Produtividade em Portugal e na EU27
1- PRODUTIVIDADE
Na economia, a produtividade é a relação entre aquilo que é produzido e os meios empregues (mão-de-obra, materiais, energia, etc.).
Por isso, associa-se a produtividade à eficiência e ao tempo: quanto menor for o tempo levado para obter o resultado pretendido, mais
produtivo será o sistema.
Fonte: Eurosat. Índices de produtividade

Quadro 1

Notas:


AT Áustria BE Bélgica BG Bulgária CY Chipre CZ República checa DE Alemanha



DK Dinamarca EE Estónia ES Espanha FI Finlândia FR França GR Grécia HU Hungria



IE Irlanda IT Itália LT Lituânia LU Luxemburgo LV Letónia NL Holanda PL Polónia



RO Roménia SE Suécia SI Eslovénia SK Eslováquia UK Reino Unido.

Do Quadro 1, podemos tirar os seguintes indicadores em relação a Portugal:
1- Produtividade, cerca de 65% inferior á EU 27.
2- Produtividade, cerca de 57% inferior á Zona Euro.
3- Dos 27 países da EU 27, Portugal está entre os 13 países que estão abaixo da média da UE27.
4- Produtividade cerca de metade da Alemanha.
5- Produtividade cerca de 60 % da Espanha!
Perante estes dados, parece-me difícil apanhar o comboio da zona Euro.
Salvo raras excepções, as empresas e respectivos proprietários e o funcionalismo público tem algumas formas de trabalhar como no
século passado.
A única saída é ajudar as pequenas e médias empresas a modernizarem-se, e o Estado reformar as suas funções, caso contrário,
Portugal não vai apanhar a EUROPA.

Como resultado da nossa falta de produtividade, e para Portugal poder competir, um dos factores de produção que mais sai pressionado
são os salários dos trabalhadores. O problema não deve ser imputado á diligência dos trabalhadores, mas á organização das empresas e
aos outros factores de produção. Um aumento de produtividade leva muitos anos a ser conseguido, mesmo aplicando as reformas
correctas nesse sentido.
Sem uma boa produtividade não é possível aumentar a generalidade dos salários e aumentar o bem-estar das famílias.
O PPC é um indicador que traduz o bem-estar das famílias

2- PARIDADE DO PODER DE COMPRA (PPC)
PPC, procura medir o quanto uma determinada moeda pode comprar em termos internacionais (normalmente dólar), já que bens e
serviços têm diferentes preços de um país para outro, ou seja, relaciona o poder aquisitivo de tal pessoa com o custo de vida do local, se
ele consegue comprar tudo que necessita com seu salário.
Produto Interno Bruto (PIB) per capita português medido através do índice Paridade do Poder de Compra Padrão (PPC) representava
em 2008 76% do valor médio deste indicador nos países da UE-27 (UE-27=100). Lisboa é a única região do país que se situa acima da
média da União.
.

Quadro 2

O Quadro 2, permite-nos dizer que no ano de 2008:
Portugal comparando com o PPC da média da UE27, era de 76% em 2008, o que parece indicar que embora o custo de vida sendo mais
baixo em Portugal que nos países Europeus mais evoluídos, as nossas famílias tem na generalidade menor poder aquisitivo.
Em 2012 o PPC manteve-se nos 76%, segundo INE.

Conclusão:
Portugal carece de remodelação profunda nas suas estruturas produtivas e do Estado.
Isso vai demorar tempo, mesmo que se adoptem as políticas correctas. Entretanto, vamos cantando, gemendo e chorando!
Gabriel Leite, domingo, 4 de Outubro de 2015

