorial e do consumo total sao 

medias ponderadas dos pre9os dos d i ferentes produ tares, com as 

quotas de mercado e as percentagens no consumo total como pesos: 

(5.17) 

(5.18) 

iv) a produ9a0 ( Q) e, por hip6tese, igual a procura ( interna mais 

external: 

(5.19) 

v) admite-se, por hip6tese, que a totalidade do rendimento nacional 

do pais i e exactamente igual a despesa total desse pais em bens de 

consumo. o que equivale a dizer que o somat6rio em i dos S· ·S e 
I) 

igual a unidade, e tern subjacente o equilibria da balan9a de 

pagamentos: 

(5.20) 

Substituindo as vari,veis da equa9ao (5.20) pelas suas express6es 

deduzidas em (5.15)-(5.19), diferenciando (logaritmicamente) e 

rearranjando os termos, Verspagen(1992) chega a seguinte equa9ao do 

diferencial de crescimento entre o pais i e o resto do mundo: 

~ ~ - "~ miJ "~ xiJ "~ miJ "~ xiJ "~ mij "~ xiJ R -R--(LP .--LP--->+<Lz----Lz .-}+(Ls .. --L_.s .-)+e. 
w J.. • WJ m · :LJ X · :LJ m · WJ X · :LJ m · WJ X J..w 

J iJ i J iJ i J iJ i 

(5.21) 
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em que m e x s~o as importa~6es e exporta~6es nominais e os chap6us 

significam taxas de crescimento. 

Esta equa~~o 6 a contra-partida multi-sectorial da no~~o de taxa de 

crescimento restring ida pela balan~a de pagamentos de 

Thirlwall(1979) apresentada no capitulo anterior), e pressup6e 

que urn pais nao pode crescer no longo prazo mais do que lhe e 

permitidido pelo equilibria das contas externas. 

A maior complexidade desta equa~~o deve-se a explica~~o das 

elasticidades de exporta~~o e importa~~o, consideradas ex6genas na 

abordagem 'post-keynesiana' mais simples, atraves dos varios 

elementos do seu lado direito. 

Assim, o diferencial de crescimento entre o pais 1 e o resto do 

mundo resulta de: 

i) o efeito directo da altera~~o dos termos de troca: 

ii) o efeito da altera~ao da penetra~~o das importa~6es no pais i 

e no resto do mundo ( devido aos movimentos dos pre~os relatives e 

da taxa de cambia); 

iii) o efeito provocado pelas altera~6es do padrao de consumo ( o 

que permite uma analise estrutural do crescimento a Pasinetti); 

iv) 0 efeito directo da altera~~o da taxa de cambia. 
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Para completar a analise Verspagen(1992) especifica o movimento de 

P atraves da combina9ao da lei de Verdoorn com a funqao de 

progresso tecnico de Kaldor,l957), e atraves da hip6tese da 

manuten9ao das paridades do poder de compra) e S 

procedimento utilizado por Pasinetti,1981). 

atraves de urn 

Obtem assim urn modele dinamico muito complexo que lhe perrnite 

estudar a rela9ao entre o comercio internacionaJ, a especial iza9ao 

e o crescimento econ6mico num contexte 'evolucionario' e, atraves 

de urn trabalho de simulayao, quantificar os diferenciais de 

crescimento entre paises gerados 

aprendizagem tecnol6gica) e na 

por di feren9as nas taxas de 

capacidade de ajustamento da 

estrutura produtiva a altera96es dos padroes de consume. 

5.4 - Comportamentos de Inovayao-Imitayao ao ni.vel da firma. 

Em Dosi e Fabiani(1994) faz-se uma analise dos diferenciais de 

niveis e taxas de crescimento entre paises no contexte de urn modele 

'evolucionario' que tern como principal caracterf st ica a 

fundamenta9ao microecon6mica dos comportamentos das variaveis 

agregadas. 

Trata-se de urn modele dinamico, estocastico, com m paises, 2 

sectores e n firmas por sector, e com duas for9as condutoras 

interligadas: urn processo de aprendizagem tecnol6gica ( produtor de 

inova9ao e imita9ao) e urn processo de selec9ao de mercado ( que faz 

variar a quota de mercado das empresas de acordo com a sua posicao 
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competitiva face a competitividade media do mercado em que operam). 

A complexidade e o detalhe das relac;:6es do modelo levam-nos a 

omitir uma apresentac;:ao em termos formais, mas dada a sua 

importincia no contexto da abordagem evoJucionAria, nao queremos 

deixar de fazer uma referencia qual i tat iva aos seus mecanismos 

essenciais, a saber: 

A) urn processo de 'busca' actividades de Investigac;:ao e 

Desenvolvimento geradoras de Inovac;:ao e/ou Imitac;:ao) estocastico, 

em que o sucesso e proporcional ao volume de recursos dedicados por 

cada empresa a estas actividades e que: 

i) no caso da inovac;:ao produz urn incremento percentual da 

produtividade de acordo com uma distribuic;:ao de Poisson cuja media 

e uma 'proxy' da riqueza das oportunidades a explorar; 

ii) no caso da imitac;:ao se materializa na adopc;:ao de uma tecnologia 

alheia escolhida atraves de urn mecanismo aleat6rio que pondera a 

distincia entre cada tecnologia susceptivel de ser imitada e a 

tecnologia em uso na empresa que imita sendo parte integrante 

deste mecanismo urn parimetro que dificulta a imi t ac;:ao de 

tecnologias de outros paises. que se releva importante para a maior 

ou menor facilidade de 'catching up'); 

B) urn processo de se 1 ecc;:ao de mercado em que a quota de cada 

empresa varia em func;:ao da sua competitividade face a uma media de 

mercado, sendo que abaixo de urn patamar minimo definido 
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exogenamente) a empresa deixa de existir. sendo substituida por uma 

nova empresa que entra no mercado com urn nivel de competitividade 

igual a media; 

C) urn conjunto de 'fontes de persisU~ncia' que, ao nivel da 

empresa, se traduzem no facto de: i) as probabilidades de inova9ao 

e imita9io dependerem das despesas em R&D de anos anteriores; ii) 

o sucesso com estas actividades se alimentar a si proprio atraves 

do aumento de recursos a destinar-lhes no futuro; iii) a dinimica 

dos niveis de produtividade especificos a empresa implicarem uma 

memoria nao dissipativa, traduzindo-se, no caso da evolu9io da 

produtividade de cada empresa, em urn passeio aleat6rio com 

tendencia "random walk with drift") ver Dosi e Fabiani(l994) 

p.135). 

Atraves de urn trabalho de simula9io aplicado a uma economia mundial 

com 2 sectores e 55 paises durante 200 perfodos, e partindo de uma 

situa9~0 inicial de completa similitude das empresas pertencentes 

aos v~rios paises, os autores concluem que o modelo tende a gerar 

uma crescente diferencia9io entre os niveis e as taxas de 

crescimento do produto per capita, sendo portanto a divergencia e 

nio a convergencia o padrio dominante a emergir. 

Apesar das suas manifestas insuficiencias ausencia de capital 

fixo e de capital humano, deficiente formaliza9ao do processo de 

'cria9ao destrutiva', completa rot ina dos comportamentos dos 

agentes com ignorincia dos efeitos amplificadores ou amortecedores 

da formacao de expectativas relativamente as dinimicas do passado). 
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este modele ~ significative das potencialidades da abordagem 

evolucionaria em contraste e em complementaridade?) com as 

abordagens que nao poem em causa os grandes princfpios que balizam 

o chamado paradigma dominante. 3 

3 Interessantes. a este respeito, s~o as apreciacoes contidas 
no comentario feito por Romer ao modelo de Dosi e Fabiani(1994) a 
prop6sito das diferen~as de motiva~~o e metodos de trabalho entre 
os "new-growth guys" e os "evolucionary guys" ( reproduzidas em 
Silverberg e Soet.e. eds.(1944). p.l51-~). 



Figura 5.1: A dinamica do 'gap' tecnol6gico no Modelo de 
Verspagen 
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CAPiTULO 6 - APRECIAC~O CRiTICA DAS DIVERSAS ABORDAGENS 

A abordagem te6rica da problematica da convergencia reside 

essencialmente na constru9io de mecanismos explicativos da 

disparidade de padroes de evolu9io dos niveis de rendimento per 

capita em diferentes paises ou regioes. 

Trata-se de urn dos mais antigos. importantes e comp1exos dominies 

da ciencia econ6mica, o do crescimento econ6mico, sendo por isso 

natural a existencia de diversas perspectivas de analise 

(diferentes paradigmas ou versoes distintas no seio de urn mesmo 

paradigma) que conduzem a resultados nao coincidentes entre si, 

pelo menos se nos ativermos as vers6es 'mais puras' dessas 

perspectivas. 

Veremos ja de seguida que as numerosas qualifica96es introduzidas 

nas 'hip6teses puras' pelos seus autores originais ou por 

continuadores criticos) tendem 

compatibiliza9ao de resultados. 

a conduzir a urn a certa 

Veremos tambem, na segunda parte deste trabalho, que e muito 

dificil, para nao dizer virtualmente impossivel. discriminar 

(escolher) de entre as varias teorias existentes a que melhor se 

adequa a evidencia empi rica disponivel. mesmo recorrendo a uma 

pan6plia de testes empiricos ( econometricos e nio econometricos) 

extremamente rica. 
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Como ponto previo a discussao das vantagens e 1 imi tacroes das 

d i versas abordagens te6r i cas da convergenc i a ha que salient ar a 

importante distincrao entre as causas 'ultimas' e as causas 

'pr6ximas~ do crescimento econ6mico de urn pais. 

As causas 'ultimas' ou 'remotas' tern a ver com o contexto 

institucional, politico, social e de enquadramento macroecon6mico 

em que os agentes econ6micos se movem; sao reconhecidamente de 

imporUincia vi tal para a di ferenciacrao das 'performances' dos 

paises ( nomeadamente para os que se situam em diferentes estadios 

de desenvolvimento), mas sobre elas muito pouco se sabe ainda, e 

sobretudo, e extremamente dificil 'quantificar' o seu efeito. 

As causas 'pr6ximas' ou 'directas' tern a ver com a quantidade e 

qualidade dos factores de produ~ao e sua combina~ao mais ou menos 

eficiente, e e sabre elas que a maior parte das abordagens se 

debru~a e e por isso forcrosamente este 0 contexte que este trabalho 

privilegia. 

Vale este ponto previa para chamar a atencrao para a contingencia 

das var ias 'expl ica~oes' dos factores determinantes) do 

crescimento que nao pode deixar de transmitir-se as varias 

'explica~oes' 

decorrentes. 

do fen6meno da convergencia/divergencia de las 

Se o que se disse a prop6sito da ignorancia das causas 'ultimas' 

do c res c imen to nas abordagens da conver gene i a t em uma va 1 i dade 

geral, uma das principais excep<;:oes a esta regra e justamente a 
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hip6tese do 'catching up' tecnol6gico de Abramovitz(1986). 

0 mecanismo subjacente a hip6tese - a imita~ao a baixo custo das 

tecnologias desenvolvidas no pais 'leader' pelos pafses seguidores 

- e suficientemente sujestivo para ser aceite pela generalidade dos 

autores, e e hoje relativamente consensual que ele esta na base do 

processo de aproxima~ao dos paises industrializados do Ocidente, do 

Japao, e de alguns NIC's asiaticos, aos niveis de produtividade dos 

EUA no p6s-segunda guerra mundial. 

Tambem parece consensual a aceita~ao da principal qualifica~ao da 

hip6tese do 'catching up' ( feita desde logo no artigo seminal de 

1986 pelo pr6prio Abramovitz e desenvolvida desde entao por ele e 

por varios outros autores) e que consiste no caracter vital das 

chamadas 'capacidades sociais' para a absor~ao de tecnologias 

externas, 

parte das 

e cuja exiguidade pode explicar o 

economias do Terceiro Mundo 

oportunidades tecnol6gicas potenciadas 

insucesso da maior 

em aprove it ar as 

por urn contexto 

internacional muito favoravel, gerando assim urn forte processo de 

divergencia dos rendimentos per capita em amostras alargadas de 

paises. 

0 essencial desta qualifica~ao, embora tocando em alguns aspectos 

relacionados com as 'causas pr6ximas' nomeadamente a 

disponibilidade de recursos humanos qualificados), tern aver com as 

'causas remotas' do crescimento, e, nao pondo em causa a analise 

sempre arguta e rigorosa de Abramovitz, e susceptive! a critica 

facil da 'dificuldade de quantifica<;:ao'. 
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Um~_critica 'menos facil' a abordagem do 'catching up' tecnol6gico 

e a que e feita por alguns autores que se enquadram na chamada 

abordagem estes 

aut ores 

'evolucionaria' ou 'neo-tecnol6gica'. Segundo 

por exemplo Fagerberg(1988), Verspagen(l993), Dos i e 

Fabiani,1993), a analise de Abramovitz as performances relativas 

dos paises subestima o papel da inova9ao, ou seja, do processo de 

cria9ao de tecnologia pr6pria, nao s6 no pais 'leader' mas tambem 

nos pai ses segu idores, que pode gerar, em conj ugac;;ao com o j a 

referido processo de imitac;;ao a baixo custo, urn interessante padrao 

de afastamento, aproximac;;ao ou ate ultrapassagem dos nfveis de 

produtividade relatives. 

A principal virtude dos autores desta abordagem, que estendem as 

suas criticas a teoria neo-classica do crescimento e ao seu 

tratamento ex6geno do progresso tecnico, e a centragem das suas 

analises na questao essencial do crescimento econ6mico de longo 

prazo- o aumento do nivel de conhecimento eo avanc;;o da fronteira 

tecnol6gica. 

Nesta centragem sao acompanhados pelas versoes mais recentes da 

teoria do crescimento end6geno, embora a estas versoes critiquem a 

relativa 'pobreza' de analise de urn fen6meno tao complexo como o 

progresso tecnico ( no sentido schumpeteriano do termo) provocada 

pe lo apego ao forma I i smo da noc;;ao de func;;ao de produc;;ao. Em 

contrapartida, aos autores de inspirac;;ao 'evolucionaria' e apontada 

a fraqueza na formalizac;;ao das ideias extremamente ricas e 

complexas que discutem, que tern duas consequencias nefastas: a 

riqueza e complexidade das ideias e 'trafda' quando se passa da 
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descri9io A modeliza9io; a confirma9io ou infirmaqio das hip6teses 

atraves da analise da evidencia empfrica e afectada par essa 

't ra i 9io'. 

Para o que aqui mais nos interessa, o que e importante real9ar e o 

curiosa paralelismo entre as conclusoes a prop6sito da analise do 

processo de convergencia/divergencia resultantes das crfticas: da 

abordagem 'evolucionaria' A abordagem do 'catching up' ( ja 

analisada) e da teoria do crescimento end6geno a teoria do 

crescimento neo-classica tradicional ( a abordar). 

Vamos agora centrar a nossa aten9io na forma como a questio da 

convergencia tern sido tratada na teoria do crescimento dominante, 

ou seja, nas abordagens de raiz neo-classica, entendidas aqui como 

as que tern subjacente a no9io de fun9io de produ9io. 

Na teoria do crescimento neo-classica tradicional, de que o 

expoente maximo eo modele de Solow(1956), o mecanisme gerador de 

convergencia do produto per capita ou da produtividade do trabalho 

entre pa1ses ou regioes reside na manifesta9io do fen6meno de 

rendimentos marginais decrescentes nos factores acumulaveis ( 

essencialmente o capital f1sico), A medida que se desenrola o 

processo de acumula9io e crescimento. 

Sendo o progresso tecnico tratado como uma variavel ex6gena, a 

Jongo prazo tendera a haver uma equaliza9io das taxas de 

crescimento da produtividade, que serio em todo o lado iguais a 

taxa de progrcsso tecnico. Esta situaGio verificar-se-a quando se 



1 g 1 

atingir em todos os paises o chamado 'estado estacionario' ('steady 

state'), que se caracteriza pela igualdade entre a produtividade 

media do capital eo desgaste deste factor na produc;:ao. Antes de se 

chegar a es ta s ituac;:ao exist ira urn processo de aprox imac;:ao das 

economias dinamica de transic;:ao) em que os factores acumulaveis 

terao uma produtividade marginal superior nos paises rna is 

distanciados do 'steady state', o que originara uma acumulac;:ao mais 

rapida destes factores e por isso uma taxa de crescimento mais 

elevada nos paises relativamente mais pobres. 

A verificac;:ao da hip6tese dos rendimentos marginais do capital 

decrescentes, pelo menos no seu 'estado puro' ( sem qualificac;:oes), 

tern como consequSncia 16gica o aparecimento de fen6menos que nao se 

terao verificado na pratica, como por exemplo a migrac;:ao macic;:a de 

capitais dos paises ricos para os paises pobres em busca de maiores 

rentabilidades e a equalizac;:ao tendencial dos niveis de vida em 

amostras alargadas de paises. 

E esta constatac;:ao que leva Romer(1986) e Lucas(1988) a por em 

causa a hip6tese basica da teoria do crescimento tradicional, 

propondo em alternativa uma nova abordagem do crescimento assente 

na possibilidade de existSncia de rendimentos marginais do capital 

ffsico ou humano) nao decrescentes, e inaugurando assim uma 

fecunda corrente de investigac;:ao mais tarde baptizada por teoria do 

crescimento end6geno. 

0 aspecto mais interessante desta nova abordagem, comum as diversas 

versoes que a compoem. reside na possibilidade de se conceber uma 
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situa9ao de crescimento de Iongo prazo sem ter que recorrer-se a 

I imitadora porque nao 'expl icada') no<;ao de progresso tecnico 

ex6geno. Este aspecto e tanto mais relevante quanta se reconhece 

hoje consensualmente que e justamente o progresso tecnico a 

var i ave 1-chave do cresc imen to das economi as, e que cons ide ra-1 o 

ex6geno e a partida prescindir da discussao do que e mais 

relevante. 

No que a analise da convergencia mais directamente diz respeito, o 

que ha a salientar e que a existencia de rendimentos marginais dos 

fact ores acumulaveis nao decrescentes devidos, quer 

manifesta9ao de externalidades associadas ao investimento em 

capital ffsico ou humano, quer a urn processo de permanente 

introdu9ao de novos produtos ou processes produtivos associado ao 

investimento privado em I&D Romer.1990) elimina o mecanisme 

gerador de convergencia na analise tradicional e tende a gerar 

vantagens nos pafses mais bern dotados dos referidos factores. 

Outra consequencia importante da inexistencia de rendimentos 

marginais decrescentes e a ausencia de dinimica de transi~ao, desde 

logo porque perde qualquer sentido a propria no9ao de 'steady 

state' no caso de rendimentos crescentes, ou porque a transi9ao e 

instantinea no caso de rendimentos constantes ( modelo AK). 

Intuitivamente. o panorama que se vislumbra a partir da teoria do 

crescimento 

crescimento, 

end6geno 

seguindo 

e uma 

cad a 

multiplicidade 

pais 0 seu 

essencialmente determinado pel as condicoes 

de padroes de 

caminho pr6prio. 

iniciais e pelo 
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dinamismo dos agentes relativamente ao factor-chave do crescimento. 

Neste contexte, uma converg@ncia de taxas de crescimento serA uma 

pura coincid@ncia. e uma converg@ncia de niveis de rendimento sera 

urn resultado perfeitamente inverosimil. 

Ora se a teoria do crescimento tradicional lida mal com a 

diverg@ncia em amostras alargadas de paises, como vimos. a nova 

teoria do crescimento parece nao se conci 1 iar faci lmente com o 

manifesto processo de aproxima~ao dos rendimentos e dos niveis de 

vida num conjunto mais reduzido de paises desenvolvidos ou de 

rendimento medio OCDE mais NIC's asiaticos) no imediato p6s-

segunda guerra mundial. 

Como tentativa de conci I iar a teoria com as duas constata~oes 

empiricas do paragrafo anterior. surgiram recentemente alguns 

trabalhos interessantes que recuperam o essencial da visao neo-

classica rendimentos decrescentes) qualificando-a. Permitimo-nos 

destacar dois: 

i) a introdu~ao do conceito de converg@ncia condicional ( Barra e 

Sala-i-Martin~ 1992). ou seja, o reconhecimento de que podem existir 

factores diferenciadores da situa~ao 

di ferentes pai ses convergem o que 

de 'steady state' para que 

corresponde formalmente a 

diferentes valores dos parametres do modelo neo-classico 

diferentes taxas de poupan~a ou investimento, diferentes taxas de 

crescimentopopulacional, diferen~as 'institucionais'~ politicas ou 

sociais materializadas no parametro 'A'). e de que, uma vez tidos 

em conta ( 'fixados') estes factores diferenciadores. se tendera a 
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verificar a propriedade da convergencia: 

ii) a extensao do modele de Solow atraves da introdu~ao do capital 

humane Mankiw. Romer e Weil.l992) que tern como consequencia 

imediata a baixa da velocidade de convergencia esperada devido l 

perda de peso no modele da importancia relativa dos rendimentos 

marginais decrescentes do capital ffsico 

perfeitamente ser conciliada com a anterior). 

Intuitivamente, tambem destas extensoes 

esta extensao pode 

se vislumbra urn a 

diversidade de padroes de crescimento, pois, no limite. nada impede 

que cada pais tenha urn 'steady state' pr6prio e diferente de todos 

os outros. e portanto siga o seu caminho 'solitariamente' ate o 

alcan9ar. No entanto. uma diferen9a importante entre a 'visao do 

crescimento end6geno' e a 'visao tradicional qualificada' 

permanece: para esta, a mais ou menos Iongo prazo, quando todos os 

paises tiverem alcan9ado o 'seu' 'steady state'. havera 

for~osamente uma igualiza9ao das taxas de crescimento determinada 

pela taxa de progresso tecnico ex6gena, embora os paises se situem 

em diferentes patamares ( niveis) de rendimento per capita. 

Acrescente-se a discussao anterior a no9ao de choque estrutural ( 

com consequencias persistentes, como por exemplo guerras ou grandes 

depressoes em que este seculo tern, infelizmente, sido fertil), e a 

diferencia~ao dos panoramas associados a cada visao te6rica sera urn 

exercfcio complicado. e a discrimina9ao destas visoes atraves da 

aplica9ao dos testes econometricos a evidencia empfrica torna-se. 

provavelmente, urn objective virtualmente inalcan9ave!. 
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da 

convergSncia/divergSncia nas abordagens de raiz neo-classica tal 

como ela se processou e processa no interior destas correntes, isto 

e, sem por em causa os pr i nci p ios essenc i a is do par ad i gma neo

classico. 

Urn dos principios basicos deste paradigma e a no~ao de agente 

representative. Sem 

aprofundada sobre as 

pretender entrar aqui numa 

vantagens e os inconvenientes do 

discus sao 

recurso a 

esta 'figura 

prop6sito das 

de estilo', 

implica~oes 

import a fazer algumas reflexoes a 

da sua utili za~ao no estudo do 

crescimento econ6mico e da convergSncia. 

No que diz respeito ao 'consumidor representative' a questao e de 

somenos importancia, ja que as caracteristicas essenciais do 

processo de crescimento sao perfeitamente trataveis no modelo neo-

classico de Solow com taxa de poupan9a constante ou ex6gena) e 

nada de fundamental se acrescenta com a introdu~ao do comportamento 

de optimiza~ao inter-temporal 'a Ramsey' dos modelos de Cass e 

Koopmans. 

0 mesmo nao se pode dizer do 'produtor representative' - a firma -

cujo comportamento se pode 'condensar' na no~ao de fun~ao de 

produ9ao agregada. Uma cri t i ca fraca, que conceda que se pode 

utilizar esta no~ao para a analise do crescimento de urn pais, 

chamara a aten9ao para a vioJSncia que se faz a realidade quando se 

admite que a produ9ao global de paises tao diferentes como os EUA 

e Mo~ambique possa ser reprcscntada pela mesma fun9ao de produ9ao, 
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sendo a diferen~a entre eles apenas uma questao de grau ( diferente 

valor do parimetro ex6geno e diferente dotaQio relativa de 

factores). Uma critica forte pora mesmo em causa a pr6pria 

Utilidade da noQaO e apontara para OUtfOS caminhos OUtros 

metodos) para o estudo do crescimento e da convergencia. 

Urn dos exemplos mais recentes de ruptura com o paradigma neo

classico e a 'nova visio do crescimento econ6mico' de Maurice 

Scott(1989). Segundo este aut or imposslvel 'explicar' 0 

crescimento econ6mico de urn pais atraves de uma funQio de produQao 

agregada. 

Em particular, o investimento liquido e uma medida deficiente para 

ter em conta a contribuiQao do factor capital no crescimento do 

produto, dado que: i) uma vez adquiridos e postos em funcionamento, 

os bens de capital dao uma contribui~ao para o produto constante ao 

Iongo do seu perfodo de vida dtil depois de devidamcnte 

descontados os gastos de manuten~ao que Scott considera despesas 

correntes) e par isso nao faz sentido deduzir as amortiza96es; ii) 

quando OS bens de capital sao retirados do processo produtivo, OU 

para sucata ou porque estao tecnologicamente obsoletes, isso nao se 

t raduz em pe rda de produ to para o conj unto da econom i a, porque 

aquando da sua retirada a contribui~ao marginal desses bens e nula, 

e por is so incorrecto deduzir ao investimento bruto os 

abatimentos. 

A proposta de Scott e, pots, a de se considerar que o crescimento 

e uma funyaO do investimento brutal acumulado, e que esse 
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investimento, resultante das oportunidades de neg6cio empresariais, 

e uma boa 'proxy' dos avan~os do conhecimento ( porque incorpora 

esses avan~os) e nao pode ser tratado separadamente do progresso 

tecnico; do que se conclui que o 'residuo' dos trabalhos da 

contabilidade do crescimento seja enganador 1, e que, bern 

contabilizado, o investimento bruto explica o crescimento total do 

produto por unidade de trabalho efectiva como e 6bv i o, para 

explicar o crescimento do produto tern que ter-se em conta a 

contribui~ao do factor trabalho que pode, segundo Scott, medir-se 

pelos custos com o investimento em capital humano e pelas 

altera~oes demograficas} 

Do ponto de vista da analise da convergencia, a 'nova visao do 

crescimento' de Scott aponta para uma situa~ao de disparidade de 

padroes de crescimento, ja que e de esperar que as oportunidades de 

investimento variem de pais para pais e que, mesmo que a abertura 

das economias fa~a 'democratizar' ou 'espalhar' essas oportunidades 

no espa~o, as capacidades para o seu aproveitamento, designadamente 

a iniciativa empresarial e a disponibilidade de recursos humanos 

qualificados tenderao a manter-se desigualmente distribuidas; neste 

sentido, da dependencia das condi<;oes iniciais, a abordagem de 

Scott ao processo de convergencia-divergencia tern consequencias 

muito semelhantes As da teoria do crescimento end6geno ( o que nao 

e de admirar se se tiver em conta o titulo do artigo deste autor 

atras citado: 'A new theory of endogenous economic growth'). 

1 Uma discussao detalhada do "mistaken residual" e feita em 
Scott(1992). p.36-37. 
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conceit o de fun <;ao de 

do crescimento 'post-

keynesiana'~ que tern como expoente maximo os trabalhos de Kaldor e 

que tern sido actualizada por Thirlwall e McCombie. Estes autores, 

embora nao neguem a importancia dos factores do lado da oferta, 

poem em realce a necessidade de assegurar urn nivel de procura 

efectiva consentaneo 

desejavel. 

com a taxa de crescimento sustentado 

A questao chave da visao kaldoriana do processo de crescimento e 

convergencia ou divergencia do produto per capita tern aver com a 

existencia de rendimentos crescentes a escala no sector dinamico da 

economia industria) e aponta para a verosimilhan<;:a de uma 

situa<;:ao de progressive agravamento das disparidades entre paises. 

Falta. no entanto, o suporte empfrico claro da verifica<;ao da 

chamada 'lei de Verdoorn', e a aparente ausencia de correla<;ao 

entre a dimensao de urn pals e o seu nivel de desenvolvimento, bern 

como a progress iva globaliza~ao das rela<;:oes econ6micas 

internacionais pare cern limitar a importancia da no<;;:ao de 

rendimentos crescentes a escala no contexto da discussao da 

convergencia. 

A no<;;:ao mais recente de taxa de crescimento de equilibria da 

balan<;:a de pagamentos ( Thirlwall.1979l. embora ponha em realce a 

vantagem dos paises que se especializam em bens com elevada 
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que sao tambem OS bens 

produzidos nos sectores tecnologicamente mais dinamicos), nao leva 

a explica~ao as suas ultimas consequencias, ou seja, porque e que 

alguns pafses tiveram e estao tendo sucesso na cria~ao de urn padrao 

de especializa~ao 'virtuoso' e potencialmente gerador de urn 'clube 

de convergencia' com taxas de crescimento elevadas, e porque e que 

uma larga camada de pafses pobres nao consegue dar o salto ( 'big 

push') para esse 'ciclo virtuoso'. 

Estamos assim remetidos as questoes centrais da econornia do 

desenvolvimento classica para as quais a abordagem 'post-

keynesiana' nao tern grandes respostas a dar, sendo que as outras 

abordagens tambem s6 1 imi tadamente o fazem, e dai o renovado 

interesse que veio recentemente colocar estas quetoes no centro das 

preocupa9oes de autores das mais variadas sensibi I idades e 

despoletar uma corrente de 

certarnente os seus frutos. 

investiga9ao em curso que trar<i 

Em resume, e em termos de balan9o final das varias abordagens 

analisadas neste trabalho, podemos afirmar que: 

i) existem for9as poderosas que actuam no sentido da aproxima9ao 

das economias ( o potencial do 'atraso relative' e os rendirnentos 

decrescentes a acumula9a0 extensiva de capital); 

iil estas for9as podem ser contrariadas por factores intrfnsecos a 

cada pais deficiente dota9ao de recursos humanos qualificados, 

pobreza das infraestruturas, ambiente politico-institucional e 
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incongru@ncia com o modele 

iii) a maior dinimica de inova<;~o nos paises da ( ou pr6ximos da) 

fronteira tecnol6gica tende a afastar as economias. e a 

possibilidade de rcndimentos ~ escala ou cconomias de aglomera<;io 

no capital humano e no capital ffsico reforcam este afastamento; 

iv) o padrio de especializa<;~o ~urn factor essencial ao crescimento 

sustentado de urn pais em economia aberta. havendo a necessidade 

imperiosa de refor<;ar o peso na produ<;io de bens com uma elevada 

elasticidade-rendimento da procura, que tendem a ser igualmente os 

bens sujeitos a urn maior progresso tecnol6gico ( este factor aponta 

tamb~m para urn agravamento potencial das desigua1dades entre paises 

e regioes): 

Sopesando todas estas 'for<;as' e 'contra-for<;as' e dif:fcil retirar 

da leitura eclftlca das vArias abordagens uma conclus~o inequivoca 

Acerca da verosimilhan<;a do processo de aproxima<;io de urn pais na 

escala intermedia de rendimento 

desenvolvimento 

tecnol6gica. 

das economias 

Portugal aos nfveis de 

rna is pr6ximas da fronteira 

E a pluralidade de padroes de crescimento que a evid@ncia empfrica 

nos oferece, e que a seguir se analisa. s6 vern refor<;ar a duvida. 

As ajudas ao desenvolvimento que se limitam a servir de paliativo 

A penuria de divisas externas e nio contribuem activamente para 
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melhorar a capacidade das economias mais pobres em ultrapassar os 

bloqueios ao desenvolvimento Iigados aos aspectos referidos 

anteriormente, nao serao concerteza uma for~a de convergencia 

adicional. 



PARTE II - METODOS EMPIRICOS E UMA ABORDAGEM AO CASO PORTUGUES 

" in economics we are always making silly 
assumptions; it's just that some of them have 
been made so often that they come to seem 
natural. And so one should not reject a model 
as silly until one sees where its assumptions 
lead." 

Paul Krugman 
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CAPITULO 7 - EVIDENCIA EMPIRICA SOBRE DIFERENCIAIS DE NIVEIS E 

TAXAS DE CRESCIMENTO DO RENDIMENTO PER CAPITA ENTRE 

, 
PAISES 

7.1- Introduc;ao 

A quantifica9ao dos nfveis e taxas de crescimento do rendimento dos 

pafses tern sido ha muito tempo objecto de urn vasto e minucioso 

tratamento empfrico. iniciado a partir dos trabalhos pioneiros de 

Kuznetz e aperfeic;oado com os famosos estudos de 'growth 

accounting' de Denison. Kendrick e Jorgenson, fundamentados na 

teoria do crescimento neo-classica tradicional de Solow e Swan. 

Nos anos mais recentes, e paralelamente a renova9ao da teoria do 

crescimento neo-classica com o desenvolvimento da problematica 

associada aos modelos de crescimento end6geno, assistiu-se a 

reemergencia do interesse pela medic;ao do crescimento, sobretudo a 

partir do momento em que Robert Lucas considerou, na sua 'Marshall 

Lecture' de 1985, ser a explicacac;ao da enorme disparidade de 

nfveis e taxas de crescimento entre pafses o problema do 

desenvolvimento econ6rnico. 

0 objective deste capitulo e, antes de se entrar na analise e 

discussao dos principais testes formais da convergencia, dar uma 

vista de olhos a evidencia empfrica sobre os diferenciais de 

crescimento entre paises com a intenc;ao de detectar algumas 

regularidades empfricas os chamados 'factos estilizados') 
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relevantes atraves de metodos estatisticos simples. 

Come<;:ando por centrar a aten<;:ao no crescimento econ6mico no periodo 

do p6s-guerra para o qual se dispoe de uma base de dados alargada 

e de razoavel qualidade para efeitos de compara<;:oes internacionais 

Summers e Heston(1991) 1 , a partir daqui SH 

constata<;:ao habitual na literatura de: 2 

confirma-se a 

i )- uma tendencia para a divergencia numa amostra alargada de 

pai ses, pat en t e na manu t en<;:ao ao 1 on go de var i as decadas de uma 

grande amplitude na distribui<;:ao dos rendimentos per capita, no 

aumento do desvio padrao dessa distribui<;:ao e na ausencia de 

correla<;:ao negativa entre nivel de rendimento inicial e taxa de 

crescimento subsequente~ 

ii)- uma tendencia para a convergencia numa amostra mais reduzida 

de paises ( aquilo a que por vezes se chama na literatura o 'clube 

da convergencia'), que se mostra neste trabalho corresponder aos 

paises da OCDE mais os novos paises industrializados (NICs) 

asiaticos. 

A base de dados de Robert Summers e Alan Heston( 1991) e 
particularmente apropriada para a utiliza<;:ao em compara<;:oes 
internacionais devido ao cuidadoso procedimento de medi<;:ao das 
paridades de poder de compra e a constru<;:ao de series em pre<;:os 
internacionais constantes. Neste trabalho utiliza-se como base de 
dados central o complemento a Summers e Heston(1991) de Junho de 
1993, disponivel em disquete. 

2 De entre o numeroso conjunto de trabalhos empiricos que 
fazem uma analise estatistica detalhada dos diferenciais de 
crescimento entre paises, tendo como base a amostra de Summers e 
Heston. podem destacar-se, a titulo de exemplo, Theil(1989), 
Quah(1992b), Parente e Prescott(1993) e Theil e Deepak(1994). 
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A jun9ao dos NICs asiaticos ao 'clube de convergencia' dos pafses 

mais industrializados permite justamente por em destaque urn 'facto 

estilizado' relevante para o qual existem algumas explica9oes 

tentativas ( assentes essencialmente em factores extra-econ6micos, 

como a existencia ou nao de situaQoes de guerra ou de revoluQoes 

frequentes) mas que nao estara ainda completamente esclarecido: a 

exisU~ncia de 'milagres' e, por contra-ponto, de 'desastres' de 

crescimento. 

Este facto e tao importante quanta e hoje seguramente reconhecido 

que em alguns paises se multiplicou por varios factores a riqueza 

gerada em cada ano no espaQo de uma ou duas gera9oes, ~ 

dramaticamente se conclui que alguns pafses estao hoje mais pobres 

do que estavam em 1950. 

No que diz respeito ao crescimento no muito Iongo prazo ( mais de 

urn seculo) a principal dificuldade da analise reside na exiguidade 

de bases de dados susceptiveis de comparabilidade internacional, 

sendo que as que existem se limitam a urn numero reduzido de paises 

mais desenvolvidos. 

A partir dos trabalhos do autor mais representativo nesta area de 

investigaQao ( Maddison,l982,1989,1991) e, no entanto, possivel por 

em destaque o 'facto relevante' de o aumento secular das taxas de 

crescimento do produto e da produt i vidade ser acompanhado por 

altera9oes na lideran9a 'forging ahead and falling behind'), e 

colocar uma questao mais relevante para o caso portugues: sera a 

forte convergencia do produto per capita dos paises 
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industrializados urn fen6meno exclusivo do p6s-2~ Guerra Mundial? 

7.2- Alguns 'factos estilizados' relevantes do crescimento no p6s-

-2~ Guerra Mundial 

7.2.1 - Divergencia numa amostra alargada de paises 

A situa<;ao tendencial de manuten<;ao ou mesmo agravamento das 

enormes desigualdades na riqucza dos paises riqueza aqui 

entendida no sentido que ja lhe dava Adam Smith de produtividade da 

for9a de trabalho, e materializada no conceito de produto interno 

bruto por pessoa - PIB per capita) no periodo 1960-90 e aqui 

ilustrada atraves da constru9ao de algumas medidas de estatistica 

simples a partir de uma amostra de 83 paises retirados da base de 

dados SH( 1991). 

0 criteria de escolha da amostra foi o seguinte: todos os paises 

para os quais existem dados para a totalidade do periodo 1960-90 e 

que tern mais de urn milhao de habitantes em 19903 ( no Anexo 7.1 

apresenta-se a listagem da totalidade dos paises da amostra). 

A variavel utilizada na compara9ao dos paises e o produto interno 

bruto por pessoa (PIBpc) corrigido pelas paridades de poder de 

A exclusao dos paises com menos de urn milhao de habitantes 
e urn procedimento usual dos trabalhos empiricos sobre o crescimento 
e visa eliminar o efeito dos factores idiossincraticos 
caracteristicos de alguns pequenos paises. Outro procedimento usual 
nestes trabalhos e a exclusao dos principais exportadores de 
petr6leo, o que neste caso e assegurado pela inexistencia de dados 
para estes paises no ano de 1990. 
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indf ce ern 

7.2.1.1 -Grande disparidade de rendimentos ao Iongo do tempo. 

