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O sistema financeiro e o crescimento das economias 

 

 

Resumo 

 

O impacto do sistema financeiro no crescimento económico tem sido um tema de relevante 

debate, ganhando principal destaque nas últimas décadas e novo relevo após a crise iniciada em 

2008 que afetou economias de diferentes níveis de desenvolvimento, bem como economias com 

diferentes estruturas de sistemas financeiros. 

O presente estudo visa a analise da relação entre o desenvolvimento do sistema financeiro 

através do mercado de capitais e do setor bancário, e o crescimento económico nos países da 

amostra, incluindo 25 países entre os quais países desenvolvidos e em desenvolvimento, de 1999 e 

2017. 

No âmbito da análise empírica foram efetuados diversos testes, globais e parciais, incluindo 

países com diferentes tipos de sistema financeiro. Conclui-se que, o sistema de financiamento 

predominante em cada uma das economias afeta o crescimento económico, sendo a capitalização 

bolsista mais relevante nas economias onde o financiamento é essencialmente feito através do 

mercado de capitais. 

 Contudo, para a Zona Euro, não podemos tirar a mesma conclusão dado que quer a 

capitalização bolsista quer o crédito privado contribuem negativamente para o crescimento 

económico. De facto, o financiamento na Zona Euro é predominantemente bank-based, esperando-

se maior concorrência entre o investimento empresarial e o crédito privado. O impacto negativo no 

crescimento económico da variável capitalização bolsista e do crédito privado podem ser justificadas 

pela crise financeira ter sido relativamente mais severa e prolongada na zona euro.  

 

 

Palavras chave: Capitalização bolsista, Crédito privado, Crescimento económico, 

Investimento, Sistema financeiro. 
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The financial system and economies growth 

 

 

Abstract 

 

The impact of the financial system on economic growth has been a relevant topic of debate, 

gaining major importance in recent decades and new prominence after the financial crisis in 2008, 

that affected economies with different levels of development, as well as economies with different 

structures of financial systems. 

This study aims to analyze the relationship between financial system development through 

the capital market and the banking sector, and economic growth within a set of countries, with 25 

countries including developed and developing countries, from 1999 to 2017. 

Through the empirical analysis, several global and partial tests were performed, including 

countries with different types of financial system. In conclusion, we can say that the prevailing 

financing system in each economy affects the economic growth. The market capitalization is the most 

relevant in those economies where the financing is essentially through the capital market. 

  However, for the Eurozone, we cannot draw the same conclusion. Both varaibles, market 

capitalization and private credit contribute negatively to economic growth. In fact, Eurozone financing 

is predominantly bank-based, it is expected greater competition between the corporate investment and 

the private credit. The negative impact on economic growth of the market capitalization and private 

credit can be explained by a relatively more severe and prolonged financial crisis in the euro area. 

 

 

 

Key words: Stock market capitalization, Private credit, Economic growth, Investment, 

Financial system. 
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Introdução 

Este trabalho intitulado “o sistema financeiro e o crescimento das economias” é um assunto 

pertinente, contribuindo para uma melhor compreensão das baixas taxas de crescimento 

particularmente nas economias mais desenvolvidas. Além da estrutura do sistema financeiro, existem 

outras dimensões como o crédito privado às famílias e o investimento em formação bruta de capital 

fixo que explicam significativamente a dinâmica do crescimento económico. 

Esta temática tem sido abordada por diversos autores dos quais referimos King e Levine 

(1993), Levine (2002), Wu et al. (2010), Marques et al. (2013) que realçaram a importância do 

crédito concedido pelo sistema financeiro ao setor privado, do agregado monetário M3, da 

capitalização bolsista, bem como da formação bruta de capital fixo na explicação do crescimento 

económico. Estes estudos aprofundam a interdependência entre o crescimento económico e o 

sistema financeiro permitindo a caracterização do sistema financeiro. Outros contributos, dos quais 

destacamos Cecchetti e Kharroubi (2012), Ovat (2012) e Maudos e Guevara (2015), concentram a 

sua análise na relevância do produto interno bruto como variável de medição da dinâmica económica. 

O presente trabalho tem por objetivo estudar o impacto do sistema financeiro no crescimento 

económico. Para o efeito, é utilizada uma amostra de 25 países, num período compreendido entre 

1999 e 2017 comparando o período antes e pós crise. Adicionalmente, o número e os diferentes 

níveis de desenvolvimento dos países considerados na análise possibilitam um estudo mais 

aprofundado com conclusões mais sustentadas.  

Neste sentido, no primeiro capítulo é feita uma abordagem teórica enfatizando a relevância, 

a estrutura, bem como a evolução dos sistemas financeiros. No capítulo 2, são apresentadas as 

principais determinantes do crescimento económico, o impacto da crise económica na evolução das 

economias, assim como são apresentados alguns estudos empíricos relativos ao sistema financeiro 

e ao seu impacto no crescimento económico. 

