
Purque somos
pobres

Oproduto interno bruto PIB per capita
mede a riqueza criada por habitante du
rante um certo período de tempo
e é consensualmente considerado o me
lhor indicador da riqueza de um país

Efetívamente há uma forte correlação deste indica
dor com outros de bem estar Mesmo ajustando o
pelo custo de vida Portugal continua mais pobre do
que a média da União Europeia UE
Mas porque somos mais pobres A resposta é

óbvia Porque somos menos produtivos pois por
hora de trabalho produzimos menos do que a mé
dia da UE E porque produzimos menos Para res
ponder a esta questão temos de atender ao facto de
a produção depender de três fatores essenciais capi
tal físico capital humano e produtividade
Os dados revelam que em termos relativos as di

ferenças face à média da UE ao nível do capital físi
co e do tempo de trabalho são irrelevantes Natural
mente que mais investimento em capital físico e
mais tempo de trabalho permitem aumentar a ri
queza mas a quantidade de capital físico utilizado e

o tempo de trabalho des
pendido parecem razoável
mentealinhadoscomamédiadaUE

Omesmo jánão se pode
afirmaraonível do capital

humano e da produtívida
derelativamente à média

UE continuamosapos
suir menos qulificações notrabalho ouseja capital
humano e menor capaci
dadepara combinar ade
quadamentecapital físicoe
capital humano ou seja

produtividade Estas são pois as causas da nossa
pobreza relativa
Assim apesar do progresso ao nível do investi
mento em capital humano os resultados alcança
dos são ainda insuficientes ao nível dos anos escola
res ao nível da qualidade das formações e ao nível
da sua adequação às necessidades do mercado de
trabalho Ser rico ou pobre continua pois a depender
muito da ação dos ministérios da Educação e da
Ciência Tecnologia e Ensino Superior
Mas mais grave ainda foi o retrocesso existente ao

nível da produtividade face à média da UE Tal re
trocesso aponta desde logo para a fraca qualidade
da gestão e das instituições em Portugal e portan
to para a necessidade de reformas estruturais Re
formas que promovam o empreendedorismo fo
mentem a poupança protejam o mérito e elimi
nem as pragas burocracia corrupção interesses
políticos e partidários e concorrência desleal
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