A caracterfstica que mais imediatamente salta A vista numa primeira 

abordagem dos dados ~a enorme disparidade de niveis de rendimento 

entre paises e a tend@ncia para o agravamento do fossa, o que est4 

bern patente no facto de o 'gap' entre o PIRpc do pais mais rico e 

o do pais mais pobre ter passado de 33.8 em 1960 para 50.4 em 1990. 

No quadro 7.2.1 pode confirmar-se esta impressio atrav~s da an4lise 

da evoluQio entre 1960 e 1990 do 'gap' do PIBpc entre os 5 e 10 

paises mais ricos e os 5 e 10 paises mais pobres 

ponderadas). 

m~dias nio 

QUADRO 7.2.1: Evolu~io do 'Gap' de rendimento entre ricos e pobres 

na Amostra Alargada de 83 paises (SH) 

GAP ( * ) 1960 1970 1980 1990 

5+ricos/5+pobres 21.4 30.0 28.7 33.9 

10+ricos/10+pobres 15.2 21.0 20.7 27.4 

(*) GAP = PIBpc dos 5 (10) paises mais ricos ( m~dia nao 

ponderada) sabre PIBpc dos 5 (10) mais pobres. 

Outro indicador que aponta para o agravamento das desigualdades 

entre paises ~ o aumento entre 1960 e 1990 do coeficiente de 

Trata-se da vari<'ivel "RGDPCH" da base de dados SH(l99l). 
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variac;ao desvio padrao sobre a media) da distribui9ao dos 

5 rendimentos por pessoa ( ver Quadro 7.2.2). 

QUADRO 7.2.2: Evolu9ao do Coeficiente de Varia9ao da Distribui9ao 

do PIBpc na Amostra Alargada 

1960 1970 1980 1990 

MEDIA 2583 3645 I 4808 5503 
~ I j ! I I I DESVIO PADRAO I 2375 3358 I 4195 5252 

COEF. DE VARIA<;AO 0.920 0.921 0.872 0.954 

7.2.1.2- Ausencia de correla9ao entre niveis de rendimento inicial 

e taxas de crescimento posteriores 

Urn dos indicadores mais relevantes ( e seguramente o mais usado) 

para mostrar a nao verificac;ao da propriedade de convergencia real 

em amostras com urn grande numero de paises e a ausencia de 

correlac;ao entre niveis de rendimento inicial e taxas de 

crescimento posteriores. 

A analise deste indicador, que se presta a uma sugestiva 

represent ac;ao gnif i ca, permit e cone 1 u i r que no caso da nos sa 

amostra de 83 paises a haver alguma relaqao entre nivel de 

rendimento inicial e taxa de crescimento subsequente ela sera 

ligeiramente positiva, mas sem significancia estatistica como 

Este indicador corresponde ao que 
Martin(l992) designam por Convergencia 
apropriadamente oeste caso Divergencia Sigma. 

Barro 
Sigma, 

e Sala-i
ou mais 
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facilmente se depreende do Grafico 1.2.1 6• 

7.2.1.3- Existencia de 'milagres' e 'desastres' de crescimento 

Uma das questoes mais relevantes ( e mais intrigantes) da economia 

do desenvolvimento 6 a existencia de dois fen6mcnos de natureza 

oposta de diffcil explica9ao. 

Urn. com caracter virtuoso. reside na capacidade que alguns paises 

pobres tiveram de dar o 'salto' para uma situa9ao de forte 

crescimento sustentado que tern permitido multiplicar por varios 

factores o rendimento medio num numero relativamente reduzido de 

anos. 0 caso mais paradigmatico dos anos 60 e 70 6 o dos 4 dragoes 

asiaticos, mas que parece que esta nos ultimos anos a repetir-se e 

tudo indica vira a intensificar-se no futuro em outros paises dessa 

area ( designadamente a China). 

Outro, de natureza viciosa, reside na armadilha de pobreza em que 

caiu urn conjunto significative de paises (particularmente na Africa 

Sub-sahariana e America Latina), com taxas de crescimento quase 

nulas, ou nos casos mais graves, mesmo negativas, o que os torna 

hoje mais pobres do que ja estavam em 1950. 

Nao sendo objecto deste trabalho o tratamento destas questoes tao 

6 A existencia de urn coeficiente com valor negativo na 
regressao entre nfveis iniciais e taxas de crescimento entre pafses 
esta na base daquilo a que Barro e Sala-i-Martin chamam 
Convergencia Beta, e sendo urn dos testes formais da convergencia 
mais antigo e mais usual sera objecto de urn tratamento detalhado no 
capitulo seguinte. 
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complexas da economia do desenvolvimento, limitamo-nos aqui. a 

exemplificar estatisticamente as suas consequencias atraves de dois 

quadros muito simples que poem em confronto a situa~ao dos cinco 

pafses que mais cresceram entre 60 e 90 e a dos cinco pafses que 

menos cresceram ( ou, mais apropriadamente, que mais desceram, pois 

todos apresentam taxas medias anuais de crescimento negativas entre 

60 e 90): comparayao das taxas de crescimento dos dois grupos 

Quadro 7.2.3): evolu9ao do 'gap' face ao pais lider- EUA (Quadro 

7.2.4). 

QUADRO ~23: Taxa Media de Crescimento Anual em 1960-90 dos 5 

pafses com pior e melhor 'performance' e dos EUA 

5 Paises 'rna is PIBpc PIBpc TMCA(%) 
perdedores' 1960 1990 60-90 

10 CHAD 667 365 -1.51 

25 MADAGASCAR 1161 673 -1.36 

31 MOZAMBIQUE 1129 736 -1.07 

I 49 ZAMBIA 944 701 -0.74 

9 CENTRAL AFR. R. i 661 I 554 -0.44 
I 

5 Paises 'rna is 
ganhadores' 

88 HONG KONG 2210 14410 4.69 

108 SINGAPORE 1712 10965 4.64 

I. 1 1 1 TAIWAN 1382 8510 4.54 

94 JAPAN I 3033 I 14836 I 3.97 
I I! I I I 

112 THAILAND 3532 3.35 926 

PAIS LIDER: U.S.A. 9776 18399 1. 58 

S6 para se ter uma ideia do que esta em causa ( a for~a dos efeitos 

compostos das taxas de crescimento ao longo dos anos) pode 

salientar-se que o PIBpc do pais que mais cresceu na amostra (Hong 
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Kong) foi multiplicado por urn factor de 6.5 entre 60 e 90, passando 

de $2210 para $14410~ ao passo que o PIBpc do pais que mais 

empobreceu ( Chad) caiu para quase metade ( de $667 para $365), 

permitindo-nos esta aritmetica cruel concluir que o fosso entre 

estes dois pafses se agravou de 3.3 para 39.5 no espa9o de apenas 

3 decadas. 

QUADRO 7.2.4: Evolu9ao do Gap face ao pais lider do PIBpc dos 5 

paises com pior e melhor 'performance' (EUA=100) 

5 Paises 'rna is i PIBpc PIBpc 
perdedores' 1960 1990 

10 CHAD 6.69 1. 98 

25 MADAGASCAR 11.64 3.66 

31 MOZAMBIQUE 11.32 4.00 

49 ZAMBIA 9.46 I 3.81 
I 

I 9 CENTRAL AFR. R. 6.63 3.01 

5 Pafses 'rna is 
I ganhadores' 

88 HONG KONG 22.15 78.32 

108 SINGAPORE 17. 16 59.60 

111 TAIWAN 13.85 46.25 

94 JAPAN 30.40 80.63 

I 112 THAILAND 9.28 I 19.20 
I , 
ll PAIS LIDER: U.S.A. 100.00 100.00 

7.2.2- Convergencia numa amostra reduzida de pafses 

industrializados ( OCDE mais NICs asiaticos) 

Contrariamente ao que acontece em amostras alargadas de paises, e 

tambem consensual considerar-se que nas decadas posteriores a 2~ 
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Guerra Mundial se tera verificado uma tendencia de aproximaQao dos 

niveis medios de rendimento para urn conjunto limitado de paises, 

essencialmente constituido pela generalidade dos paises da OCDE e 

pelos NICs asiaticos, que como vimos, sao os que apresentam maiores 

taxas de crescimento no periodo em causa. 

Para ilustrar esta tendencia isolamos a partir da amostra de 83 

paises anteriormente referida uma amostra mais reduzida de 27 

paises, que podemos considerar o nasso 'clube de convergencia' 

( ver Anexo 7.2). e repetimos com ela o calculo de algumas medidas 

de estatistica simples com os resultados que a seguir se 

sistematizam. 

7.2.2.1 - Diminui<;:ao da disparidade de rendimentos ao longo do 

tempo 

A reduQao das desigualdades de rendimento entre os paises 

industrializados no periodo 1960-90 pode constatar-se atraves da 

diminuiQao do 'gap' entre o PIBpc media dos 5 paises mais ricos e 

o dos 5 mais pobres, e/ou atraves da diminui9ao do coeficiente de 

variaQao da respectiva distribuiQao ( ver Quadros 7.2.5 e 7.2.6). 

QUADRO 7.2.5: EvoluQaO do 'Gap' de rendimento entre ricos e pobres 

na Amostra Reduzida de 27 paises (SH) 

GAP ( * ) I 1960 1970 1980 1990 

5+ricos/5+pobres l 6.08 5.09 3.70 3.25 

(*) GAP = PIBpc dos 5 pafses mais ricos ( media nao 

ponderada) sobre PIBpc dos 5 mais pobres 
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QUADRO 7.2.6: EvoluQio do Coeficiente de VariaQio da DistribuiQio 

do BIBpc na Amostra Reduzida 

1960 1970 1980 1990 

MEDIA 4855 7 211 9843 11936 
-DESVIO PADRAO 2618 3297 3530 3987 

-COEF. DE VARIA<;AO 0.539 0.457 0.372 0.334 

7.2.2.2- CorrelaQio negativa entre nfveis de rendimento inicial e 

taxas de crescimento posteriores 

A tendencia para a convergencia real entre estas economias fica bern 

patente na elevada ( e estatisticamente significativa) correlaQao 

negativa entre niveis de rendimento inicial e taxas de crescimento 

subsequentes, sugestivamente representada no Gr4fico 7.2.2. 

7.3 - 0 crescimento no muito Iongo prazo 

7.3.1 - Aumento secular das taxas de crescimento acompanhado por 

alteraQ6es na lideranQa tecnol6gica 

Como ja referimos, apesar da exiguidade dos dados disponiveis 

limitar a analise a urn numero relativamente reduzido de paises, e 

possivel a partir da base de dados de Maddison(1991) concluir que 

o aumento sustentado da taxa de crescimento da produtividade e urn 

dos factos mais relevantes do crescimento econ6mico dos ultimos 

seculos, que se deve, como e bern sabido, essencialmente ao processo 

de inovaQ~O permanente desencadeado com a RevoluQio Industrial. 
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Este processo foi acompanhado por pontuais altera~6es de lideran~a 

tecnol6gica que passou sucessivamente da Holanda para o Reino 

Unido, do Reino Unido para os Estados Unidos da America ver 

Quadro 7.3.1), sendo hoje em dia assunto candente a potencial 

amea9a do Japao a lideran~a ja secular dos EUA ( o seu inicio esta 

datado por volta de 1890). 

QUADRO 7.3.1: Taxas de Crescimento do PIB nos Paises Lideres 

Tecnol6gicos 

Perf odo Pais Lfder no I TMCA (Percentagem) 
inicio do periodo 

1700-1820 I Holanda -0.05 

1820-1890 Rei no Unido 1.2 

1890-1989 Est ados Unidos 2.2 

FONTE: Maddison(1991) 

7.3.2- A forte convergencia dos paises industrializados: fen6meno 

exclusivo do p6s-2~ Guerra Mundial? 

No que diz respeito a compara~ao dos niveis medias de rendirnento 

dos paises industrializados a questao mais pertinente que se tern 

colocado e a de saber se a forte convergencia verificada no p6s-2~ 

Guerra Mundial e urn fen6rneno exclusivo dessa epoca. 

A analise do Quadro 7.3.2, que mostra as taxas de crescirnento do 

PIBpc real entre 1820 e 1989 para urn sub-conjunto de 14 pa!ses 

industrial izados pertencentes ao nosso 'clube de convergencia', 

perrnite responder positivamente a esta questao. 
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De facto~ entre 1820 e 1870 o pais lider - H.eino Unido - cresceu 

acima da media e acima da generalidade dos paises com as 

excep9oes da Australia, Belgica e EUA). 

0 mesmo aconteceu entre 1870 e 1950, sendo o crescimento do pais 

lider na maier parte desse periodo ( a partir de 1890, como vimos) 

- EUA- apenas ultrapassado pelo da Suecia. 

Pelo contrario, a partir de 1950 torna-se clara que os paises 

seguidores crescem sensivelmente acima do pais lider ( que continua 

a ser, apesar de tudo, os EUA), sendo ainda importante real9ar que 

este significative processo de 'catching up' foi, quando muito, 

enfraquecido mas nao eliminado pelo outre facto estilizado 

relevante do crescimento econ6mico no post-guerra: o abrandamento 

do crescimento da produtividade na generalidade dos paises 

industrializados a partir do inicio da decada de 70. 

A evidencia de que o forte processo de aproxima9ao entre a 

generalidade dos pafses industrializados e 0 pais lider e urn 

fen6rneno exclusive do post-guerra fica ainda rnais sugestivarnente 

representada no grafico 7.3.1, que mostra a evolu9ao do PIB por 

hora de trabalho em 15 paises da arnostra de Maddison relativamente 

ao dos EUA (base 100) entre 1870 e 1987. 
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QUADRO 7.3.2: Taxas de Crescimento do PJBpc real em 14 Paises 

lndustrializados no periodo 1820-1989 

(Medias Anuais) 

! 
I 1820-1870 1870-1950 1950-1973 1973-1989 

AUSTRALIA 1.9 0.7 2.4 1.7 

AUSTRIA 0.6 0.9 4.9 2.4 

BELGIUM 1.4 0.9 3. 5 2.0 

DENMARK 0.9 1.5 3. 1 1.6 

I 
I 

I FINLAND 0.8 I 1.7 I 4.3 2.7 
! I 

FRANCE 0.8 I 1 • 2 4.0 1 . 8 

GERMANY 0.7 1.2 4.9 2. 1 

ITALY 0.4 0.8 5.0 2.6 

JAPAN 0. 1 1.1 8.0 3. 1 

NETHERLANDS 0.9 0.9 3.4 1.4 

NORWAY ! 0.7 I 1.7 3.2 3.6 

~ SWEDEN 0.7 I 2. 1 3.3 1.8 

UNITED KINGDOM 1.2 1.0 2.5 1.8 

UNITED STATES 1.5 1.8 2.2 1.6 

MEDIA 0.9 1.2 3.9 2.2 

FONTE: Maddison(1991) 
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Grafico 7.3.1: PIB p/h.tr. - 1870/1987 
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ANEXO 7.1 - Lista dos 83 paises da Amostra Alargada- SH(1991) 

1 
5 
6 
7 
9 
10 
12 
14 
16 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
34 
36 
37 
41 
45 
46 
49 
50 
54 
55 
57 
58 
60 
62 
64 
66 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
79 
80 
82 
83 
85 
88 

"ALGERIA " 
"BURKINA FASO " 
"BURUNDI " 
"CAMEROON " 
"CENTRAL AFR.R." 
"CHAD " 
"CONGO " 
"EGYPT " 
"GABON " 
"IVORY COAST " 
"KENYA " 
"LESOTHO " 
"MADAGASCAR " 
"MALAWI " 
"MALI 
"MAURITANIA 
"MAURITIUS 
"MOROCCO 
"MOZAMBIQUE 
"NIGERIA 
"RWANDA 
"SENEGAL 
"SOUTH AFRICA 
"TOGO 
"TUNISIA 

" .. 
" 
" 
" 
" .. 
" .. 
" 
" 

"ZAMBIA " 
"ZIMBABWE " 
"CANADA " 
"COSTA RICA " 
"DOMINICAN REP." 
"EL SALVADOR " 
''GUATEMALA " 
"HONDURAS " 
"MEXICO " 
"PANAMA " 
"TRINIDAD&TOBAG" 
"U.S.A. 
"ARGENTINA 
"BOLIVIA 
"BRAZIL 
"CHILE 
"COLOMBIA 
"ECUADOR 
"PARAGUAY 
"PERU 
"URUGUAY 
"VENEZUELA 
"BANGLADESH 
"HONG KONG 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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ANEXO 7.1- Lista dos 83 paises da Amostra Alargada (cont.) 

89 "INDIA " 
90 "INDONESIA II 

93 "ISRAEL " 
94 "JAPAN " 
95 "JORDAN " 
99 "MALAYSIA " 
104 "PAKISTAN " 
105 "PHILIPPINES " 
108 "SINGAPORE " 
110 "SYRIA " 
1 1 1 "TAIWAN " 
112 "THAILAND " 
115 "AUSTRIA " 
116 "BELGIUM " 
1 1 9 "CZECHOSLOVAKIA" 
120 "DENMARK " 
121 "FINLAND " 
122 "FRANCE " 
123 "GERMANY. WEST " 
124 "GREECE II 

127 "IRELAND " 
128 "ITALY " 
131 "NETHERLANDS " 
132 "NORWAY II 

134 "PORTUGAL " 
136 "SPAIN " 
137 "SWEDEN " 
138 "SWITZERLAND " 
139 "TURKEY " 
140 "U.K. II 

142 "YUGOSLAVIA " 
143 "AUSTRALIA II 

145 "NEW ZEALAND " 
146 "PAPUA N.GUINEA" 
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ANEXO 7.2- Lista dos 27 paises da Amostra Reduzida - SH(1991) 

54 "CANADA " 
71 "U.S.A. " 
88 "HONG KONG " 
94 "JAPAN It 

99 "MALAYSIA " 
108 "SINGAPORE It 

111 "TAIWAN " 
112 "THAILAND " 
1 1 5 "AUSTRIA " 
116 "BELGIUM It 

120 "DENMARK " 
121 "FINLAND " 
122 "FRANCE " 
123 "GERMANY, WEST It 

124 "GREECE It 

127 "IRELAND " 
128 "ITALY " 
131 "NETHERLANDS It 

132 "NORWAY It 

134 "PORTUGAL It 

136 "SPAIN It 

137 "SWEDEN It 

138 "SWITZERLAND " 
139 "TURKEY " 
140 "U.K. It 

143 "AUSTRALIA It 

145 "NEW ZEALAND It 
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CAPiTULO 8 - OS TESTES ECONOMtTRICOS ~ HIP6TESE DE CONVERG~NCIA 

8.1- Introdu~ao 

Depois de termos feito uma primeira analise a evidencia empfrica 

sabre diferenciais de niveis e taxas de crescimento entre paises, 

recorrendo a medidas de estatfstica descritiva relativamente 

simples, vamos neste capitulo aprofundar essa analise atraves da 

abordagem dos metodos empfricos formais que tern sido utilizados 

para medir a convergencia do produto per capita entre pafses ou 

regioes. 

De entre estes metodos destacam-se, par serem cronologicamente os 

primeiros e sem duvida os mais frequentemente utilizados, os testes 

'cross-section', que consistem na verifica~ao do sinal ( negative 

para existir convergencia) do parametro estimado nas regressoes ( 

lineares ou nao lineares) entre a taxa de crescimento media num 

determinado perfodo e o nfvel de rendimento per capita inicial 

condicionadas ou nao pela introdu~ao de variaveis adicionais que 

sirvam de proxy a caracterfsticas idiossincraticas a cada pais, o 

que permite fazer a distin~ao entre convergencia condicional e 

convergenc ia i ncond i c iona I. tao rea 1 ~ada aquando do estudo do 

modelo de crescimento neo-classico). 

Na pr6xima sec9ao vai fazer-se a descri~ao deste tipo de testes e 

a apresenta9ao dos principais resultados obtidos pelos autores mais 

representatives desta -~bordagem, a saber, Baumol(1988). Dowrick e 



Nguyen( 1989), Barra( 1991), Barra e Sala-i-Mart in( 1991, 

Mankiw, Romer e Weil(1992). 
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1992)' 

Na sec~ao seguinte descrevem-se os testes 'time 

recorrem as tecnicas da cointegra~ao introduzidas 

Granger ( 1987), e que consistem essencialmente no 

series' que 

por Engle e 

estudo do 

comportamento de Iongo prazo das series das diferen~as entre os ( 

logaritmos dos) produtos per capita dos paises. De acordo com este 

tipo de testes, a convergencia significa que estas diferen~as sao 

sempre transit6rias, ou seja, tendem para zero quando o horizonte 

de previsao se alarga. Assim sendo, e num contexto de compara~oes 

bilaterais entre duas economias, a convergencia tern como 

consequencia forte que as diferen~as entre os seus produtos per 

capita nao podem cooter raizes unitarias, e como consequencia fraca 

que os seus niveis de produto per capita tern que ser cointegrados. 

Os resultados mais significativos deste tipo de testes, obtidos por 

Quah(1990), Bernard e Durlauf(1991) e Bernard(1992), sao 

igualmente postos em realce. 

Feita a apresenta~ao dos dois principais tipos de testes a hip6tese 

da convergencia, faz-se na sec~ao seguinte uma aprecia~ao critica 

as vantagens e inconvenientes de cada urn deles e as diferentes 

no~oes de convergencia que tern subjacentes. 

Esta aprecia~ao e necessariamente focalizada no contexto da 

'competi~ao' entre modelos te6ricos de crescimento alternativos -

o mode 1 o neo-c I ass i co tradicional ou aumentado com o capital 
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humano) com rendimentos constantes a escala e os modelos de 

crescimento end6geno com rendimentos crescentes - e serve de ponte 

de passagem para a considera9~0 de m~todos alternatives de medi9~o 

da convergencia que procuram colmatar algumas deficiencias 

detectadas nos testes anteriores. 

De entre estes m~todos, cuja aplica9ao a analise empfrica do 

crescimento se encontra ainda em 'fase experimental', destacam-se: 

as regressoes 'random fields' Quah,1993b); as cadeias de Markov 

(Quah,1993a,c); as estima96es de parametres variaveis com a 

utiliza9ao do filtro de Kalman ( Haldane e Hall(1991); Hall, 

Robertson e Wickens,1993); os modelos VAR para o tratamento da 

descrimina9ao entre choques temporaries ou da procura) e 

permanentes ( ou da oferta) (Quah e Blanchard(1989); Bayoumi(1991); 

Bayoumi e Stern~1993). 

8.2 - Os testes 'cFoss-section' 

Considere-se que se dispoe das series de produtividade ou do 

produto per capita de uma amostra relativamente grande de paises 

num periodo razoavelmente Iongo 

decadas). 

por exemplo, mais de duas 

A 16gica subjacente aos testes 'cross-section' a hip6tese de 

convergencia destas series e a de que e de esperar que exista uma 

correla9~0 negativa entre o nivel de produtividade ou produto per 

capita inicial de urn pais e as taxas de crescimento subsequentes, 
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ou seja, em media, os paises mais pobres tenderao a crescer mais 

que os paises mais ricos. 

Esta 16gica pode fundamentar-se teoricamente, como vimos, quer no 

modelo de crescimento neo-classico devido a existencia de 

rendimentos decrescentes na acumula~ao do capital, quer na hip6tese 

do 'catching up' tecnol6gico devido ao potencial de imitac;rao a 

baixo custo de urn conjunto de tecnologias desenvolvidas no pais 

lider. 

Do ponto de vista formal pode testar-se a hip6tese da convergencia 

entendida oeste sentido atraves da seguinte regressao linear 

simples: 

( 8. 1) 

em que: g. T e a taxa de crescimento media do pais i entre o momenta 
I, 

inicial 0 eo momenta terminal T; Yi,O eo nivel de produtividade ou 

produto per capita do pais i no momento inicial; e e urn erro 

aleat6rio de media nula e variancia finita cr; a e B sao parametres 

a estimar, por exemplo, atraves do metodo OLS. 

A hip6tese da convergencia sera aceite se o estimador do parametro 

B tiver sinal negativo e for estatisticamente significative aos 

niveis de confian9a normais. 

Urn dos resultados pioneiros deste tipo de testes, e tambem urn dos 

mais citados na literatura, foi obtido por Baumol(1986) a partir da 
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amostra de 16 pafses industrializados de Maddison 1 no periodo 1870-

1979, e utilizando como variavel-base o produto interne bruto por 

hora de trabalho: 

Deste 

( 8. 2) 
g{1870-1979)=5.25-0.75ln(GDP.Perw.H,1870), 

R2=0.88 

resultado cone lui Baumel que, apesar das reservas 

estatfsticas a que pode estar sujeito, para esta amostra de pafses 

ha evidencia forte de convergencia a Iongo prazo nos nfveis de 

prod~tividade, patente no sinal negative do parametro estimado e no 

elevado nfvel de variancia explicada por uma equa9ao tao simples. 

No entanto, logo nesse artigo constata Baumol que a convergencia 

nao parece ser ubfqua, ou seja, tende a nao se verificar em 

amostras mais numerosas de pafses, o que o leva a falar num 

hipotetico 'clube de convergencia' como uma "organiza9ao muito 

exclusiva", antecipando desde logo uma discussao que nao mais 

pararia sabre a existencia de urn ou varies clubes de convergencia 

e sabre a necessidade de se fazer a distin9ao entre aquila a que 

depois se chamaria a convergencia absoluta e a convergencia 

condicional. 

8.2.1- Convergencia Absoluta e Regress6es Simples 

A convergencia absoluta verifica-se quando existem os resultados 

esperados ( estimador com sinal negative e estatisticamente 

1 Ver capitulo anterior. 



significative) numa regressao 

crescimento e nfvel inicial. 

simples entre 
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taxa media de 

H4 hoje urn largo consenso na literatura que este tipo de 

convergencia se limita a amostras com urn pequeno numero de paises 

( industrializados) e cobrindo urn periodo hist6rico bern delimitado 

(as decadas posteriores a Segunda Guerra Mundial). 

Em termos te6ricos, a perten~a ao 'clube da convergencia absoluta' 

exige que os pafses partilhem condi~oes econ6micas, politicas, 

sociais e institucionais, relativamente semelhantes ( ao nivel das 

tecnologias disponiveis, das preferencias, da abertura ao exterior, 

do nivel das infra-estruturas e do capital humano, da estabilidade 

po 1 i t i ca, etc. ) . 

Nos dois quadros seguintes apresentam-se de forma sintetica alguns 

resultados, obtidos por diversos autores e com diversas amostras, 

que permitem exemplificar o consenso sobre a convergencia absoluta 

anteriormente referido. 

0 quadro 8.2.1 diz respeito as regressoes efectuadas com amostras 

reduzidas de paises em que se verificou uma convergencia 

incondicional. patente na obtenQao un§nime de urn sinal negative do 

par§metro de convergencia estimado. 
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QUADRO 8.2.1: Testes 'cross-section' e Convergencia Absoluta 

em amostras reduzidas. 

Aut or NQ Paises Var. Dep. 13 estim. R2 
Peri odo (Tx de Cr.) ( t ) 

Baumol(1986) 16 P. PIB p. h. t. -0.75 0.88 
1870-1979 ( anua l) (10.0) 

Baumol e 17 P. PIBpc -0.00038 0.30 
Wolff(1988) 1950-1980 (50-80) ( 1 2 . 5 ) 

Dowrick e 27 P. PIBpc -0.98 0. 14 
Nguyen(1989) 1950-81 (anual) (2.05) 

Baumo I, B. e 16 P. PIBpc -0.91 0.92 
W.(1989) 1870-1979 (anual) (12.4) 

Am a b I e ( 1 9 9 1 ) P. OCDE PIBpc -0.6 0.81 
1900-1987 (anual) ( 7. 7 ) 

Barro e Sal a- 20 P. PIBpc -0.0095 0.45 
i-Martin(1992) 1960-1985 (anual) (3.39) 

Mankiw, R. e 22 P. PIBp.activo -0.341 0.46 
W.(1992) 1960-85 (60-85) (4.32) ( aj . ) 

Barro e Sala- 48 Est. USA PIBpc -0.0218 0.38 
i-Martin(1992) 1963-1985 (anual) (4.11) 

Calculos 27 P. PIBpc -0.0114 0.61 
Pr6prios 1950-1990 (anual) ( 6. 3) 

Estas amostras correspondem no essencial ao conjunto ou a 

subconjuntos de paises da OCDE, com as tres excep~oes que a seguir 

se descrevem: a amostra de Dowrick e Nguyen corresponde aos 27 

paises mais ricos em 19502; a penultima regressao diz respeito aos 

48 estados americanos; a ultima eo resultado de calculos pr6prios 

com base na amostra de paises OCDE+NICs apresentada no capitulo 

anterior. 

2 Esta amostra obtem-se retirando aos paises da OCDE o Japao. 
Portugal, Turquia e Grecia. e juntando-lhes a Africa do Sul; 
Israel. Trinidad, Argentina. Chile, Uruguai, e Venezuela. 
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0 quadro 8.2.2 ilustra a ausencia de convergencia absoluta em 

amostras alargadas de paises. 

QUADRO 8.2.2: Testes 'cross-section' e (Nao) Convergencia Absoluta 

em amostras alargadas. 

Au tor NQ Paises Var. Dep. f3 estim. R2 
Periodo (Tx de Cr.) ( t ) 

Baumol e 55 P. PIBpc 0.0005 0.03 
Wolff(1988) 1950-1980 (50-80) ( 1. 3) 

Dowrick e 63 P. PIBpc 0.22 0.02 
Nguyen(1989) 1950-81 I (anual) (1.01) 

Amable(1991) 32 P. PIBpc 0.08 0.01 
1900-1987 (anual) ( 0. 5 ) 

Barra e Sala- 98 P. PIBpc 0.0037 0.04 
i-Martin(1992) 1960-1985 (anual) (2.06) 

Mankiw, R. e 98 P. PIBp.activo 0.0943 0.03 
W.(1992) 1960-1985 (60-85) (0.99) (a j . ) 

Calculos 83 P. PIBpc 0.0033 0.06 
Pr6prios 1950-1990 (anual) ( 2. 2) 

A conclusao principal a retirar deste quadro e que nao se verifica 

a propriedade de convergencia incondicional em amostras numerosas 

de pafses, mas tambem nao parece verificar-se uma tendencia 

inequfvoca de divergencia absoluta, ja que o parametro estimado com 

sinal positive em todas as regressoes e acompanhado por uma 

fraquissima significancia estatistica, quer nas estatisticas t, 

quer nos Do que se pode sub-entender que em amostras 

heterogeneas compostas por paises em diferentes estadios de 

desenvolvimento econ6mico e social) nao parece existir qualquer 

rela<;_:ao entre o nivel inicial de produtividade ou produto per 

capita e as taxas de crescimento subsequentes. 
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8.2.2 -Converg~ncia Condicional e Regress6es Mdltiplas 

Ja verificamos no enquadramento te6rico deste trabalho que a 

aus~ncia da propriedade de converg~ncia em amostras alargadas de 

pafses pode ser compatibilizada com os resultados decorrentes do 

modele de crescimento neo-classico e da hip6tese do 'catching up' 

tecnol6gico atraves da utiliza<;ao de variaveis condicionantes nas 

regress6es entre taxas de crescimento e niveis de rendimento 

inicial. 

Estas variaveis servem, no primeiro caso, de 'proxy' do 'steady 

state' para que cada pais tende a convergir no media e Iongo prazo, 

e no segundo caso traduzem os diferentes niveis de 'capacidades 

sociais' que podem sustentar ou inibir a utiliza<;ao do 'potencial 

de atraso relative' de que cada pais disp6e face a sua posi<;ao no 

ranking de produtividade global. 

As variaveis mais frequentemente utilizadas nas regressoes deste 

tipo sao 0 peso do investimento total, privado, pdblico) no 

produto ( acumula<;ao de capital fisico) e as taxas de escolaridade 

no ensino primario e secundario ( acumula<;ao d~ capital humane). 

No entanto, aparecem muitas outras nao directamente associaveis ao 

conceito de fun<;ao de produ<;ao, designadamente variaveis de 

politica econ6mica ( peso das despesas pdblicas no produto ou taxa 

de infla<;ao), do comercio internacional ( peso das trocas externas 

no produto, medidas de protecc;ao aduaneira), de instabil idade 

politica ( numero de revolu<;oes ou golpes de estado, numero de 
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assassinios por mil habitantes), de ineficiencia econ6mica ( premio 

do mercado negro), etc. 3 

A sua inclusao nos testes 'cross-section' permite constatar a 

verifica~ao daquilo que veio a ficar conhecido na literatura como 

a convergencia condicional, ou seja, a tendencia para a correla~ao 

negativa entre niveis de rendimento iniciais e taxas de crescirnento 

subsequentes, desde que se mantenham fixos os factores que 

diferenciam os niveis de equilibria de Iongo prazo para que os 

varios paises convergem, sendo de real~ar o consenso a que chegou 

urn numero consideravel de autores utilizando diferentes metodos de 

estima~ao aplicados as mais diversas amostras. 

No Quadro 8.2.3 faz-se uma sintese de alguns dos mais 

representatives resultados com a inten~ao de exemplificar o 

referido consenso. 

3No Quadro 8.2.4 faz-se uma listagem destas variaveis com a 
indica~ao dos estudos em que aparecem e da sua robustez ou 
fragi lidade estatistica. 
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QUADRO 8.2.3: Testes 'cross-section' e Converg~ncia Condicional 

N.O. Aut or NQ P. NQ de V. 13 estim. R2 
Periodo Cond.(1) ( t ) 

( 1 ] Barro(1991) 98 P. 6 -0.0074 0.52 
1960-1985 (8.22) 

[2] Dowrick(1992) 113 P. 2 -0.006 0.28 
1960-1988 ( 3 . 1 ) 

[ 3 J Cohen(1992) 89 P. 3 -0.012 0.47 
1960-1988 (3.87) 

(4] Levine e 98 P. 8 -0.4328 0.44 
Renelt(1992) 1960-85 ( 3. 5 ) 

[ 5 ] Barre e s.-i- 98 P. 6 -0.0184 0.52 
M.(1992) 1960-1985 ( n. d. ) 

[ 6] Mankiw, R. e 98 P. 3 -0.298 0.46 
w. ( 1992) 1960-1985 (4.81) ( aj. ) 

[ 7] Khan e 95 P. 2 -0. 18 0.33 
Kumar(1993) 1970-1990 ( 3. 0) 

[8] Knight et. 81 P. 5 -0.2208 n .d. 
al.(1993) 1960-1985 ( 9. 45) 

[9] Barre e 95 P. 7 -0.0264 0.58 
Lee(1994) 1965-1985 ( 8. 8) 

(1) A listagem das variAveis condicionantes mais frequentes, bern 

como a indica9ao dos trabalhos em que cada uma delas e usada e 

urn resume dos resultados estatfsticos que lhes estao 

associados, sao apresentados no Quadro 8.2.4 ( anexo do Quadro 

8.2.3). 
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QUADRO 8.2.4 ( Anexo ao Quadro 8.2.3): Variaveis condicionantes 

Variaveis 

INVESTIMENTO/PIB 

Inv. Total 

Inv. Plibl ico 

Inv. Privado 

-POPULAGAO (Tx Cr.) 

Act iva 

Residente 

ESCOLARIDADE 

Primario 

Secundaro 

POLIT. ECONOMICA 

G/PIB 

Infla<;:ao 

COMERCIO INTERN. 

(X+M)/PIB 

PPC(Desvio) 

Protec<;.:ao 

INSTABILIDADE POL. 

Revolu<;_:oes 

Assassinios 

[ 1 ] 

+(*) 

+(*) 

-(*) 

-(*) 

-(*) 

Notas: ver pagina seguinte. 

Estudo (N.O.) 
(2] [3] 

+(*) + ( * ) 

+(*) 

+(*) 

[ 4 ] 

+(*) 

+(*) 

+(*) 

+ 
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QUADRO 8.2.4 ( Anexo ao Quadro 8.2.3): ContinuaQio 

----------------------------------------------------------------
Variaveis 

INVESTIMENTO/PIB 

Inv. Total 

Inv. Publico 

Inv. Privado 

POPULA~AO (Tx Cr.) 

Act iva 

Residente 

ESCOLARIDADE 

Secundaro 

Secundario 
(masculina) 

Secundario 
(feminina) 

POLIT. ECONOMICA 

G/PIB 

COMERCIO INTERN. 

ProtecQio 

Premia do mercado 
negro 

INSTABILIDADE POL. 

RevoluQoes 

[ 6] 

+(*) 

-(*) 

+(*) 

r71 

+ ( *) 

+(*) 

- ( *) 

[ 8 1 [ 91 

+(*) +(*) 

+ 

-(*) 

+(*) 

+(*) 

-(*) 

-(*) 

-(*) 

-(*) 

Netas: 0 sinal + (-) representa o efeito positive (negative) da 
variavel condicionante em causa na variavel dependente; (*) denota 
significancia estatistica a urn nivel de 5%; PPC(Desvio) significa 
o desvio medic da unidade do ratio em paridades de poder de compra 
para o investimento de Summers e Heston(1988) em 1960; ProtecQao 
significa a media ponderada das taxas alfandegarias sabre bens 
intermediaries e de investimento importados; as variaveis 
condicionantes na regressao [5] sao as mesmas de [1]. 
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8.2.3 - Regressoes 'cross-section' e 'velocidade' da convergencia 

0 valor absolute do estimador do parametro 13 obtido nos varios 

estudos apresentados nao e directamente comparavel devido as 

diferen~as de metodologia, amostras e variaveis utilizadas. 

No en tanto, a cons iderac;ao dos t raba 1 hos que se fundament am na 

'tradi~ao neo-classica' ( modelo de Solow) permite identificar este 

parametro como urn indicador da 'velocidade' de convergencia 

absoluta ou condicional) da economia para o seu 'steady state', ou 

seja, o seu valor estimado da-nos uma ideia da percentagem do 'gap' 

que e possivel eliminar em cada periodo, permitindo-nos desse modo 

calcular a chamada semi-vida 

metade do referido 'gap') 4. 

periodo de tempo em que se elimina 

Neste contexto, e notavel ( e muito curiosa) a semelhan~a de 

resultados obtidos por diversos autores a partir das mais variadas 

amostras, que veio a dar origem a, hoje ja celebre, 'regra dos dais 

por cento'. 