No terceiro capítulo, é apresentada a metodologia, onde são especificadas cada um das 

variáveis, o espaço de análise e o modelo principal utilizado no nosso estudo. O crescimento 

económico é a variável a explicar, o crédito privado, a capitalização bolsista, o agregado monetário 

M3 e a formação bruta de capital fixo são as principais variáveis explicativas.  

No capítulo 4, são analisados o modelo principal designado como modelo global, bem como 

diversos modelos parciais desenvolvidos com o intuito de estudar os países da amostra de uma forma 
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desagregada, reagrupando-os em países desenvolvidos e países em desenvolvimento, por tipo de 

sistema financeiro predominante, por principais moedas internacionais dando uma atenção particular 

aos países da zona euro. Após terem sido utilizados diferentes testes estatísticos (Hausman, LM e F) 

de forma a possibilitar uma maior segurança na decisão no modelo a adotar (modelo dos efeitos fixos, 

modelos dos efeitos aleatório ou modelo pool) a analise centrou-se essencialmente no modelo de 

efeitos fixos com recurso a dados em painel. 

Das estimações efetuadas é de realçar a importância no modelo principal, da formação bruta 

de capital fixo como variável real e do agregado M3 como variável monetária. Ambas as variáveis 

apresentam-se como principais variáveis explicativas do modelo global, que inclui os 25 países da 

amostra. O grau de abertura ao exterior surge como variável explicativa relevante principalmente nos 

países desenvolvidos. A zona euro evidencia-se como espaço económico atípico, onde as variáveis 

crédito privado e capitalização bolsista assumem valores negativos na explicação do crescimento 

económico, considerando todo o período de análise, de 1999 a 2017. Estes resultados, podem ser 

justificados pela crise financeira ter sido relativamente mais severa e prolongada na zona euro, sendo 

um contributo para a explicação das persistentes baixas taxas de crescimento registadas nas 

economias da Zona Euro durante os últimos anos.  
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Capítulo I: Enquadramento do sistema financeiro 

Desde os primórdios, as sociedades emergiram forças para facilitar as atividades económicas, 

surgindo assim a invenção da moeda de modo a permitir que alguém ceda algo sem que tenha de 

receber em troca um produto específico. Posteriormente, a moeda permitiu também que os excessos 

de recursos (poupanças) de determinado agente económico, indivíduos, famílias e/ou empresas, 

possam ser canalizados para outros agentes económicos que necessitem (investimento). Com isto, 

esta operação dá a possibilidade de quem aplica os recursos possa esperar um rendimento futuro e, 

por outro lado, incentiva o investimento e o empreendedorismo. Ou seja, o propósito do sistema 

financeiro, de forma simplificada, é o de canalizar fundos dos agentes com excedentes para os 

agentes com carência. 

Portanto, é consensual a necessidade de o surgimento de um sistema financeiro para que as 

economias aproveitem eficientemente os ganhos do comércio regional e internacional, e  aumentarem 

as oportunidades de investimento de grande dimensão. No caso da inexistência do sistema financeiro, 

as transações teriam de ser realizadas através do mercado à vista e, as famílias e empresas, seriam 

limitadas apenas ao financiamento próprio. No modo geral, o sistema financeiro tem como a sua 

principal função transferir os recursos em poder dos aforradores e outras entidades para o setor 

produtivo ou para o setor de consumo.  

Recorrendo à Associação Portuguesa de Bancos (2018) “O sistema financeiro compreende o 

conjunto de instituições financeiras que asseguram, essencialmente, a canalização da poupança para 

o investimento nos mercados financeiros através da compra e venda de produtos financeiros.”  Além 

disso, o sistema financeiro interpreta um papel de intermediação entre os agentes económicos, e é, 

também, um dos pilares do desenvolvimento económico das sociedades: de modo que, as instituições 

optam por dado plano de investimento e formas de manter o financiamento e, no entanto, os 

consumidores decidem sobre a aplicação do seu rendimento disponibilizado entre poupança e 

consumo. 

