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O CRESCIMENTO ECONÓMICO E OS TIGRES EUROPEUS 

 
O crescimento económico é um dos (ou o?) fenómeno(s) que mais preocupa os políticos 

e interessa aos economistas. Aos políticos, pois ele é julgado, em boa medida, como o 

espelho do seu desempenho. Aos economistas, porque ele revela a dinâmica da 

economia e a confiança que os seus agentes têm nas instituições, nos mercados e na 

situação económica global.  

 

Mas o que é isso do crescimento económico? Não é mais do que a taxa de variação da 

produção nacional. Assim, uma taxa de crescimento económico positiva significa que o 

país produz mais este ano que no ano anterior e uma taxa de crescimento negativa 

representa diminuições na produção nacional de um ano para o outro. Porque é tão 

interessante? Porque permite saber quanto uma economia está mais rica que no período 

anterior e é, pelo menos no mundo desenvolvido, uma boa aproximação para a melhoria 

do bem estar das pessoas que é, em última instância, o que mais preocupa os 

economistas. De que depende este fenómeno tão importante? Hoje, os economistas 

acreditam que o crescimento económico depende de muitos factores, entre os quais, a 

taxa de crescimento do capital físico de uma economia, a taxa de crescimento da sua 

mão de obra e das qualificações dessa mão de obra (capital humano). A taxa de 

crescimento do produto pode depender também, positivamente, de factores como o 

crescimento do investimento em investigação\tecnologia ou o crescimento do comércio 

externo e, negativamente, da intervenção do Estado na economia. Acredita-se hoje que a 

intervenção excessiva dos governos substitui os privados em coisas que estes fariam 

mais e melhor! Um dos mais importantes elementos que podem explicar mais ou menos 

crescimento é o próprio nível de riqueza. Quanto mais pobre for um país, maior a sua 

tendência para crescer mais! Isto porque se acredita que os países pobres podem copiar 

tecnologias a mais baixo custo do que se tivessem que criá-las de origem e porque o 

capital é relativamente mais produtivo na primeira fase de desenvolvimento. 

 

Vulgarizou-se chamar Tigre a um pais que, ano após ano, apresenta taxas de 

crescimento elevadas (e.g. acima de 5%), no sentido em que o tigre é veloz, dinâmico, e 

que se ajusta rapidamente a mudanças. Depois da II Guerra Mundial, teve lugar um 

período de forte crescimento económico, no qual o Japão assumiu um papel 
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preponderante. Este foi o primeiro grande tigre. No seguimento do Japão, outras 

plataformas exportadoras do sul da Ásia (Taiwan, Singapura, Hong Kong e Coreia do 

Sul) experimentaram um forte crescimento no fim do século XX. Daí o nome de tigres 

asiáticos. Mas também a Europa teve e tem os seus tigres e Portugal já foi um deles, 

juntamente com a Espanha e a Grécia! A Irlanda é hoje o único país digno de ser 

considerado tigre europeu, uma vez que se observam taxas de crescimento económico 

superiores a 5% naquele país, como se pode observar na tabela.  

Tabela 1 - Taxas médias de crescimento anuais do produto real entre 1961 e 2003 

 1961/70 1971/80 1981/90 1991/2000 2001/2003(p) 
Portugal 6,4 4,7 3,3 2,8 1,8 
Irlanda 4,2 4,7 3,6 7,3 5,1 
Espanha 7,3 3,5 2,9 2,7 2,6 
Grécia 8,5 4,6 0,7 2,3 3,9 
União Europeia (15) 4,9 3 2,4 2,1 2,0 
Zona Euro (12) 5,3 3,3 2,4 2,1 1,9 
Estados Unidos da América 4,2 3,2 3,2 3,3 1,6 
Japão 10,1 4,4 4,1 1,4 -0,3 
(p) previsões      
Fonte: Eurostat      

 

Grécia, Espanha e Portugal tiveram os seus períodos de maior crescimento económico 

logo após a segunda guerra mundial (os dados da década de 50 não se apresentam na 

tabela), acentuando-se na década de 60, com uma maior abertura destes países ao 

comércio internacional. Tem também sido argumentado que os regimes autoritários que 

vigoraram nestes países criaram situações de estabilidade favorável ao investimento. 

Contudo, os estudos económicos mostram que o efeito que domina o crescimento destes 

países é essencialmente o próprio facto de serem economias atrasadas, podendo assim 

beneficiar de tecnologias já desenvolvidas noutros países e de uma maior produtividade 

relativa, como se disse anteriormente. A Irlanda atravessa ainda hoje a sua época 

dourada, em termos de crescimento, tendo nos últimos anos do século XX apresentado 

uma taxa média de crescimento superior a 7%! Também o regime democrático irlandês 

conseguiu criar condições de estabilidade e incentivos à industria, ao investimento, à 

investigação e à educação que lhe permitiram usufruir durante um longo período de 

taxas tão elevadas, mesmo numa época caracterizada pelo abrandamento da economia 

mundial. O próprio Japão que foi o mais veloz tigre da década de 60 (10%!), verá 

decrescer a sua produção nacional (-0,3%) segundo as previsões, e o motor da economia 

mundial, os EUA, viram abrandar fortemente a actividade económica.  
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Quero terminar mostrando um mote de preocupação sobre as previsões da taxa de 

crescimento económico do nosso país, que se situam abaixo das estimativas para nossos 

parceiros da União Europeia e da Zona Euro! Como se disse, os países menos 

desenvolvidos têm tendência a crescer mais. Ora, se Portugal cresce menos sendo 

menos desenvolvido, algo de muito grave foi ou está a ser feito à economia portuguesa, 

que deve ser rapidamente corrigido!! 

 