Esta regra, nao isenta de cri t icas como rna is a frente veremos, 

aponta para uma sustentac;ao da hip6tese de convergencia ( e 'pour 

cause' do modelo de crescimento neo-classico) mas faz supor que 

essa convergencia seja urn processo bastante moroso ( com uma semi-

Para uma analise da fundamenta9ao te6rica deste 
procedimento, posto em realce em varios trabalhos de Barra e Sala
i-Martin, ver o Capitulo 2, sec9ao 2.3.3 desta tese. 
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vida de cerca de 35 anos) 5• 

No quadro 8.2.5 apresenta-se o valor do coeficiente de convergencia 

calculado por diversos autores e em diversas amostras. 

5:£ evidente que sendo o crescimento de uma economia urn 
processo tao complexo ( e virtualmente nao completamente 
'explicavel') e sempre de desconfiar de regras tao simples e 
putativamente 'universais'. Por exemplo, em Burda e Funke(1993) 
poe-se em causa o pess imi smo que a regra dos 2% 'impor ia' ao 
processo de convergencia da Alemanha de Leste p6s-reunifica9ao, e 
propoe-se uma atitude voluntarista de acelera9ao deste processo. E 
tambem verdade, no entanto e a credito da regra dos 2%, que a 
reunifica9ao esta a ser bern mais lenta e dificil do que em 1989 se 
supunha ( ou os politicos supunham). 
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QUADRO 8.2.5: A velocidade de convergencia nas regressoes 'cross-

section' ou a 'regra dos 2%'. 

Aut or 

Barro e 
Sala-i-Martin(1992) 

" 

Barro e 
Sala-i-Martjn( 1991) 

Mankiw, Romer 
e Weil(1992) 

Barro e 
Sala-i-Martin(1992) 

" 

" 

Mankiw, Romer 
e Weil(l992) 

" 

Knight, Loyaza e 
Villanueva(1993) 

Amostra 

Convergencia Absoluta 

20 P. OCDE 
1960-85 

48 est ados 
1963-86 

73 regioes 
1960-85 

USA 

Europa 

22 P. OCDE 
1960-85 

Coeficiente 
de Convergencia(%) 

0.95 

2. 18 

1. 83 

1. 67 

Convergencia Condicional 

20 P. OCDE 
1960-85 

48 est ados 
1963-86 

98 P. 
1960-85 

USA 

22 P. OCDE 
1960-85 

98 P. 
1960-85 

98 P. 
1960-85 

2.03 

2.36 

1. 84 

2.03 

1. 37 

4.99 

Nota: A velocidade de convergencia elevada de Knight, Loyaza e 
Villanueva resulta, segundo os autores, da utiliza9ao de urn metoda 
de regressao em 'panel data' que permite ter em conta a correla9ao 
entre os efeitos especificos a cada pais e as variaveis 
independentes na equa9ao de crescimento de que partem. 
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8.3 - Os testes 'time series' 

Os teste 'time series' a hip6tese da convergencia baseiam-se na 

ideia da cointegrac;ao introduzida por Granger( 1983) e consistem 

essencialmente na aplicac;ao das tecnicas de testagem e estimac;ao 

descritas em Engle e Granger(1987) ao estudo econometrica das 

series temporais do (logaritmo do) produto per capita das varias 

economias. 

Partindo da hip6tese de que a evoluc;ao do produto interne bruto per 

·~apita de uma economia e urn processo estocastico sujeito a cheques 

aleat6rios que podem ter efeitos de natureza estrutural ( i.e., urn 

elevado grau de persistencia ao longo do tempo), a noc;ao de 

convergencia ( estocastica) subjacente a este tipo de testes 

significa que todas as discrepancias do produto per capita entre 

pafses. subsequentes a urn determinado choque, sao transit6rias, ou 

seja. obedecem a urn processo estocastico estacionario de media 

zero. 

A primeira condic;ao que e necessaria verificar para se poderem 

utilizar OS testes 'time series' a convergencia e a de que as 

series do ( I ogad t mo) do produ to per capita dos paf ses sao nao 

estacionarias em niveis e estacionarias nas primeiras diferenc;as, 

o que e equivalente a dizer que sao integradas de ordem urn ( tambem 

se diz deste tipo de series que tern memoria longa, ou seja, a sua 

variancia nao e constante nem limitada. e nao tern atractor). 

Uma variavel, Yi,t' e integrada de ordem urn- I(l) se e nao 
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estacionaria e se pode escrever-se: 

( 8. 3) 

em que: 

ei,t:-(o,a!) e e estacionaria. 

No caso de o valor de 11 ser igual a zero a variavel nao tern 

'drift'; se ei,t for 'serialmente nao correlacionada' diz-se que a 

variavel e urn 'passeio aleat6rio' 'random walk'). 

Uma variavel 1(1) pode sempre representar-se atraves de urn processo 

ARIMA( p, 1, q )6 e diz-se que tern uma raiz unitada na sua 

representa~ao auto-regressiva. A no9ao de 'raiz unitaria' refere-se 

ao coeficiente unitario em Yj,t-l na f6rmula do processo integrado. 

0 primeiro passo do teste a convergencia estocastica de duas ou 

mais series e pais o teste a raiz unitaria de cada uma delas. o que 

normalmente se faz atraves dos testes Dickey-Fuller (DF) ou Dickey-

Fuller Aumentado (ADF), que a seguir se descrevem. 

Considere-se a seguinte regressao linear simples (OLS) 7: 

( 8. 4) 

A hip6tese nula de que yi.t e uma variavel I ( 1) ou tern uma raiz 

6 Esta representa9ao foi introduzida por Box e Jenkins(1970). 

Nesta regressao pode incluir-se uma constante no caso de se 
considerar que a variavel tern urn 'drift'. 
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unitaria e rejeitada se o estimador OLS de I~ e negative e 

significativamente diferente de zero. Dickey e Fuller(1979) 

demonstraram que a estatf st ica t desta regressao nao tern uma 

distribui9ao t de Student e construfram tabelas com quadros de 

significancia para uma serie de casas empfricos relevantes, dando 

origem ao chamado teste DF. 

Para assegurar que o residua ei,t e rufdo branco (estacionario) e 

usual aumentar a regressao anterior alguns 'lags' das diferen9as, 

aplicando assim o chamado teste ADF: 

( 8. 5) 

Uma vez assegurado que as series do logaritmo do PIB per capita sao 

1(1) ( e na verdade, todos os testes ate agora efectuados assim o 

indicam), a segunda necessaria existencia de 

convergencia estocastica entre duas ou mais series e que elas sejam 

cointegradas. Embora em termos te6ricos e praticos o conceito de 

cointegra9ao se aplique em contextos bi-variados ou multi-variados, 

vamos limitar a analise que se segue ao caso ma1s simples de 

convergencia bilateral ( entre duas series). 

Considere-se que as series do produto per capita de dais pafses (i 

e j) obedecem a urn processo integrado de ordem urn, ou seja, sao nao 

estacionarias e possuem mem6ria longa. Pode, no entanto, acontecer 

que uma combina<;:ao linear destas series de origem a uma serie 

estacionaria, o que significa. intuitivamente. que elas se 'movem 

em conjunto no Jongo prazo'. Quando isto acontece, diz-se que as 
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series sao cointegradas. 

Para testar a cointegra~ao de duas series pode utilizar-se urn 

procedimento a dais passos sugerido por Engle e Granger(1987). 

0 primeiro passo consiste em fazer a chamada 'regressao de 

cointegra~ao' atraves do OLS: 

A utiliza~ao do OLS e particularmente indicada neste contexto jA 

que, no caso de as series serem cointegradas, o estimador a do 

verdadeiro coeficiente de cointegra~ao e superconsistente 

demonstrou Stock,1984). 

como 

0 segundo passo consiste em testar se os residues da 'regressao de 

cointegra~ao' parecem ser estacionarios ou nao; se zij,t e I(O) as 

series sao cointegradas. Normalmente, considera-se a hip6tese nula 

de que as series sao nao cointegradas e utilizam-se dois testes 

simples: 

a) analise da estatistica de Durbin-Watson, recorrendo aos valores 

criticos propostos por Sargan e Bhargara(1983), sendo que urn valor 

alto desta estatistica indicia nao estacionaridade dos residues e 

leva a aceita~ao de H0, e pelo contrario, urn valor de DW a tender 

para zero indicia estacionaridade e existencia de cointegra~ao; 

b) teste DF ou ADF para os residues estimados, sendo que a rejei~ao 

de H0 ( ex i s t en c i a de co i n t e g r a~ a o en t r e y i , t e y j, t ) ex i g e v a 1 ores 



231 

da 'pseudo' estatistica t negatives e excedendo largamente 3 ( em 

m6dulo), como pode ver-se nas tabelas de Dickey-Fuller. 

Finalmente, para que se conclua que existe convergencia estocastica 

entre Yi,t e Yj,t e necessaria que estas series sejam cointegradas, 

que o valor da constante na regressao de cointegra9ao seja nulo e 

que o valor do coeficiente de cointegra~ao, a, seja urn. 

Formalmente, isto significa que as series se relacionam da seguinte 

forma: 

( 8. 7) 

em que E·. t 
1), 

e rufdo branco, e t tende para infinito. 

No caso de as series satisfazerem (8.6) mas nao (8.7) elas serao 

cointegradas mas nao convergem, ou seja, os seus nfveis esperados 

de longo prazo nao serao iguais. No entanto, OS efeitos permanentes 

dos choques ern yi serao proporcionais aos movirnentos de Iongo prazo 

de j, e a 'extensao' desta rela~ao pode rnedir-se atraves do 

coeficiente de cointegra~ao estirnado, que nos dara, assirn, urna 

ideia da dimensao relativa dos movimentos de Iongo prazo nos dois 

paises subsequentes a urn choque inicial similar. 

A rela~ao (8.7) sugere urn procedirnento expedito para testar 

a existencia ou nao de convergencia estocastica: aplicar urn teste 

DF ou ADF A serie das diferen9as do produto per capita de i e j. 

No caso de exist ir convergencia essa serie sera urn processo 

estacionario de media nula. 
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Como ja referimos, as no~oes de cointegra~ao e convergencia 

estocastica podem generalizar-se a urn contexte multi-variado, e 

podem utilizar-se para fazer compara~oes multi-laterais dos niveis 

e das taxas de crescimento do produto per capita dos paises. Uma 

boa referencia para a analise te6rica e aplica9ao pratica deste 

proced imen to e Bernard ( 199 2). Neste t raba 1 ho o au tor apresent a 

igualmente testes a cointegra~ao baseados na analise espectral (que 

mede o grau de persistencia das series em diferentes frequencias) 

que tern melhores propriedades estatlsticas designadamente as 

estatisticas Anderson-Darling e Cramer-von Mises). 8 

Vamos agora sintetizar os resultados mais importantes da aplica~ao 
.. · 

dos testes 'time series' a compara9ao de niveis e taxas de 

crescimento entre paises. 

A primeira conclusao a reter destes testes e a de que, a semelhan9a 

do que acontece com a maior parte das series macroecon6micas, o 

nfvel do produto per capita ( ou da produtividade) e uma variavel 

nao estacionaria com urn 'trend' estocastico ( tern mem6ria longa), 

sendo a sua primeira diferen~a estacionaria, o que faz supor que a 

sua evolu~ao obedece a urn processo estocastico integrado. 

Parece existir, pelo me nos em amostras de paises com 

caracteristicas semelhantes, alguma evidencia empirica que aponta 

para a existencia de cointegra9ao dos niveis de produto per capita 

8 Dada a sua complexidade eo facto de conduzirem a resultados 
geralmente compativeis com os dos testes mais simples omitimos a 
apresenta~ao formal destas estatisticas, chamando a aten9ao para 
uma das referencias fundamentais neste contexte: Priestley(1981). 
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(bilateral e multi-lateral), o que indicia que existem factores 

comuns que condicionam o crescimento de longo-prazo das economias. 

No entanto, a evid@ncia empirica, mesmo em amostras relativamente 

hom6geneas, aponta para rejei<;:ao da hip6tese de converg@ncia 

estocastica forte) dos niveis do produto na generalidade das 

compara<;:oes bilaterais e multi-laterais, o que faz supor que, para 

alem dos ja referidos factores comuns, existem caracteristicas 

idiossincraticas a cada pais que t@m urn peso relevante na 

de t ermina<;:ao do ni ve 1 de equ i If brio de I on go prazo para uma 

exemplifica<;:ao destas tend@ncias na amostra de Maddison das 

economias mais industrial izadas pode ver-se Bernard e Durlauf( 1991) 

e Bernard,1992). 

Por sua vez, Quah(l990), a partir da amostra alargada de Summers e 

Heston para o periodo 1960-85, embora rejeite a hip6tese de 

convergencia nos niveis do produto per capita, detecta alguma 

evid@ncia de converg@ncia nas taxas de crescimento. 

Em artigo recente, Gundlach( 1993) chega mesmo a concluir que o 

produto per capita de seis paises industrializados ( Fran<;:a, 

Alemanha, Italia, Japao, Reino Unido e EUA) no periodo 1950-88 

parecem ter seguido urn passeio aleatoric ( 'random walk'), ou seja, 

nao terao tido qualquer rela<;:ao de Iongo prazo subjacente ( common 

factor'), dada a presen<;:a de raizes unitarias nos residues. 

No entanto, o autor chama a aten<;:ao para a possibilidade de esta 

conclusao se ficar a dever a uma rna especifica<;:ao econometrica ou 
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a urn comport amen to 'fora do steady state', dado o choque da 

recessao do inicio dos anos 70, o que nos pode servir de pretexto 

para a passagem para a sec~ao seguinte, ou seja, para uma analise 

critica dos testes a hip6tese de convergencia - 'cross-section' e 

'time series'. 

8.4- Aprecia~ao critica aos testes 'cross-section' e 'time series' 

Os testes 'cross-section' e 'time series' tern inevitavelmente 

vantagens e inconvenientes e e, sobretudo, importante ter em 

aten~ao que a escolha entre uns e outros depende da si tua~ao 

particular a que se vao aplicar. 

No que diz respeito aos testes 'cross-section' eles sao 

particularmente indicados para analisar o processo de 'catching up' 

face ao pais lider, o que significa que se adaptam bern a situa~oes 

de dinamica de transi~ao. 

A principal critica a este tipo de testes, para alem da objec~ao de 

Levine e Renelt(1992) ao caracter pouco robusto de algumas 

variaveis introduzidas nas regressoes 9 , tern a ver com a chamada 

'falacia de Galton'. e foi sugerida por Friedman(1992) e 

Quah(1993). Segundo estes autores, o que os testes captam nao e uma 

propriedade fundamental do crescimento econ6mico de longo prazo mas 

9 Deve sal ientar-se que no estudo 
quantidade de regressoes 'explicativas' 
conduzido por estes autores a variavel 
mais robustas ( juntamente com o peso do 

de t a 1 hado de uma enorme 
do crescimento econ6mico 

'nivel inicial' e uma das 
investimento no produto). 
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sim a velha tendencia de 'regressao para a media' que tanto 

intrigava Galton quando observava a evolu9ao da altura dos seus 

concidadaos; acresce ainda que os parametres estimados nas 

regressoes podem ser fortemente afectados por erros de medida e, 

mais importante, pelos efeitos de factores transit6rios perifericos 

ao fen6meno que se pretende explicar. 

Uma segunda vulnerabilidade dos testes 'cross-section', posta em 

realce por Bernard e Durlauf(1993), reside na sua fraca capacidade 

para detectar uma situa9ao de ausencia de convergencia quando os 

dados sao gerados por urn modelo de crescimento com uma 

multiplicidade de equilibrios de Iongo prazo caso de alguns 

mode los de crescimento end6geno). Com efei to, estes autores mostram 

que existe uma classe nao trivial de 'novos modelos de crescimento' 

para os quais se conclui existir convergencia global quando na 

verdade o que se verifica e uma convergencia local para diversos 

equilibrios de Iongo prazo intutivamente, e no caso da existencia 

de dois 'steady states', percebe-se que esta situa9ao se verifica 

quando os paises que convergem para o equilibria 'mais baixo' estao 

relativamente mais afastados do seu equilibria do que os paises que 

convergem para o equilibria 'mais elevado' ). 

A possibilidade desta 'conclusao an6mala', tambem exemplificada em 

Cohen(1992), torna os testes 'cross-section' ineficazes para a 

descrimina9ao empirica do modelo de crescimento neo-classico e dos 

modelos de crescimento end6geno. 

Quanto aos testes 'time series', ao fazerem uma analise detalhada 



2 3 (> 

das propriedades do crescimento de Iongo prazo enquanto processo 

estocastico, lidam melhor com as perturba~oes causadas por 

acontecimentos de natureza transit6ria ( cheques), mas tern serios 

inconvenientes quando aplicados ao estudo da convergencia. 

Desde logo, ao partirem de uma defini~ao forte de convergencia -

igualdade do equilibria de Iongo prazo das economias s6 e de 

esperar que deem bons resu I tados quando ap 1 i cados a amos t ras 

reduzidas e relativamente homogeneas de paises. 

Tecnicamente, ao pressuporem que os dados a que se aplicam possuem 

momentos da popula9ao ( media e variancia) bern definidos, tanto em 

niveis como nas primeiras diferen9as. nao sao indicados para 

situa96es em que as economias estao afastadas do seu equilibria de 

Iongo prazo, ou seja, nao se adequam ao estudo da chamada 'dinamica 

de transi~ao'. Ha ate autores que defendem que, mesmo para amostras 

reduzidas de paises ha muito industrializados ( por exemplo os 16 

da amostra de Maddison) OS dados seculares de que dispomos nao sao 

suficientes para caracterizar uma situa9ao de 'equilibrio de Iongo 

prazo' devido aos cheques das duas Guerras Mundiais, da Grande 

Depressao dos anos 30 e da Crise dos anos 70 (ver a este prop6sito 

Gundlach,1993). 

Esta objec9ao tecnica limita seriamente os testes 'time series', 

enquanto alternativa aos testes 'cross-section', para fazerem a ja 

referida descrimina9ao entre modelos de crescimento alternatives, 

ja que a ausencia de convergencia por eles detectada pode dever-se 

nao a uma genuina caracteristica do processo de crescimento de 
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Iongo prazo mas ser tao s6 uma consequencia do comportamento de 

transi~ao 'off steady state'. 

Parece, pois, que os testes mais usuais a hip6tese de convergencia 

conduzem a urn beco sem saida 'dead end'), pelo menos no que diz 

respeito a valida~ao empirica das varias interpreta~oes te6ricas do 

crescimento econ6mico de Iongo prazo. 

A insat isfa9ao com as debi I idades dos testes 'cross-sect ion' e 

'time series' esta na base do aparecimento recente de testes 

alternativos que procuram superar estas debilidades. 

Na sec9ao seguinte faz-se uma breve referencia a alguns desses 

testes cuja aplica9ao ao contexto da convergencia dos niveis e 

taxas de crescimento econ6mico se pode afirmar estar ainda numa 

'fase experimental' e, por isso, com resultados provis6rios e 

importante investiga~ao em curso. Para uma analise mais detalhada 

destes testes e uma aprecia9ao dos seus meri tos e demeri tos 

relativos, atraves do recurso a 'dados artificiais', pode ver-se 

Hall eSt. Aubyn(1995). 

8.5- Outros testes mais recentes: 'random fields', cadeias de 

Markov, filtro de Kalman. 

Urn dos autores que ultimamente mais se tern distinguido na analise 

empirica do crescimento e no tratamento econometrica da questao da 

convergencia e Danny Quah. Na opini~o deste autor a convergencia s6 
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pode ser convenientemente abordada se se analisarem as varia~oes 

nas duas dimensoes essenciais do fen6meno - temporal e 'cross

section' - sendo a principal limita~ao dos testes 'tradicionais' o 

facto de se concentrarem 'numa s6 face da moeda'. 

Para superar esta limita9ao Quah(1993) sugere a utiliza9ao de urn 

metodo econometrica mais complete, e que consiste na extensao dos 

testes da raiz unitaria (DF ou ADF) ao contexte dos chamados 

'campos aleat6rios' ('random fields'); urn campo aleat6rio e urn 

conjunto de dados em que a dimensao 'cross-section' e semelhante a 
dimensao temporal, e os metodos de estima9ao tern igualmente em 

conta varia96es nessas duas dimensoes. 

A principal conclusao a que chega com a aplica9ao deste metoda a 

amostra alargada de Summers e Heston ( 118 paises no periodo 1960-

85) e a de que existe uma mobilidade intra-distribui9ao do produto 

per capita entre economias) limitada, o que indicia uma 

distribui9ao do rendimento de Iongo prazo ( de 'steady state') 

concentrada nos extremos ( pobre e rico). Mais cone lui, que a 

introdu9ao de variaveis condicionantes investimento em capital 

fisico e taxa de escolariza9ao no ensino secundario) nao alteram 

muito esta caracteriza9ao: os ricos a tenderem a ficar mais ricos 

e os pobres a tenderem a ficar mais pobres, mesmo quando se tern em 

conta as variaveis que sao hoje em dia consideradas as 'culpadas' 

das disparidades de rendimento entre paises. 

No mesmo sent ido parece apontar urn outro metoda propos to por 

Quah(1993) baseado nas chamadas cadeias de Markov, e que consiste 
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em tratar a distribuic;:ao dos rendimentos dos paises como urn 

processo que evolui no tempo de acordo com uma lei de movimento que 

pode ser aproximada atraves da analise das caracterfsticas 

(espectrais) de uma matriz de transiQio entre diferentes escal6es 

de rendimento. Tambem neste caso se conclui que existe uma 

tendencia para os rendimentos se 'concentrarem' nos escal6es 

superior e inferior da escala de rendimentos. 

Em Ha 11, Robertson e Wickens(1992) e proposto urn teste a 

Kalman que pode ser convergencia base ado no filtro de 

particularmente indicado para 

transiQao, ja que se aplica 

parametros no tempo. 

lidar com situac;:6es de dinamica de 

a urn contexto de variaQao dos 

No entanto. embora afirmem que este tipo de testes pode ser util a 

analise da convergencia entre niveis e taxas de crescimento, estes 

autores limitam a sua aplicac;:ao ao caso das variaveis nominais: 

inflac;:ao, taxas de cambia e taxas de juro. Em Loufir e 

Reichlin( 1993) esta aplicac;:ao e alargada a duas variaveis reais 

(PIB per capita e taxa de desemprego) no contexto de uma analise 

dos processos de convergencia nominal e real entre os paises da CE 

e da EFTA e dos efeitos da pertenQa ou nao ao SME nesses processos. 

Como facilmente se compreendera a aplicaQao dos testes anteriores 

e de outros ainda mais recentes testes 'time series' com 

'breaking points' ou 'segmented trends') no contexto da 

convergencia e, no presente, e continuara a ser no futuro proximo 

uma importante area de investigayaO. 
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No capitulo 11 vamos apresentar alguns resultados preliminares 

obtidos com a aplica~ao do filtro de Kalman ao estudo do processo 

de convergencia estrutural da economia portuguesa ao lfder 

tecnol6gico (EUA) e a media da UE. Uma exposi~ao sintetica deste 

metoda pode ver-se na pagina 78 do artigo de Loufir e Reichlin 

atras citado. 

. ·~ 
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CAPITULO 9: A CONVERGENCIA NOS TRABALHOS DE CONTABILIDADE DO 

CRESCI MENTO 

No capitulo anterior passamos em revista os principais testes a 
hip6tese de convergencia que se baseiam na utiliza9ao de metodos 

econometricos: regressoes entre pafses e compara9oes bilaterais ou 

multilaterais atraves das tecnicas de cointegra9ao. 

Uma outra abordagem empirica a questao da convergencia pode ser 

feita recorrendo a chamada 'contabilidade do crescimento' que tern 

como principal objective medir ( quantificar) a contribui9ao para 

o crescimento do produto das varias fontes de crescimento a priori 

identificadas, e atribuir o restante - o residue, ou parafraseando 

Abramovitz(1956). 'uma certo tipo de medida da nossa ignorancia' -

ao avan9o do conhecimento ( progresso tecnico) ou a eventuais erros 

de medida ou factores nao susceptfveis de medi9ao. 

A explica9io das diferen9as de crescimento entre pafses e alias uma 

das razoes que estao na base do aperfei9oamento desta metodologia. 

sendo de destacar que o titulo mais representative do autor que e 

muito justamente considerado o expoente maximo dos trabalhos de 

'growth accounting' e exactamente: 'Why Growth Rates Differ?' 

(Denison.1967) . 1 

1 -· Deve neste contexte ter-se em aten9ao que. embora por vezes 
se considere ser Solow o pioneiro da contabilidade do crescimento 
no seu famoso artigo de 1957. e de facto. a importancia deste autor 
na fundamenta9a0 te6rica do metodo ser incontestavel, 0 primeiro 
exercicio de quantificacao das fontes de crescimento e hoje 
atribuido a Tinbergen(1942) a partir dos resultados sobre a fun9ao 



24 2 

Sem entarmos aqui numa discussao detalhada sabre as virtudes e 

inconvenientes da contabi 1 idade do crescimento nem numa revisao 

minuciosa da enorme quantidade de trabalhos a que deu origem- para 

uma visao critica pode ver-se Romer(1987) 2 e Abramovitz(1993); para 

uma leitura revista e aumentada a melhor referencia, ja hoje 

classica, continua a ser Maddison( 1987); para uma interessante 

analise as suas virtudes e defeitos no contexte da importancia da 

tecnologia para a explica<;:ao das diferen<;:as internacionais nas 

taxas de crescimento pode ver-se Fagerberg(1994) - vamos Jimitar-

nos a chamar a aten<;:ao para dois aspectos que nos parecem 

importantes no contexte da convergencia: 

i) a considera9ao do 'catching up' como uma das fontes potenciais 

de crescimento das economias seguidoras na chamada 'idade de ouro' 

do crescimento (1950-1973), cujo peso relative e susceptive! de ser 

quantificado; 

ii) a diminui<;:ao das potencialidades de 'imita<;:ao tecnol6gica' como 

uma das causas do abrandamento da produtividade 'productivity 

slowdown') nas economias industrializadas a seguir a 1973, que 

de produ<;:ao de Cobb e Doug I as, sen do rna is tarde re tornado pe 1 o 
trabalho de Abramovitz(1956). Para alem de Denison. cuja relevincia 
foi ja pasta em realce, e importante destacar ainda os trabalhos de 
Kendrick e de Jorgenson ( sendo este o autor que mais fiel se 
manteve aos fundamentos neo-classicos do metoda). 

2 A critica essencial deste autor a contabilidade do 
crescimento tradicional baseia-se na posi9ao de principia, 
decorrente do seu trabalho anterior ( Romer,1986) de que o factor 
capital da uma contribui9ao para o crescimento do produto superior 
a que decorre da sua participa<;:ao no rendimento ('capital share') 
devido a existencia de rendimentos crescentes na acumula<;:ao 
(externalidades). Contra uma pondera<;:ao usual de cerca de 1/3 Romer 
prop6e urn valor ligeiramente inferior a unidade. 
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tamb6m 6 susceptive! de ser medida, embora de forma grosseira. 

No que diz respeito a quantifica9ao do 'efeito de catching up' nas 

taxas de crescimento do produto podem adoptar-se dais procedimentos 

conducentes a resultados bern distintos. 

0 primeiro. com urn caracter mais 'ad-hoc', consiste em atribuir a 

partida ao 'catching up' uma percentagem da convergencia dos n1veis 

de produtividade dos paises seguidores ao nivel do pais lider 

(EUA). Por exemplo, Maddison(1987) assumindo urn b6nus de 20%, chega 

a conclusao que este efeito tera tido uma contribui9ao media nao 

ponderada de 0.55% para o crescimento do produto de 5 paises 

seguidores ( Fran~a. Alemanha. Japao. Holanda e Reina Unido) no 

periodo 1950-1973 ( com uma varia~ao de 0.14% no R.U. a 1.02% no 

Japao). Se tivermos em conta que o crescimento media anual nao 

ponderado destes 5 paises foi neste periodo de 5.6% verificamos que 

o efeito 'catching up' assim medido e relativamente reduzido ( ver 

Quadro 9. 2) . 

0 segundo procedimento, cuja descri9ao encontramos em 

Lindbeck(1983). consiste em utilizar o coeficiente estimado numa 

regressao 'cross-section' entre o crescimento da produtividade e o 

nfvel inicial do gap face ao pais lfder juntamente com outras 

variaveis explicativas, como par exemplo, o peso do investimento no 

produto e os niveis de escolaridade) para depois determinar o bonus 

em cada pais proporcionado pela 'vantagem do atraso relative'. 

Por exemplo. Crafts(1992). atraves de urn procedimento deste tipo 
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chega a uma contribui9ao media nao ponderada do 'catching up' de 

1.4% para o mesmo periodo, mas para uma amostra mais alargada de 

paises ( os 16 da amostra de Maddison). 3 

No que diz respeito a importancia do progressive esgotamento das 

'vantagens do atraso relative' para a explica9ao do abrandamento da 

produtividade ap6s 1973. Lindbeck(1983) prop6e uma abordagem 

empirica assente na compara9ao das diferen9as no residua 'proxy' 

grosseira do progresso tecnico) entre os paises seguidores e os 

EUA, antes de 1973 e depois de 1973. 

Atraves deste procedimento chega a conclusao que a perda de 

velocidade do 'catching up' tera resultado num abrandamento do 

crescimento da produtividade de cerca de 0.5% na Europa Ocidental 

e de cerca de 1% no Japao. Em refor9o destes calculos afirma ainda 

que o procedimento assente em diferen9as 'cross-section' nos 'gaps' 

de produtividade conduz a resultados semelhantes. 

Em contrast e. nos seus ca 1 cuI os de 'growth accon t i ng' para o 

periodo posterior a 1973, Maddison(1991) ao admitir a priori que o 

efeito de 'catching up' no crescimento se quantifica atraves de urn 

b6nus de 10% da convergencia efectivamente verificada. chega a urn 

abrandamento do crescimento por esta via sensivelmente menor. 

3 Como termo de compara9ao, a utiliza9ao do procedimento de 
Maddison(1987) nesta amostra mais alargada traduz-se numa 
contribui9ao do 'catching up' de 0.65%, significativamente mais 
baixa. portanto. do que a sugerida pelo recurso as regress6es 
'cross-section'. 
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Como se pode deduz i r des ta breve re ferenc i a aos t raba I hos de 

'contabilidade do crescimento' no contexte da quantificacao do 

efei to 'catching up', estamos em presenc;a de urn metodo pouco 

consistente. 

No entanto, e curiosa constatar que, apesar de todas as suas 

limitac;oes ( designadamente a interdependencia entre as fontes de 

crescimento consideradas aut6nomas e as dificuldades e erros de 

medi~ao fatalmente envolvidos ), que podem levar a considera-Jo 

'aparentemente abstruse' ( Krugman.1994), o caracter 'intensamente 

pratico' do metodo de 'growth accounting' torna-o urn instrumento de 

analise precioso. desde que usado com os convenientes cuidados e 

qualificac;oes, para a comparac;ao de experiencias de crescimento de 

diferentes paises ou de urn pais em diferentes contextos hist6ricos4 

- uma exemplificac;ao do metodo e apresentada nos Quadros 9.1 e 9.2, 

retirados dos trabalhos de Denison(1967) e Maddison(1987). 

E com estes cuidados em mente que o utilizaremos na ultima parte 

deste trabalho para lanc;ar mais alguma luz na analise do complexo 

processo de crescimento e convergencia da economia portuguesa. 

4 No artigo de Krugman ja citado o autor utiJiza-o para p6r em 
destaque algumas semelhanc;as entre o crescimento actual dos tigres 
asiaticos e o crescimento da Uniao Sovietica nos anos 50, 
designadamente as que se referem a intensidade de utiliza9ao dos 
recursos; no mesmo senti do apon t a a cone I usao dos t raba I hos de 
Alwyn Young(1992,1994) sobre o crescimento dos NICs asiaticos. 
consubstanciada naquilo a que o proprio autor chama " a contrarian 
view": nao tanto urn 'milagre' econ6mico fantastico, mas sim uma 
notavel acumula9ao de factores ( capital e trabalho). Esta 
discussao exige que se compare nao s6 o crescimento da 
produtividade do trabalho mas tambem o da produtividade total dos 
factores nos diferentes pafses. 
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QUADRO 9.1: Fontes do Crescimento da Produtividade do Trabalho em 

6 Paises Industrializados: 1950-62- DENISON 

~ 
I I Fran9a TMCA de: EUA Japao A lema- Holan- R.U. 

nha da 

PRODUTIVIDADE I I I DO TRABALHO 2. 15 6.45 j 4.80 5. 15 3.65 1 . 63 

i Trabalho I 0.22 I 0.77 ! 0.37 I -0.12 0.09 0. 10 
I l I I I ~ Capital I 0.60 1. 17 I 0.76 I 0.93 0.78 0.37 
•I i i I 
!! RESIDUO 

I I I ( PTF) I 1. 36 I 4.57 I 3.67 I 4.43 2.79 1. 18 

~ Avances do I I I ~ Conh~cimento / 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 i 

~ Diminui9ao I i l j I 
~ do Gap Tee. j ---- 0.66 I 0.75 0.83 I 0.43 0.04 .. 
II I 

I I i I I ~ Melhor Afec- I 
ta9ao de R. 0.29 1. 07 0.95 1. 00 0.63 0. 12 

fl Econom i as de I I I I 

I 
II Escala I 0.36 1. 88 I 1. 00 1. 59 0.77 I 0.36 

! PIB por Hora ! I I 
de Tr.(1950) I 100 I 14 I 44 33 53 56 

Netas: reproduzido a partir do Quadro 1, pagina 1152, de 

Fagerberg(1994); todos os valores sao retirados de Denison(1967) 

com excep9ao dos dados sabre o Japao que sao retirados de Denison 

e Chung(1976) e do PIB por Hora de Trabalho(1950) que e retirado de 

Maddison(l982); embora as autores incluam outros paises na analise, 

a escolha destes seis deve-se ao objective de comparabilidade com 

a amostra de Maddison(1987): as defini9oes e as detalhes da 

calculat6ria sao explicados nas fontes originais. 
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QUADRO 9.2: Fontes do Crescimento do Produto Tnterno Bruto em 
6 Paises Indust:rializados: 1950-7.1- MADDISON 

I ! ! 
TMCA de: I EUA Japao Franqa 1 A lema- Holan- R.U. I da 

I 
nha 

PIB I 
3.72 9.37 5. 13 5.92 4.70 3.02 

Quantidade I de Trabalho 0.85 1. 09 0.01 -0.03 0. 18 -0. 11 
I 
II Qualidade 

I' 
de Trabalho 0.29 0.52 0.35 0. 18 0.40 0.09 

i 'Labour 
hoarding' 0.00 0.90 0.00 0.32 0.00 0.00 

I 
Quantidade de I 
Capital Res. 0.23 0.43 0.20 0.35 0. 18 0.21 

II Quantidade de 

I' 
Cap. nao Res. 0.79 2.06 I 0.90 1. 28 0.99 0.78 

! I 
Qualidade do I I 
Capital ! 0.51 I 0.58 0.56 ! 0.53 0.57 0.52 I 

I 
Efeito de uso I I i II I I de capacidade 0.00 0.39 0.00 0.25 0.00 0.00 

I Efeito de 
'catching-up' 0.00 1. 02 0.52 0.68 0.38 0. 14 

I Efeito I 
I i 

I 
estrutural ! 0. 12 1. 22 0.46 0.36 I -o. o7 0. 10 

I Efeito l 
! 

I I I I I Comercio ext. 0.01 0.26 ! 0. 19 0.21 0.65 0. 16 
I 

I 

i I I Economias de I 
Escala 0. 11 0.28 I 0. 15 0. 18 0. 14 0.09 

I 
Efeito 

I I I 'energia' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 
! I I 

II 
Regulaqao I I -o. 04 

I I 
Crime I -o. 02 I -o. 02 I -o. o2 I -o. o2 -0.02 I 

I 

I I I l I TOTAL 
"EXPLICADO" 2.91 i 8.73 I 3.32 ! 4.29 ! 3.64 1.96 

I I l I 
II I I 

I' RESIDUAL 0.81 0.64 I 1. 81 j 1. 63 I 1. 06 1. 06 

lj PERCENTAGEM l I !! EXPL I CADA 78 93 65 I 72 77 65 
' Notas: valores ret1rados de Maddison(1987) - Quadro 20 da pag1na 

679: neste quadro o autor apresenta igualmente as fontes de 
crescimento nos perfodos 1913-50 e 1973-84: a escolha do periodo 
1950-73 tern a ver com a maior proximidade do periodo considerado em 
Denison(1967l; para as defini96es e os detalhes da calculat6ria ver 
a fonte original. 
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CAPITULO 10: A MEDIQAO DA CONVERGENCIA AO NIVEL SECTORIAL 

A analise do processo de convergencia e 'catching up' pressupoe que 

se centre a aten9ao nos diferenciais de taxas de crescimento de 

pa:lses com diferentes niveis de produto per capita, ou seja, em 

diferentes estadios do processo de desenvolvimento. 

E hoje consensual admit i r-se que ao longo do seu processo de 

desenvolvimento uma economia vai sofrendo importantes mudan9as 

estruturais que marcam decisivamente o seu ritmo de crescimento 

macroecon6mico, sendo uma das mais significativas as altera9oes 

' sectoriais, quer do padrao de consumo por tipos de bens, quer do 

' 
processo de especializa9ao do aparelho produtivo com varia9oes do 

peso relativo de cada sector, quer ainda da composi9ao das 

exporta9oes e importa9oes provocadas pelos do is fen6menos 

anteriores ( facto importante no contexto de uma pequena economia 

com urn grande grau de abertura ao exterior). 

A analise da convergencia dos grandes agregados macroecon6micos 

(produto per capita, produtividade do trabalho, ou produtividade 

total dos factores no conjunto da economia) nao permite identificar 

ou tentar quantificar a importancia destas altera<;oes sectoriais no 

crescimento e no processo de aproxima9ao das economias. 

Na primeira parte deste trabalho ja se chamou a aten<;ao para o 

papel central que as altera96es sectoriais tern em algumas 

abordagens te6ricas da convergencia ( designadamente no caso das 
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abordagens 'post-keynesiana' e 'evolucionaria'). 

Neste capitulo vai fazer-se uma apresenta~ao sintetica de alguns 

dos mais significativos trabalhos de quantifica~ao da convergencia 

ao nivel sectorial. 