O desenvolvimento do sistema financeiro ganha novo destaque com a integração mundial, 

tornando possível, a procura de mais e melhores alternativas de investimento com custos de 

transação reduzidas e com melhores retornos, gerando grandes oportunidades para um determinado 

país, desde que sejam oferecidas condições similares (custos de transação e retornos, por exemplo) 

aos dos seus concorrentes mundiais (Corrêa,2005). 
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O sistema financeiro e as suas funções podem influenciar as decisões de poupança, 

investimento e, por consequência, o crescimento económico. Levine (2005) define que só ocorre 

desenvolvimento financeiro quando este envolve melhorias:  

• na mobilização e intercambio da poupança; 

• no comércio, diversificação e gestão de risco; 

• no intercambio de bens e serviços; 

• na produção de informação prévia sobre possíveis investimentos; 

• no acompanhamento dos investimentos;  

1.1 A intermediação direta e indireta do sistema financeiro 

A Comissão Europeia (2014), considera duas vias de canalização de fundos que podem ser 

definidas como: intermediação direta e intermediação indireta. Quando os fundos são canalizados 

diretamente (sem o envolvimento de um intermediário) ocorre a intermediação direta. Já a 

intermediação indireta ocorre quando a canalização dos fundos envolve um intermediário financeiro 

(como por ex: Bancos, seguros, fundos de pensões, etc.). 

No decorrer da literatura existente alguns autores decompõem a principal função do sistema 

financeiro, como o caso de Levine (1997), em três funções primárias: 

• Aquisição de informação e Fiscalização; 

• Mobilização e alocação de recursos; 

• Gestão de risco 

Outros autores como Merton e Bodie (1995) fazem a desagregação das principais funções 

do sistema financeiro de forma semelhante à de Levine (1997),  sendo esta analisada, de uma forma 

geral, no ponto seguinte e posteriormente, no decorrer deste estudo, feita uma análise mais 

aprofundada dos mecanismos de transmissão entre a intermediação financeira e o crescimento 

económico e os principais mecanismos de transmissão entre o desenvolvimento dos mercados 

financeiros  e o crescimento económico.  

1.1.1 A função do sistema financeiro: Poupança/empréstimo 

Uma das principais funções dos intermediários e mercados financeiros incidem na aquisição 

de informação e na fiscalização, estando estas interligadas, visto que a fiscalização envolve a 

aquisição de informação, atuando apos decorrer o investimento. Portanto, os sistemas financeiros e 

as suas instituições, especializadas na recolha e no tratamento de informação sobre investimentos, 



 
 

16 
 

são fundamentais na persuasão dos aforradores no investimento das suas poupanças e no 

acompanhamento eficaz desse mesmo investimento.  

Caso o sistema financeiro não existisse, cada investidor teria de, por sua conta, adquirir 

informação sobre os investimentos que quisesse realizar. Levine (1997) acrescenta que num 

ambiente sem sistemas financeiros, este acarretaria elevados custos, maior tempo necessário para 

análise dos projetos e capacidades/qualidades por parte dos investidores individuais na avaliação de 

empresas, gestores e condições de mercado. Portanto, estas condições levariam à desmotivação dos 

investidores na recolha de informações, o que poderá conduzir a investimentos improdutivo ou 

mesmo à inviabilização do investimento (Aguiar e Drummond, 2004). 

Esta função desempenhada pelo sistema financeiro atua em dois momentos distintos, antes 

do investimento como já foi descrito acima, e após o investimento, na sua fiscalização.  A fiscalização 

desempenhada pelo sistema financeiro possibilita a mitigação do custo de informação sobre o 

desempenho dos projetos de investimento e do custo de monitorização. Na ausência de sistemas 

financeiros, o investidor teria que fiscalizar individualmente todos os seus investimentos, levando a 

que condições como o custo, tempo e capacidade necessários dos investidores afetaria a eficácia da 

fiscalização. 

Intermediários e mercados financeiros possuem distintos tipos de mecanismos, quer na 

aquisição e processamento de informação quer na fiscalização e monitoramento eficaz dos 

investimentos, sendo eles respetivamente abordados no decorrer deste estudo. De um modo geral, o 

sistema financeiro atua na aquisição, processo e disseminação de informação e na fiscalização das 

várias entidades, possibilitando uma mobilização e alocação de recursos de forma mais eficiente.  

1.1.2 O sistema financeiro e financiamento da económica  

 Outra função que possui um carater de função principal do sistema financeiro é a da 

mobilização e alocação de recursos. Esta está diretamente relacionada com a funcionalidade anterior, 

a aquisição de informação, dado que esta aquisição de informação permite um eficiente alocação de 

recursos mobilizados. Ou seja, o sistema financeiro agrega poupanças de vários aforradores e aloca 

esses recursos para o investimento estimulando o crescimento económico. Aguiar e Drummond 

(2014) acrescentam que, sem o sistema financeiro a exercer esta função, vários projetos estariam 

condenados ao insucesso devido à escassez de fundos detidos pelos investidores, visto que os 

grandes investimentos normalmente ultrapassam os recursos detidos pelos investidores, assim estes 
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teriam que recorrer a vários investigadores individuais para poder avançar com os seus projetos. Com 

o sistema financeiro em funcionamento, este irá selecionar e alocar recursos para o investimento e 

com uma maior probabilidade de sucesso, estimulando assim o crescimento económico. 

