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Liga do Crescimento

A Missão Crescimento, institucionalizada em associação, é uma
plataforma de pensamento, debate e identificação de iniciativas
orientadas para o crescimento económico de Portugal. Foi
constituída em 2013 e tem como associados e patrocinadores a
Ordem dos Engenheiros, a Ordem dos Economistas, o Fórum dos
Administradores de Empresas e Projeto Farol (Deloitte).

Para tal criámos o que denominámos a “Liga do Crescimento”,
uma simulação de campeonato com outros 4 países membros da
EU com similar dimensão populacional , mas de culturas diversas
e estágios e modelos de desenvolvimento, tais como a Suécia, a
Bélgica, a República Checa e a Hungria.
Nesta primeira edição, podemos concluir que nos classificámos
em último lugar no que respeita à taxa de crescimento do PIB; ao
invés, na percentagem do consumo privado sobre o PIB, estamos
destacados na frente da Liga pelo 10º ano consecutivo. Infere-se
assim que o PIB não cresce por falta de dinâmica do consumo
privado. Os países da Liga Crescimento apresentam taxa de
consumo privado mais baixa em percentagem do PIB. Depois
de termos sido ultrapassados pela República Checa em 2004,
estamos próximos de ser ultrapassados pela Hungria em valor do
PIB per capita em Paridade do Poder de Compra.

Com esta publicação que se pretende mensal, alternada com uma
publicação sobre a empresa em Portugal e na Europa, pretendese apresentar estatísticas portuguesas comparativas de dados
macroeconómicos sobre o crescimento e as suas consequências.
Depois de 16 anos de crescimento nulo, em notória divergência com
um conjunto de países com quem nos devíamos sistematicamente
comparar, entendemos oportuno proporcionar informação
comparativa para uma melhor formação sobre
a temática do crescimento.
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República Checa: 5%
Suécia: 3,2%
Hungria: 2,6%
Portugal: 1,5%
Bélgica: 1,5%

2015

Suécia: 3,2%
República Checa: 2,6%
Hungria: 1,8%
Bélgica: 1,4%
Portugal: 0,9%
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Fonte: PORDATA | Eurostat | Institutos Nacionais de Estatística - Contas Nacionais Anuais. Dados atualizados a 2016-09-07.

Consumo total, público e privado (%PIB)

Fonte: PORDATA | Eurostat | Institutos Nacionais de Estatística - Contas Nacionais Anuais. Dados atualizados a 2016-07-27. Dados referentes a 2015 não disponíveis para a República Checa.
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A AMC - ASSOCIAÇÃO MISSÃO
CRESCIMENTO é uma associação de
direito privado e sem fins lucrativos,
políticos ou religiosos, que tem por
objeto o lançamento de iniciativas
que visem a identificação de ações e
medidas concretas para a promoção do
crescimento da economia portuguesa.

Tem como associados
e patrocinadores
a Ordem dos Engenheiros, a
Ordem dos Economistas, o Fórum
dos Administradores de Empresas
e Projeto Farol/Deloitte. Esta
publicação foi elaborada em
colaboração com a Deloitte.
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Taxa de crescimento real PIB,
PIB per capita, Investimento (%PIB),
Défice externo (%PIB)
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Dívida bruta
(Administrações públicas em % PIB)

Investimento (% PIB)

2005

Fonte: PORDATA | Eurostat | Institutos
Nacionais de Estatística - Contas
Nacionais Anuais. Dados atualizados a
2016-07-27. Dados referentes a 2015 não
disponíveis para a República Checa.

O Investimento nos países comparados, da Liga do Crescimento,
recuperou de 2015 face a 2010, exceto em Portugal. A República
Checa e a Suécia são os países que mais investem e que menos
consomem historicamente em percentagem do PIB, que
apresentam uma taxa de desemprego abaixo da média europeia
com as contas públicas, têm as contas públicas mais equilibradas
e a menor percentagem de endividamento do Estado. Entretanto
a Hungria baixou o seu défice púbico e o desemprego quase para
metade nos últimos 5 anos. Paralelamente, observamos que
as taxas de câmbio das suas moedas se mantêm relativamente
estáveis em relação ao euro.
Menos Consumo, mais Investimento, menos Défice,
menos Dívida, mais Crescimento. Coincidência?

taxa de desemprego

Fonte: PORDATA | Eurostat | Institutos
Nacionais de Estatística - Contas
Nacionais Anuais. Dados atualizados a
2016-09-12.

Fonte: PORDATA | Eurostat | Institutos
Nacionais de Estatística - Contas
Nacionais Anuais. Dados atualizados a
2016-05-13. Dados referentes a 2015 não
disponíveis para a República Checa.
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Fonte: PORDATA | Eurostat | Institutos
Nacionais de Estatística - Contas
Nacionais Anuais. Dados atualizados a
2016-09-12.

Exportações (% PIB)

Uma boa noticia na subida das exportações portuguesas
em % do PIB, uma medida de competitividade das nossas
empresas num cenário de crise mundial, apesar de
permanecermos em último na “Liga”.
Os 4 países da liga do crescimento, países com a nossa
dimensão populacional, também tiveram a mesma crise
financeira mundial e a mesma redução da procura externa.
Contudo cresceram, investiram e recuperaram. Como e porquê?
Serão os modelos económicos comparáveis ou copiáveis?
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Fonte: OCDE. Dados extraídos a 2016 -09-09
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