Uma das primeiras tentativas de quantificar o efeito das altera~oes 

estruturais no crescimento do produto aparece-nos nos trabalhos de 

contabilidade do crescimento de Denison(1967), e diz respeito aos 

ganhos de produtividade global obtidos da transferencia de mao de 

obra sub-utilizada na agricultura e no comercio tradicional para a 

industria. 

A partir de entao este 'efeito da altera~ao estrutural' viria a 

estar presente na maior parte dos trabalhos de quantifica9ao do 

crescimento nas economias mais industrializadas no periodo 

posterior a 1950, sendo consensual que este efeito terA diminuido 

substancialmente ou mesmo desaparecido completamente na 

generalidade dos casos a partir de 1973 ( no que pode considerar-se 

mais urn, entre muitos, dos factores explicativos da passagem da 

'idade de ouro' do crescimento a urn periodo de 'abrandamento da 

produtividade') . 1 E, no entanto, conveniente nao perder de vista 

que no caso portugues este efeito nao se tera ainda esgotado 

Segundo calculos de Maddison(1987) para seis paises 
industrializados ( Fran9a, Alemanha, Japao, Holanda, Reino Unido e 
EUA), a contribui9ao media do 'efeito estrutural' no periodo 1950-
73 tera sido 0.37% num crescimento media do PIB par trabalhador de 
4.25%, com varia9oes entre 1.22% em 7.67% ( Japao) e 0.55% em 2.12% 
(EUA) - ver Quadro 9.2; no periodo 1973-84 a contribui9ao deste 
efeito e mesmo ligeiramente negativa no conjunto dos paises (-0.08% 
em 1.72%), mantendo-se positiva apenas no Japao ( 0.21% em 1.22%) 
e na Alemanha ( 0.05% em 2.29%). 
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completamente e pode ser urn factor importante de convergencia se 

puder ser devidamente aproveitado. 

Outra questao que tern permanentemente sido objecto de uma abordagem 

empfrica cuidada diz respeito as diferen9as de produtividade na 

produ9ao de bens ( agricultura e industria) e no fornecimento de 

servi9os ( e tambem construcao civil). 

Suscitado desde logo pela teoria do crescimento nao proporcional de 

Baumol(1967) este trabalho empfrico parece de facto apontar para urn 

certo retraimento do crescimento da produtividade global dos pafses 

mais desenvolvidos nos ultimos anos devido a terciariza~ao das suas 

economias; para uma exemplifica9ao detalhada desta tese - patente 

nos Quadros 10.1, 10.2 e 10.3- pode ver-se, por exemplo, Baumel, 

Blackman e Wolff(1985 e 1989), Blades(1987) e Rowthorn(1992); para 

o muito que nesta tese se pode dever a uma deficiente medi9ao da 

produtividade nos servi9os e constru9ao civil pode ver-se Baily e 

Gordon(1988) e Solow(1992). 

Vamos agora prestar aten9ao aos trabalhos que fazem uma analise 

sectorial mais detalhada do processo de convergencia. 

Atraves de uma analise desagregada do crescimento da produtividade 

no sector secundario em 13 economias industrializadas, no perfodo 

1963-82, Dollar e Wolff(l988) chegam a conclusao que existe 

convergencia em todas as industrias. No entanto, constatam que a 

convergencja e mais forte ao nfvel agregado do que dentro de cada 

industria, sendo a diferenya particularmente significativa ao nfvel 
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da industria pesada e das industrias de alta tecnologia, 0 que nao 

deixa de ser urn resultado relativamente inesperado do ponto de 

vista da explicac;ao do 'catching up' atraves da imitac;:ao 

tecnol6gica. 

Poster iormen te Rowt horn ( 1992) , at raves de uma ana 1 i se de regressao, 

confirma estes resultados para o conjunto da economia e chega mesmo 

a contrapor a uma convergencia forte ao nfvel global uma 

convergencia fraca ao nfvel sectorial ou mesmo inexistente nalguns 

casos nomeadamente a general idade dos ramos pertencentes ao 

sector terciario). 

Uma das explicac;:oes para este aparente 'puzzle' da teoria do 

'catching up' reside na crescente especializac;ao dos pafses que 

tendem a tornar-se centres de excelencia e lideranc;:a tecnol6gica em 

sectores especificos, chegando mesmo a por em causa a lideranc;:a 

absoluta dos EUA em todos os sectores de actividade verificada no 

passado. Esta explicac;ao, que e ja avanc;ada em Dollar e Wolff(1998) 

e se pode deduzir da comparac;:ao entre os Quadros 10.4 e 10.5, e 

mais tarde confirmada e detalhadamente fundamentada em Dollar e 

Wo 1 f f ( 19 9 3) . 

Finalmente, e antes de passarmos a analise do processo de 

crescimento e convergencia da economia portuguesa, nao podemos 

deixar de realc;ar que, apesar de a maior parte dos trabalhos sobre 

a convergencia se limitar a uma analise agregada, se tern reforc;:ado 

nos ultimos anos um crescente interesse pela investiga<;:ao deste 

fen6meno ao nivel sectorial. 
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Destaque-se, por exemplo e para alem das referencias ja citadas, os 

trabalhos sobre as compara96es internacionais de nfveis e taxas de 

crescimento da produtividade no sector secundario: van Ark(l990), 

Szirmai e Pilat(1990), Broadberry(1992,1994), Darby e Wien

Lewis(1992), van Ark e Pilat(1993), e as analises mais desagregadas 

de Denison(1989), Neusser(1993) e Costello(1993); em Pilat(1993) 

faz-se urn interessante estudo comparative da produtividade 

sectorial americana e japonesa entre 1885 e 1990, que se destaca 

pelo horizonte de Iongo prazo escolhido. 

Merece ainda destaque o trabalho empirico que esta a ser feito no 

ambito da constru~ao e actualiza9ao da Base de Dados Sectoriais da 

OCDE e que serve de base aos interessantes trabalhos de Englander 

e Mittelstat(1988) e Englander e Gurney(1994). 

Escusado sera dizer que as grandes dificuldades dos estudos que se 

baseiam em compara9oes internacionais de niveis e taxas de 

cresimento da produtividade ao nivel sectorial tern a ver com as 

inevitaveis dificuldades de medi9ao e compatibiliza~ao de dados, 

sendo este ponte de ordem particularmente apropriado no case da 

economia portuguesa veja-se a sua completa ausencia nas 

compara96es sectoriais dos estudos atras citados), e constituindo 

uma grave I acuna no context o da ana 1 i se do nos so processo de 

convergencia que sera imprescindivel colmatar com trabalho de 

investiga9ao futuro. 
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QUADRO 10.1: TMCA da Produtividade Sectorial nos EUA 

1947-1976 (V.A.B. por trab.) 

Agricultura 3.59 

Minas 2.70 

Industria de Bens Duradouros 2.52 

Industria de Bens Nao Duradouros 3. 21 

Constru<;ao 1. 66 

Transportes e Armazenagem 1. 74 

comunica9oes 5.42 

Electricidade, Gaz e 
,. 
Agua 4.96 

Comercio por Grosso 2.37 

Comercio a Retalho 1. 99 

Banca e Seguros 0.50 

Servi9os Gerais 0.93 

Empresas Publicas -0.51 

Gover no 0.31 

TOTAL DA ECONOMIA 2. 16 

Fonte: Baumol, Blackman e Wolff(1989), p. 128-9. 

QUADRO 10.2: TMCA da Produtividade Sectorial em 6 Pafses Ind.(*) 

1913-1987 (V.A.B. por trab.) 

1913-50 1950-73 1973-87 

Agricultura,Silvic.,Pescas 1.1 5.9 4.8 

Industria e Constru<;ao 1.6 5.2 2.5 

Servi9os 0.4 2.5 1.1 

(*) Fran9a, Alemanha, Japao, Holanda,R.U. e E.U.A. 

Fonte: Maddison(1991), p. 150. 
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Destaque-se, par exemplo e para alem das referencias ja citadas, os 

trabalhos sabre as compara96es internacionais de nfveis e taxas de 

crescimento da produtividade no sector secundario: van Ark(l990), 

Szirmai e Pilat(1990), Broadberry(1992,1994), Darby e Wren

Lewis(1992), van Ark e Pilat(1993), e as analises mais desagregadas 

de Denison(1989), Neusser(1993) e Costello(l993); em Pilat(1993) 

faz-se urn interessante estudo comparative da produtividade 

sectorial americana e japonesa entre 1885 e 1990, que se destaca 

pelo horizonte de Iongo prazo escolhido. 

Merece ainda destaque o trabalho empfrico que esta a ser feito no 

ambito da constru9ao e actualiza9ao da Base de Dados Sectoriais da 

OCDE e que serve de base aos interessantes trabalhos de Englander 

e Mittelstat(1988) e Englander e Gurney(1994). 

Escusado sera dizer que as grandes dificuldades dos estudos que se 

baseiam em compara96es internacionais de niveis e taxas de 

cresimento da produtividade ao nivel sectorial tern a ver com as 

inevitaveis dificuldades de medi9ao e compatibiliza9ao de dados, 

sendo este ponto de ordem particularmente apropriado no caso da 

economia portuguesa veja-se a sua completa ausencia nas 

compara96es sectoriais dos estudos atras citados), e constituindo 

uma grave lacuna no contexto da analise do nosso processo de 

convergencia que sera imprescindivel colmatar com trabalho de 

investiga9ao futuro. 
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QUADRO 10.3: TMCA da Produtividade na Produ9ao de Bens e de 

Servi9os - 1973-88 

1973-88 EUA Japao Fran9a Alem. Italia R.U. 

Bens 1.5 4.3 3.2 2. 1 3. 1 4.0 

Servi9os 0.5 2.2 1.4 1.9 0. 1 2.0 

Total 0.7 3.3 2.2 2. 1 1.6 2.6 

Fonte: Rowthorn(1992), p. 492 
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QUADRO 10.4: Media da Produtividade em 12 Paises Industrializados 

Relativamente aos EUA - 1963-82 

1963 1979 1982 

Sector secundario .47 .62 .66 

Indus trias Pesadas .42 .52 .62 

Indus trias Medias .48 .63 .67 

Indus trias Ligeiras .59 .75 .79 

Fonte: Dollar e Wolff(1988) 

QUADRO 10.5: Media da Produtividade em 12 Paises Ind. 

Relativa/ ao Pais Lider em cada Industria 

1982 

Sector secundario .66 

Indus trias Pesadas .58 

Indus trias Medias .62 

Indus trias Ligeiras .62 

Fonte: Dollar e Wolff(1988) 
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I A 

CAPITULO 11 - CRESCIMENTO E CONVERGENCIA: UMA ABORDAGEM AO CASO 

"' PORTUGUES 

11.1 - Introdu~ao 

Neste capitulo vao ser utilizadas as diferentes abordagens te6ricas 

e os varios metodos empiricos atras apresentados para fazer uma 

analise pormenorizada dos processes de crescimento e convergencia 

da econornia portuguesa no p6s-21 guerra mundial. 

Depois de uma breve apresenta~ao de alguns dados comparados 

relevantes sobre a evolu~ao do produto per capita e da 

produtividade do trabalho em Portugal e numa serie de paises 

- retirados das amostras de Maddison e de Summers e Heston, base de 

trabalho essencial deste capitulo - dedica-se particular aten~ao ao 

estudo da convergencia da economia portuguesa em diferentes 

contextos: aplica~ao de diferentes metodos empiricos a amostras 

variadas de paises em diversos horizontes temporais. 

Num contexto 'cross-section', uma mera visualiza~ao gnifica dos 

dados permite desde logo ter uma ideia sobre a posi~ao de Portugal 

na chamada 'convergencia absoluta' - regressao linear simples entre 

crescimento e valores iniciais. 

Para aferir o comportamento da economia portuguesa na chamada 

'convergencia condicional' - introdu~ao de variaveis explicativas 

adicionais na regressao, que funcionem como 'proxy' da situa~ao de 

'steady state' faz-se ern seguida o calculo dos residuos numa 
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serie de regressoes lineares multiplas. Particular interesse oeste 

contexto suscita a sensibilidade do residuo as diferentes 

especifica~oes funcionais. 

Num contexto 'time series' come~aremos por utilizar os testes 

habituais ( DF e ADF) para testar a raiz unitaria do produto per 

capita em Portugal e em alguns dos seus principais parceiros 

econ6micos ( EUA, Japao e os membros da UE) no periodo 1950-90. 

Em seguida usaremos as tecnicas de cointegra~ao para verificar se 

existe urn factor comum na determina~ao do produto per capita e da 

produtividade do trabalho de Portugal e de cada urn desses paises 

individualmente considerados. 

Finalmente testamos a existencia de convergencia estocastica nesses 

pares de paises. Antecipando urn pouco as conclusoes que e de 

esperar obter, chama-se desde ja a aten~ao para as 1 imi ta~oes 

colocadas a este procedimento empirico pelo horizonte temporal 

relativamente curto da amostra ( 40 anos). 

Quanto aos metodos empiricos mais recentes da 

convergencia nao nos parecem ser os mais indicados para a analise 

de casos individuais, pois estao particularmente vocacionados para 

o tratamento de grandes amostras. 

Por exemplo, a analise em 'random fields' de Quha leva a conclusao 

de que os paises tendem a agrupar-se em dois 'montes' nos extremos 

da distribui~ao correspondentes a urn 'clube de divergencia' ( mais 
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numeroso) e a urn 'clube de convergencia' ( mais restrito); Portugal 

pertence a este segundo, mas isso nao nos esclarece muito acerca da 

aproxima9ao efectiva aos paises mais pr6ximos da ( ou na) fronteira 

tecnol6gica num horizonte temporal razoavel para o que 

precisariamos de uma analise mais fina). 

0 que acabou de ser dito e igualmente valido para 0 metoda empirico 

baseado na constru9ao de matrizes de transi9ao cade i as de 

Markov). 

Ja o mesmo nao nos parece ser o caso dos metodos 'time series' com 

'breaking points' ( ou com 'segmented trends') e da utiliza9ao do 

filtro de Kalman. A utilidade da aplica9a0 destes metodos a analise 

do processo de convergencia portugues e urn dos temas que estamos 

neste momento a estudar e que pretendemos desenvolver em trabalhos 

de investiga9ao futura. Nesta fase limitamo-nos a apresentar alguns 

resultados preliminares obtidos como filtro de Kalman. 

Convem, desde ja, deixar entao bern assente que os metodos empiricos 

utilizados neste capitulo SaO OS que privilegiam a analise da 

convergencia enquanto processo de aproxima9ao ao lider 

up' ou a chamada 'convergencia beta'). 1 

'catching 

E neste contexto que assume algum interesse a utiliza9ao do metoda 

de Ben-David(1993) que vai permitir-nos quantificar a 'velocidade' 

1 Para uma analise do caso portugues no contexto do processo 
de convergencia enquanto redu9ao da dispersao de rendimentos numa 
amostra alargada de paises ( a chamada 'convergencia sigma') pode 
ver-se Neves(1995). 
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de aproxima9ao da economia portuguesa a diferentes objectivos-alvo 

( considerados, neste exercicio, o llder tecnol6gico mundial,EUA; 

e a media da UE) . 2 

Depois da aplica9ao dos testes econometricos a hip6tese de 

convergencia da economia portuguesa em varios contextos, impoe-se 

prestar alguma aten9ao aos fen6menos subjacentes a essa analise, ou 

seja, caracterizar o processo de crescimento econ6mico em Portugal 

no periodo do p6s-guerra e enquadra-lo, sempre que possfvel, numa 

perspectiva de analise comparada. 

Esta caracteriza9ao pode ser feita a dois nfveis: quantifica9ao das 

chamadas 'fontes pr6ximas' do crescimento, utilizando o metodo de 

'growth accounting' tradicional; analise qualitativa de factores de 

natureza institucional, politica, social e ate cultural as 

chamadas 'fontes ultimas ou longinquas' do crescimento), cujo 

efeito no crescimento, sendo embora insusceptivel de quantificar, 

constitui provavelmente a fonte por excelencia das disparidades de 

comportamento entre paises. 

Por 1 imi t i 90es de varia ordem, a caract er i za9ao das 'fact ores 

indirectos' do crescimento resumir-se-a a algumas referencias 

breves e quase apr iori s t i cas, sen do, j un t amen t e com as causas 

hist6ricas mais longinquas do atraso relativo portugues, urn dos 

campos mais estimulantes para investiga9ao futura. 

2 Em Barros e Garoupa(l993) faz-se uma aplica9ao deste metodo 
tendo como objectivo-alvo a media dos 12 paises membros da 
Comunidade Europeia. Como veremos, uma das principais conclusoes 
deste trabalho veio a revelar-se precipitada. 
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11.2- 0 Crescimento do Produto e da Produtividade do Trabalho: 

Alguns dados comparados essenciais 

11.2.1 - 0 PIB per capita no muito Iongo prazo ( amostra de 

Maddison) 

Atraves da analise dos Quadros 11.2.1 a 11.2.4 podemos formar uma 

primeira impressao acerca do comportamento de Iongo prazo da 

economia portuguesa no contexte da economia mundial, uti I izando 

como indicador de referencia a evolu9ao do PIB per capita entre 

1870 e 1989, em Portugal e em alguns conjuntos de paises agrupados 

segundo urn criteria geografico complementado pelo_criterio do 

nivel relative de desenvolvimento para autonomizar urn grupo de 14 

economias industrializadas). 

Nest es Quad ros, cons t ru i dos a partir da base de dados de 1 on go 

prazo de Maddison(l991,1994), Portugal e colocado no grupo dos 

chamados Paises da Periferia Europeia. 

Contrariamente ao que e habitual em analises comparativas do 

crescimento, o Japao e colocado no grupo de paises da Asia e nao no 

grupo de Economias Industrializadas. 

Por limita9oes estatisticas a 'economia mundial' e aqui 'reduzida' 

a uma amostra de 43 paises, que cobre, no entanto, todos os 

continentes, e pede por isso dar uma ideia, ainda que muito 

grosseira, da diversidade dos padroes de crescimento nas grandes 

areas geograficas do globe. 
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A parti9ao do horizonte temporal da amostra obedece ao esquema das 

fases de crescimento das economias capitalistas proposto em 

Maddison(1991) e e hoje consensual em analises deste tipo: perfodo 

antes da 1~ Guerra Mundial; periodo entre as duas Grandes Guerras; 

"idade de ouro do crescimento"; perfodo de abrandamento do 

crescimento p6s-1973. 

Para a analise comparada que a segu i r se faz, e para a l em da 

autonomizaQao do caso portugues por raz6es 6bvias, autonomiza-se 

tambem o comportamento dos EUA- pais lider na quase totalidade do 

horizonte da amostra 

convergencia. 

como termo de referencia para o estudo da 

Posto isto, e come9ando pela analise das taxas de crescimento, pode 

em traQos muito gerais concluir-se o seguinte: 

i) a semelhan9a do que aconteceu para a generalidade das economias, 

a "idade de ouro" do crescimento em Portugal foi o periodo 1950-

1973, com urn aumento anual do PIB per capita de 5.6% superior ao 

da media nao ponderada de qualquer dos grupos de pafses 

considerados); a excep9ao a esta regra foi a Asia, que em media se 

comportou melhor no periodo seguinte; 

ii) tal como para os grupos das Economias Industrializadas e da 

Periferia Europeia o segundo melhor perfodo de crescimento per 

capita em Portugal foi, apesar de tudo, o periodo p6s-1973, com uma 

taxa anual de 1. 7%; neste contexto, e de destacar a excep9ao 

dramatica dos paises africanos com urn crescimento, em media, 
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negative; 

iii) onde Portugal se destaca claramente, e de forma negativa, da 

Periferia Europeia e, particularmente, das Economias 

Industrializadas, e na rna performance caracterfstica do pedodo 

antes da Primeira Guerra Mundial, com urn crescimento anual do PIB 

per capita quase nulo ( 0.3%), no que e acompanhado pelos paises 

asUiticos. que apesar de tudo crescem ligeiramente mais; pela 

positiva deve destacar-se neste periodo o comportamento dos EUA, s6 

ultrapassado na "idade de ouro"; 

iv) no entanto, e ao contrario do que aconteceu nos paises 

asiaticos com urn crescimento per capita negativo, o periodo entre 

as duas Guerras foi relativamente 'benefico' para Portugal ou 

pelo menos, menos 'malefico' do que para 

Industrializadas e para a Periferia Europeia). 

as Economias 

Se passarmos agora a analise da comparayao dos niveis de produto 

per capita ao Iongo do tempo convergencia ou divergencia) 

podemos, em tra9os gerais, concluir que: 

i) Portugal acompanha a tendencia de divergencia da generalidade 

das economias face aos EUA no Iongo periodo que vai de 1870 a 1950 

( passando de 37.1% a 18.7% do lider); 

ii) com a excepyao dos paises africanos e latino-americanos ( que 

mantem a tendencia divergente no p6s-2~ Guerra Mundial), verifica

se uma tendencia de aproxima9ao ao lider nos dois periodos 
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seguintes, que corresponde mais ou menos a uma reposi~ao dos nfveis 

relatives vigentes no infcio do horizonte temporal; 

iii) no entanto, deve destacar-se que o periodo de 'catching up' 

por excel@ncia se limita A "idade de ouro" ( 1950-1973) ( com uma 

recupera~ao de 18.7% para 39.7%, no caso portugu@s); 

iv) no periodo p6s-1973, mant~m-se a tend@ncia de converg@ncia 

embora atenuada) para as Economias Industrializadas e as economias 

asiaticas da amostra, mas assiste-se a urn claro "marcar passe" na 

Periferia Europeia em geral, e em Portugal em particular em torno 

dos 40% no nosso caso, o que da bern a ideia do caracter Iento e 

dificil da aproxima~ao dos niveis de vida entre paises); 

v) no que diz respeito A compara~ao entre o produto per capita 

portugu@s e a m~dia do das Economias Industrializadas, verifica-se 

uma diverg@ncia acentuada entre 1870 e 1913 passagem de 48.3% 

para 31. 5%), seguida de uma recupera<;ao nos dais periodos seguintes 

( mais lenta at~ 1950- 33.4%; mais rapida entre 1950 e 1973 - ano 

em que ja se ultrapassa o valor relative inicial, com 54.4%); entre 

1973 e 1989 verifica-se urn novo alargamento da distancia, ainda que 

ligeiro- 51.9%; 

vi) tera, finalmente, interesse avaliar o comportamento da economia 

portuguesa no contexte da Periferia Europeia ( base 100), sendo a 

evolu<;ao nos periodos em causa a seguinte: 1870- 81.0; 

1913 - 58.9; 1950 - 67.5; 1973- 91.9; 1989- 93.1; neste caso, 

depois do 'periodo negro' inicial, houve uma performance acima da 
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media ate ao final do horizonte temporal. 

QUADRO 11.2.1: 0 PIB per capita no Iongo prazo em Portugal e alguns 

grupos de pafses da Amostra de Madison,1870-1989 

( $US a preQos de 1985) 

1870 1913 1950 1973 1989 

Ec. Industr. ( 1 4 ) 1723 3068 4813 10298 14228 

Periferia Eur. ( 7 ) 1028 1641 2381 6089 7931 

America Latina ( 6 ) 785 1350 2180 3661 4033 
, 
Asia ( 9 ) 591 712 730 2284 4008 
, 
Africa ( 7 ) 400 580 1044 1656 1660 

PORTUGAL 833 967 1608 5598 7383 

EUA 2244 4846 8605 14093 18282 

Notas: A Fonte deste Quadro e Maddison(1994), Quadro 2-2, p.26-7. 

A lista de paises em cada grupo e a seguinte: 

Ec. Indust. da Europa e ex-col6nias: Austria, Belgica, 
Dinamarca, Finlindia, FranQa, Alemanha, It4lia, Holanda, 
Noruega, Suecia, Reina Unido, Australia, Canada e EUA: 

Periferia Europeia: Checoslovaquia, Grecia, Hungria, Irlanda, 
Portugal, Espanha e Uniao Sovietica; 

·America Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mexico e 
Peru; 

Asia: Bangladesh, China, India, Indonesia, Japao, Coreia, 
Paquistao, Taiwan e Tailindia; 

Africa: Costa do Marfim, Ghana, Quenia, Marrocos, Nigeria, 
Africa do Sul e Tanzinia. 
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QUADRO 11.2.2: 0 PIB per capita no Iongo prazo em Portugal e alguns 

grupos de palses da Amostra de Madison, 1870-1989 

( EUA = 100 ) 

1870 1913 1950 1973 1989 

Ec. Industr. ( 14 ) 76.8 63.3 55.9 7 3. 1 77.8 

Peri feria Eur. ( 7 ) 45.8 33.9 27.7 43.2 43.4 

America Latina ( 6 ) 35.0 27.9 25.3 26.0 2 2. 1 
, 
Asia ( 9 ) 26.3 14.7 8.5 16.2 21.9 

Africa ( 7 ) 17.8 12.0 1 2. 1 1 1 • 8 9. 1 

PORTUGAL 37.1 20.0 18.7 39.7 40.4 

EUA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fonte: A mesma do Quadro 11.2.1 

QUADRO 11.2.3: TMCA do PIB per capita, 1870-1989 ( amostra de 

Maddison) 

1870-1913 1913-1950 1950-1973 1973-1989 

Ec. Industr. 1.4 1.2 3.5 2.1 

Peri feria Eur. 1.0 1.1 . : 4-. 3 1.7 

America Latina 1.1 1.4 2.5 0.6 
, 
Asia 0.6 -0.1 3.5 4.2 
, 
Africa 1.2 1.9 -0.3 

PORTUGAL 0.3 1.4 5.6 1.7 

EUA 1.8 1.6 2.2 1.6 
----------------------------------------------------------------

Fonte: A mesma do Quadro 11.2.1 
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QUADRO 11.2.4: Taxas de 'Catching Up' do PIB per capita face ao 

pafs lfder (EUA), 1870-1989 ( amostra de Maddison) 

----------------------------------------------------------------
1870-1913 1913-1950 1950-1973 1973-1989 

Ec. Industr. -0.4 -0.4 +1.3 +0.5 

Periferia Eur. -0.8 -0.5 +2. 1 +0. 1 

America Latina -0.7 -0.2 +0.3 -1.0 
, 
Asia -1.2 -1 • 7 + 1 • 3 +2. 1 

Africa -0.4 -0.3 -1.9 

PORTUGAL -1.5 -0.2 +3.4 +0.1 

Fonte: A mesma do Quadro 11.2.1 

11.2.2- 0 PIB per capita no p6s-Guerra ( mostra de SH) 

Vamos agora caracterizar melhor a evoluc;:ao relativa do produto per 

capita em Portugal no p6s-2A Guerra Mundial, no contexte de uma 

amostra mais alargada de pafses, retirada da base de dados de 

Summers e Heston(1991,1994). 

Tendo como ponto de partida a amostra de 83 paises utilizada no 

Capitulo 7 ( aos quais se junta a Coreia do Sul para a qual se 

obteve entretanto o valor de 1990 - ver lista completa no anexo 

7.1), faz-se, nos Quadros 11.2.5 a 11.2.9, a comparac;:ao entre a 

evoluc;:ao do produto per capita em Portugal e a da media ( nao 

ponderada) de varios conjuntos de pafses:. a amostra total; a 

amostra reduzida de pafses com melhor performance relativa; a 

amostra de pafses menos desenvolvidos: as economias mais) 
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industrializadas; os Novas Paises Industrializados asiaticos e 

europeus, dividindo o periodo 1950-1990 em tres sub-perfodos: 1950-

60; 1960-73; 1973-1990. 

Par razoes que mais a frente serao destacadas, coloca-se uma enfase 

especial na comparayao com os chamados 'dragoes asiaticos' e com os 

restantes pafses do chamado 'grupo da coesao' da U.E. em que 

Portugal se insere ( Irlanda~ Espanha e Grecia). 

Em tra~os muito gerais, e confirmando no essencial as tendencias 

detectadas com a analise da amostra de Maddison~ e imediatamente 

visivel que Portugal tern uma performance de crescimento no p6s

guerra superior a da media da amostra alargada de 84 paises 

selecionados nesta sec~ao; esta superioridade e ainda mais patente 

se se tamar como termo de referencia a media nao ponderada dos 54 

paises aqui considerados como 'menos desenvolvidos' ( por limita9ao 

de dados, restringem-se estas comparayoes ao periodo 1960-90). 

Em rela~ao a amostra reduzida de 28 paises mais industrializados ou 

em forte industrializayao no p6s-guerra e possivel confirmar que de 

urn diferencial de crescimento positivo apreciavel ( quase 3%) na 

"idade de ouro" a economia portuguesa passa para urn diferencial 

ligeiramente negativo no sub-periodo mais recente. 

:E, no entanto, conveniente salientar que face as economias mais 

industrializadas e ao lider tecno16gico (EUA) o diferencial 

positivo se mantem, embora muito atenuado, antes e depois de 1973, 

e que Portugal tern a melhor performance relativa no chamado 'grupo 
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de pafses da Coesao' da UE ao Iongo de todo o horizonte temporal 

sendo nas comparac;:oes bilaterais apenas ultrapassado pela Espanha 

em 50-60, pela Gr~cia em 60-73 e pela Irlanda em 73-90). 

0 'facto estilizado' mais relevante neste contexto ~ o seguinte: 

enquanto na "idade de ouro" o crescimento per capita em Portugal ~ 

semelhante ao das economias de alta performance da Asia, ap6s 1973 

ha urn abrandamento sensfvel nesse crescimento ( comum as economias 

industrializadas e ao conjunto do 'grupo da coesao', mas mais 

'pernicioso' para este, do ponto de vista do processo de 

convergencia ainda incompleto), mantendo-se uma notavel taxa de 

crescimento nos NPis asiaticos ver os exemplos individuais dos 

chamados 'Dragoes do Pacifico' no quadro 11.2.8). 

Este 'facto estilizado', ja anteriormente referido, ~ actualmente 

urn dos objectos de investigac;:ao mais importantes no contexto da 

analise te6rica e empirica do crescimento o exemplo mais 

significative~ o relat6rio do Banco Mundial(1993) "The East Asian 

Miracle: Economic Growth and Public Policy" e a grande quantidade 

de artigos apologeticos e criticos a que deu origem). Sera pois 

natural que lhe dediquemos nas secc;:oes que se seguem uma particular 

atenc;:ao. 
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QUADRO 11.2.5: 0 PIB per capita em Portugal no contexte da Amostra 

Alargada de Summers e Heston, 1950-1990 

( $US a pre9os de 1985) 

Amostra Alargada (84) 

Pafses Pobres (56) 

Amostra Reduzida (28) 

Ec. Industrializadas (17) 

Novos Pafses Industr. (11) 

NPis Asjaticos (6} 

NPJs Europeus (5} 

Comunidade Europeia (12) 

Uniao Europeia (15) 

Dragoes Asiaticos (4) 
Hong Kong 
Coreia do Sui 
Singapura 
Taiwan 

Pafses da Coesao (4) 
Irlanda 
Espanha 
Grecia 

PORTUGAL 

EUA 

1950 

4893 

1665 

3639 

3728 

1815 
2730 
1913 
1404 

1208 

8772 

Fonte: Summers e Heston(1991,1994) 

1960 

2563 

1488 

4714 

6560 

1861 

1065 

2388 

5046 

5239 

1552 
2110 

904 
1712 
1382 

2584 
3184 
3196 
2088 

1869 

9776 

1973 

4084 

2156 

7938 

10465 

4034 

2462 

4935 

8509 

8762 

3874 
5758 
2066 
4757 
2914 

5551 
5595 
6943 
5208 

4459 

14379 

1990 

5517 

2402 

11748 

14370 

7696 

8166 

7132 

11880 

12275 

10140 
14410 
6673 

10965 
8510 

7987 
9080 
9664 
6679 

6525 

18399 

Notas: Amostra Reduzida- os 27 pafses do anexo 7.2 mais a Coreia 

do Sul; Pafses Pobres- Amostra Alargada menos a Amostra Reduzida; 

NPis asiaticos- Hong Kong, Malasia, Singapura, Taiwan, Tailandia, 

Coreia do Sul; NPis europeus- Grecia, Irlanda, Espanha, Portugal, 

Turquia; Ec. Industrializadas- por diferen9a entre as 27 do Anexo 

7.2 e os NPis asiaticos e europeus. 
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QUADRO 11.2.6: 0 PIB per capita em Portugal no contexte da Amostra 

Alargada de Summers e Heston, 1950-1990 

( EUA = 100 ) 

Amostra Alargada (84) 

Pafses Pobres (56) 

Amostra Reduzida (28) 

Ec. Industrializadas (17) 

Novos Paises Industr. (11) 

NPis Asiaticos (6) 

NPis Europeus (5) 

Comunidade Europeia (12) 

Uniao Europeia (15) 

Dragoes Asiaticos (4) 
Hong Kong 
Coreia do Sui 
Singapura 
Taiwan 

Paises da Coesao (4) 
Irlanda 
Espanha 
Grecia 

PORTUGAL 

EUA 

Fonte: Quadro 11.2.5 

1950 

55.8 

19.0 

41.5 

42.5 

20.7 
31. 1 
21.8 
16. 1 

13.8 

100.0 

1960 1973 

26.2 28.4 

15.2 15.0 

48.2 55.2 

67.1 72.8 

19.0 28. 1 

10.9 1 7. 1 

24.4 34.3 

51.6 59.2 

53.6 60.9 

15.9 26.9 
21.6 40.0 
9.2 14.4 

17.5 3 3. 1 
14. 1 20.3 

26.4 38.6 
32.6 38.9 
32.7 48.3 
21.4 36.2 

l~ .. 1 31.0 

100.0 100.0 

1990 

30.0 

13. 1 

63.9 

7 8. 1 

41.8 

44.4 

38.8 

64.6 

66.7 

55.1 
78.3 
36.3 
59.6 
46.3 

43.4 
49.4 
52.5 
36.3 

43.4 

100.0 
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QUADRO 11.2.7: 0 PIB per capita em Portugal no contcxto da Amostra 

Alargada de Summers e Heston, 1950-1990 

PORTUGAL = 100 ) 

Amostra Alargada (84) 

Paises Pobres (56) 

Amostra Reduzida (28) 

Ec. Industrializadas (17) 

Novas Paises Industr. (11) 

NPis Asiaticos (6) 

NPis Europeus (5) 

Comunidade Europeia (12) 

Uniao Europeia (15) 

Dragoes Asiaticos (4) 
Hong Kong 
Coreia do Sul 
Singapura 
Taiwan 

Paises da Coesao (4) 
Irlanda 
Espanha 
Grecia 

EUA 

PORTUGAL 

Fonte: Quadro 11.2.5 

1950 

405.0 

137.8 

301.2 

308.6 

150.2 
226.0 
158.4 
116.6 

726.2 

100.0 

1960 

13 7. 1 

79.6 

252.2 

351.0 

99.6 

57.0 

127.8 

270.0 

280.3 

83.0 
112.9 
48.4 
91.6 
73.9 

138.3 
170.4 
171. 7 
111. 7 

5 23. 1 

100.0 

1973 

91.6 

48.4 

178.0 

234.7 

90.5 

55.2 

110.7 

190.8 

196.5 

86.9 
129. 1 
46.3 

106.7 
65.4 

124.5 
125.5 
155.7 
116.8 

322.5 

100.0 

1990 

84.0 

36.8 

180.0 

220.2 

117.9 

93.9 

109.3 

182. 1 

188.1 

155.4 
220.8 
102.3 
168.0 
130.4 

122.4 
139.2 
148. 1 
102.4 

282.0 

100.0 
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QUADRO 11.2.8: TMCA do PIB per capita, 1950-1990 (amostra SH) 

-------------------------------------------------------------------
50-60 60-73 73-90 50-73 50-90 60-90 

-------------------------------------------------------------------
Am. Alar gada 3.58 1. 77 2.56 

Paises Pobres 2.85 0.64 1. 60 

Am. Reduzida 4.01 2.31 3.04 

Ec. Indust. 2.93 3.59 1. 87 3.30 2.69 2.61 

NPis 5.95 3.80 4.73 

NPis Asiaticos 6.45 5.36 5.83 

NPis Europe us 3.61 5.58 2. 17 4.72 3.64 3.65 

c. E. 3.27 4.02 1. 96 3.69 2.96 2.85 

u. E. 3.40 3.96 1. 98 3.72 2.98 2.84 

Dragoes Asia. 7.04 5.66 6.26 
Hong Kong 7.72 5.40 6.40 
Coreia do Sui 6.36 6.90 6.66 
Singapura 7.86 4.91 6.19 
Taiwan 5.74 6.30 6.06 

P. da Coesao 3.53 5.88 2. 14 4.86 3.70 3.76 
Irlanda 1. 54 4.34 2.85 3. 12 3.00 3.49 
Espanha 5. 13 5.97 1. 95 5.60 4.05 3.69 
Grecia 3.93 7.03 1.46 5.68 3.89 3.88 

PORTUGAL 4.36 6.69 2.24 5.68 4.22 4. 17 

EUA 1. 08 2.97 1. 43 2. 15 1. 85 2. 11 

Fonte: Quadro 11.2.5 
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QUADRO 11.2.9: Taxas de 'Catching up' do PIB per capita face ao 

pais lider (EUA), 1950-1990 ( amostra SH 

Am. Alargada 

Paises Pobres 

Am. Reduzida 

Ec. Indus t. 

NPis 

NPis Asiaticos 

NPis Europeus 

C. E. 

U. E. 

Dragoes Asia. 
Hong Kong 
Coreia do Sui 
Singapura 
Taiwan 

P. da Coesao 
Irlanda 
Espanha 
Grecia 

PORTUGAL 

50-60 

1. 85 

2.52 

2. 19 

2.32 

2.45 
0.45 
4.05 
2.85 

3.28 

Fonte: Quadro 11.2.5 

60-73 

0.61 

-0. 12 

1. 04 

0.62 

2.98 

3.48 

2.62 

1. 05 

0.99 

4.07 
4.75 
3.39 
4.89 
2.77 

2.91 
1. 37 
3.00 
4.06 

3.72 

73-90 

0.32 

-0.81 

0.86 

0.42 

2.35 

3.91 

0.72 

0.51 

0.53 

4.21 
3.95 
5.45 
3.46 
4.85 

0.69 
1. 40 
0.49 
0.01 

0.79 

50-73 

1. 16 

2.58 

1. 54 

1. 57 

2.71 
0.97 
3.46 
3.54 

3.53 

50-90 

0.84 

1. 79 

1. 11 

1.13 

1. 85 
1. 15 
2.20 
2.04 

2.36 

60-90 

0.45 

-0.51 

0.94 

0.51 

2.62 

3.72 

1. 54 

0.75 

0.73 

4.15 
4.30 
4.56 
4.08 
3.95 

1. 65 
1. 39 
1. 58 
1. 77 

2.06 
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11.2.3 -A Produtividade do Trabalho no p6s-Guerra 

Os Quadros 11.2.10 a 11.2.14 permitem fazer uma analise identica a 
da sec<;ao anterior utilizando como indicador da performance 

relativa das economias no p6s-guerra nao o produto per capita mas 

a produtividade do trabalho. 