 Esta mobilização de recursos/poupanças de aforradores para investidores também é benéfica 

para os agentes económicos excedentários, uma vez que o sistema financeiro permite que esses 

aforradores individuais participem em empreendimentos de grande dimensão que, na ausência do 

sistema financeiro, nunca teriam possibilidade de obter esses ativos (Levine, 1997). Relativamente à 

diferença dos canais de mobilização e alocação de recursos entre os intermediários financeiros e os 

mercados financeiros, assim como o seu impacto no crescimento económico, irão ser abordadas 

posteriormente ao longo deste estudo. 

1.1.3 Gestão do risco 

 Toda e qualquer aplicação financeira envolve risco, os tradicionais depósitos a prazo deixam 

de ser cada vez mais relevantes devido à sua baixa rentabilidade, levando a que os aforradores  

procurem aplicações mais rentáveis, porém com mais risco. Uma das formas utilizadas, pelos 

sistemas financeiros de modo a criar confiança e fazer com que os aforradores se sintam confortáveis 

em ceder as suas poupanças que, posteriormente, poderão ser mobilizadas para o investimento, é a 

de possuir uma carteira diversificada para uma melhor gestão de risco, permitindo facilitar a 

transação, cobertura e partilha do risco como refere Levine (1997). 

 Na análise do risco existem vários contributos teóricos, no entanto achamos relevante referir 

os contributos de Aguiar e Drummon (2004), apresentando-os na tabela abaixo. 

Tabela 1 - Quadro comparativo do risco de liquidez e risco específico 

Gestão do risco 

Risco de liquidez Risco idiossincrático/específico 

        A liquidez corresponde à facilidade e 

velocidade de convertibilidade de ativos em poder 

pelo valor/preço acordado. O risco surge devido às 

incertezas associadas à conversão de ativos em 

meio de troca.  

        As assimetrias de informação e os custos de 

transação podem inibir a liquidez e intensificar o 

risco de liquidez. Estas fricções incentivaram o 

aparecimento de sistemas financeiros 

        O risco idiossincrático é o risco específico 

associado às circunstâncias particulares de um 

setor, projeto, empresa, etc. 

        De modo a protegerem-se deste risco, os vários 

agentes dão prioridade a aquisição de ativos de curto 

prazo sendo menos arriscados, porém menos 

rentáveis.  

        A variada literatura refere a diversificação como 

forma mais eficaz para gerir o risco específico e dão 
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(intermediários e mercados financeiros) 

aumentando a liquidez.  

       A ligação entre liquidez e desenvolvimento 

económico surge porque alguns projetos de alto 

retorno exigem um compromisso de capital a longo 

prazo porem, os aforradores, em algumas 

condições, não gostam de perder o controlo das 

suas poupanças por longos períodos.  

       Assim, se o sistema financeiro garantir liquidez 

nos investimentos de longo prazo, maior será a 

probabilidade de investimentos nos projetos de alto 

retorno. 

também destaque à implementação de tecnologias 

como auxiliar de identificação de ativos de baixo 

risco . 

        

Fonte: Elaboração própria com dados provenientes de Aguiar e Drummon, 2014. 

Com o recente historial económico, as agências de rating ganharam um novo destaque, tendo 

estas a função de realizarem avaliações sobre países, instituições e empresas e atribuem notas de 

risco sobre a capacidade de pagarem as suas dívidas. Para as quatro principais agências de rating a 

classificação não é idêntica. Para a Moody´s a melhor classificação que um país/instituição ou 

empresa pode receber é “Aaa” e a pior “C”. Para a Standard&Poor´s e Fitch a melhor é “AAA” e a 

pior “D”. A escala no seu mínimo significa alta probabilidade de não pagamento das dívidas dentro 

do prazo acordado e, no seu topo, total capacidade de pagamento. 

 

Figura 1 - Rating português atribuído pelas principais agências de rating 

 

 

 

 

 

 

 

 

As agências de notação financeira Fitch e DBRS  avaliaram, em maio do ano de 2019, a 

dívida pública portuguesa em “BBB” com perspetiva estável, enquanto a S&P atribui uma nota de 
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“BBB-“ com perspetiva positiva, o que reflete a possibilidade de uma melhoria na nota atribuída à 

capacidade de crédito de Portugal em breve. Já a Moody's foi a última agência de rating a retirar a 

dívida de Portugal da classificação de "lixo", atribuindo a nota de “Baa3” à divida publica portuguesa. 

Relativamente às restantes agências de rating, já haviam retirado Portugal de um grau de especulação 

ou “lixo”, a Standard & Poor’s (S&P), a Fitch e a DBRS já tinham colocado o país no patamar de 

investimento. 

1.2 Os intermediários e mercados financeiros  

Os mercados e os intermediários financeiros assumem um papel preponderante no 

financiamento das economias. Na verdade, são utilizados os recursos excedentários para aplicações 

que garantem o bom funcionamento da economia e o seu desenvolvimento. No entender de 

Schumpeter (1911), os intermediários financeiros assumem cada vez maior importância e têm a 

capacidade de promover o crescimento económico, que ocorre através da capacidade de identificar 

e direcionar os recursos financeiros. O mercado financeiro tem como função encaminhar fundos de 

agentes que possuem excesso de poupança para outros que necessitam de recursos.  

Esta sustentabilidade do financiamento das economias é abordada no presente ponto, assim 

como os setores em que atuam os sistemas dos financeiros e a estrutura dos seus mercados 

financeiros. 

1.2.1 A sustentabilidade do financiamento 

Portanto, e como já referido anteriormente, o sistema financeiro, através do surgimento de 

instituições e mercados financeiros desempenha o seu papel fulcral na alocação e na mobilização de 

fundos e recursos (poupanças) dos agentes excedentários para os agentes deficitários, podendo 

originar, por exemplo, um investimento sustentável (figura 2). 
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Fonte: Associação Portuguesa de Bancos (2018) 

Através da análise da figura é possível constatar que existem dois tipos de formas de 

canalização de fundos dos agentes económicos excedentários (aforradores) para os agentes 

económicos deficitários (devedores). Estas duas diferentes vias de mobilização têm suscitado algumas 

discussões, havendo variados estudos com vista a uma conclusão: “Qual as melhores economias, as 

assentes em intermediários ou assentes nos mercados financeiros/capitais?”. 

Usualmente, o sistema financeiro é dividido entre intermediários financeiros (bancos, 

seguradora e outras sociedades financeiras) e mercado de capitais (ações, obrigações e outros 

títulos). 

 O sistema financeiro pode ser constituído fundamentalmente por três setores: 

• Bancário (que inclui os bancos, instituições financeiras internacionais, instituições 

parabancárias e autoridades monetárias) que aceitam e concedem empréstimos; 

• Segurador (que inclui os seguros e resseguros) que garante um pagamento em caso de 

ocorrência de uma determinada contingência; 

• Intermediários de valores mobiliários/ setor Financeiro (que inclui bolsa de valores, 

de mercadorias e de derivados) que permite o acesso direto ao mercado (Brito,2019). 

1.2.2 Mercados financeiros  

No que toca aos mercados financeiros, estes podem ser agrupados e estruturados em quatro 

diferentes mercados, de acordo com a natureza da operação, dos seus prazos e intermediários 

financeiros. Esta divisão é composta pelo Mercado Monetário, Mercado de Crédito, Mercado de 

Câmbio e Mercado de Capitais como referem Barros et al (2014). 

Figura 2 - Funcionamento do sistema financeiro 
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Os mercados monetários envolvem operações de curto prazo. Segundo Paulo Nunes (2011), o 

mercado monetário é caracterizado pela interação entre compradores e vendedores por forma a 

determinar o preço da taxa de juro e a quantidade de moeda a ser transacionada. Neste mercado 

participam todos os agentes económicos que procuram ou oferecem moeda, assumindo as 

organizações financeiras (nomeadamente os bancos comerciais) o papel de intermediários. 

Para Schrickel (2000), o crédito é o ato de vontade de alguém disponibilizar temporariamente 

parte de seu património a terceiros, sendo que as parcelas voltam integralmente para o proprietário 

juntamente com as correções monetárias. Portanto, os mercados de crédito englobam as operações 

de financiamento de curto e médio prazo, direcionadas aos ativos permanentes e capital de fundo de 

maneio das empresas. Este é um financiamento concedido pelas entidades de crédito, as quais 

cobram uma taxa de juro pela disponibilização do capital.  

Já os mercados cambiais incluem as operações de conversão de moeda de um país pela de 

outro (compra e venda de moedas convertiveis). Podem ser realizadas operações de curto e longo 

prazo.  

Os mercado de capitais envolvem as operações de financiamento de médio e longo prazo e 

de prazos indeterminados, como as operações com ações; A possibilidade de financiamento nos 

mercados de capitais apenas é possível às empresas que estejam registadas e autorizadas pela 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e desta forma possibilitar a emissão de títulos 

e valores mobiliários com vista à captação de recursos. Keynes (1936) aponta que o desenvolvimento 

do mercado de capitais aumenta a volatilidade dos investimentos e influencia desta forma o volume 

das transações.  