Se do ponto de vista da avalia<;ao das melhorias do nfvel de bern 

estar medio de urn pais ao Iongo do tempo o produto per capita eo 

indicador sintetico mais indicado, do ponto de vista da avalia9ao 

dos progressos na eficiencia econ6mica a produtividade do trabalho 

tern vantagens evidentes. E embora se saiba que existe uma forte 

correla9ao no tempo entre estes dois indicadores, e util analisa

los separadamente, sobretudo em periodos caracterizados por fortes 

altera9oes estruturais ( demograficas e das rela9oes laborais). 

Como e bern sabido a variavel mais indicada para este efeito e o 

produto por hora de trabalho. No entanto, por estrita falta de 

dados sobre as horas de trabalho para urn tao vasto conjunto de 

paises, tern que se limitar a analise ao produto por trabalhador, o 

que e suficiente para retirar boa parte do poder explicativo 

adicional dos quadros seguintes face aos anteriores. Por exemplo, 

nas economias industrializadas a taxa de crescimento do PIB por 

trabalhador e genericamente inferior a do PIB per capita, devido 

essencialmente ao aumento da taxa de participa<;ao feminina no 

mercado de trabalho; este efeito pode, no entanto, ser mais que 

compensado pela redu<;ao do hora-rio media de trabalho. Os dados 

devem ser pois observados com muito cuidado. 
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Apesar de tudo, eles ai ficam como indicadores grosseiros da 

evolu9io relativa da efici@ncia das 84 economias abrangidas. 

No essencial as conclusoes anteriormente expostas acerca da 

performance relativa da economia portuguesa nao sao alteradas. 

Talvez mere9a refer@ncia especial o facto de o diferencial negativo 

de crescimento entre Portugal e os NPis asiaticos ap6s 1973 ser 

menor quando se passa do PIB per capita ao PIB por trabalhador ( de 

-3.12% para -2%). Razoes explicativas para esta e as outras 

tend@ncias anteriormente expostas serio procuradas no resto deste 

capitulo. 
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QUADRO 11.2.10: 0 PIB por trabalhador em Portugal no contexto da 

Amostra Alargada de Summers e Heston, 1950-1990 

$US a pre~os de 1985 ) 

Amostra Alargada (84) 

Paises Pobres (56) 

Amostra Reduzida (28) 

Ec. Industrializadas (17) 

Novos Paises Industr. (11) 

NPis Asiaticos (6) 

NPis Europeus (5) 

Comunidade Europeia (12) 

Uniao Europeia (15) 

Dragoes Asiaticos (4) 
Hong Kong 
Coreia do Sul 
Singapura 
Taiwan 

Paises da Coesao (4) 
Irlanda 
Espanha 

·Grecia 

PORTUGAL 

EUA 

1950 

11245 

4421 

8256 

8345 

4421 
6313 
4988 
3448 

2935 

20496 

Fonte: Summers e Heston(1991,1994) 

1960 

6577 

4258 

11215 

15470 

4639 

3998 

6645 

12067 

12296 

3814 
4172 
2703 
5008 
3374 

6645 
8391 
8186 
5151 

4853 

24433 

1973 1990 

10254 12760 

6200 6754 

18361 24774 

23721 29374 

10077 17665 

8876 18936 

14766 21194 

20898 27337 

20949 27365 

8934 20407 
10258 22827 

5642 16022 
12392 24369 

7442 18409 

14765 21194 
14828 24058 
19770 26364 
13500 17717 

10960 16637 

32488 36771 
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QUADRO 11.2.11: 0 PIB por trabalhador em Portugal no contexto da 

Amostra Alargada de Summers e Heston, 1950-1990 

( EUA = 100 ) 

Amostra Alargada (84) 

Paises Pobres (56) 

Amostra Reduzida (28) 

Ec. Industrializadas (17) 

Novos Paises Industr. (11) 

NPis ~~iaticos (6) 

NPis Europeus (5) 

Comunidade Europeia (12) 

Uniao Europeia (15) 

Dragoes Asiaticos (4) 
Hong Kong 
Coreia do Sul 
Singapura 
Taiwan 

Paises da Coesao (4) 
Irlanda 
Espanha 
Grecia 

PORTUGAL 

EUA 

Fonte: Quadro 11.2.10 

1950 

54.9 

21.6 

40.7 

40.7 

21.6 
30.8 
24.3 
16.8 

14.3 

100.0 

1960 

26.9 

17.4 

45.9 

63.3 

19.0 

16.4 

27.2 

49.4 

50.3 

15.6 
17. 1 
11 . 1 
20.5 
13.8 

27.2 
34.3 
33.5 
21.1 

19.9 

100.0 

1973 1990 

31.6 34.7 

19. 1 18.4 

56.5 67.4 

73.0 79.9 

31.0 48.0 

27.3 51.5 

45.5 57.6 

64.3 74.3 

64.5 74.4 

27.5 55.5 
31.6 62. 1 
17.4 43.6 
38.1 66.3 
22.9 50. 1 

45.4 57.6 
45.6 65.4 
60.9 71.7 
41.6 48.2 

33.7 45.2 

100.0 100.0 
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QUADRO 11.2.12: 0 PIB por trabalhador em Portugal no contexte da 

Amostra Alargada de Summers e Heston, 1950-1990 

PORTUGAL = 100 ) 

Amostra Alargada (84) 

Paises Pobres (56) 

Amostra Reduzida (28) 

Ec. Industrializadas (17) 

Novos Paises Industr. (11) 

NPis Asiaticos (6) 

NPis Europeus (5) 

Comunidade Europeia (12) 

Uniao Europeia (15) 

Dragoes Asiaticos (4) 
Hong Kong 
Coreia do Sul 
Singapura 
Taiwan 

Paises da Coesao (4) 
Irlanda 
Espanha 
Grecia 

EUA 

PORTUGAL 

Fonte: Quadro 11.2.10 

1950 

383. 1 

150.6 

281.3 

284.3 

150.6 
215.6 
169.9 
117.5 

698.3 

100.0 

1960 

135.5 

87.7 

231.8 

318.8 

136.9 

82.4 

134.7 

248.7 

253.4 

78.6 
86.0 
55.7 

103.2 
69.5 

136.9 
172.9 
168.7 
106.1 

503.5 

100.0 

1973 1990 

93.6 76.7 

56.6 40.6 

167.5 148.9 

216.4 176.6 

91.9 106.2 

81.0 11 3. 8 

134.7 127.4 

190.7 164.3 

1 9 1 . 1 164.5 

81.5 122.7 
93.6 137.2 
51.5 96.3 

113. 1 146.5 
67.9 110.7 

134.7 127.4 
135.3 144.6 
180.4 158.5 
123.2 106.5 

296.4 221.0 

100.0 100.0 
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QUADRO 11.2.13: TMCA do PIB por trabalhador, 1950-1990 (amostra SH) 

-------------------------------------------------------------------
50-60 60-73 73-90 50-73 50-90 60-90 

-------------------------~-----------------------------------------

Am. Alargada 

Paises Pobres 

Am. Reduzida 

Ec. Indust. 

NPis 

NPis Asiaticos 

NPis Europeus 

C. E. 

U. E. 

Dragoes Asia. 
Hong Kong 
Coreia do Sui 
Singapura 
Taiwan 

P. da Coesao 
Irlanda 
Espanha 
Grecia 

PORTUGAL 

EUA 

3. 19 

4.08 

3.80 

3.88 

4.08 
2.85 
4.95 
4.01 

5.03 

1. 76 

Fonte: Quadro 11.2.10 

3.42 

2.89 

3.79 

3.29 

5.97 

6. 14 

6. 14 

4.22 

4.10 

6.55 
6.92 
5.66 
6.97 
6.08 

6. 14 
4.38 
6.78 
7.41 

6.27 
.:~ 

2. 19 

1. 29 

0.50 

1. 76 

1. 26 

3.30 

4.46 

2. 13 

1. 58 

1. 57 

4.86 
4.71 
6. 14 
3.98 
5.33 

2. 13 
2.85 
1. 69 
1. 60 

2.46 

0.73 

3.25 

5.24 

4.04 

4.00 

5.24 
3. 71 
6.00 
5.93 

5.73 

2.00 

2.40 

3.92 

2.99 

2.97 

3.92 
3.34 
4. 16 
4.09 

4.34 

1. 46 

2.21 

1. 54 

2.64 

2. 14 

4.46 

5.18 

3.87 

2.73 

2.67 

5.59 
5.67 
5.93 
5.27 
5.66 

3.87 
3.51 
3.90 
4.12 

4.11 

1. 36 
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QUADRO 11.2.14: Taxas de 'Catching up' do PJB por trabalhador face 

ao pais lider (EUA), 1950-1990 ( amostra SH) 

Am. Alargada 

Pafses Pobres 

Am. Reduzida 

Ec. Indust. 

NPTs 

NPis Asiaticos 

NPis Europeus 

C. E. 

U. E. 

Dragoes Asia. 
Hong Kong 
Coreia do Sui 
Singapura 
Taiwan 

P. da Coesao 
Irlanda 
Espanha 
Grecia 

PORTUGAL 

50-60 

1. 43 

2.32 

2.04 

2. 12 

2.32 
1. 09 
3.20 
2.26 

3.27 

Fonte: Quadro 11.2.10 

60-73 

1.22 

0.70 

1. 60 

1. 10 

3.78 

3.94 

3.95 

2.03 

1. 91 

4.35 
4.73 
3.47 
4.78 
3.89 

3.95 
2. 19 
4.59 
5.22 

4.07 

73-90 

0.56 

-0.23 

1. 03 

0.53 

2.57 

3.73 

1. 40 

0.85 

0.84 

4. 13 
3.98 
5.41 
3.25 
4.06 

1. 40 
2. 12 
0.96 
0.87 

1. 73 

50-73 

1. 24 

3.24 

2.04 

2.00 

3.24 
1. 71 
3.98 
3.93 

3.73 

50-90 

0.94 

2.46 

1. 53 

1. 51 

2.46 
1. 88 
2.70 
2.63 

2.88 

60-90 

0.85 

0. 18 

1 . 28 

0.77 

3.09 

3.82 

2.50 

1. 36 

1.30 

4.23 
4.30 
4.57 
3.91 
4.29 

2.50 
2. 15 
2.54 
2.76 

2.74 
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11.2.4 - Diferen~as no PIB per capita entre a amostra de Maddison 

e a amostra de Summers e Heston 

Dado que utilizamos nas compara96es internacionais do produto per 

capita as duas amostras mais representativas neste contexte, a de 

Maddison e a de Summers e Heston, import a chamar a at en9ao para 

algumas diferen~as significativas entre elas que podem condicionar 

a analise. 

No Quadro 11.2.15 ilustram-se essas diferen~as para alguns paises 

seleccionados. 

Por exemplo, no caso portugues a amostra de Maddison apresenta 

valores sensivelmente mais altos para os tres anos em analise 

1950; 1973 e 1989), embora com diferen9as cada vez menores, o que 

conduz a uma performance de crescimento menos boa entre 1950 e 

1989. No caso da Espanha este mesmo efeito faz-se sentir 

essencialmente entre 1950 e 1973. 

Ja no caso da Grecia as diferen~as, igualmente positivas. vao 

aumentando, o que conduz a maiores taxas de crescimento face a 

amostra de Summers e Heston. 

Por exemp I o, no caso da I r 1 anda as d i feren~as sao nega t i vas e 

crescem em valor absolute entre 50 e 73, o que faz com que este 

pais tenha pior performance na amostra de Maddison neste periodo ( 

este efeito, tambem observavel no caso de Taiwan entre 1973 e 1989, 

e, no entanto, bastante menor que nos casas portuguese espanhol ). 
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A explicayao destas 'anomalias' na analise comparada do crescimento 

entre pafses recorrendo a diferentes fontes estatisticas sera 

objecto de trabalho de investigayao futuro ( se pequenas diferen9as 

sao perfeitamente admissiveis devido as 'dificuldades 

me todo l6g i cas' envoI vidas, j a d i fe renyas da ordem dos 20 ou 30% 

parecem claramente exageradas ... ) 3• 

QUADRO 11.2.15: Diferenyas no PIB per capita entre as amostras de 

Maddison e SH % em que 'Mad.' e superior (+) 

ou inferior (-) a SH ) - alguns paises 

1950 1973 1989 
-·------------------------------------------.---------------------

EUA -1.9 -2.0 -0.4 

Coreia do Sul +16.4 +6.7 

Taiwan -3.8 -6.1 

Irlanda -4.8 -6.2 -2.8 

Espanha +25.7 +9.2 +9.1 

Grecia +3.3 +11.0 +12.3 

PORTUGAL +33.1 +25.5 +12.2 

Fontes: Maddison(1994) e Summers e Heston(1994) 

Neste contexto, vale a pena chamar a aten9ao para a polemica 
entre Nunes, Mata e Valerio(1989,1991) e Lains e Reis(1991) a 
prop6sito da avali~~ao da performance de crescimento da economia 
portuguesa em alguns perfodos da segunda metade do sec. XIX e da 
primeira metade do sec.XX. Num horizonte temporal muito distante a 
fragilidade da base estatfstica torna as divergencias, mesmo 
acentuadas, compreensiveis. Num horizonte mais pr6ximo ( o p6s
Segunda Guerra Mundial) ha que fazer todos os possiveis para as 
eliminar. 



11.3 -A Convergencia da Economia Portuguesa em Diferentes 

Contextos 

11.3.1 -A Posi9ao de Portugal na Convergencia 'Cross-section' 

11.3.1.1 - Convergencia Absoluta: Visualiza9ao Grafica em 

Diferentes Amostras 
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Vamos come9ar a analise da posi9ao de Portugal na chamada 

'Convergencia Cross-section' 

talvez mais sugestivo dai 

utilizando o meio mais expedite e 

a sua utiliza9ao generalizada de 

avaliar a convergencia entre paises: a representa9ao grafica dos 

pontos que dao o nivel de PIB per capita inicial e a taxa de 

crescimento posterior em cada pais da amostra, bern como a 

respectiva recta de regressao. 

Como vimos, a verifica9ao da propriedade de convergencia exige que 

a recta estimada tenha uma inclina9ao negativa. 

Tratando-se de uma regressao simples entre nivel inicial e taxa de 

crescimento posterior, ou seja, sem se considerarem variaveis 

qualificativas adicionais, chama-se a esta rela9ao a convergencia 

( ou divergencia) absoluta. 

A forma mais simples de avaliar o comportamento de uma economia 

qualquer neste contexte e verificar a posi9ao do ponto que a 

representa face ~ recta de regressao. o que pode ser feito de uma 
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forma sugestiva recorrendo a representa9ao grafica. 

A ter algum fundamento a propriedade de convergencia subjacente a 

este exercfcio, urn ponto abaixo da recta significa que o pais em 

causa teve uma rna performance face ao esperado ( fraco crescimento 

dado o nfvel de rendimento de que partiu) e vice-versa. 

Nos graficos que se seguem assinala-se a posi9ao da economia 

portuguesa numa serie de contextos distintos: 

i) diferentes amostras de pafses: a amostra alargada com 84 paises; 

a amostra reduzida correspondente ao chamado 'clube de 

convergencia' com 28 paises; a amostra OCDE com 21 paises ( a lista 

das duas amostras anteriores foi atras fornecida; a amostra OCDE 

resulta de retirar ao 'clube de convergencia' os NPis asiaticos); 

ii) diferentes horizontes temporais: o periodo 1960-1990 e os sub

periodos 60-73 e 73-90 para todas as amostras; o periodo 1950-1990 

e o sub-perfodo 50-60 s6 disponiveis para a amostra OCDE. 

No contexto da amostra alargada no periodo 1960-90 verifica-se que 

a posi9ao de Portugal se situa claramente acima da recta de 

regressao ( Grafico 11.3.1). mas como esta recta tern uma inclina9ao 

positiva- a famosa divergencia em amostras heterogeneas de paises 

- este facto nao tern muito significado. 

No contexto do chamado 'clube de convergencia' e no mesmo horizonte 

temporal ( 1960-90) a economia portuguesa localiza-se ligeiramente 
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abaixo da recta de regressao Grafico 11.3.2); no entanto, se 

retirarmos desta amostra os NPis asiaticos, a posi9ao da economia 

portuguesa aparece-nos ja ligeiramente acima da recta ( Grafico 

11.3.3 - amostra OCDE). 

Este relativamente born comportamento da economia portuguesa num 

horizonte temporal de 30 anos resulta da combina9ao de dois sub

periodos com performances relativas ( e absolutas) completamente 

distintas. De facto, no contexto quer da amostra reduzida quer da 

amostra OCDE, o sub-periodo 1960-73 foi particularmente vantajoso 

para Portugal ( Graficos 11.3.4 e 11.3.5), acontecendo o oposto no 

sub-periodo seguinte, 1973-90 ( Graficos 11.3.6 e 11.3.7); e de 

destacar, no entanto, que esta deteriora9ao relativa do 

comportamento de crescimento e muito mais vincada quando os NPis 

asiaticos fazem parte da amostra, o que e afinal mais uma 

manifesta9ao do 'facto estilizado' que inevitavelmente nos 

acompanha na analise empirica do crescimento nas ultimas decadas. 

Finalmente, e como curiosidades interessantes. verifica-se que: 

i) no contexto da amostra OCDE ao sub-periodo 1950-60 corresponde 

uma posi9ao da economia portuguesa ligeiramente abaixo da recta de 

regressao ( Grafico 11.3.8) o que tambem refor9a a ideia bern 

generalizada de que. quer em termos absolutes quer em termos 

relatives, a 'epoca de ouro' do crescimento portugues foi o periodo 

60-73); 

ii) se tomarmos em considera9ao a amostra OCDE no periodo 1950-90 
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assiste-se a feliz coincidencia de a economia portuguesa se situar 

precisamente em cima da recta de referencia ( Grafico 11.3.9), o 

que permite concluir a posteriori que, pese embora o caracter 

contingente deste tipo de exercicios e os inevitaveis percal~os do 

caminho, o crescimento da economia portuguesa no Iongo prazo tera 

correspondido ao que era de esperar face a situa~ao de partida; ja 

retirar desta coincidencia do passado ila~6es ou expectativas para 

0 futuro e exercicio que nao nos atrevemos a fazer. 
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11.3.1.2- Convergencia Condicional: Analise de Residuos em 

Diferentes Equa96es Estimadas 

Vamos agora analisar a posi9ao de Portugal na chamada 'convergencia 

condicional', que e como vimos a que resulta de se acrescentarem as 

regressoes entre niveis de rendimento inicial e taxas de 

crescimento subsequentes variaveis que de algum modo funcionem como 

'proxies' da situa9ao de equilibria de Iongo prazo das diferentes 

economias. 

Este procedimento e particularmente indicado para amostras 

heterogeneas de paises - caso da nossa Amostra Alargada - e foi 

numa primeira fase utilizado para reconciliar o modelo de 

crescimento neo-classico com a evidencia empirica de padroes de 

crescimento muito dispares ( Mankiew, Romer e Weil(1992), Barro e 

Sala-i-Martin,l992). 

Mais recentemente, as 'regressoes entre paises' deste tipo tern 

igualmente servido para avaliar as performances relativas de paises 

individualmente considerados ou de pequenos grupos de paises com 

algumas afinidades econ6micas ou geograficas atraves de uma analise 

econometrica: das contribui96es de diversas variaveis para o 

crescimento 'estimado' ('fitted')- absolutas e em percentagem- em 

cad a pais ou grupo; das diferen9as dessas contribui96es 

relativamente a media da amostra; do sinal e magnitude do residua 

em termos absolutos e em percentagem do crescimento efectivo 
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(actual') de cada pais ou grupo de pafses. 1 

Nos resultados que a seguir se apresentam autonomiza-se a posi~ao 

de Portuga 1 nas regressoes entre os pal ses que compoem a nos sa 

Amostra Alargada de 84 pafses no per!odo 1960-90 e nos sub-perfodos 

1960-73 e 1973-90 ( que tern, como veremos, caracteristicas muito 

distintas). Para se poder avaliar melhor a performance relativa da 

economia portuguesa neste contexte faz-se, para alem da compara~ao 

com a media da amostra global, a individualiza9ao de economias com 

algumas afinidades com a nossa: os restantes paises do Grupo de 

Coesao da UE e os 4 Tigres Asiaticos. 

E importante destacar desde ja que a escolha da regressao-base 

obedeceu aos objectives atras formulados de compara9ao das 

performances relativas de algumas economias e nao a preocupa~ao de, 

atraves de urn trabalho de 'data mining' chegar a urn modelo robusto 

com a maior 'capacidade explicativa' possfvel. Por isso se optou 

por uma regressao do tipo 'Mankiw, Romer e Weil', em que a variavel 

dependente quase universalmente usada taxa de crescimento anual 

do PIB per capita) e '~xplicada' pelo nivel de rendimento inicial 

( efeito convergencia), pelas taxas de escolariza9ao no ensino 

1 Alguns dos exemplos mais significativos neste contexte sao: 
Banco Mundial(1993). com a compara9ao entre a media daquilo a que 
chama HPAEs ( 'High-performing Asian economies', que corrresponde 
a nossa amostra de NPis asiciticos mais o Japao) e a media de 
amostras de paises africanos, da OCDE e da America Latina, e com 
uma avalia9ao individualizada dos primeiros; Easterly(1994), com 
uma avalia9ao dos Tigres Asiaticos, no contexte designados com 
algum humor 'the Gang of Four'; Rodrick(1994), com uma avalia9ao 
individual dos HPAEs, motivada pelo trabalho do Banco Mundial 
citado, num 'paper' com urn titulo igualmente 'humoristico' ( 'King 
Kong meets Godzilla' ... ); Barro e Lee(1994), com urn tratamento mais 
detalhado de sub-conjuntos de paises - de fraco crescimento e de 
forte crescimento- retirados de uma amostra alargada de 85 paises. 
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primario e secundario iniciais ( capital humano, que condiciona o 

aproveitamento das potencialidades de 'catching up'), pelo peso do 

investimento total no produto ao longo do perfodo ( acumula~ao do 

capital fisico) e, finalmente, 

popula~ao. 2 

pela taxa de crescimento da 

No Quadro 11.3.1 apresentam-se os resultados das regressoes-base 

que, como e 6bvio, nao se afastam muito dos obtidos pela 

generalidade dos inumeros trabalhos ultimamente feitos neste 

contexto, sendo de destacar os seguintes: i) todos os coeficientes 

estimados tern os sinais esperados; ii) confirma-se a propriedade de 

convergencia condicional no coeficiente negativo e significative ao 

nivel de confian9a de 1% do rendimento per capita inicial estimado 

nas t res regressoes; iii) os coe f i c ien t es as soc iados a tax a de 

escolariza~ao no ensino primario s6 sao significativos nas 

regressoes 60-90 e 60-73 e no ensino secundario s6 na 60-90; sendo 

que no periodo 73-90 a escolariza~ao secundaria tern mais poder 

explicative que a primaria; iv) a capacidade explicativa do peso do 

investimento no produto e estatisticamente significativa em todas 

as regressoes, acontecendo o oposto com a taxa de crescimento da 

popula~ao; v) a capacidade explicativa global destas variaveis nao 

2 Esta e alias a regressao utilizada pelo Banco Mundial no 
estudo atras citado onde e considerada relativamente robusta; em 
Barra e Lee(1994) utiliza-se uma regressao do tipo 'Barra' com mais 
var i ave is i ndependen tes: peso das despesas pub 1 icas no produ to; 
premia de mercado negro; medidas de instabilidade polftica como o 
numero de assassinates par mil habitantes eo numero de revolu9oes 
e golpes de estado; no nosso estudo, em calculos efectuados com uma 
regressao 'Barra' para o periodo 1960-85 as conclusoes acerca do 
comportamento relative das economias que nos interessam nao 
acrescentam muito as obtidas com a regressao mais simples; 
adicionalmente, condicionou a nossa escolha a dificuldade em obter 
valores para algumas variaveis explicativas nos sub-periodos. 
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e muito grande, s6 ultrapassando os 50% na regressao 60-90. 

Nos Quadros 11.3.2 a 11.3.4 calculam-se a partir das tres 

regressoes referidas as contribui~oes das diversas variaveis 

explicativas para o crescimento estimado ('fitted') em Portugal e 

mais sete pafses ( 4 Tigres Asiaticos, Grecia, Irlanda e Espanha), 

multiplicando o coeficiente estimado para uma variavel pelo valor 

dessa variavel no respective pais. Por baixo de cada contribui~ao 

'absoluta' indica-se o peso dessa contribui~ao no crescimento 

estimado, que e tambem apresentado juntamente com o residua e com 

o crescimento efectivo ('actual') de cada pais. Finalmente, nas 

ul t imas duas 1 inhas dos quadros indicam-se as percentagens de 

crescimento efectivo explicado e nao explicado ( residual). 

Na generalidade dos casos verifica-se que as variaveis mais 

importantes para expl icar o crescimento est imado sao o invest imento 

em todas as regressoes), a taxa de escolariza~ao no ensino 

pr imar io ( no sub-peri odo 60-7 3) e a tax a de esco 1 ar i zac;ao no 

secundario ( no sub-periodo 73-90). 

A analise dos residues permite concluir que para o periodo 60-90 a 

capacidade explicativa do modele e muito boa no caso dos 4 pafses 

europe us ( res f duos mu ito pequenos, 1 i ge i rament e posit i vos para 

Portugal e Espanha; praticamente nulos na Grecia e Irlanda), e 

me nos boa no caso dos 4 Ti gres ( res i duos pos i ti vos e mu ito 

significativos particularmente nos casas de Hong Kong e Taiwan). 

Por sub-periodos pode por-se novamente em realce o 'facto 
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estilizado' mais comentado neste trabalho: em 60-73 os resfduos do 

Grupo de Coesao e dos 4 Tigres nao sao muito diferentes ( com as 

excep~oes positiva de Hong Kong e negativa da Irlanda), mas no sub

per 1 odo seguin t e agrava-se sens i ve 1 mente o fossa entre res 1 duos 

negatives no primeiro grupo ( particu1armente 'dramatico'o caso da 

Grec i a) e pas it i vos no segundo ( not ave 1 a performance de Hong 

Kong). 

A principal conclusao a retirar deste facto, mais uma vez comum a 

generalidade dos estudos comparatives que atras citamos, e a de 

que, nao se tendo alterado significativamente a evolu9ao das 

variaveis explicativas do crescimento entre estes dois grupos de 

paises ( designadamente a acumula~ao de capital fisico e humano) s6 

pode estar em jogo a altera9ao de factores comuns a cada urn deles 

( por exemplo, spillovers de tipo regional hoje tao em voga, ou 

diferentes ritmos de diminui~ao da chamada ineficiencia-x, ou 

diferente capacidade de adapta~ao a mudan~a dos ambientes 

macroecon6mico e tecno16gico internacionais, tudo factores de quase 

impossfvel quantifica<;ao, e dai o 'fascfnio' do 'milagre' e a 

multiplicidade de visoes sabre ele). 

0 essencial das conclusoes que acabam de sintetizar-se pode ser 

confirmado com a analise dos Quadros 11.3.5 a 11.3.7 onde se faz a 

apresenta~ao das contribui<;oes para o crescimento, do crescimento 

estimado, do crescimento efectivo e do residua de cada urn dos oito 

paises relativamente a media da amostra alargada. 

Vamos apenas destacar a performance relativa de Portugal oeste 
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contexte em cada sub-periodo. 

Regressao 1960-73: efeito 'catching up' muito significative 

(+1.18%); efeito 'escolariza~io no prim,rio' o mais forte (+1.81%) 

efeitos 'escolariza9io no secund,rio' e crescimento da popula~io 

-0.07% 0 unico negative e +0.16%, pouco significativos ( 

respectivamente); efeito 'investimento' medianamente import ante 

(+0.66%); no conjunto, urn crescimento 'estimado' superior ao da 

media da amostra em 2.94%, e urn crescimento 'efectivo' ainda mais 

elevado (+3.50%), traduzidos num residua positive de 0.55%- boa 

performance, portanto, face ao que seria de esperar da situa9io 

inicial e do esfor9o que se foi fazendo. 

Regressao 1973-90: efeito 'catching up' negativo (-0.14%) 

primeira rna noticia; efeito 'escolariza~ao primaria' quase nulo; 

efeito 'escolariza9io secundaria' a subir ( para +0.46%); efeito 

'popula~ao' passa a ser o mais significative (+0.74%); efeito 

'investimento' desce ligeiramente para +0.56%); no conjunto, urn 

crescimento 'estimado' superior em 1.64% ao da media da amostra, 

mas urn crescimento efectivo de apenas +1.02%, ou seja, urn residua 

agora negative de -0.63% - segunda rna noticia, se assim podemos 

expressar-nos, no sentido em que seria de esperar urn pouco mais 

face a media dos pafses da amostra ( ja para nao falar face a media 

dos Tigres asiaticos, a 'hist6ria' anterior). 

Finalmente, o agravamento da posi9io portuguesa na 'convergencia 

condicional' entre 60-73 e 73-90, como ja acontecera na 

'convergencia absoluta' pode ser sugestivarnente visualizado nos 
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graficos 11.3.10 a 11.3.12. 

0 que nestes graficos se representa sao os pontos resultantes da 

taxa de crescimento de cada pais 'condicionada' por todas as 

variaveis explicativas da regressao menos o rendimento inicial e o 

nivel deste mesmo rendimento inicial; representa-se tambem, como 

termo de referencia, a respectiva recta de regressao destes pontos. 

Em suma, no periodo 60-90 o ponto que representa a posic;:ao de 

Portugal esta praticamente em cima da recta ( Grafico 11.3.10), mas 

este comportamento equivalente ao 'esperado' num horizonte de tres 

decadas ( a posteriori, e certo), resulta de uma performance 

relativamente positiva em 60-73 a que se segue uma relativamente 

negativa em 73-90 ( Graficos 11.3.11 e 11.3.12). 



297 

QUADRO 11.3.1: Regress6es Cross-section MRW: Amostra Alargada 

84 p. - Variavel dependente: TMCA do PIBpc 

1960-90 1960-73 1973-90 

Constante -0.45028 -0.08528 0.61101 
(-0.60189) (-0.11001) (0.50705) 

PIBpc Inicial -0. 00048** -0.00054** -0.00037** 
(-5.59230) (-4.86294) (-3.46311) 

PRIM 0.02127** 0.03513** 0.00159 
(3.24345) (4.29419) (0.15732) 

SEC 0.02731** 0.01715 0.02126 
(2.75609) (1.33275) (1.14858) 

gPOP -0.08011 -0.07126 -0.62099 
(-0.38261) (-0.33275) (-1.91483) 

INV 0.08974** 0.09317** 0.13896** 
(3.46827) (3.24127) ( 3. 90000) 

R2 ajustado 0.53183 0.45578 0.31686 

Variaveis: 

PRIM - taxa de escolariza9ao no ensino primario no ano 
inicial; na regressao 1973-90 no ano 1970 

SEC - taxa de escolariza9ao no ensino secundario no ano 
inicial; na regressao 1973-90 no ano 1970 

gPOP - TMCA da popula9ao residente no periodo da regressao 

INV - peso do investimento total (publico e privado) no PIB 
( media durante o periodo da regressao) 

Notas: 

estatistica t entre parentesis 
** significativo a urn nivel de confianGa de 1% 
* significative a urn nivel de confian9a- de 5% 

FONTES: SI-:1(1991,1994)- PIBpc, gPOP, INV; 
World Bank, Social Indicators - PRIM, SEC 



QUADRO 11.3.2: Contrib. p/ o Cresc. Estimado: MRW,Am.Aiargada,60-90 
Grupo de Coesao e Tigres Aslaticos 

HKG KOR SNG OAN GRC IRL PAT ESP 

CONST. -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 
-18 -8 -10 -13 -12 -13 -11 -14 

PIBpcln. -1.06 -0.43 -0.82 -0.66 -1.00 -1.53 -0.90 -1.53 
-42 -8 -18 -19 -26 -44 -22 -48 

PRIM 1.85 2.00 2.36 2.03 2.17 2.34 2.79 2.34 
74 35 51 57 56 67 70 73 

SEC 0.55 2.65 0.87 0.82 1.01 0.96 0.55 0.63 
22 46 19 23 26 27 14 20 

gPOP -0.17 -0.15 -0.13 -0.17 -0.05 -0.06 -0.03 -0.07 
-7 -3 -3 -5 -1 -2 -1 -2 

INV 1.78 2.08 2.77 1.97 2.22 2.22 2.04 2.27 
71 37 60 56 57 64 51 71 

I 
CR. EST. 2.51 5.70 4.61 3.54 3.90 3.49 4.00 3.20 

100 100 100 100 100 100 100 100 

RESIDUO 3.74 0.96 1.58 2.51 -0.02 0.01 0.17 0.49 

CR.EFEC 6.25 6.66 6.19 6.06 3.88 3.49 4.17 3.69 

EST./EFE 40 86 74 58 101 100 96 87 

RES/EFE 60 14 26 42 -1 0 4 13 

------- __j ___ L 

Nota: Ver explicacao do Quadro no texto 
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QUADRO 11.3.3: Contrib. p/ o Cresc. Estimado: MRW,Am.Aiargada,60-73 
Grupo de Coesao e Tigres Aslatlcos 

HKG KOR SNG OAN GRC IRL PAT ESP 

CONST. -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 -0.09 
-2 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -2 

-
PIBpcln. -0.24 -0.10 -0.19 -0.15 -0.23 -0.35 -0.21 -0.35 

-6 -2 -3 -3 -4 -7 -3 -7 

PRIM 3.06 3.30 3.90 3.36 3.58 3.86 4.60 3.86 
80 58 68 74 65 79 75 81 

SEC 0.34 1.66 0.55 0.51 0.63 0.60 0.34 0.39 
9 29 10 11 11 12 6 8 

gPOP -0.17 -0.17 -0.10 -0.20 -0.04 -0.04 0.02 -0.07 
-4 -3 -2 -4 -1 -1 0 -2 

INV 1.87 1.50 2.36 1.70 2.56 2.24 2.26 2.41 
49 26 41 37 46 46 37 50 

CR. EST. 3.82 5.72 5.71 4.54 5.53 4.87 6.13 4.79 
100 100 100 100 100 100 100 100 

CR.EFEC 7.37 6.36 7.86 5.74 7.03 4.34 6.69 5.97 
EST./EFE 52 90 73 79 79 112 92 80 

RESIDUO 3.55 0.64 2.15 1.19 1.50 -0.53 0.55 1.18 
RES/EFE 48 10 I 27 21 21 -12 8 20 

Nota: Ver explicacao do Quadro no texto 

299 



QUADRO 11.3.4: Contrib. p/ o Cresc. Estimado: MRW,Am.Aiargada, 73-90 
Grupo de Coesao e Tigres Asiaticos 

HKG KOR SNG OAN GRC IRL PAT ESP 

CON ST. 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 
60 15 16 18 21 18 21 25 

-
PIBpcln. -2.13 -0.76 -1.76 -1.08 -1.93 -2.07 -1.65 -2.57 

-210 -19 -47 -32 -65 -62 -58 -103 

PRIM 0.19 0.16 0.17 0.16 0.17 0.17 0.16 0.20 
18 4 4 5 •·6 5 5 8 

SEC 0.77 0.89 0.98 1.15 1.34 1.57 1.21 1.19 
75 22 26 35 45 47 42 48 

gPOP -1.14 -0.85 -1.17 -0.98 -0.46 -0.48 -0.49 -0.41 
-112 -21 -31 -29 -16 -14 -17 -17 

INV 2.74 3.98 4.93 3.47 3.23 3.55 3.03 3.49 
269 99 131 104 109 106 106 140 

CR. EST. 1.02 4.03 3.75 3.32 2.95 3.34 2.87 2.49 
100 100 100 100 100 100 100 100 

CR.EFEC 5.40 6.90 4.91 6.30 1.46 2.85 2.24 1.95 
EST./EFE 19 58 76 53 202 117 128 128 

RESIOUO 4.38 2.87 1.16 2.98 -1.49 -0.49 -0.63 -0.54 
RES/EFE 81 42 24 47 -102 -17 -28 -28 

Nota: Ver explicacao do Quadro no texto 
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QUADAO 11.3.5: Contrib. p/ o Cresc. Estimado: MRW,Am.Aiargada,60-90 
G C Tl A D"f I M dl d A t . .e gres s.- 1 erenca _PI a e a a mos ra 

HKG KOR SNG OAN GRC IRL PAT ESP 

PIBpcln. 0.17 0.80 0.41 0.57 0.23 -0.30 0.33 -0.30 

PRIM 0.16 0.31 0.67 0.34 0.48 0.65 1.10 0.65 

----- -
SEC -0_10 2.00 0.22 0.17 0.36 0.31 -0.10 -0.02 

-
gPOP -0.01 0.01 0.03 -0.01 0.11 0.10 0.13 0.09 

INV 1.13 1.43 2.12 1.32 1.57 1.57 1.39 1.62 

CR. EST. 0.43 3.63 I 2.53 1.47 1.82 1.41 1.93 1.12 

- .. -- ---
CR.EFEC 4.17 4.59 4.12 3.98 1.80 1.42 2.09 1.61 

AESIDUO 3.74 0.96 1.58 2.51 -0.02 0.01 0.17 0.49 

Nota: Ver explicacao do Quadro no texto 
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QUADRO 11.3.6: Contrib. p/ o Cresc. Estimado: MRW,Am.Aiargada,60-73 
G. C. e Tigres As.- Diferenca p/ a Media da Amostra 

HKG KOR SNG OAN GRC IRL PAT ESP 

PIBpcln. 1.14 1.28 1.20 1.23 1.15 1.03 1.18 1.03 

-
PRIM 0.26 0.51 1.11 0.57 0.79 1.07 1.81 1.07 

SEC -0.07 1.25 0.14 0.11 0.23 0.19 -0.07 -0.01 

gPOP -0.03 -0.03 0.05 -0.06 0.11 0.10 0.16 0.07 

INV 0.27 -0.10 0.76 0.10 0.96 0.65 0.66 0.81 

CR. EST. 0.63 2.53 2.52 1.35 2.34 1.68 2.94 1.60 

CR.EFEC 4.18 3.17 4.67 2.55 3.84 1.15 3.50 2.78 

RES I DUO 3.55 0.64 2.15 1.19 1.50 -0.53 0.55 1.18 

Nota: Ver explicacao do Quadro no texto 



QUADRO 11.3. 7: Contrib. p/ o Cresc. Estimado: MRW,Am.Aiargada, 73-90 
G C T A o·t I M d" d A t . .e 1gres s.- 1 erenca PJ a e 1a a mosra 

HKG KOR SNG OAN GRC IRL PAT ESP 

PIBpcln. -0.62 0.75 -Q.25 0.43 -0.42 -0.56 -0.14 -1.06 

PRIM 0.05 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.06 

SEC 0.02 0.14 0.23 0.40 0.59 0.82 0.46 0.44 

gPOP 0.08 0.37 0.06 0.25 0.77 0.75 0.74 0.82 

INV 0.27 1.51 2.46 1.00 0.75 1.08 0.56 1.01 

---- ·--I CR. EST. -0.21 2.80 2.53 2.10 1.73 2.12 1.64 1.27 

CR.EFEC 4.17 5.67 3.69 5.08 0.24 1.63 1.02 0.72 

RESIDUO 4.38 2.87 1.16 2.98 -1.49 -0.49 -0.63 -0.54 

Nota: Ver explicacao do Quadro no texto 

GRAFICO 11.3.1 0: CONV. CONDICIONAL: 
PORTUGAL NA AMOSTRA ALARGADA 60-90 
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GRAFICO 11.3.11 : CONV. CONDICIONAL 
PORTUGAL NA AMOSTRA ALARGADA 60-73 
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11.3.2- A Converg@ncia da Economia Portuguesa num Contexte 'Time 

Series' 

11.3.2.1- An4lise descritiva a partir de uma visualizac;:io gr4fica 

Nesta secc;:ao vamos analisar os resultados de alguns testes 

econometricos a hip6tese de converg@ncia estoc4stica bilateral 

entre Portugal e alguns dos seus principais parceiros econ6micos -

EUA, Japio e UE - no periodo 1950-90. 