Para Obstfeld (1994), a integração dos mercados financeiros permite aumentar o fluxo de 

fundos, alocando-os de uma forma mais equilibrada, aumentando a difusão dos intermediários 

financeiros internacionais o que, consequentemente, promove o financiamento de infraestruturas, 

reduz as assimetrias de informação, dispersa o risco e aumenta a disponibilidade de crédito. Rusek 

(2004) acrescenta que esta integração pode levar a um aumento dos fluxos de capitais dos países 

ricos para os países pobres.   

Os mercados financeiros dizem-se integrados quando os produtos financeiros com as 

mesmas características de risco apresentam a mesma rentabilidade esperada, independentemente 

do local onde são transacionados. “Os mercados domésticos tendem a uniformizar-se de acordo com 

os sistemas internacionais” (Guiso et al., 2004). 
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 Friedrich et al (2013) consideram que quanto maior a quantidade de fluxos financeiros que 

entram e saem de um país, maior será o seu nível de integração financeira, tendo estes países 

benefícios associados como: 

• Aumento de competitividade das empresas; 

• Aumento de eficiência para as empresas; 

• Redução de custos para os consumidores; 

• Regulação dos mercados (maior supervisão das entidades financeiras, harmonização do 

sistema contabilístico, entre outros); 

Chen e Quang (2004) referem ainda que o aumento de regulação melhora a qualidade das 

instituições financeiras, o que pode significar numa redução de corrupção no sistema financeiro. No 

reverso da medalha, Stiglitz (2000) e Alfaro et al. (2008) destacam algumas desvantagens desta 

integração dos mercados financeiros, entre elas: 

• Maior suscetibilidade a instabilidades e a crises financeiras; 

• Países menos desenvolvidos prejudicarem o sistema financeiro (devido, principalmente à 

corrupção, burocracia e instabilidades políticas) 

1.3 Sistema market-based e sistema bank-based 

Mesmo com o conceito de sistema financeiro a ser apresentado de uma única forma, este 

varia dependendo do país e das suas características (estrutura, nível e dimensão). Na realidade, 

diferentes modelos de sistema financeiros coexistem nas economias modernas. Autores como Brito 

(2009), Levine e Dermirguç-Kunt (2002), classificam os sistemas financeiros dividindo-os em dois 

tipos: os assentes no sistema bancário e os assentes no sistema de mercados de capitais.  

Allen e Gale (2000), classificam os sistemas como sistemas do “tipo alemão”, nos quais 

existe uma predominância da intermediação financeira, e sistemas do “tipo americano”, nos quais a 

desintermediação financeira e o papel dos mercados de capitais predominam. Japão, França e a já 

referida Alemanha, são alguns exemplos de países segundo os quais os bancos são o núcleo do 

sistema financeiro e os maiores impulsionadores do desenvolvimento financeiro. O Reino Unido e os 

Estados Unidos da América são exemplos de países onde o maior impulsionador do desenvolvimento 

financeiro e o consequente crescimento económico, são os mercados de capitais. 
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1.3.1 Sistema bank-based  

A intermediação financeira como fator de crescimento económico assenta a sua atividade em 

diferentes áreas de intervenção, que podem ser sintetizadas, com base na literatura económica, da 

seguinte forma: alocação eficaz de recursos, mobilização das poupanças, redução de custos de 

recolha de informação, redução de custos de supervisão de projeto de investimento e diversificação 

de riscos; 

A alocação eficaz dos recursos advém da seleção de projetos de investimento, sendo este um 

dos mais importantes papeis desempenhados pelos intermediários financeiros. O processo da seleção 

de projetos mais rentáveis, através da avaliação e a seleção de projetos com uma relação 

risco/retorno mais favorável, dá origem a uma melhor locação de recursos do que se não houvesse 

essa avaliação e seleção (Greenwood e Javanovic, 1990).No entanto, autores como Tsuru (2001) e 

Stiglitz (1985), defendem que nem sempre o financiamento bancário é sinonimo de investimentos 

rentáveis e que uma subida das taxas de juros podem dar origem a problemas de seleção. Uma 

relação próxima entre os credores e as empresas financiadas podem reduzir o custo de capital e dar 

origem a investimentos para além do conjunto de projetos rentáveis geridos pelas empresas 

financiadas. Nos casos de uma subida da taxa de juro, o aumento do custo de capital reduz a 

rentabilidade de projetos com menos risco levando à seleção por parte dos bancos, com vista a um 

aumento de retorno, de projetos com maior risco. Com isto, pode ocorrer uma instabilidade do 

sistema financeiro, e em casos extremos, pode levar ao racionamento de crédito a projetos menos 

risco/retorno.  

A mobilização de poupanças nas economias é outro mecanismo de transmissão entre a 

intermediação financeira e o crescimento económico assumindo este um papel essencial dos 

intermediários financeiros. Esta mobilização de recursos permite investimentos em maior escala e 

também, nas óticas de Sirri e Tufano (1995), o aproveitamento de economias de escala através da 

alocação de poupanças nos investimentos onde estes existem, dando origem a um aumento da 

rentabilidade dos capitais investidos. 

Outro instrumento de transmissão resulta do facto de os intermediários financeiros 

possibilitarem, em vez dos próprios investidores terem que obter as competências necessárias para 

a avaliação de projetos e tratamento de informação recolhida, uma redução de custos na recolha de 

informação na avaliação de projetos de investimentos e estabelecer relações próximas de longo prazo 

entre os intermediários e as empresas. Para Sharpe (1990), estas relações de proximidade 
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possibilitam a redução de discordâncias de informação, diminuindo as restrições ao investimento 

externo e melhorando a alocação de recursos. Assim, os intermediários financeiros potenciam o 

desenvolvimento financeiro com a redução de custos de transação, permitindo esta redução uma 

especialização no desempenho de atividades nas economias envolventes (inovação). 

Após a recolha de informação é necessário um acompanhamento/supervisão dos projetos de 

investimentos, onde os intermediários financeiros desempenham um papel importante (quer por 

interesses próprios como por interesses dos seus clientes). Surge assim o penúltimo mecanismo de 

permuta entre a intermediação financeira e o crescimento económico apresentado nesta revisão de 

literatura: a redução de custos de supervisão e fiscalização de projetos de investimento.  Vários 

autores defendem que a disciplina e monitorização pós-financiamento por parte dos intermediários 

financeiros são menos rigorosos do que a prestada pelos agentes nos mercados de capitais. À parte 

deste paralelismo, Dewatripont (1995) refere que a intermediação pode levar a um excesso de 

incentivo ao financiamento às empresas, mesmo que estas apresentem prejuízos. Tsuru (2000) 

acrescenta que esta relação próxima, entre empresas financiadas e credores, podem originar 

ambientes menos competitivos e criadores de barreiras a novos concorrentes devido a compromissos 

e relações assumidas entre eles. 

Por fim, o mecanismo que exclusivamente os intermediários financeiros usufruem na gestão 

de risco, a diversificação de projetos de investimento. Esta diversificação permite uma redução de 

risco, ao contrário do que permite os mercados de capitais, isto é, através do investimento em projetos 

de diferentes níveis de rentabilidade esperada possibilita a mitigação e redução do risco. Allen e Gale 

(1997) vincam o papel dos intermediários financeiros na diversificação de riscos através de processos 

de gestão de provisões e reservas no médio e longo prazo. 

1.3.2 Sistema market-based  

No caso dos mercados financeiros, exclusivamente os mercados de capitais, a literatura 

económica centra-se em dois principais mecanismos de transmissão entre o crescimento económico 

e o desenvolvimento dos mercados financeiros, sendo eles: a redução do risco de liquidez e a 

mobilização de poupança. 

Em relação à  gestão do risco de liquidez, o mercado bolsista desempenha um papel importante 

para o crescimento económico dado que é possível, no mercado de capitais, vender os ativos 

facilmente caso os detentores queiram aceder às suas poupanças ou alterar a sua carteira e assim, 
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as empresas não perdem o acesso ao investimento efetuado pelos investidores iniciais, como referem 

Ovat (2012), Mazur e Alexander (2001). De facto, mercados mais líquidos podem potenciar o 

investimento a longo prazo, como enfatiza Levine (1997), realçando a importância desempenhada 

pelos mercados de capitais no financiamento de projetos durante a revolução industrial. Caporele et 

al (2005) argumentam que um mercado bolsista ativo e bem organizado pode contribuir para a 

modificação do padrão da procura de moeda podendo gerar uma maior liquidez.  

Porem, o aumento de liquidez também pode ter efeitos perversos, afetando o crescimento 

económico negativamente, isto devido à facilidade que os investidores têm em vender a sua parte, 

diminuindo o sentido de compromisso dos investidores no longo prazo e o incentivo à constante 

aquisição de informação sobre as empresas (Levine, 2002 e Ovat, 2012). Embora exista um aumento 

de rentabilidade dos capitais, isto poderá conduzir a uma redução da poupança, acarretando 

consequências negativas para o crescimento económico (Levine, 1997; Lerhavi e Srimvasai, 1969). 

Relativamente ao seguinte mecanismo identificado pela literatura, Matadenn e Seetanah (2015) 

comentam que a mobilização de poupanças via mercado bolsista tem impacto no desenvolvimento 

económico, devido a uma alocação de recursos eficientemente aprimorada, permitindo assim serem 

adotadas novas tecnologias fomentando o crescimento. Comparativamente aos créditos bancários, o 

mercado de capitais possui, como fontes alternativas de financiamento das empresas, a emissão de 

ações e obrigações. 