Baseando-se nas tecnicas de cointegrac;:io de Engels e Granger(1987) 

para o estudo de relac;:6es de equilibria de Iongo prazo entre duas 

ou mais series estatisticas, estes testes sao, como vimos, 

particularmente afectados por situac;:6es de 'evoluc;:io fora do 

equilibria', como eo caso da transic;:io para o 'steady-state' em 

que a economia portuguesa se encontrava e ainda encontra) ao 

Iongo de todo o periodo da amostra - isto se aceitarmos a visao 

neocl4ssica do crescimento. 

0 gr4fico 11.3.13 mostra a evoluc;:io do logaritmo do) PIB per 

capita de Portugal, EUA. Japao e media da UE e parece ser 

compatfvel com esta visio neoclassica ( ou com outra versio para o 

mesmo fen6meno -a hip6tese 'catching up') entre 1950 e 1973, se 

tomarmos como 'proxy' do 'steady state' a evoluc;:io dos EUA. A 

partir de 1973 esta visio s6 se confirma no caso do Japio. 

Outra forma de abordar o mesmo fen6meno e a que resul ta da 

comparac;:io entre as taxas de crescimento anual do PIBpc em Portugal 



306 

enos EUA ( GrAfico 11.3.16) e da anAlise do respective diferencial 

( GrAfico 11.3.17), sendo tambem aqui a altera~ao estrutural p6s-73 

bern evidente. A compara~ao Portugal-media da UE, apresentada nos 

Graficos 11.3.18 e 11.3.19, leva a conclusoes semelhantes, e ja bern 

conhecidas da analise 'cross-section'. 

Como curiosidade, pode ver-se no Grafico 11.3.14 que o padrao de 

aproxima9a0 a media comunitaria e globalmente similar nos paises do 

chamado 'Grupo da Coesao' ( com a aparente excep~io da Irlanda que 

converge no segundo sub-perfodo depois de urn declfneo relative no 

primeiro- situa9ao a que nao e estranho o caso do Reino Unido). 

A titulo de exemplo mostra-se ainda no GrAfico 11.3.15 a diferen~a 

de comportamento entre a economia portuguesa e as dos 4 'tigres 

asiaticos' no post-73 ( estas economias nao sao consideradas nos 

testes econometricos que a seguir se aprresentam devido a 

indisponibilidade de dados para a totalidade do periodo da amostra, 

mas uma mera visualiza9io grafica permite constatar a sua ausencia 

de cointegra9io com a economia portuguesa no sub-perfodo citado). 



QUADRO 11.3.8: PIBpc 1950-90- USA, JAPAO, UE 
ESTATISTICAS OESCRITIVAS 

T.C.A.(%) DESV.PA ClASS.50 ClASS.90 
USA 1.89 2.73 1 1 
JAPAO 5.74 3.39 15 3 
BELGICA 2.77 2.33 7 9 
DINAMARCA 2.41 3.08 4 8 
FRANCA 3.01 1.98 8 7 
ALEMANHA 3.58 2.92 10 4 
GRECIA 3.89 3.59 16 16 
lA LANDA 3.10 3.13 13 15 
IT ALIA 3.75 2.66 12 13 
LUXEMBURGO 2.25 4.56 2 2 
PAISES BAIXOS 2.59 2.89 6 11 
PORTUGAL 4.21 3.71 17 17 
ESPANHA 4.00 4.14 14 14 
REINO UNIOO 2.31 2.51 5 10 
AUSTRIA 3.66 2.69 11 12 
FINLANDIA 3.45 3.53 9 6 
SUECIA 2.31 1.76 3 5 

GRAFICO 11.3.13: CONV. TIME SERIES 
PIBpc 50-90: PORTUGAL,USA,JAP.,AL.,UE 
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GRAFICO 11.3.14: CONV. TIME SERIES 
PIBpc 1950-90: UE E GRUPO DE COESAO 
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GRAFICO 11.3.15:CONV. TIME SERIES 
PIBpc 1950-90: PORTUGAL E TIGRES ASIAT. 
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GRAFICO 11.3.16: CONV. TIME SERIES 
TCA DO PIBpc: PORTUGAL E USA 
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GRAFICO 11.3.17: CONV. TIME SERIES 
DIFERENCIAL DE CRESC. PORTUGAL-USA 
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GRAFICO 11.3.18: CONV. TIME SERIES 
TCA DO PIBpc: PORTUGAL E UE 
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GRAFICO 11.3.19: CONV. TIME SERIES 
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11.3.2.2- Testes a raiz unitaria do PIBpc dos EUA, Japao, Portugal 

e restantes paises da UE 

Como vimos no Capitulo 8, e pre-condi~ao para que se possarn testar 

a cointegra~ao e a convergencia estocastica entre series temporais 

o facto de estas series serem nao estacionarias, ou seja, terem uma 

raiz unitaria na sua representa~ao auto-regressiva, o que equivale 

a dizer que possuem urn 'trend' estocastico. 

Nos Quadros 11.3.9 e 11.3.10 apresentam-se os resultados dos testes 

habituais a raiz unitaria - DF e ADF ( com urn e dois lags) 

concluindo-se a partir deles que nao se pode na generalidade dos 

casos rejeitar a hip6tese nula de que as series tern urn 'trend' 

estocastico, mesmo que se considere a existencia de uma constante 

primeiro caso) e uma constante e urn 'trend' deterministico 

(segundo caso) na regressao de base - as excep~oes a esta conclusao 

sao os casos da Austria ( prime i ro quadro) , Luxemburgo e Rei no 

Unido ( segundo quadro) e Alemanha (nos dois casos). 

Como e habitual neste contexto, os testes DF e ADF dao urn suporte 

significativo a hip6tese de as series do produto per capita serern 

estacionarias nas primeiras diferen~as - em taxas de crescimento -

o que e confirmado pelos resultados do Quadro 11.3.11 ( neste caso 

a regressao base tern s6 uma constante e nao urn 'trend' 

deterministico, que faz pouco sentido para as taxas de crescirnento) 

- tambem aqui ha que ter em conta alguns casos menos conclusivos, 

como o Japao e a Grecia, aos niveis normais de significancia 

estatistica. 
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Globalmente, podemos no entanto afirmar que e legftimo passar ao 

segundo passo da nossa tarefa, ou seja, estudar o co-movimento das 

series. 

11.3.2.3 -Testes a Cointegra9ao Bilateral Portugal-Restantes 

Paises 

Verificamos no Capitulo 8 que e condi9ao necessaria, embora nao 

suficiente, para a verifica9ao da propriedade de convergencia 

estocastica entre duas economias que as suas series do produto per 

capita sejam cointegradas, ou seja, que se movam no longo prazo em 

conjunto, determinadas por urn 'factor comum' que nao as deixa 

separar irreversivelmente. 

No Quadro 11.3.12 apresentam-se os resultados dos testes de Engels 

e Granger ( EG e AEG com urn e dois lags) a cointegra9ao bilateral 

entre a economia portuguesa e cada uma das restantes economias da 

amostra no periodo 1950-90 - regressao de cointegra9ao com urn 

'drift'. 

A conclusao geral a retirar destes resultados e a de que nao se 

detecta a existencia de urn co-movimento inequivoco das series, dada 

a impossibilidade de rejeitar aos niveis de significancia habituais 

a hip6tese nula de nao estacionaridade dos residues da regressao de 

cointegra9ao as unicas excep9oes curiosas, porque nao 

fundamentadas em qualquer rela9ao de proximidade especial econ6mica 

ou geografica) parecem ser os casos da Belgica e dos Paises Baixos. 
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11.3.2.4 -Testes a Convergencia Estocastica Portugal-restantes 

paises 

Como resulta inevitavel dos testes anteriores, mas apesar de tudo 

se explicita, os testes A convergencia estocastica biletaral entre 

Portugal e os restantes paises da amostra conduzem a resultados 

negativos. 

Trata-se, neste caso, de aplicar os testes DF e ADF as diferen9as 

de produto per capita entre Portugal e os restantes pafses. 

Como pode ver-se no Quadro 11.3.13 ha uma forte evidencia empfrica 

de que estas diferen9as sao nao estacionarias, OU seja, apresentam 

urn elevado grau de persistencia no periodo em causa ( mesmo no caso 

das duas 'curiosidades' atras referidas), confirmando-se assim o 

que ja se esperava da aplica9ao de testes a convergencia que para 

serem e f i cazes pressupoem que as economi as ten ham at i ng ido bern 

antes do final do horizonte da amostra a situa9ao de 'equilfbrio de 

Iongo prazo' qualquer que seja o seu suporte te6rico), o que nao 

e manifestamente 0 caso. 

:E em boa parte por est a razao que nao nos parece ser uti 1 

aperfei9oar a aplica9ao deste tipo de testes ao caso portugues, 

designadamente atraves de testes com melhores propriedades 

estatisticas ( caso dos que se baseiam nas propriedades espectrais 

das series em baixas frequencias) ou atraves dos testes multi

variados para comparaQoes com mais de dois pafses. 
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Ja o mesmo nao poderemos dizer dos testes 'time series' com 

'breaking points' ou 'segmented trends', particularmente indicados 

para o estudo dos casos em que existem altera~oes estruturais ao 

Iongo do horizonte da amostra, ou dos testes com parametres 

variaveis no tempo ( filtro de Kalman), indicados para o estudo de 

processes de convergencia 'em curso'. 

A analise da utilidade destes testes e a sua aplica~ao ao caso 

portugues e materia que reservamos para trabalhos de investiga~ao 

futuros, limitando-nos na sec9ao seguinte a apresentar alguns 

resultados muito preliminares obtidos com a utiliza~ao do filtro de 

Kalman. 



QUADRO 11.3.9: TESTES A RAIZ UNITARIA DO PRODUTOpc 
COM 'DRIFT' E SEM TREND' DETERMIN. 

OF ADF(1) ADF(2) 
USA -o.24 -0.03 -0.01 
JAPAO -3.36 -1.80 -1.72 
BELGICA -0.50 -0.55 -0.77 
DINAMARCA -0.88 -1.55 -1.83 
FRANCA -3.03 -2.01 -2.16 
ALEMANHA -4.83 -3.09 -3.72 
GRECIA -2.33 -2.07 -2.62 
IRLANDA 0.52 0.39 0.17 
IT ALIA -3.03 -2.47 -2.83 
LUXEMBURGO 0.25 -0.50 0.56 
PAISES BAIXOS -1.48 -1.78 -2.99 
PORTUGAL -1.51 -0.89 -0.97 
ESPANHA -2.63 -1.45 -1.66 
REINO UNIDO -o.10 -0.08 -0.14 
AUSTRIA -2.93 -2.40 -4.43 
FINLANDIA -1.21 -o.71 -1.16 
SUECIA -2.19 -2.14 -2.28 

QUADRO 11.3.10: TESTES A RAIZ UNITARIA DO PRODUTOpc 
COM 'DRIFT' E COM 'TREND' DETERM. 

OF AOF(1) ADF(2) 
USA -2.49 -2.78 -2.45 
JAPAO -0.50 -0.74 -0.81 
BELGICA -1.15 -1.37 -1.62 
DINAMARCA -1.18 -1.29 -1.02 
FRANCA -o.35 -0.55 -0.68 
ALEMANHA -3.04 -2.88 -3.08 
GRECIA 0.29 0.13 -o.29 
JRLANDA -1.98 -2.70 -2.12 
IT ALIA -0.97 -0.84 -0.83 
LUXEMBURGO -2.77 -3.11 -1.82 
PAISES BAIXOS -0.73 -1.47 -1.00 
PORTUGAL -0.91 -1.24 -1.36 
ESPANHA -1.38 -0.99 -1.11 
REINO UNIDO -3.06 -4.51 -3.16 
AUSTRIA -1.02 -0.97 -1.45 -- -----
FINLANDIA -2.31 -2.66 -1.50 
SUECIA -0.66 -1.17 -0.88 

-· ------- --------------- ---------------
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QUADRO 11.3.11: TESTES A RAIZ UNIT ARIA DAS TX DE CRESC. 
COM 'DRIFT' E SEM 'TREND' DETERM. 

OF ADF(1) ADF(2) 
USA -6.08 -4.85 -4.43 
JAPAO -3.64 -2.79 -1.74 
BELGICA -5.22 -3.39 -2.94 
DINAMARCA -6.06 -4.99 -3.05 
FRANCA -4.22 -3.04 -2.88 
ALEMANHA -3.93 -3.85 -2.64 
GRECIA -4.95 -2.97 -1.95 --
IRLANDA -4.44 -4.30 -3.63 
IT ALIA -5.23 -3.93 -2.96 
LUXEMBURGO -6.47 -6.48 -3.74 
PAISES BAIXOS -4.47 -4.67 -2.77 
PORTUGAL -4.59 -3.36 -2.28 
ESPANHA -5.29 -3.66 -2.17 
REINOUNIDO -5.19 -6.27 -5.70 
AUSTRIA -5.14 -4.27 -2.47 
FINLANDIA -5.12 -6.32 -4.32 
SUECIA _L __ -4.31 -4.01 -3.29 

QUADRO 11.3.12: TESTES A COJNTEGRACAO 81-VARIADOS 
COM 'DRIFT' E SEM 'TREND' DETERM. 

PORTUGAL- PAIS i 
EG AEG(1) AEG(2) 

USA -2.23 -2.51 -2.20 
JAPAO -1.66 -1.83 -1.81 
BELGICA -3.68 -3.20 -2.93 
DINAMARCA -2.18 -2.26 -2.16 
FRANCA -1.64 -1.85 -1.99 
ALEMANHA -2.16 -2.57 -2.03 
GRECIA -1.86 -1.94 -1.47 
lA LANDA -2.17 -2.17 -1.64 
IT ALIA -1.63 -2.29 -2.17 
LUXEMBUAGO -2.48 -1.52 -0.90 
PAISES BAIXOS -1.95 " -3.98 -3.18 
ESPANHA -1.95 -1.54 -1.41 
AEINO UNIDO -1.30 -1.62 -0.98 
AUSTRIA -1.73 -2.15 -2.41 
FINLANDIA -2.36 -2.49 -1.51 
SUECIA -1.82 -2.43 -1.92 
----·------------- --------------- ----

UE -1.97 -2.43 -2.03 
·---------
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QUADRO 11.3.13: TESTES A CONVERGENC!A ESTOCAST!CA 
PERSISTENCIA DAS DIF. DO PRODUTO 

PAIS i - PORTUGAL 
OF ADF(1LAG) ADF(2LAGS 

USA -1.63 -1.35 -1.30 
JAPAO -2.02 -2.01 -1.84 
BELGICA -1.92 -1.35 -1.20 
DINAMARCA -1.29 -0.64 -0.64 
FRANCA -0.45 -0.32 -0.34 
ALEMANHA -0.23 -0.66 -0.58 
GRECIA -1.88 -2.00 -1.68 
!A LANDA -2.54 -2.10 -2.01 
IT ALIA -0.68 -1.11 -1.02 
LUXEMBURGO -1.98 -1.06 -1.80 
PAISES BAIXOS -0.93 -0.43 -0.53 
ESPANHA -1.11 -0.94 -0.81 
REINO UNIOO -1.68 -1.27 -1.43 
AUSTRIA -0.77 -0.98 -0.81 
FINLANDIA -1.32 -1.38 -2.09 
SUECIA -0.86 -0.49 -0.58 
UE -2.09 -0.64 -0.63 



QUADRO 11.3.13: TESTES A CONVERGENCIA ESTOCASTICA 
PERSISTENCIA DAS DIF. DO PRODUTO 

PAIS i - PORTUGAL 
OF ADF(1LAG) ADF(2LAGS 

USA -1.63 -1.35 -1.30 
JAPAO -2.02 -2.01 -1.84 
BELGICA -1.92 -1.35 -1.20 
DINAMARCA -1.29 -0.64 -o.64 
FRANCA -0.45 -0.32 -o.34 
ALEMANHA -0.23 -0.66 -0.58 
GRECIA -1.88 -2.00 -1.68 
lA LANDA -2.54 -2.10 -2.01 
IT ALIA -0.68 -1.11 -1.02 
LUXEMBUAGO -1.98 -1.06 -1.80 
PAISES BAIXOS -o.93 -0.43 -0.53 
ESPANHA -1.11 -0.94 -0.81 
REINO UNIDO -1.68 -1.27 -1.43 
AUSTRIA -o.n -0.98 -0.81 
FINLANDIA -1.32 -1.38 -2.09 
SUECIA -0.86 -0.49 -0.58 
UE -2.09 -0.64 -0.63 
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11.3.3- Alguns resultados preliminares da aplica9ao do filtro de 

Kalman ao estudo da convergencia estrutural entre 

Portugal, EUA e media da UE 

A analise da convergencia estrutural entre a economia portuguesa, 

o lider tecnol6gico (EUA) e a media da UE pode fazer-se a partir da 

estima9ao pelo filtro de Kalman da seguinte equa9ao: 

(1 1 · 3 ·1) Yus,t- Yp,t = aP,t + 13p,t <Yus,t- YuE,t) + uP,t 

em que: Yus, t ' Yp,t e YuE,t sao os produtos per capita dos EUA, 

Portugal e media da UE no ano t; uP,t e urn ruido branco; e ap e 13p 

sao os parametros a estimar, e de cuja evolu9ao temporal se pode 

retirar alguma informa9ao sobre a convergencia, de acordo com as 

seguintes situa96es possiveis: 

i) a economia portuguesa converge ou melhor dito, iniciou urn 

processo de convergencia) para a dos EUA se: 

E l i m ( 13p, t) = 0 e 

ii) a economia portuguesa converge para a media da UE se: 

E 1 i m ( 13p, t ) = e E 1 i m ( ap, t ) = 0 ; 

Os resultados preliminares a que chegamos para o periodo 1950-90, 

sugestivamente apresentados nos graficos 11.3.20 e 11.3.21, mostram 

que nao e satisfeita gualguer das condi96es de convergencia 
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subjacentes as situa9oes anteriores: o parametro a nao tende para 

zero; o parametro ~ nao tende para zero ou para a unidade, mas para 

urn valor superior a unidade, o que aponta para uma situa9ao de 

afastamento estrutural, particularmente visfvel na fase mais 

recente do horizonte temporal. 

GRAFICO 11.3.20: FIL TAO DE KALMAN 
LOG PlBpc - PORTUGAL, EUA, UE 

1960 1970 1980 1990 
EVOLUCAO DO PARAMETRO ALFA 

GRAFICO 11.3.21 : FIL TAO DE KALMAN 
LOG PIBpc - PORTUGAL, EUA, UE 

~~--------------------------------------, 

~1 

2 

1.9 

1.8 

1.7 

1.6 

1.5 

1.4 

1. 

1 .1 -'-r-,.--..--,--,---.-r·-.-r-r-..-...--.-,--,--,,...,-.,-,.-r..,.-,-,,-,--,.,--r' 
1 960 1970 1 980 1 990 

EVOLUCAO DO PARAMETRO BETA 
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11.3.4 - Determinagao da 'velocidade' de aproximagao da economia 

portuguesa a diferentes objectivos-alvo: Iider mundial 

(EUA) e media da UE 

Sendo a convergencia real urn processo por natureza Iento e 

irregular descontinuo no tempo e no espa9o) e arriscada a 

tentativa de quantifica-la atraves do calculo de coeficientes 

supostamente indicadores da sua 'velocidade'. 

A celebre 'regra dos 2%' de Barro e Sala-i-Martin a que ja fizemos 

referencia a prop6sito do estudo das regressoes 'cross-section' e 

a mais conhecida dessas tentativas, e parece, apesar de algumas 

criticas mais ou menos pertinentes que lhe tern sido feitas, 

constituir-se num resultado relativamente robusto. 

Num contexto te6rico semelh.ante ao das 'regressoes de Barro e Sala-

i-Martin' dinamica de transi9ao para uma situa9ao de 'steady 

state' gerada pelo modelo de crescimento neo-classico) Ben 

David(1993) propoe urn metodo empirico que pode com facilidade ser 

utilizado para 'medir' a velocidade de aproxima9ao de uma economia 

menos desenvolvida, ou 'laggard') a urn objectivo-alvo que 

funcione como uma especie de proxy da situa9ao de 'steady state' 

( 0 lider tecnol6gico, ou a media dos principais parceiros 

econ6micos, por exemplo). 

Seja Yj
1
t o logari tmo do produto per capita da economia 'laggard' no 

periodo t, e Ya
1
t o da 'economia-alvo'. 
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Cons i dere-se a seguin t e regra de evo l uc;.:ao das d if e renc;.:as entre 

estas duas economias: 

(11.3.1) Yi,t+l - Ya,t+l = <j)(yi,t - Ya,t) 

Se se considerar z. t 
I' 

= 

reescrita da seguinte forma: 

(11.3.2) oz. t I 
I' + 

Ya.t • a equac;.:ao anterior pode ser 

em que ozi,t+l = zi,t+l - zi,t' e em que 1C = 1-cf> e 0 coeficiente de 

aproximac;.:ao da economia i a 'economia-alvo'. Se for positive, 

quanto maior o valor deste coeficiente maior e a velocidade de 

convergencia, ou seja, mais rapidamente diminuem as diferenc;.:as de 

produto per capita entre as economias. Se o valor de 1C for negative 

teremos uma situac;.:ao de divergencia, ou seja. de agravamento das 

disparidades de rendimento entre as economias. 

No Quadro 11.3.14 sao apresentados alguns resultados de uma 

aplicac;.:ao deste metodo ao estudo da velocidade de aproximac;.:ao da 

economia portuguesa a dois objectivos-alvo: o lider tecnol6gico 

(EUA) e a media da UE, no periodo 1950-90. 

Utilizando a base de dados de Summers e Heston fez-se uma regressao 

simples OLS) entre as diferenc;.:as do logaritmo do produto per 

capita da economia portuguesa e de cada urn daqueles 'alvos' e as 

diferenc;.:as do periodo anterior no horizonte temporal 1950 e 1990, 

e em tres sub-perfodos desse horizonte: 50-60, 60-73 e 73-90. 
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Na primeira coluna do quadro apresenta-se o valor de K estimado e 

o respectivo desvio padrao; na segunda coluna o numero de 

observa<;oes; na terceira o R2. de cada regressao; na quarta a 

estatfstica t do coeficiente estimado; e finalmente, na quinta, o 

numero de anos correspondente a chamada 'semi -vida', ou seja, o 

perfodo necessaria para eliminar metade do gap inicial a respectiva 

taxa de aproxima<;ao estimada. 3 

ba analise dos resultados obtidos podem ( repetimos, com toda a 

cautela) retirar-se algumas conclusoes interessantes: 

i) verifica-se uma tendencia de convergencia em todos os horizontes 

temporais considerados coeficiente sempre positivo), mas esta 

tendencia s6 e estatisticamente significativa ate 1973; 

i i) a ve 1 oc ida de de aprox ima<;ao da economi a port uguesa ao If de r 

tecnol6gico e superior A da aproxima<;ao aos parceiros comunitarios 

ate 1973 e ligeiramente inferior depois dessa data mas sern 

significancia estatfstica, como vimos); 

iii) a 'epoca de ouro' da convergenc ia da economia portuguesa 

coincide com a 'epoca de ouro' do crescimento das economias 

ocidentais ( 1960-73), e a velocidade a que a convergencia se 

faz nesta fase corresponde a uma situa<;ao em que bastaria o tempo 

3 0 calculo da 'semi-vida' (s) faz-se da seguinte forma: sendo 
zt+L = <f>zt' entao ztts = <f>8 zt; partindo de ztts = 0.5zt ( por 
defini<;ao), verifica-se que 0.5zt = <f>szt, ou que 0.5=<f>8 i 
logaritmizando em ambos os lados e dividindo por log 4> podemos 
calcular s ( s = log o.s I log 4>); nao esquecer para a analise dos 
resultados da 'semi-vida' apresentados na quinta coluna do quadro 
que K = 1 - ¢. 
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de uma geraQ~O ( vinte e poucos anos) para eliminar metade do gap; 

ivl verifica-se uma degradaQ~O sensivel do processo de converg@ncia 

da economia portuguesa no periodo 73-90. claramente pior que o 

periodo 50-60. j4 de si pouco famoso ( particularmente no que diz 

respeito a aproximaQ~o aos parceiros da UE): 

A grande interroga9~0 que se coloca neste contexte e a de saber se 

sera passive! alterar novamente este processo. agora num sentido 

inverse. ou seja. regressar a taxas de converg@ncia significativas. 

Vale a pena. a este prop6sito. fazer refer@ncia a urn trabalho de 

Barros e Garoupa(1993) em que a aplica9ao do metoda de Ben David ao 

horizonte temporal 1985-92 leva a urn coeficiente estimado de 

aproxima<;~o a media dos 12 paises da CE que aponta para uma 

'velocidade de converg@ncia' semelhante a dos anos 60. 

Infelizmente. e como os pr6prios autores j4 entao pareciam antever. 

o crescimento posterior da economia portuguesa relativamente a 

media comunitaria veio contrariar decisivamente a principal 

conclusao do seu trabalho. 0 que confirma afinal o car4cter Iento 

e dificil dos processes de converg@ncia real. e mais uma vez alerta 

para a necessidade de os perspectivar em horizontes temporais de 

mediae longo prazo ( filtrados das var1a9oes conjunturais). 



QUADRO 11.3.14: VELOCIDADE DE APROXIMACAO DA ECONOMIA 
PORTUGUESA AO LIDER TECNOLOGICO (EUA) 
E A MEDIA DA UE: 1950-1990 

Coef. est. N A QUADR estat. t SEMI-VIDA 

EUA 

50-90 0.0172 40 0.07 3.87 40.0 
(0.0044) 

50-60 0.0172 10 0.08 3.69 40.0 
(0.0047) 

60-73 0.0248 13 0.11 3.17 27.6 
(0.0078) 

73-90 0.0068 17 0.07 0.71 101.6 
(0.0097) 

UE 

50-90 0.0152 40 0.03 2.70 45.3 
(0.0056) 

50-60 0.0097 10 0.09 1.34 71.1 
(0.0047) 

60-73 0.0281 13 0.08 2.56 24.3 
(0.0078) 

73-90 0.0046 17 0.15 0.46 150.3 
(0.0100) 

NOTA: Ver explicacao do Quadro no texto. 

324 
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11.4 -Fontes 'Pr6ximas' do Crescimento: Uma Analise Quantitativa 

para Portugal e Alguns Pafses Seleccionados. 

Como vimos anteriormente, urn dos ramos da Analise Empfrica do 

Crescimento e a chamada 'Contabilidade do Crescimento' que 

complementa ( em born rigor, precedendo-a historicamente) a Analise 

Econometrica do Crescimento. 

Nesta sec9ao vamos utilizar a metodologia de 'growth accounting' 

para avaliar e melhorar a compreensao da performance relativa da 

economia portuguesa no p6s-guerra, seleccionando alguns paises para 

func ionarem como pad roes de referenc ia ou comparac;ao: os EUA 

lfder tecnol6gico mundial), a Alemanha ( padrao de eficiencia na 

UE), o Japao ( putativo lider tecnol6gico no futuro mais ou menos 

pr6ximo), os NPI's asiaticos e os restantes pafses do chamado 

'grupo de coesao' da UE ( pelas razoes ja atras explicitadas). 

As limitac;oes nos dados estatfsticos disponiveis obrigam-nos a 

considerar o periodo 1960-90, e nao 1950-90 como desejariamos. 

Neste perfodo mais restrito, a maior parte dos indicadores tratados 

leva-nos a concluir que s6 se podem identificar dais sub-periodos 

com alguma homogeneidade: 60-73 e 73-90, a semelhanc;a do que ja 

concluiramos na parte econometrica deste trabalho. Sera pois essa 

a divisao que respeitaremos a seguir. 

A sub-d i vi sao do segundo des t es sub-peri ados ( u 1 t imos anos da 

decada de 70 e anos 80) que ja vimos efectuada em varios trabalhos, 

pode talvez ser util para a analise de alguns paises ( ex: EUA) mas 
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colide no caso portugues com as contingencias do ciclo econ6mico 

conjuntural, que tern estado desfasado em alguns anos do 'ciclo 

internacional'. Para esta tarefa ser legitima no nosso caso havera 

que esperar pela disponibilidade de dados em base comparavel que 

nos permita avaliar a dimensao absoluta e relativa dos efeitos 

perniciosos no crescimento e na produtividade da recessao dos anos 

90. 

Nos exercicios de 'contabilidade do crescimento' que a seguir se 

apresentam sao utilizadas duas bases de dados: 

i) a do Banco Mundial, construida no contexte de urn projecto de 

medi~ao da Produtividade Total de Factores para urn elevado numero 

de paises, que nos foi gentilmente fornecida por urn dos autores, 

Vickram Nehru, a quem agradecemos a descri~ao detalhada desta 

base de dados e feita em Nehru e Dhareshwar(1993) e Nehru, Swanson 

e Dubey,1994); 

ii) a Base de Dados Analftica da OCDE, que infelizmente nao nos 

chegou na versao integral em tempo util, mas a qual tivemos acesso 

indirecto atraves dos artigos de Englander e Mittelstadt(1988) e 

Englander e Gurney(1994). 

A vantagem essencial de utilizar ambas as bases reside no facto de 

elas se aplicarem a dois agregados distintos: o conjunto da 

economia no caso dado Banco Mundial; o sector das Empresas no caso 

dada OCDE; outra caracteristica que as distingue eo facto de uma 

tratar autonomamente o capital humano como urn factor produtivo ( a 
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do BM) e a outra nao fazer essa autonomiza~ao. Razoes suficientes 

para as tratarmos, ja a seguir, separadamente. 

11.4. 1- A Produtividade Total de Factores no Conjunto da Economia 

No Quadro 11.4.1 apresenta-se a Taxa de Crescimento Anual (TCA) do 

PIB e da utiliza9ao de factores produtivos capital fisico, 

capital humano e trabalho) no periodo 60-90 e nos sub-periodos 60-

73 e 73-90, em Portugal e em alguns paises seleccionados de acordo 

com os criterios atras referidos. 

A informa9ao contida neste quadro vai permitir-nos calcular a 

Produtividade Total de Fact ores PTF at raves de do is 

procedimentos distintos. 

No Quadro 11.4.2 vamos considerar apenas a acumula<;ao dos dois 

factores produtivos 'tradicionais' ( capital fisico e trabalho) 

e pondera-la pelos chamados 'factor shares' obtidos em duas fontes 

distintas: para os NPI's asiaticos, os utilizados por Young(1994); 

para OS restantes paises OS utilizados por Englander e 

Gurney ( 1994) . 1 

1 Deve ter-se em aten~~o que os 'factor shares' utilizados por 
Englander e Gurney se referem ao sector das empresas e n~o ao 
conjunto da economia; deve ainda ter-se presente que os valores 
concretes destas supostas 'elasticidades produto-factor' vigentes 
em mercados competitivos variam muito consoante a metodologia 
utilizada no seu calculo, 0 mesmo e dizer de autor para autor; deve 
finalmente enfatizar-se o aviso ( mais A frente repetido) de que as 
conclusoes obtidas a partir da 'contabilidade do crescimento' tern 
que ser lidas com o maior cuidado e nunca deixar~o de ser, par 
assim dizer, uma grosseira sensibilidade As grandes tendencias que 
governam o crescimento e a eficiencia das economias. 
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No Quadro 11.4.3 calcula-se a PTF a partir da acumula9ao dos tres 

fact ores produ t i vos, ap 1 i cando-se a t odos os pai ses os 'factor 

shares' estimados por Page(1994) para uma amostra de paises de 

elevado rendimento. 2 

Nestes dois quadros, para alem das contribui9oes dos factores 

produtivos e da PTF para o crescimento do produto em pontos 

percentuais, apresenta-se igualmente o peso de cada contribui9ao no 

total a explicar ( em percentagem). 

Vamos en tao sintetisar as principais linhas de 

caracterizadoras da performance absoluta e relativa da economia 

portuguesa no periodo 1960-90, salientando desde ja que, como seria 

de esperar, elas confirmam no essencia1 as conclusoes ja retiradas 

da 'explica9ao' econometrica do crescimento. 

Assim, o tra90 dominante em Portugal como na genera1idade dos 

paises e o forte abrandamento do crescimento a partir de 1973 

menos acentuado nos NPI's asiaticos, como vimos). 

Como causas 'pr6ximas' desse abrandamento em Portugal pod em 

apon t ar-se a des ace 1 e ra9ao sens 1 ve 1 na acumu l ac;:ao de capita 1 f is i co 

e a ligeira diminuic;:ao na forma9ao de capital humano. Em 

contrapartida, verifica-se urn aumento na utiliza9ao do factor 

2 Note-se que se ja e razoavelmente complicado obter valores 
para 0 'capital share' e 0 'labour share' de uma serie de paises 
com alguma qua1idade, a introdu9ao de urn factor produtivo adicional 
- o capital humano - torna a tarefa apenas exequfvel como recurso 
a estima9a0 'cross-section' de uma fun9a0 de produ9a0 implicita as 
taxas de varia~ao do produto e dos factores. 
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trabalho. 

0 aspecto mais relevante a destacar neste contexto e a forte 

diminui~ao na PTF, quer se considere ou nao o capital humano como 

factor produtivo aut6nomo, a ponto de se ser levado a concluir que 

os ganhos de eficiencia na utiliza~ao de factores depois de 1973 

terao sido praticamente nulos. 

A caracteriza~ao feita para a economia portuguesa aplica-se quase 

homoteticamente A Espanha e A Grecia. J4 a Irlanda representa urn 

caso atfpico no conjunto dos paises do Grupo de Coesao, no sentido 

em que nao se verifica uma degrada~ao sensivel das condi~oes de 

crescimento e eficiencia entre os dois sub-periodos em analise. E 

obviamente impossivel, sem urn 'case study' cuidadoso, compreender 

as razoes deste 'sucesso' 

que a sua explica~ao nao 

antes de 7.3. 

irlandes, mas parece desde ja aparente 

se resume a pior performance relativa 

Da compara~ao entre a economia portuguesa e os NPI's asi4ticos h4 

diversos aspectos interessantes a detacar. 0 principal e talvez 0 

facto de as enormes diferen~as de crescimento econ6mico se deverem 

mais a diferen~as na intensidade de utiliza~ao de factores do que 

A eficiencia com que estes factores sao utilizados. Note-se, por 

exemplo, que o crescimento anual da PTF entre 1960 e 1973 e maior 

em Portugal do que em qualquer dos NIC's asiaticos aqui 

considerados. 

A asser~ao anterior tern particular relevancia no caso de Singapura, 
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e foi devidamente pasta em realce em Young(1991) numa compara~io 

com Hong Kong e em Young(1994) numa compara~io dos 4 'tigres', como 

urn caso de forte crescimento com 'factor deepening' e PT¥ nula ou 

mesmo negativa em alguns periodos ( embora nio se considere aqui 

Hong Kong pe 1 a sua ausenc i a na base de dados uti I i zada, est a 

devidamente fundamentado por Young que o caso deste pais e um 

exemplo virtuoso de crescimento com fortes ganhos de eficiencia). 

Urn tra~o distintivo dos 'tigres' asiaticos face a Portugal e a 

generalidade das economias ocidentais e, no entanto, terem 

conseguido manter condi~oes favoraveis ao crescimento e aos ganhos 

de PTF mesmo ap6s 1973, o que pode ser confirmado nos Quadros 

11.4.1 a 11.4.3. Destaque-se o exemplo da Coreia do Sul que chega 

mesmo a apresentar uma taxa de crescimento da PTF ligeiramente 

superior a do sub-perfodo anterior. Em Taiwan os ganhos de PTF 

desaceleram muito ligeiramente e Singapura passa de uma taxa 

negativa para urn valor positive, embora proximo de zero. Este 

comportamento positive numa epoca de forte abrandamento do 

crescimento econ6mico mundial verifica-se igualmente em alguns 

outros NIC's asiaticos mais 'tardios' ( Malasia, Indonesia, China) 

e esta na base do chamado 'milagre' do Sudeste Asiatica, objecto do 

interessante relat6rio do Banco Mundial(1993) ja aqui citado ( uma 

apresenta~io sintetica dos principais resultados deste relat6rio 

pode ser vista em Page,1994). 

Relativamente a compara~ao com os paises mais desenvolvidos e se 

tivermos em conta que o crescimento da PTF pode ser entendido como 

uma medida dos ganhos de eficiencia nas utiliza~oes da tecnologia 
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pode concluir-se que: o 'catching up' face ao lfder ( EUA) tern 

algum significado ate 1973, mas desaparece a partir dai; que a 

aproxima9ao a Alemanha se mantem durante todo o perfodo 60-90 para 

o conjunto da economia, mas que no sub-perfodo 73-90 isso se deve 

apenas a uma grande intensidade na utilizaQao do factor trabalho 

neste pais, o que nao acontece no sector das empresas como pode 

ver-se no Quadro 11.4.5; que face ao Japao nunca chega a haver uma 

aproximaQao na eficiencia da utiliza9ao de factores, e que ha mesmo 

uma tendencia de afastamento claro no p6s-73. 

Deve finalmente referir-se, antes de passarmos a analise do sector 

das empresas, que a generalidade das compara96es atras efectuadas 

a prop6sito da PTF nao depende de uma forma crftica da considera9ao 

ou nao do capital humano como factor produtivo aut6nomo. Esta 

constataQao nao e uma surpresa para quem conheQa a generalidade dos 

estudos econometricos do crescimento, ja que esta variavel s6 se 

mostra relevante em amostras alargadas de pafses com grandes 

disparidades nas suas medidas habituais- taxas de escolarizaQao ou 

nume ro med i o de a nos de es co 1 ar idade da popu 1 a9ao act iva. Mesmo 

assim, importa destacar o facto bern conhecido de Portugal ter nesta 

materia urn deficit preocupante face aos paises de nfvel de 

desenvolvimento semelhante Grecia, 

generalidade dos NPI's asiaticos), e ser 

ocidental em que a acumulaQao deste 

Irlanda, Espanha, e 

no Quadro 11.4.3 o pais 

factor mais pesa na 

'explicaQao' do crescimento. Escusado sera dizer que, face a 

cruc i a 1 import anc i a que as novas abordagens do cres c imen to 1 he 

atribuem, o aperfeiQoamento das 'medidas' do capital humano ( nao 

s6 quantitativas, mas tambem qualitativas, 0 que e substancialmente 
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mais complexo) e uma tarefa essencial neste contexte, em que 

merecem destaque especial os 

Lee, 1994, 1995). 

recentes trabalhos de Barra e 

11.4.2- A Produtividade Total de Factores no Sector das Empresas 

No Quadro 11.4. 4 apresen ta-se o cresc imen to da produ9ao e da 

utiliza9ao de factores no sector das empresas em Portugal e alguns 

outros pafses da OCDE. Infelizmente nao constam da base de dados 

utilizada neste ponto os NPI's asiAticos, o que limita desde logo 

a anAlise comparativa que gostarfamos de fazer para ilustrar o caso 

portugues. 

No entanto, deste quadro e do seguinte em que se calcula a PTF no 

sector das empresas aplicando a acumula9ao de factores ( capital e 

trabalho, apenas) os 'factor shares' utilizados por Englander e 

Gurney( 1994) ret iram-se algumas conclusoes interessantes, porque 

nem sempre coincidentes com a anAlise feita para o conjunto da 

economia. 

Por exemp 1 o, no caso port ugues, embora os ganhos de e f i c i enc i a 

sejam praticamente identicos no perfodo 60-90 para o conjunto da 

economia e para o sector empresarial, o abrandamento p6s-73 e ainda 

maior no caso deste ultimo, o que nao sera surpresa nenhuma se 

ponderarmos as vicissitudes internas que no sub-periodo em causa se 

sobrepuseram a urn jA nada estimulante ambiente econ6mico mundial. 

Mais dramatico neste contexte e o caso da Grecia que perde 
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claramente na compara~ao com os restantes paises do GC da UE quando 

se passa do conjunto da economia para o universo empresarial ap6s 

73, os dados apontam mesmo para uma taxa de varia~ao da PTF 

negativa). 

Em contrapartida, e de destacar mais uma vez a boa performace 

relativa da Irlanda, particularmente nos anos mais recentes. 

Quanto ao sector empresarial espanhol faz claramente pior que 

Portugal ate 1973 e sensivelmente melhor depois dessa data. 

Relativamente ao 'catching up' tecnol6gico do sector empresarial 

portugues face ao do pais lfder nao tera havido a inversao 

detectada para o conjunto da economia ap6s 1973, mas apenas uma 

forte e significativa atenua~ao. 

lnversao da-se neste contexto entre Portugal e a Alemanha, 

mantendo-se a tendencia geral de afastarnento face ao Japao e 

presumivelmente face aos restantes 'tigres' asiaticos e uma 

convic9ao facilmente justificada pela analise de indicadores 

'indirectos'). 

Deve referir-se que, quer no caso do sector empresarial, quer no 

caso do conjunto da economia, as considera9oes aqui formuladas nao 

esgotam a informa9ao contida nos quadros e nao substituem por isso, 

a sua leitura atenta. Para nao sobrecarregar a analise pos-se o 

acento t6nico no que nos parece ser () essencial, mas 

particularmcnte em compara9oes bilaterais muito poderia ainda ser 
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dito. 

No entanto, e repetindo e qualificando urn aviso ja feito, as 

1 imi ta<;:oes subjacentes metodologia da 'contabilidade do 

crescimento', quer de natureza te6rica ( funcionamento competitive 

dos mercados, causalidades cumulativas), quer de natureza pratica 

os inevitaveis e inultrapassaveis erros de medi<;:ao de variaveis 

a urn nivel tao agregado) levam a que se tenha que ler com o maior 

cuidado a informa<;:ao apresentada nesta sec<;:ao e as grandes 

tendencias que dela se retiram. 
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QUADRO 11.4.1: TCA DO PIB E DOS FACTORES PRODUTIVOS 
NO CONJUNTO DA ECONOMIA, 1960-90 -

1960-90 1960-73 1973-90 
PIB 3.11 3.87 2.53 

USA K 3.08 3.45 2.81 
H 0.29 0.03 0.54 
L 1.42 1.67 1.22 
PIB 3.04 4.28 2.09 

ALEMANHA K 4.05 5.48 2.68 
H -0.24 -0.62 0.12 
L 1.25 0.32 1.96 
PIB 6.15 9.14 3.86 

JAPAO K 9.35 13.47 6.21 
H 0.27 0.37 0.17 
L 1.19 1.61 0.86 
PIB 7.93 9.13 7.01 

SINGAPURA K 12.93 16.33 10.32 
H 4.59 5.93 3.35 
L 2.87 3.04 2.74 
PIB 8.5 9.65 7.62 

TAIWAN K 11.87 14.05 10.21 
H NA NA NA 
L 2.85 3.08 2.69 
PIB 8.4 8.45 8.37 

COREIA DO SUL K 11.9 11.93 11.88 
H 3.98 4.85 3.16 
L 2.58 2.68 2.5 
PIB 4.06 4.26 3.91 

IRLANDA K 4.97 5.8 4.34 
H -0.91 -0.65 -1.16 
L 0.94 0.66 1.16 
PIB 4.45 6.95 2.54 

ESPANHA K 6.08 8.53 4.2 

~ 
H 1.05 0.64 1.44 
L 0.95 0.78 1.08 
PIS 4.47 7.38 2.24 

IGRECIA K 6.18 9.54 3.61 
H 1.08 1.44 0.74 
L 0.71 0.39 0.96 
PIS 4.5 6.65 2.86 

PORTUGAL K 5.64 7.35 4.2 
H 2.08 2.49 1.7 
L 0.67 0.19 1.03 

FONTE: TFP PROJECT DATA, INTERN. EC. DEPT., WORLD BANK 



QUADRO 11.4.2: CRESCIMENTO DO PIB, CONTRIBUICOES DO CAPITAL E DO 
TRABALHO E PRODUTIVIDADE TOTAL DOS FACTORES, 60-90 

PESO 1960-90 1960-73 1973-90 
·-

PIB 3.11 100 3.87 100 2.53 100 
USA K 0.32 0.99 32 1.10 29 0.90 36 

L 0.68 0.97 31 1.14 29 0.83 33 
PTF 1.16 37 1.63 42 0.80 32 -
PIB 3.04 100 4.28 100 2.09 100 

ALEMANHA K 0.33 1.34 44 1.81 42 0.88 42 
L 0.67 0.84 28 0.21 5 1.31 63 

PTF 0.87 28 2.26 53 -0.11 -5 
-

PIB 6.15 100 9.14 100 3.86 100 
JAPAO K 0.31 2.90 47 4.18 46 1.93 50 

L 0.69 0.82 13 1.11 12 0.59 15 
PTF 2.43 40 3.85 42 1.34 35 
PIB 7.93 100 9.13 100 7.01 100 

SINGAPURA K 0.53 6.85 86 8.65 95 5.47 78 
L 0.47 1.35 17 1.43 16 1.29 18 
PTF -0.27 -3 -0.95 -10 0.25 4 
PIB 8.50 100 9.65 100 7.62 100 

TAIWAN K 0.33 3.92 46 4.64 48 3.37 44 
L 0.67 1.91 22 2.06 21 1.80 24 
PTF 2.67 31 2.95 31 2.45 32 
PIB 8.40 100 8.45 100 8.37 100 

COAEIA K 0.32 3.81 45 3.82 45 3.80 45 
DOSUL L 0.68 1.75 21 1.82 22 1.70 20 

PTF 2.84 34 2.81 33 2.87 34 
PIB 4.06 100 4.26 100 -. 3.91 100 

lA LANDA K 0.34 1.69 42 1.97 46 1.48 38 
L 0.66 0.62 15 0.44 10 0.77 20 
PTF 1.75 43 1.85 43 1.67 43 
PIB 4.45 100 6.95 100 2.54 100 

ESPANHA K 0.35 2.13 48 2.99 43 1.47 58 

L L 0.65 0.62 14 0.51 7 0.70 28 
PTF 1.70 38 3.46 50 0.37 14 
PIB 4.47 100 7.38 100 2.24 100 I 

GRECIA K 0.37 2.29 51 3.53 48 1.34 60 
L 0.63 0.45 10 0.25 3 0.60 27 

------ ------ ------------------ -------·-·- --------·-
PTF 1.74 39 3.60 49 0.30 13 
PIB I 4.50 100 6.65 100 2.86 100 

PORTUGAL K 0.42' 2.37 53 3.09 46 1.76 62 
L 0.58 0.39 9 0.11 2 0.60 21 
PTF 1.74 39 3.45 52 0.50 17 

. . 
FONTE: Quadro 11.4.1; 'Factor Shares' ut1llzados- ver texto . 
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QUADRO 11.4.3: CRESCIMENTO DO PIB, CONTRIBUICOES DO CAPITAL FISICO, 
DO CAPITAL HUMANO E DO TRABALHO E PTF, 60-90 

PESO 1960-90 1960-73 1973-90 
PIB 3.11 100 3.87 100 2.53 100 

USA K 0.40 1.23 40 1.38 36 1.12 44 
H 0.27 0.08 3 0.01 0 0.15 6 
L 0.33 0.47 15 0.55 14 0.40 16 --
PTF 1.33 43 1.93 50 0.86 34 

- - - -- -·- - - . - ·- ·--- ·-

PIB 3.04 100 4.28 100 2.09 100 
ALEMANHA K 0.40 1.62 53 2.19 51 1.07 51 

H 0.27 -0.06 -2 -0.17 -4 0.03 2 
L 0.33 0.41 14 0.11 2 0.65 31 

PTF 1.07 35 2.15 50 0.34 16 -
Hfc) PIB 6.15 100 9.14 100 3.86 

JAPAO K 0.40 3.74 61 5.39 59 2.48 64 
H 0.27 0.07 1 0.10 1 0.05 1 
L 0.33 0.39 6 0.53 6 0.28 7 
PTF 1.94 32 3.12 34 1.05 27 -
PIB 7.93 100 9.13 100 7.01 100 

SINGAPURA K 0.40 5.17 65 6.53 72 4.13 59 
H 0.27 1.24 16 1.60 18 0.90 13 
L 0.33 0.95 12 1.00 11 0.90 13 
PTF 0.57 7 -0.01 -0 1.07 15 
PIB 8.40 100 8.45 100 8.37 100 

CORE lA K 0.40 4.76 57 4.77 56 4.75 57 
DOSUL H 0.27 1.07 13 1.31 15 0.85 10 

L 0.33 0.85 10 0.88 10 0.83 10 
PTF 1.71 20 1.48 18 1.94 23 

·-

( CONTINUA NA PAGINA SEGUINTE) 

.137 
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QUADRO 11.4.3: CRESCIMENTO DO PIB, CONTRIBUICOES DO CAPITAL FISICO, 
DO CAPITAL HUMANO E DO TRABALHO E PTF, 60-90 (CO NT.) 

PESO 1960-90 1960-73 1973-90 
PIB 4.06 100 4.26 100 3.91 100 

IRLANDA K 0.40 1.99 49 2.32 54 1.74 44 
H 0.27 -0.25 -6 -0.18 -4 -0.31 -8 
L 0.33 0.31 8 0.22 5 0.38 10 
---- --·-- ----
PTF 2.01 49 1.90 45 2.10 54 

- - -
PIB 4.45 100 6.95 100 2.54 100 

ESPANHA K 0.40 2.43 55 3.41 49 1.68 66 
H 0.27 0.28 6 0.17 2 0.39 15 
L 0.33 0.31 7 0.26 4 0.36 14 
PTF 1.42 32 3.11 45 0.11 5 

=•-
PIB 4.47 100 7.38 100 2.24 100 

GRECIA K 0.40 2.47 55 3.82 52 1.44 64 
H 0.27 0.29 7 0.39 5 0.20 9 
L 0.33 0.23 5 0.13 2 0.32 14 
PTF 1.47 33 3.05 41 0.28 12 
PIB 4.50 100 6.65 100 2.86 100 

PORTUGAL K 0.40 2.26 50 2.94 44 1.68 59 
H 0.27 0.56 12 0.67 10 0.46 16 
L 0.33 0.22 5 0.06 1 0.34 12 
PTF 1.46 32 2.98 45 0.38 13 

FONTE: Quadro 11.4.1; 'Factor Shares' utilizados - ver te:xto. 
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QUADRO 11.4.4: CRESCIMENTO ANUAL DA PRODUCAO E DA 
UTILIZACAO DE FACTORES PRODUTIVOS 
NO SECTOR DAS EMPRESAS: 1961-90 

1961-90 1961-73 1974-90 
PRODUCAO 3.0 3.8 2.4 

USA CAPITAL 3.5 3.7 3.3 
EMPREGO 1.9 1.7 2.0 
PRODUCAO 3.1 4.3 2.2 

ALEMANHA CAPITAL 4.1 5.7 2.9 
EMPREGO 0.1 -o.1 0.2 
~-- -1-------- --

PRODUCAO 6.2 9.3 3.9 
JAPAO CAPITAL 8.6 12.1 6.0 

EMPREGO 1.2 1.3 1.1 
PRODUCAO 4.2 4.6 3.9 

IRlANDA CAPITAL 4.9 5.4 4.5 
EMPREGO -o.1 -0.2 0.0 
PROOUCAO 4.2 6.5 2.4 

ESPANHA CAPITAL 7.1 10.2 4.7 
EMPREGO 0.0 0.7 -o.5 
PRODUCAO 4.6 7.7 2.2 

GRECIA CAPITAL 10.1 16.8 5.0 
EMPAEGO 0.1 -o.8 0.7 
PRODUCAO 4.4 6.9 2.6 

PORTUGAL CAPITAL 5.4 7.5 3.9 
EMPREGO 0.7 -0.3 1.4 
PRODUCAO 3.6 5.1 2.5 

MEDIA DA OCDE CAPITAL 4.7 6.2 3.6 
EMPREGO 0.5 0.4 0.6 

FONTE: OCDE, Base de donnees analytiques. 
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QUADRO 11.4.5: CAESCIMENTO DA PRODUCAO, CONTRIBUICOES DO CAPITAL 

E DO TRABALHO E PRODUTIVIDADE TOTAL DOS FACTORES 
NO SECTOR DAS EMPRESAS, 1961-90. 

PESO 1960-90 1960-73 1973-90 

PRO 3.00 100 3.80 100 2.40 100 
USA K 0.32 1.12 37 1.18 31 1.06 44 

L 0.68 1.29 43 1.16 30 1.36 57 
--+------+----------l·-------+-------------
PTF 0.59 20 1.46 38 -0.02 -1 
PRO 3.10 100 4.30 100 2.20 100 

ALEMANHA K 0.33 1.35 44 1.88 44 0.96 43 
L 0.67 0.07 2 -0.07 -2 0.13 6 
-----------------· -------------------
PTF 1.68 54 2.49 58 1.11 50 
Poo a~ 100 9~ 100 aoo 100 

JAPAO K 0.31 2.67 43 3.75 40 1.86 48 
L 0.69 0.83 13 0.90 10 0.76 19 
PTF 2.71 44 4.65 50 1.28 33 

t=========p===,s==lF=='- 420 100 4.60 100 3.9o 1oo· 

IRLANDA K 0.34 1.67 40 1.84 40 1.53 39 
L 0.66 -0.07 -2 -0.13 -3 0.00 0 
PTF 2.60 62 2.90 63 2.37 61 
PRO 4.20 100 6.50 100 2.40 100 

ESPANHA K 0.35 2.49 59 3.57 55 1.65 69 
L 0.65 0.00 0 0.46 7 -0.33 -14 
PTF 1.72 41 2.48 38 1.08 45 

-
PRO 4.60 100 7.70 100 2.20 100 

GRECIA K 0.37 3.74 81 6.22 81 1.85 84 
L 0.63 0.06 1 -0.50 -7 0.44 20 
--+-----+------- -~---------r--------~ 

PTF 0.80 17 1.99 26 -0.09 -4 
PRO 4.40 100 6.90 100 2.60 100 

PORTUGAL K 0.42 2.27 52 3.15 46 1.64 63 
L 0.58 0.41 9 -0.17 -3 0.81 31 
PTF 1.73 39 3.92 57 0.15 6 
PRO 3.60 100 5.10 100 2.50 100 

MEDIA DA K II 0.34 1.59 44 2.10 41 1.22 49 
L 0.66 0.33 9 0.26 5 0.40 16 OCDE 

'--________ P_T __ F j ____ _l ____ 1_._6 __ 8 ______ 47 __ __.__ __ 2._73 __ 5_4____J___0_.8_8 __ 3_5_, 

FONTE: Quadro 11.4.4; 'Factor Shares' utilizados- ver texto. 



341 

11.5- Fontes 'Indirectas' do Crescimento: Breves Refer@ncias numa 

Perspectiva Comparada 

Nao serao objecto de estudo aprofundado neste trabalho aquila a que 

vulgarmente se chama as causas 'indirectas' ( ou 'ultimate sources' 

na terminologia de Maddison,1991) do crescimento, embora se tenha 

plena consci@ncia da sua importancia vital para a compreensao dos 

fen6menos aqui tratados: o crescimento econ6mico e a converg@ncia 

entre pafses. 

Limita<;:oes de diversa ordem o impoem, de que se destacam por ordem 

decrescente de importancia: as inumeras ( e nalguns casos 

virtualmente inultrapassaveis) dificuldades te6ricas e 

metodol6gicas associadas a complexidade do fen6meno em analise; as 

insufici@ncias de dados estatfsticos, particularmente em base 

comparavel; a mais prosaica mas afinal tao premente necessidade de 

terminar a tarefa em tempo util. 

Sem prejufzo de lhes dedicar uma aten<;:ao muito especial em 

trabalhos de investiga<;:ao futuros, valera a pena deixar aqui 

algumas refer@ncias breves e, nalguns casos, quase apriorfsticas 

aos factores subjacentes ao processo de crescimento da economia 

portuguesa no p6s-guerra, situando-as, sempre que possfvel, numa 

base comparada. 

Desde logo, ha que destacar no contexte do papel essencial das 

institui<;:oes polfticas, econ6micas e sociais, a ruptura provocada 

pela Revolu<;:ao de Abril de 74 e a inevitavel instabilidade do 
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periodo que se lhe seguiu. 0 seu efeito no crescimento e na 

eficiencia da economia portuguesa nao pode ser desligado da 

perturba9ao provocada pelo abrandamento do crescimento econ6mico 

mundial subsequente ao primeiro choque petrolifero e 

instabilidade monetaria e financeira do inicio dos anos 70. Como 

nao podem tambem ignorar-se OS sinais aparentes de esgotamento do 

modelo econ6mico do regime anterior. 3 

E se e urn facto indesmentivel que, particularmente a partir do 

inicio da decada de 60, a situa~ao politica ditatorial nao foi 

impeditiva da vigencia da 'epoca de ouro' do crescimento tambem em 

Portugal, associ ada a urn quadro macroecon6mico estavel, 

intensifica~ao da abertura econ6mica ao exterior com manuten~ao de 

alguns mecanismos de protec9ao ( a adesao a EFTA e a manuten~ao do 

celebre Anexo G), e a urn esfor~o serio de investimento publico em 

infra-estruturas e de apoio a uma certa industrializa~ao ( Pianos 

de Fomento), nao e menos verdade que os efeitos detrimentais a esse 

mesmo crescimento de algumas caracteristicas essenciais do Estado 

Novo corporativismo, condicionamento industrial. censura e 

priva9ao de liberdades politicas! concentra~ao do esfor9o 

financeiro do Estado nas despesas com a guerra colonial, ausencia 

de uma verdadeira politica agricola e de desenvolvimento do meio 

rural! e sobretudo, o nunca se ter assumido como prioridade basica 

a va 1 or i za9ao dos recursos humanos - marcaram e a i nda mar cam o 

perfil de especializa9ao da economia portuguesa. a sua debilidade 

J A obra de referencia de analise destes sinais e ainda hoje 
a de Moura(1969). Para uma analise recente com a clarividencia que 
habitualmente acompanha os escritos do seu autor veja-se 
Salgueiro(1995). 
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num mundo em acelerada global iza9ao e o seu atraso relat ivo no 

contexto das economias mais desenvolvidas. 4 

A compara9ao do contexto institucional e dos efeitos da Polftica 

Econ6mica no crescimento entre paises e uma tarefa dificil e s6 

realiz,vel atraves de estudos de casos detalhados que caem 

claramente fora do ambito deste estudo. 

Outro factor importante a ter em conta, que come9a por ser uma 

consequencia inevit,vel da acelera9ao do crescimento e que depois 

se torna causa decisiva da sustentabilidade desse crescimento, sao 

as profundas altera9oes estruturais do aparelho produtivo, patentes 

nomeadamente na perda de peso relativo da agricultura e dos 

sectores tradicionais da industria, em termos de emprego e de valor 

acrescentado por contraponto ao refor9o dos servi9os e dos sectores 

industriais mais dinamicos, que se traduz numa transferencia de 

recursos produtivos para actividades com maior produtividade, 

aumentando assim a eficiencia global da economia. 

A avalia9io concreta do efeito deste factor na performance 

4 As referencias a trabalhos importantes sobre os temas aqui 
indicados dariam uma lista vastissima; limitamo-nos, por isso, a 
fazer referencia a duas obras recentes sobre a economia portuguesa 
onde pode ser encontrada a bibliografia mais relevante: 
Corkill(1993), que tern a vantagem de ser uma visao 'exterior', ou 
seja, de urn autor nao portugues; Neves(1994), que tern a virtude de 
vir acompanhada por uma sistematiza9ao dos principais dados sobre 
a economia portuguesa em series longas ( em disquete); para uma 
visao ainda mais recente e de elevado rigor analftico merecem 
tambem destaque os trabalhos apresentados na conferencia Por Onde 
Vai a Economia Portuguesa? ( ISEG,1995) pelo Professor Pereira de 
Moura ( uma interessante reaprecia9ao dos 'problemas e op9oes na 
economia e sociedade portuguesa' formulados em 1973), e por Elisa 
Ferreira e F. Freire de Sousa ( reflexao em torno das mesrnas 
'quest6es b~sicas' formuladas pelo Professor Moura). 
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relativa da economia portuguesa exige a disponibilidade de dados 

sectoriais em base comparada que nao existe nas bases de dados 

internacionais utilizadas neste trabalho. A realiza~ao de trabalho 

especifico neste contexte e tarefa que fica em aberto para 

investiga9ao futura. 5 

No que diz respeito ao enquadramento externo da economia portuguesa 

nao se pode dizer que tenha havido qualquer altera~ao brusca, pelo 

menos desde os finais dos anos 50, que como vimos marcaram com a 

adesao a EFTA uma op9ao clara de crescente abertura ao exterior 

prosseguida como acordo de associa9ao com a CEE e definitivamente 

consolidada com a adesao a esta organiza9ao. Neste contexte, e 

dados os mecanismos de protec9ao que foi possfvel ir mantendo, a 

verdadeira ruptura talvez se possa considerar ser a abertura total 

de fronteiras 
, . 
Un1co, OS na UE cons ignada no Acto con j ugada com 

progresses na liberaliza9ao das trocas mundiais associados a 

conclusao das negocia9oes do acordo do GATT. Os verdadeiros efeitos 

-positives e negatives - desta ruptura no crescimento e eficiencia 

da economia portuguesa sao neste momenta ainda uma inc6gnita. 

Retrospectivamente, uma compara9ao dos graus de abertura ao 

exterior no p6s-guerra nao permite concluir ser este urn factor que 

distinga de forma relevante a economia portuguesa da generalidade 

das economias com que aqui a comparamos ( OCDE e NPI's asiAticos). 

5 Uma interessante compara9ao da produtividade na industria em 
Portugal e no Reina Unido, ao nivel sectorial, e feita num trabalho 
recente de Luis Peres Lopes(1994), utilizando a tecnica da 
'abordagem pela industria de origem' desenvolvida no ambito do 
projecto "International Comparisons of Output and Productivity", 
que estuda urn conjunto de dez economias industrializadas de que 
Portugal nao faz, infelizrnente, parte. 
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Ja o mesmo nao se pode concluir de urn factor que as novas 

abordagens do crescimento consideram ser urn dos aspectos centrais 

de diferencia<;ao entre as economias: o stock de conhecimentos e 

ideias novas potenciadores de oportunidades tecnol6gicas que a 

falta de melhor tern sido 'aproximado' pelo esfor<;o cumulative de 

investimento em despesas de Investiga<;ao e Desenvolvimen.to 

pub I i cas ou pr i vadas). Apesar da ex i gu i dade de dados sobre a 

evolu<;ao deste indicador no horizonte temporal aqui considerado, 

estudos recentes tern mostrado a debilidade relativa da economia 

portuguesa, nomeadamente no que diz respeito ao esfor<;o empresarial 

privado. 

A este factor detrimental ao crescimento da economia portuguesa num 

mundo cada vez mais global e competitive poderfamos acrescentar a 

'famigerada' debilidade da capacidade empresarial, hipoteticamente 

responsavel por uma certa inercia e hostilidade a mudan<;a e por uma 

boa parte da chamada 'ineficiencia x' que a caracteriza. 6 

Muito se tern escrito sobre isto, mas tambem aqui e a sernelhan<;a dos 

factores anteriores a dificuldade reside na avalia<;ao rigorosa do 

seu efeito no atraso relative do pais no p6s-guerra. 

Finalmente, e ainda importante nao esquecer a necessidade de 

prestar uma aten<;ao partic:ular as causas hist6ricas ou mais 

longinquas) deste atraso, e tambem aqui se pode dizer que a 

6 A referencia fundamental neste contexte e obviamente o 
Relat6rio Porter, todas as discussoes precedentes a sua publica<;ao, 
e sobretudo as oportunidades de 'pensamento estrategico' a que deu 
origem no ambito do F6rum para a Competitividade e a intensifica<;ao 
do debate que provocou. 
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complexidade do fen6meno em estudo o torna urn campo privilegiado de 

investiga9ao futura, e que se mantera,· provavelmente, sempre em 

aberto. 7 

Estas considera96es sobre os factores 'indirectos' do crescimento 

e do atraso relative da economia portuguesa tern, como dissemos, urn 

caracter apriorfstico e quase telegrafico. Se apesar de tudo aqui 

nos atrevemos a deixa-las e porque temos consciencia da importancia 

central destes factores e porque sabemos que, pelo menos de 

momenta, nada temos de novo a dizer sabre eles. 

7 Neste contexte merecem especial destaque os trabalhos do 
Prof. Nuno Valerio. individuais e em co-autoria com Eugenia Mata e 
Anabela Nunes. e os de Jaime Reis e Pedro Lains ( ver. para uma 
listagem n~o exaustiva. a bibliografia deste trabalho). 



CAPITULO 12 - SINTESE DOS METODOS E DOS PRINCIPAlS RESULTADOS 

EMPIRICOS OBTIDOS 

347 

A semelhan9a do que fizemos no capitulo 6 quanto a parte te6rica 

deste trabalho, vamos neste capitulo fazer urn resumo dos metodos 

utilizados e dos principais resultados obtidos na sua parte 

pratica. 

Desde logo, constata-se no capf tulo 7 recorrendo a medidas de 

estatistica descritiva relativamente simples uma diversidade de 

padroes ou experiencias de crescimento concretas que vern, no fundo, 

corroborar a complexidade do fen6meno em estudo e a pluralidade de 

abordagens te6ricas que suscita. 

Desta diversidade e, no entanto, possivel extrair algumas linhas de 

for9a ( ou 'factos estilizados') interessantes, caracterizadoras do 

crescimento econ6mico do p6s-segunda guerra mundial, a saber: 

i) uma grande disparidade de rendimentos per capita ao Iongo do 

tempo, com tendencia claramente crescente na amostra alargada de 83 

paises aqui utilizada, manifesta no agravamento do gap entre o PIB 

per capita dos 5 ou 10 paises mais ricos e o dos 5 ou 10 mais 

pobres da amostra e no aumento do coeficiente de varia9ao da 

distribui9ao do PIB per capita desta amostra; 

ii) a ausencia de correla9ao negativa entre os niveis de rendimento 

per capita iniciais e as taxas de crescimento subsequentes na 

amostra alargada de paises; 



----------~-----------·-···-----

iii) a ex istencia de inesperados 

'desastres' de crescimento, com 

'milagres' e de 

forte tendencia 
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verdadeiros 

para uma 

concentra9ao geografica, no Sudeste Asiatico os primeiros, na 

Africa Sub-sahariana os segundos, cuja tradu~ao nas desigualdades 

de rendimento per capita ao Iongo do tempo por efei to das taxas 

compostas e verdadeiramente cruel. 

Em contraste, quando se aplicam as medidas de estat1stica simples 

atras referidas a uma amostra de pa1ses mais reduzida, de 

rendimentos altos ou medios, que viveram experiencias de 

crescimento bern sucedidas oeste perfodo ( constituindo aquilo a que 

podemos chamar urn 'clube de convergencia' de que fazem parte os 

membros da OCDE e alguns NPis do Sudeste asiatico - amostra de 27 

pafses neste estudo), as conclusoes sao radicalmente opostas: 

i) diminui9ao da disparidade de rendimentos, tanto ao nfvel do 

'gap' entre ricos e ( relativamente) pobres quanto ao nfvel da 

diminui9ao do coeficiente de dispersao da amostra; 

ii) correla9ao negativa forte entre n1veis de partida e taxas de 

crescimento posteriores; 

i i i ) maior homogeneidade nas experiencias individuais de 

crescimento, nao pela elimina9ao dos 

dos 'desastres' atras referidos 

'milagres' mas pela ausencia 

( neste contexto, s6 

relativamente 'intrigante' a manuten9ao de taxas elevadissimas de 

crescimento nos referidos 'milagres' num contexto de claro 

abrandamento do crescimento da economia mundial ap6s 1973, sendo 



349 

este, como vimos, urn dos 'factos estilizados' centrais para a 

avalia~ao da performance relativa da economia portuguesa); 

Ai nda no capi t u 1 o 7 f i zemos uma breve abordagem ao cresc imen to 

econ6mico no muito Iongo prazo, infelizmente limitados a uma 

amostra de paises mais pequena, e dela retiramos as seguintes 

conclusoes principais: 

i) a verifica~ao da tendencia para urn aumento secular das taxas de 

crescimento do produto per capita, acompanhada por algumas 

pontuais e relativamente raras) altera~oes na lideran~a do ranking 

de paises por niveis de rendimento ( da Holanda para o Reino Unido 

e do reino Unido para os EUA); 

ii) o abrandamento generalizado do crescimento ap6s 1973, que por 

nao se ter traduzido no regresso as taxas vigentes nos periodos 

anteriores a Segunda Guerra Mundial s6 poe em realce o caracter 

verdadeiramente excepcional da 'idade de ouro'; 

ii) a concentra~ao do essencial do processo de convergencia dos 

pafses industrializados ou em acelerada industrializa<;ao no periodo 

correspondente a referida 'idade de ouro' eo abrandamento deste 

processo coincidindo com o abrandamento do crescimento. 

No Capitulo 8 faz-se uma apresenta~ao e uma discussao critica dos 

principais testes econometricos a hip6tese de convergencia do 

produto per capita entre paises ou regioes, a saber, os testes 

'cross section' e os testes 'time series'. 
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Os testes 'cross section' baseiam-se na ideia simples de que para 

haver uma aproxima~ao entre as economias mais pobres e as economias 

mais ricas deve verificar-se uma correla~ao negativa entre o nfvel 

de rendimento per capita inicial e a taxa de crescimento 

subsequente nas regressoes ( lineares ou nao lineares) em amostras 

suficientemente diversificadas de paises. 

Na pratica verifica-se que em amostras alargadas de paises em graus 

muito diversos de desenvolvimento este tipo de convergencia- a que 

se convencionou chamar absoluta - nao se verifica; no entanto, em 

amostras mais homogeneas ( por exemplo, OCDE mais NPis asiaticos) 

no p6s-guerra parece indiscutivel a sua verifica~ao. 

Para que a propriedade de 

existencia das referidas 

convergencia se reconcilie com a 

amostras alargadas necessaria 

acrescentar a regressao base variaveis adicionais que funcionem 

como 'proxy' das diferen9as estruturais entre paises - naquilo a 

que se convencionou chamar a convergencia condicional. 

As variaveis mais usadas para este efeito sao as que permitem medir 

o esfor~o de acumula~ao de factores produtivos ou a sua qualidade, 

como o peso do investimento no produto, as taxas de escolariza~ao 

ou de literacia, a taxa de crescimento da popula9ao, havendo mesmo 

autores que chegam a propor outras de efeito mais 'indirecto', como 

as que medem a instabilidade politica ( numero de revolu9oes ou de 

assassinatos por mil habitantes), as associadas a politica 

econ6mica ( peso dos gastos do estado no produto, nivel e variancia 

da taxa de infla9ao) e as que caracterizam o enquadramento externo 
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( taxa de abertura ao exterior, premio de mercado negro, desvio nas 

paridades de poder de compra, grau de proteccionismo); de todas 

e 1 as, a que parece ser rna is robust a, sen do t ambem a que est a 

presente em todos os estudos e o peso do investimento no produto, 

parecendo haver evidencia empirica a suportar urn papel de especial 

relevo do investimento empresarial em maquinas e equipamentos. 

Urn dos resultados curiosos dos inumeros trabalhos de testagem da 

convergencia 'cross section' ( absoluta e condicional) e a chamada 

'regra dos 2%', ou seja, as estima9oes em contextos muito distintos 

tern conduzido a urn valor do coeficiente de convergencia situado num 

intervalo estreito que parece indicar que o gap entre economias ou 

entre a situa9ao presente de uma economia e o seu 'equilibria de 

Iongo prazo' se elimina a urn ritmo de 2% ao ano a que corresponde 

uma 'semi-vida' - elimina9ao de metade do gap - de cerca de 35 

anos). 

Os testes 'time series' a hip6tese de convergencia estocastica 

baseiam-se, por sua vez, nas tecnicas de cointegra9ao, e partem da 

ideia intuitiva de que so pode haver convergencia entre duas 

economias seas suas series de produto per capita se movem no tempo 

em conjunto gra9as a existencia de urn factor comum hip6tese 

fraca) e de que para que essa convergencia seja total as diferen9as 

das referidas series tern que ser transit6rias, ou seja, qualquer 

perturba9ao conjuntural tern que ser integralmente eliminada 

hip6tese forte). 

Os resultados destes testes tern sido genericamente menos favoraveis 
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a hip6tese de convergencia, ja que, se e possfvel em amostras 

relativamente homogeneas de paises ou regioes detectar alguma 

tendencia para a verifica~ao de cointegra~ao dos niveis de produto 

per capita ( bilateral e multilateral) prenunciadora da existencia 

de factores comuns condicionadores do crescimento de Iongo prazo, 

a evidencia empfrica mesmo em amostras homogeneas aponta para uma 

rejei~ao clara do caracter transit6rio das diferen~as entre 

economias, ou seja, para a existencia de idiossincracias 

suf i c ien t emen te fortes para impedi r uma i gua 1 i za~ao dos pai ses 

mesmo a Iongo prazo. 

E 6bvio que, por maioria de razao, em amostras mais numerosas e 

heterogeneas de paises os resultados dos testes 'time series' nao 

podem deixar de reflectir a maior diversidade dos dados empiricos. 

Dos resultados anteriormente expostos podem desde logo inferir-se 

a]gumas das virtualidades e defeitos dos testes econometricos a 

hip6tese de convergencia, cuja discussao e feita no Capitulo 8. 

Em sintese, os testes 'cross section' adequam-se melhor ( e tem-nas 

subjacentes) a situa~oes de dinamica de transi~ao e a amostras mais 

alargadas e heterogeneas de paises; os testes 'time series' 

adequam-se apenas a amostras reduzidas de economias semelhantes e 

que ja se encontram na situa~ao de 'equilibria de longo prazo'. 

Acresce que se demonstra que os testes 'cross section' podem 

induzir a conclusao da existencia de convergencia global quando ela 

nao existe, 0 que limita 0 seu papel de 'discriminadores' entre 
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que os testes 'time 
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neo-classico e de crescimento end6geno) e 

series' sao muito sensfveis a choques 

estruturais ( como guerras ou grandes depressoes) que desviem as 

economias de hipoteticas situa~oes de 'steady state' se e que 

elas existem, mas se nao existem nem sequer os testes fazem 

sentido). 

E do descontentamento com os testes 'tradicionais' da convergencia 

que tern recentemente surgido novos testes baseados em tecnicas 

econometricas mais sofisticadas, como os testes 'random fields' ou 

os que se baseiam nas.~hamadas cadeias de Markov. 

Estes testes, ainda em 'fase experimental' nao parecem ser OS mais 

indicados para o objectivo central deste trabalho - o estudo da 

convergencia de uma economia em particular, no caso a portuguesa, 

e por isso se lhe fazem apenas referencias muito breves. 

0 mesmo nao se pode dizer dos ultimos testes de que temos 

conhecimento - os que se baseiam no 'filtro de Kalman' para o 

estudo de variagoes parametricas e os que tratam especificamente 

es sas varia goes at raves da cons ideragao dos chamados 'breaking 

points' ou 'segmented trends'. Por nos parecerem muito uteis ao 

estudo do caso portugues, mas por nio termos tido tempo suficiente 

para os estudar com profundidade e para os aplicar com rigor, 

deixamo-los aqui referenciados como urn campo a privilegiar em 

investigagio futura. 

Mudando radicalmente nao de assunto mas de perspectiva metodol6gica 
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faz~se no Capitulo 9 uma breve abordagem ao tratamento da 

convergencia e 'catching up' nos trabalhos de 'contabilidade do 

crescimento' ( "growth accounting"), dando realce a dois dos 

aspectos mais relevantes neste contexto: o papel do 'catching up' 

como uma das fontes potenciais do forte crescimento das economias 

'seguidoras' no p6s-guerra e o esgotamento parcial ou quase total 

desta fonte como urn dos factores explicativos do abrandamento do 

crescimento destas economias ap6s 1973. 

Em termos de quantifica9ao destes efeitos verificamos a existencia 

de duas vias possiveis: atribuir urn b6nus ad hoc ao 'catching up' 

na convergencia entre as economias seguidoras e a economia lider; 

utilizar o coeficiente estimado em regressoes cross section entre 

o crescimento e o gap de produtividade inicial para determinar esse 

b6nus. 

Nos estudos a que fazemos referencia esta segunda via leva a 

valores do b6nus mais elevados. No entanto, quer num caso quer no 

outro, o suporte te6rico e metodol6gico e relativamente fragil, e 

e com os maiores cuidados e qualifica~oes que se deve utilizar a 

'contabilidade do crescimento'. 

No Capitulo 10, igualmente breve, fazem-se algumas referencias a 

trabalhos importantes de medi~ao da convergencia ao nivel 

sectorial. 

A vantagem principal destes trabalhos e a chamada de aten~ao para 

as importantes alteracoes estruturais que acompanham o processo de 



crescimento, designadamente a industrializa<;:ao 

fase) e a terciariza<;:ao ( numa segunda fase) 
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numa prime ira 

acompanhadas pe 1 a 

diminui<;:ao do peso da agricultura e das actividades tradicionais no 

produto e no emprego. Ha muito tempo se sabe que sao estas 

altera<;:oes urn dos factores decisivos para a aproxima~ao das 

economias desenvolvidas e em vias de desenvolvimento. 

A limita<;:ao principal da analise da convergencia ao nivel sectorial 

e, obviamente, a exiguidade de dados de qualidade aceitavel numa 

base comparavel para uma amostra alargada de paises num horizonte 

temporal razoavel. Dai que os estudos citados neste capitulo se 

limitem a urn numero reduzido de paises de elevado rendimento para 

os quais se dispoe de estatisticas mais completas. 

Uma das conclusoes mais importantes destes estudos e a de que a 

convergencia tende a ser mais forte ao nivel agregado do que ao 

nivel de sectores ou ramos industriais individualizados, 

contrariamente ao que seria de esperar de uma fundamenta<;:ao desse 

fen6meno no catching up ou imita<;:ao tecnol6gica. A resolu<;:ao deste 

aparente 'paradoxa' parece residir no facto, suportado pela 

evidencia empirica, de que os paises tendem a especializar-se mais 

e a tornar-se centros de excelencia em diferentes sectores, 

chegando mesmo, nalguns casos, a por em causa a lideran<;:a absoluta 

dos EUA no passado. 

E chegamos finalmente ao Capitulo 11. que constitui o principal 

valor acrescentado deste trabalho, pais nele se faz a aplica<;:ao das 

diferentes abordagens te6ricas e dos metodos empfricos ate aqui 



expostos ao caso portugues. 

Na primeira sec9ao deste capitulo faz-se uma breve analise 

comparativa do crescimento em Portugal e num vasto conjunto de 

pafses, no muito longo prazo recorrendo a amostra de Maddison, e no 

p6s-Segunda Guerra Mundial recorrendo a amostra de Summers e 

Heston. 

Em termos de comportamento secular constata-se que o perfodo por 

excelencia de crescimento e convergencia para o lfder tecnol6gico 

(EUA) da economia portuguesa corresponde a chamada 'idade de ouro' 

que podemos datar em 1950-73. Entre 1870 e 1950 verifica-se, pelo 

contrario, urn crescimento do produto per capita muito fraco e uma 

divergencia acentuada face ao lider, comum a generalidade das 

economias estudadas. Ha, no entanto, que destacar que o perfodo 

verdadeiramente 'negro' da economia portuguesa e o que vai ate a 

Primeira Guerra Mundial, com urn crescimento per capita quase nulo 

e uma divergencia clara face as economias industrializadas e a 

Periferia Europeia. Por sua vez, o periodo entre as duas guerras e 

mais 'benefico' para Portugal do que para estas economias. Depois 

de 1973, e apesar do abrandamento face a 'idade de ouro', constata

se que o crescimento se mantem a taxas superiores as dos periodos 

anteriores a 1950, embora se verifique urn marcar passo do processo 

de convergencia face ao lfder tecnol6gico e mesmo uma divergencia 

face a generalidade das economias industrializadas da amostra de 

Maddison. 

Uma analise mais pormenorizada do periodo 1950-90 recorrendo a uma 
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amostra de 83 paises retirados da amostra de Summers e Heston 

permite constatar que a economia portuguesa se comport a 

relativamente bern, com urn crescimento claramente superior ao 

conjunto da amostra ao Iongo do pedodo, e com uma performance 

verdadeiramente notavel no sub-periodo 1960-73 ( esta e que e 

realmente a verdadeira 'idade de ouro' da nossa economia, como hoje 

bern sabemos) . No en tan to, o sub-peri odo 1950-60, apesar de urn 

crescimento menos espectacular, e ainda muito born em termos 

absolutes e relatives ( no conjunto das economias desenvolvidas e 

do grupo de coesao da UE s6 a Espanha nos ultrapassa nesta fase, e 

a convergenc i a face ao 1 i der t ecno 16g i co e aprec i ave I ) . No sub

periodo mais recente, 1973-90, o 'facto estilizado' mais notado em 

todos os estudos empiricos do crescimento e o abrandamento do 

cresc imen to na genera 1 ida de das econom i as industria 1 i zadas, que 

Portugal acompanha, com uma desacelera~ao acentuada do processo de 

'catching up' face ao lider, ao mesmo tempo que se mantem urn 

not&vel ritmo de crescimento e convergencia dos NPis asiaticos. Uma 

boa parte dos resultados obtidos nas sec~oes seguintes giram em 

torno deste 'facto estilizado'. 

Estes resultados concentram-se na sec~ao 11.3 que faz o estudo da 

convergencia da Economia Portuguesa em diferentes contextos. 

Desde logo, e come~ando pela chamada 'convergencia cross section' 

uma simples visualiza~ao grafica permite avaliar o comportamento 

das diferentes economias em termos de convergencia absoluta, ou 

seja, a que se refere a rela~ao entre posi~ao inicial e taxa media 

de crescimento no periodo subsequente, correspondendo uma posi~ao 
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acima da recta de regressao a uma performance melhor do que a 

'esperada' e vice-versa. 

No caso portugues, e para o periodo 60-90, esta-se claramente acima 

da recta de regressao no caso da amostra alargada de 84 pa1ses ( o 

que nao e de espantar face a constatayaO da divergencia 

genera 1 i zada das economi as rna is pobres, t raduz ida na inc 1 i nayao 

ligeiramente positiva da referida recta), mas passa-se para uma 

posi9ao ligeiramente abaixo da recta na amostra reduzida de 28 

economias industrializadas ou em industrializa9ao rapida; no 

entanto, se retirarmos os NPis asiaticos passando a chamada amostra 

OCDE a economia portuguesa ja esta ligeiramente acima da recta. Os 

graficos em que se tratam separadamente os per1odos 1960-73 e 1973-

90, permitem constatar que Portugal tern uma performance superior ao 

esperado no primeiro caso e inferior ao esperado no segundo, tanto 

na amostra reduzida como na amostra OCDE. Curioso nao deixa de ser 

o facto de na amostra OCDE 

situar exactamente acima 

para o periodo 

da recta, ou 

1950-90 Portugal 

seja, ter tido 

se 

urn 

comportamento exactamente corrrespondente ao que seria de 'prever' 

(ex-post) a partir da propriedade de convergencia absoluta. 

Em seguida faz-se a analise da posi9ao da economia portuguesa na 

chamada 'convergencia condicional', ou seja, na que resulta de se 

acrescentarem as regressoes entre nfveis de rendimento per capita 

iniciais e taxas de crescimento subsequentes variaveis que 

funcionem como proxies da situa9ao de equil1brio de Iongo prazo ( 

steady state) das diferentes economias. 
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Depois de muitos calculos pr6prios e muita aten<;:ao a calculos 

alheios optou-se por utilizar como base de trabalho uma regressao 

'de tipo Mankiw, Romer e Weil' ( assim chamada porque tendo como 

fundamento te6rico o. hoje ja celebre, modelo de crescimento que 

estes autores apresentam no seu artigo de 1992, atras citado), que 

tern como variaveis explicativas adicionais o peso do investimento 

em capital ffsico no produto, o capital humano 'aproximado' pelas 

taxas de escolaridade nos ensinos primario e secundario, e o 

crescimento da popula<;:ao. 1 

Esta analise de regressao, que por limita<;:oes estatfsticas se 

limita ao periodo 1960-90, e aplicada em tres horizontes distintos: 

o conjunto do periodo e os sub-perfodos 1960-73 e 1973-90, que 

vimos ha pouco terem caracteristicas muito diferentes. Em todas as 

regressoes se obtem coeficientes estimados com o sinal esperado, 

confirmando-se o efeito 'catching up' ou de 'convergencia 

condicional' eo papel positivo da acumula<;:ao de capital ( fisico 

e humano) no crescimento, bern como o efeito negativo do crescimento 

E certo que nos trabalhos de analise da convergencia 
condicional 'a Barro' se utiliza uma pan6plia de variaveis 
explicativas que, como vimos, vao desde a caracteriza<;:ao da 
instabilidade politica a medi<;:ao dos potenciais efeitos da Polftica 
Econ6mica e do grau de proteccionismo das economias. As razoes 
porque concentramos a aten9ao numa regressao mais simples sao 
varias: 0 caracter pouco robusto de muitas dessas variaveis~ a nao 
disponibilidade de dados em algumas delas para a amostra alargada 
e para o horizonte temporal considerado; e, sobretudo, a convic<;:ao 
de que a maior parte destas variaveis, sendo vital para explicar o 
fracasso relativo do crescimento das economias do Terceiro Mundo, 
nao acrescenta muito a 'explica<;:ao' do crescimento de longo prazo 
das economias mais industrializadas retirada das variaveis que 
medem a situa<;:ao inicial e a acumula<;:ao de factores produtivos; 
veremos em analise posterior que o que potencialmente diferencia 
este tipo de economias e muito dificil de quantificar nas 'proxies' 
tradicionais das regressoes cross section. 
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populacional. 

Com base nos coeficientes estimados nestas regressoes calcula-se 

para Portugal, restantes pafses do Grupo de Coesao da UE e 4 

'tigres' asiaticos, a contribui~ao para o crescimento das 

diferentes 'fontes' ( absoluta e em percentagem do total) bern como 

os respectivos resfduos ( diferen~a entre o crescimento efectivo e 

o crescimento 'estimado' ). 

No caso portugues verifica-se uma forte contribui~ao positiva para 

o crescimento do capital ffsico em todas as regressoes; uma 

contribui~ao assinalavel da escolariza~ao no ensino primario na 

primeira fase do perfodo e quase nula na segunda; uma contribui~ao 

da escolariza~ao no secundario que e, pelo contrario, mais 

importante a partir de 1973 e, finalmente, urn papel pouco relevante 

da variavel demografica ( que passa, no entanto, de ligeiramente 

posito a ncgativo entre 60-73 e 73-90, por razoes hist6ricas bern 

conhecidas); no que diz respeito ao resfduo, que pode ser 

considerado uma medida grosseira da eficiencia relativa de cada 

economia devida a efeitos nao considerados explicitamente, a 

principal constata~ao a retirar dos dados e a passagem de urn valor 

positivo em 60-73 para urn valor negativo em 73-90, verificando-se 

para o conjunto do horizonte temporal urn valor ligeiramente 

positivo. 

As caracterfsticas ate aqui descritas para a economia portuguesa 

sao genericarnente partilhadas pelas restantes economias em analise, 

com duas excep~oes: a do caso i r 1 andes em que se veri fica urn 
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resfduo negativo mesmo antes de 1973; a dos NPis asiaticos que 

mantem ap6s 1973 resfduos positivos significativos ( maiores ate 

que na fase anterior, se exceptuarmos Singapura); curiosa e ainda 

notar que os dados confirmam nao ser a diminui~ao da acumula~ao de 

capital ffsico que esta na base do abrandamento do crescimento nos 

pafses do Grupo de Coesao. 

A analise das contribuic;oes para o crescimento relativamente a 

media da amostra, confirmando no essencial o que ja foi dito, 

permitem ainda constatar que a economia portuguesa se comportou 

relativamente bern neste contexto, s6 sendo negativo o efeito da 

escolarizac;ao no secundario no perfodo 60-73 e as condic;oes 

iniciais e o resfduo no perfodo 73-90; este comportamento 

globalmente positivo da nossa economia e visualmente confirmado nos 

graficos que encerram esta sub-secc;ao e que confirmam a 

convergencia condicional na recta de regressao com inclina~ao 

negativa entre a taxa de crescimento 'condicionada' pelas variaveis 

explicativas adicionais e a posi~ao inicial de cada economia: 

posi~ao ligeiramente acima da recta na regressao 60-90, embora isso 

resulte da combina~ao entre uma situac;ao favoravel em 60-73 e uma 

situac;ao desfavoravel em 73-90. 

Os resultados obtidos no contexto da analise da 'convergencia time 

series' da economia portuguesa nao sao tao sugestivos como OS que 

acabam de ser resumidos, o que nao sera de espantar face a dinamica 

de transic;ao incompleta que caracteriza o seu processo de 

aproximac;ao aos pafses mais desenvolvidos no perfodo em causa, 

1950-90, o que e ainda complicado pelo 'breaking point' nesse 
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processo em 1973, visualmente observavel nos graficos comparativos 

da evolu~ao do ( logaritmo do) produto per capita em Portugal e 

numa s6rie de pafses, e nos que apresentam as taxas de crescimento 

anual em Portugal, EUA e UE ( e respectivos diferenciais). 

De facto, embora a evidencia empfrica de algum suporte a existencia 

de uma raiz unitaria nas series do logaritmo do produto per capita 

dos pafses considerados, parece poder concluir-se com alguma 

seguran~a que nao ha co-integra~ao bilateral entre a economia 

portuguesa e cada uma das outras eco~nomias, sendo igualmente 

verificavel, e em consequencia do resultado anterior, a ausencia de 

convergencia estocastica bilateral entre elas ( significando isto 

que existe urn elevado grau de persistencia nas diferen~as de 

produto per capita entre Portugal e cada urn dos outros pafses, no 

horizonte temporal considerado, 1950-90). 

Tendo em conta a pouca utilidade para o estudo de urn caso 

particular de alguns dos testes mais recentes a hip6tese de 

convergencia, particularmente vocacionados para o estudo de grandes 

amostras ( 'cadeias de Markov', 'random fields'), nao OS utilizamos 

neste trabalho. 

0 mesmo nao se pode dizer de outro tipo de testes, actualmente em 

fase de experimenta~ao oeste contexto, como sejam os testes 'time 

series' com 'breaking points' ou 'segmented trends' e os testes 

baseados no filtro de Kalman, que sao particularmente vocacionados 

para a analise de dinamicas de transi9ao em curso e para a detec9ao 

de altera9oes estruturais. 
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Estando neste momenta ainda incomplete o estudo destes metodos e a 

investiga9ao sabre o seu potencial explicative adicional no estudo 

do caso port ugues, 1 imi t amo-nos a apresen tar a I guns resu It ados 

preliminares obtidos com o filtro de Kalman, que parecem apontar 

para a nao convergencia estrutural entre a economia portuguesa, o 

lfder tecnol6gico ( EUA) e a media da UE no periodo 1950-90. 

Ainda no contexte dos testes econometricos a hip6tese de 

convergencia utiliza-se o chamado metoda de Ben David para 

determinar a 'velocidade de aproxima9ao'da economia portuguesa aos 

dois objectives-alva anteriormente referidos. Os resultados podem 

ser lidos em termos de taxa de aproxima9ao anual (em percentagem) 

ou em t ermos de 'semi-vida' ( numero de a nos neces sari o para 

e I iminar metade do gap inicial). 

A principal conclusao, infelizmente muito negativa, e a forte 

diminui9ao da taxa de aproxima9ao anual aos dois alvos entre 60-73 

e 73-90 ( de urn valor de mais de 2% ou 'semi-vida' de menos de 30 

anos para urn valor de cerca de 0.5% ou 'semi-vida' de mais de 100 

anos). Significa isto, na pratica, que aos diferenciais de 

crescimento vigentes na 'idade de ouro' Portugal eliminava metade 

da diferen9a que o separava dos paises denvolvidos no espa90 de uma 

gera9ao, e aos diferenciais posteriores a 1973 nem em tres gera9oes 

o consegue. Contrariamente ao que ja vimos feito em outros 

trabalhos, nao nos parece possivel nesta altura concluir com rigor 

que o aparen t e sur to de cres c imen to da segunda met a de dos a nos 

oitenta vern inverter esta tendencia, dado que, como hoje se sabe, 

a recessao posterior penalizou mais fortemente a economia 
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portuguesa que os objectivos-alvo com que aqui a comparamos. Algum 

nevoeiro estatistico na avalia~ao do produto portugues2 dos ultimos 

anos impede-nos de concretizar em numeros estas 'considera96es a 
espera de melhor evidencia empirica'. 

Na sec~ao seguinte faz-se uma analise quantitativa das chamadas 

'fontes pr6ximas' do crescimento em Portugal e numa serie de paises 

que servem de base comparativa: o lfder tecnol6gico mundial (EUA), 

o padrao de eficiencia na UE (Alemanha), o hipotetico lfder 

tecnol6gico do futuro (Japao), os restantes pafses do Grupo de 

Coesao Espanha, Irlanda e Grecia) e tres NPis asiaticos 

Singapura, Taiwan e Coreia do Sul). 

Utilizando a metodologia da 'contabilidade do crescimento' 

tradicional (growth accounting), recorre-se a duas bases de dados 

correspondentes a dois agregados macroecon6mcos distintos: a do 

Banco Mundial para o conjunto da economia; a da OCDE para o sector 

das empresas. A primeira tern a particularidade de autonomizar o 

capital humano como urn factor produtivo proprio. A segunda nao o 

faz, e tern a desvantagem adicional de nao contemplar os NPis 

asiaticos. 

Por insuficiencias estatfsticas limita-se o horizonte temporal ao 

periodo 1960-90, e a semelhan~a do que se fez na analise cross 

section do crescimento identificam-se dois sub-perfodos neste 

2 Aqui esta mais urn aspecto, entre tantos outros, em que ainda 
temos algum caminho a percorrer em termos de 'convergencia'. 
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horizonte: 1960-73 e 1973-90. 

No essencial, OS resultados principais deste trabalho de 

contabilidade do crescimento confirmam as conclusoes ja retiradas 

na referida analise cross section, designadamente a significativa 

deteriora~ao das condi~oes de crescimento e eficiencia das 

economias ocidentais ap6s 1973, nao verificada nos NPis asiaticos. 

No caso portugues pode verificar-se que o abrandamento do 

crescimento se deve a forte desacelera~ao na acumula~ao de capital 

ffsico e a ligeira diminui~ao na forma~ao de capital humano, sendo, 

no entanto, o aspecto mais preocupante a significativa 

desacelera~ao dos ganhos na Produtividade Total de Factores, tanto 

no conjunto da economia como no sector empresarial. Nao nos serve 

de grande consola~ao, mas e urn facto que esta deteriora~ao das 

condi~oes de crescimento e eficiencia e comum aos nossos parceiros 

do Grupo de Coesao, com a not6ria excep9ao da Irlanda, que parece 

melhorar, em termos relativos, face ao sub-perfodo anterior. 

Outra das conclusoes a destacar neste contexto, e o facto de as 

diferen~as entre a economia portuguesa e as dos NPis asiaticos 

neste sub-periodo ser menor em termos de PTF do que em termos de 

taxa de crescimento do produto per capita, o que reflecte a maior 

intensidade de utiliza~ao de factores nestes paises. 

No que diz respeito ao processo de 'catching up' tecnol6gico face 

aos pafses mais desenvolvidos da amostra passa-se de uma situa~ao 

favoravel a Portugal ate 1973 a uma travagem quase total desse 

I . 
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processo a partir dessa data. 

Finalmente, a ultima secc;ao desta tese e dedicada a uma breve 

refexao de natureza qualitativa sobre algumas das chamadas 'fontes 

indirectas ou longinquas' 

muito dificeis ou mesmo 

provavelmente, a fonte 

do crescimento, 

i nsuscepti ve is 

por exceU~ncia 

comportamento entre as economias. 

cujos efeitos, embora 

de quantificar sao, 

da disparidade de 

Entre elas se destaca. a titulo de exemplo, o papel chave das 

institui9oes politicas, econ6micas e sociais, as medidas de 

polftica econ6mica, as altera9oes estruturais, o grau de abertura 

ao exterior, o esfor9o de modernizac;ao tecnol6gica e de gestao das 

empresas associado ao vigor da capacidade empresarial e a aposta 

decisiva nos investimentos de Investigac;ao e Desenvolvimento. 

Sao concerteza aspectos que estao e estarao ainda por muito tempo 

no centro das preocupa9oes dos estudiosos do processo de 

crescimento e convergencia da economia portuguesa. e a eles se deve 

acrescentar a necessidade de prestar uma atenc;ao especial as raizes 

hist6ricas do seu atraso relativo. Infelizmente, pelo menos de 

momento, nada de novo temos a dizer sobre estes aspectos. 
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CONCLUSOES 

No enquadramento te6rico deste trabalho verificamos que existem 

diversas abordagens do fen6meno do crescimento econ6mico que 

conduzem a diferentes conclusoes quanta as expectativas de 

convergencia entre as economias ricas e pobres. 

Na parte pratica constatamos que a pluralidade de visoes te6ricas 

corresponde uma diversidade de experiencias de crescimento, patente 

em fen6menos virtuosos de aproxima~ao ao lider tecnol6gico e em 

fen6menos viciosos de estagna~ao e afastamento, em verdadeiros 

'milagres' e preocupantes desastres de crescimento, e em frequentes 

altera~oes de regime em que a altas taxas de crescimento se sucedem 

taxas muito baixas durante varios anos. 

Vamos agora, ao terminar este trabalho, tentar extrair algumas 

conclusoes gerais mais direccionadas a analise do processo de 

crescimento e convergencia da economia portuguesa no periodo do 

p6s-2~ guerra mundial. 

Desde logo, ha que referir que a economia portuguesa possui ainda 

urn potencial de catching up significative dada a distancia que 

ainda a separa da fronteira tecnol6gica e as oportunidades de 

imita9ao que isso comporta. 

Tamb6m parece poder considerar-se que este potencial se conjuga com 

urn nivel minima de 'capacidades sociais' imprescindivel ao seu 

aproveitamento. 
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As expectativas de convergencia da economia portuguesa a urn nivel 

de rendimento per capita mais elevado podem igualmente ser 

fundamentadas na dinamica de transiQao associada a paises com uma 

intensidade capitalistica ( stock de capital fisico por 

trabalhador) mais baixa, que, no entanto, partilham o essencial das 

condi9oes econ6micas dos pafses mais ricos taxa de poupan9a, 

crescimento demografico, abertura ao exterior e estabilidade do 

quadro macroecon6mico e politico). 

Jogam em sentido inverso - contrario a expectativa de catching up 

e convergencia - o que podemos considerar ser uma certa falta de 

congruenc ia do padrao de especial i za9ao produ t iva da economia 

portuguesa com o modelo tecnol6gico dominante e, sobretudo, uma 

manifesta debilidade relativa ao nfvel do que se convencionou 

chamar o capital intangfvel - recursos humanos e conhecimento. 

Esta debilidade relativa pode. no contexto das abordagens do 

catching up e do crescimento tradicional ou neo-classical. 

qualificar a hip6tese de convergencia. enfraquecendo-a. 

No contexto das abordagens do crescimento mais recentes os seus 

efeitos sao ainda mais penalizantes. 

A teoria do crescimento end6geno, nas suas diversas variantes, ao 

nao considerar a dinamica de transiQao atras referida. aponta no 

sentido da diversidade de taxas de crescimento. com vantagem para 

os paises mais bern dotados no factor 'explicativo' da ausencia de 

rendimentos marginais decrescentes ao longo do processo de 
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desenvolvimento - capital fisico gerador de learning by doing, 

capital humano, esfor~o deliberado de investimento na produ~ao de 

novas ideias - em nenhum dos quais parece a economia portuguesa ser 

particularmente forte. 

A abordagem 'evolucionaria' ou neo-tecnol6gica, ao por o acento 

t6nico no bin6mio Inova~ao-Difusao, contribui para a chamada de 

aten~ao para os efeitos nefastos ao crescimento relative da 

economia portuguesa provocados pelo incipiente esfor~o publico e 

privado nas actividades de Investiga~ao e Desenvolvimento 

imprescindiveis a cria~ao de ideias produtivas novas - de produto 

ou de processo - mas uteis tambem a uma imita~ao bern sucedida de 

ideias ja existentes. 

0 tom pessimista destas considera~oes 

pelas ila~oes 'p6s-Keynesianas' de 

pode ainda ser refor~ado 

que tern uma vantagem de 

crescimento os paises que se especializam em bens com uma elevada 

elasticidade-rendimento da procura e que esta vantagem pode ser 

potenciada pelo fen6meno dos rendimentos crescentes a escala . 

.E do jogo destes factores contradit6rios ( e eventualmente de 

outros aqui nao referidos) que resultara o sucesso ou insucesso do 

caminho de crescimento e convergencia da economia portuguesa no 

futuro, nao sendo possivel em termos estritamente te6ricos apontar

lhe urn sentido inequivoco ou sequer uma tendencia dominante. 

A analise da experiencia do passado e outre des instrumentos que 

podem ajudar a fazer luz quanto ao que se pede esperar no futuro. 
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Tambem aqui as conclusoes sao incertas, ja que a urn periodo de 

forte crescimento e aproxima9ao ao lider tecnol6gico correspondendo 

no essencial a decada de 60 e inicio dos anos 70, ou seja, a 

chamada 'idade de ouro' do crescimento portugu~s mais ou menos 

coincidente com a 'idade de ouro' do crescimento mundial), se 

sucedeu urn forte abrandamento do crescimento ap6s 1973 e a quase 

estagna9ao do processo de converg~ncia. 

Quanto ao abrandamento do cresciment9 em Portugal podem concerteza 

identificar-se algumas causas internas de natureza econ6mica e 

extra-econ6mica, designadamente uma diminui9ao da acumula9ao de 

capital fisico e a instabilidade associada a mudan9a de regime 

politico, conjugadas com as altera9oes do quadro internacional 

detrimentais ao crescimento, designadamente o primeiro choque 

petrolifero e as perturba9oes monetarias e cambiais. 

De tudo isto resultou o factor preocupante da deteriora9ao sensivel 

das condi9oes de efici~ncia da economia portuguesa patente na 

diminui9ao da chamada Produtividade Total de Factores (PTF), 

fen6meno tambem ele comum a generalidade das economias ocidentais. 

Quanto a manifesta travagem do processo de converg~ncia face aos 

paises mais pr6ximos da fronteira tecnol6gica, Portugal e 

acompanhado de uma forma quase mimetica pela Espanha e pela Grecia, 

do que parece poder concluir-se que este processo e facilitado, 

pelo menos em pequenas economias muito abertas ao exterior, por urn 

contexto de forte crescimento nos principais parceiros econ6micos 

e dificultado quando esse crescimento e fraco. 
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Algo intrigante para esta justifica9ao eo forte crescimento que o 

Japao, numa primeira fase, e os chamados tigres asiaticos, ate 

hoje, conseguiram manter mesmo numa conjuntura externa 

desfavonivel. 

Verificamos que, apesar da diferen9a entre Portugal e estes paises 

ser menor quando se comparam os ganhos de produtividade do trabalho 

e sobretudo a PTF, ha uma manifesta deteriora9ao na nossa posi9ao 

relativa, que parece indiciar a existencia de importantes factores 

locais propiciadores de vantagem relativa ( sillovers regionais ou 

outros) que e necessaria ter em conta. 

A 1 guns ens i namen tos para o futuro pode tam bern t razer o est udo 

detalhado do caso irlandes, que se caracteriza por urn comportamento 

acima da 'media ocidental' ap6s 1973, e nalguns indicadores melhor 

neste sub-periodo do que no anterior que, reconhec;a-se, foi 

relativamente decepcionante). 

Como conclusao mais relevante talvez se possa p6r em realce que, 

embora a reanimac;ao do processo de convergencia seja importante ate 

por uma questao de orgulho nacional e prestigio na cena 

internacional, o mais decisive para a melhoria do bern estar dos 

portugueses e o retorno a urn processo de crescimento sustentado do 

produto per capita a taxas mais elevadas, sendo para isso decisivo 

o papel a desempenhar por uma politica econ6mica que aproveite os 

contributes das abordagens te6ricas e dos metodos empiricos 

tratados neste trabalho. 



Embora o essencial destes 
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contributes esteja de algum modo 

implfcito nos paragrafos anteriores vale a pena fazer aqui a sua 

sistematiza9ao. 

Desde logo. uma politica econ6mica voltada para a acelera9ao do 

crescimento e a sua sustenta9ao no tempo deve comportar medidas que 

favore9am a poupan9a e o investimento em capital ffsico. 

A defesa da importancia deste tipo de medidas, no contexto da 

teoria 'tradicional' em que tern apenas urn efeito transit6rio nas 

taxas de crescimento mas que resulta num apreciavel efeito em 

nfve]. e bri1hantemente feita em Solow(1992). 

Importancia que se refor9a no contexto da teoria de crescimento 

end6geno de Romer(1986) baseada na existencia de spillovers a 

Arrow( 1962) como bern l embram Landau ( 1990), Auerbach ( 1992). 

Bertola(1993). Page(1994) e tantos outros. 

De Long e Summers( 1991) vao urn pouco mais lange e destacam 

empiricamente a importancia particular do investimento em maquinas 

e equipamentos na diferencia9ao das experiencias de crescimento de 

urn vasto leque de pafses. 

Numa abordagem de natureza mais 'apreciativa' Abramovitz(1992) 

destaca as interdependencias entre a acumula9ao de capital e o 

progresso tecnico como um dos factores chave a invest igar no 

futuro. e e em boa parte nestas interdependencias que se baseia a 

no9ao kaldoriana de progresso tecnico end6geno e a famosa lei de 
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Verdoorn. 

0 realce dado a importancia da melhoria do capital humano para o 

refor9o do crescimento ~ urn dos maiores valores acrescentados da 

generalidade dos trabalhos recentes sabre este fen6meno, desde o 

papel central nas 'capacidades sociais' imprescindiveis ao 

aproveitamento do potencial de catching up que lhe e atribuido por 

Abramovitz(1986,1990), ao estatuto de factor gerador de spillovers 

e crescimento end6geno no modelo de Lucas(1988), e a sua utiliza<;:ao 

por Mankiw, Romer e Weil(1992) para reabilitar a teoria neo

clissica do crescimento, responsabilizando-a pelo caricter Iento 

das transi<;:oes para o equilibria de Iongo prazo e pela enorme 

disparidade dos rendimentos per capita entre paises. 

Para a importancia dos investimentos em I&D e do esfor<;:o deliberado 

das empresas e do Estado em fazer avan<;:ar a fronteira do 

conhecimento e em produzir novas ideias nos paises rna is 

desenvolvidos. e para as vantagens dos paises menos desenvolvidos 

acompanharem este processo atraves da difusao, imita9ao e adaptac;:ao 

tecnol6gicas apontam os modelos mais recentes de crescimento 

end6geno de Romer( 1990a.1992.1994a). Grossman e Helpman( 1991c), 

Segerstrom(1991). Rivera-Baptiz e Romer ( 1 9 9 1 l • Aghion e 

Howitt(1992). Coe e Helpman(1993) e tantos outros. 

No mesmo sentido. embora com metodos e estilos diferentes. apontam 

os trabalhos recentes da chamada abordagem evolucionaria de 

Fagerberg( 1988. 1994). Do s i . Pavitt e Soete(1990). 

Verspagen(1991.1992a.1993). Am a b I e ( 1 9 9 1 . 1 9 9 3 ) Dos i e 
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Fabiani(1994), entre outros. 

Os contributos ate aqui referidos centram-se naquilo a que 

poderemos charnar as fontes 'pr6ximas' ou as causas mais directas do 

crescimento da produtividade do trabalho e do produto per capita, 

a saber, os stocks de capital produtivo. fisico e humano, eo stock 

de conhecimentos tecnol6gicos ou ideias produtivas. 

Ha ainda urn vasto leque de contribui9oes que alertam para outros 

factores 'menos directos' mas ainda assim importantes na formula9ao 

de uma polftica econ6mica voltada para o crescimento. 

Quanto ao papel dos investimentos pdblicos em infra-estruturas pode 

ver-se Aschauer(19S9), Forde Poret(1991) e Munnel(1993). 

A importincia de se dispor de urn sistema financeiro desenvolvido e 

eficiente e destacada em Greenwood e Jovanovic(1990), 

Stiglitz(l992a), Pagano(1993) eKing e Levine(1993a,b). 

As vantagens para o crescimento e a convergSncia trazidas pela 

maior abertura ao exterior. o menor grau de distor9oes nas trocas 

internacionais e uma politica cambial correcta, recentemente 

confirmadas num interessante trabalho empirico de Sach e 

Warner(1995), tern sido nos dltimos anos objecto de uma vastissima 

literatura que muito deve aos trabalhos pioneiros de Krugman(1979) 

e Ethier(19S2). Sendo praticamente impossivel cita-la 

integralmente, destaquem-se, a titulo de exemplo, os trabalhos de 

Baldwin(1992), Edwards(1992), Mundell(1992), Dollar(1992,1993b), 
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Ben-David ( 1993, 1994, 1995), Lee ( 1993), e os d i versos t raba I hos de 

Grossman e Helpman neste contexto. 

A importiincia de uma distribuic;:ao de rendimentos nao demasiado 

inegualitaria e referida em Greenwood e Jovanovic(1990), Galor e 

Zang(1992), Perotti(1993), Adelman e Fuwa(l994) e Page(1994), e 

sabre o caracter detrimental ao crescimento da incerteza provocada 

pela instabilidade social e a mudanc;:a de regimes politicos podem 

ver-se Mueller(1983), Hodgson(1991L Perotti(1993), Przeworski e 

Limongi(1993). Alesina e Perotti(1994). e os diversos trabalhos 

empiricos de Barra e de Barra e Sala-i-Martin de regress6es cross 

section entre paises. 

Deixamos propositadamente para o fim a referencia a dais dos 

aspectos mais relevantes no que toea a influencia da polftica 

econ6mica e do papel do estado no crescimento: a manutenc;:ao de urn 

quadro macroecon6mico estavel e a interven9ao na esfera econ6mica 

atraves da gestao da procura efectiva e das ajudas directas ou 

indirectas as empresas. 

Quanta ao primeiro aspecto parece existir urn consenso alargado de 

que e condic;:ao sine qua non do crescimento sustentado, podendo 

citar-se Fischer(1992l como uma das suas rna is conhecidas 

referencias academicas e os criterios de Maastricht ( malgre tout) 

como a sua mais evidente referencia politica. 

0 segundo aspecto e uma das mais complexas e polemicas questoes da 

teoria econ6mica e da anAlise empirica do crescimento. e embora n~o 



376 

nos debrucemos sobre ele em detalhe neste trabalho e duvidcmos 

mesmo que sobre ele se chegue algum dia a formar o tal alargado 

consenso, parece-nos evidente neste contexte que e de urna atitude 

inteligente e pragmatica dos decisores de polftica econ6mica que 

depende o sucesso ou insucesso da econornia portuguesa na diffcil 

fase de aprofundarnento da integra9~0 politico, econ6mica e 

rnonetaria europeia e de globaliza9~0 das relac;6es econ6micas 

internacionais agora em curso c i t e- s e , p or de rna s i ado 6 b vi a , a 

necessidade de potenciar ao m~ximo os beneffcios das ajudas 

comun i tari as). 

0 que ficou dito pode parecer pouco e n~o e certarnente urn programa 

minucioso para garantir urn crescimento forte e a converg@ncia da 

economia portuguesa ou de qualquer outra economia. 

Infelizmente, e como bern nos alertam dois dos grandes mestres atras 

citados- Solow(1992) e Abrarnovitz(l993)- a ci@ncia econ6rnica n~o 

esta ainda em condi96es de fornecer tal programa, ou n~o tern, nas 

palavras clarividentes de Robert Lucas(1993) o cond~o de 'fazer urn 

mi lagre'. 

E pois com a convicc;ao de que os instrumentos analiticos aqui 

utilizados para compreender os complexes fen6menos do crescimento 

e da convergencia s~o como que lanternas de luz muito fraca para 

iluminar com clareza urn caminho demasiado tortuoso e obscuro que 

terminamos este trabalho. 

Mas parece-nos igualmente incontestavel que nao os utilizar 

significaria caminhar completamente As escuras. 
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