A mobilização de poupanças conduz, por sua vez, ao aumento da taxa de poupança, visto que 

disponibiliza aos indivíduos um instrumento financeiro adicional, de acordo com as suas necessidades 

de liquidez e com a sua atitude relativo ao risco (Levine e Zervos,1998). 

Como já referido, os mercados de capitais permitem uma redução do risco de liquidez em 

projetos de longo prazo, vincando assim a importância destes mercados no financiamento de projetos 

de maior risco. Thiel (2001) destaca a importância dos mercados de capitais nos EUA, durante os 

anos 90, no financiamento de empresas de vários setores, estando assim ligado ao crescimento atual 

dos EUA. 

Na supervisão e fiscalização de projetos de investimento, como identificada anteriormente, os 

mercados de capitais evidenciam uma desvantagem comparativa à intermediação financeira. 

Enquanto que na intermediação financeira a monitorização é desempenhada por um conjunto de 
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instituições, nos mercados de capitais esse acompanhamento é realizado pelos numerosos 

investidores.  

Em suma, e pela conceção de Levine e Demirgüç-Kunt (1999), os contratos, mercados e 

intermediários financeiros emergiram para atenuar as imperfeições do mercado e prestar serviços 

financeiros com a finalidade de reduzir os custos de transação e a assimetria de informação. Ao 

desempenhar as suas funções de forma eficiente, o sistema financeiro irá estimular o crescimento 

económico independentemente de ser assente nos bancos ou nos mercados. 

1.3.3 O impacto da estrutura do sistema financeiro no crescimento  

Considerando as diferentes estruturas do sistema financeiro importa agora realçar o impacto 

de cada uma delas no crescimento económico, considerando que existem diferenças na sua dinâmica 

de financiamento da atividade económica. Portanto há consciência de que existem diferenças 

significativas e que os sistemas financeiros evoluem ao longo do tempo. Tendo por base estas 

diferenças, é inevitável fazer um ligação ao impacto que cada tipo de sistema financeiro terá no 

crescimento económico, desencadeando vários estudos na procura de resposta à questão levantada 

por Levine e Demirguç-kunt (2002): ”Bank-Based or Market-Based Financial Systems: Which is 

better?”. No entendo, após vários trabalhos empíricos que compararam os dois sistemas, não existem 

evidencias claras de supremacia de um sistema em relação ao outro. 

 Outros estudos surgem evidenciando a importância na coexistência dos dois sistemas. 

Autores como Stulz (2000) e Thiel (2001), argumentam que a existência de mercados de capitais 

desenvolvidos permite aos bancos, enquanto investidores, limitar a exposição a determinadas 

empresas e setores reduzindo assim o risco para o sistema financeiro. Esta coexistência da 

intermediação financeira e dos mercados de capitais desenvolvidos aumenta a concorrência do 

sistema financeiro, levando a uma redução de custos de transação, que poderá levar a um aumento 

na rentabilidade dos capitais investidos e consequentemente o aumento no investimento. Thiel 

(2001), salienta ainda a importância da capacidade de evolução e adaptação do sistema financeiro 

face às necessidades reais da economia, dando como exemplo a importância do capital de risco para 

estimular o investimento em setores de maior risco/retorno e elevado potencial de crescimento. 

 Tentar compreender se as economias que mais crescem são aquelas cujo sistema financeiro 

é mais orientado para o mercado de capitais, em que as empresas têm a propriedade do capital 

disperso pelo publico em geral ou, se pelo contrario, são as economias que se baseiam num sistema 
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financeiro com utilização de empréstimos, com maior concentração de controlo nas instituições 

financeiras é inconclusiva, não existindo evidencias de uma supremacia de um em relação ao outro 

tipo de sistema. 

 Se por um lado vários economistas defendem que o sistema assente na banca permite uma 

melhor mobilização de poupanças, identificar bons investimentos (oportunidades) e exercer um maior 

controlo sobre as empresas e gestores, por outro, autores como Levine e Demirguç-kunt (2002) 

ressaltam as vantagens do sistema de mercados, permitindo uma maior alocação de capital (para 

empresas de investigação e desenvolvimento, principalmente) e fornece diversas ferramentas de 

gestão de risco e mitigação dos problemas associados com os bancos que podem ser excessivamente 

poderosos. 

 Nieuwerburgh et al. (2006) afirmam que o sistema financeiro é importante para o crescimento 

económico por várias razões, como por exemplo: no caso de inexistência de mercados financeiros, 

os investidores enfrentarão choques de liquidez, sendo forçados a desistir dos seus investimentos de 

longo prazo. Isto conduziria a períodos de pouca liquidez no mercado, o que levava à diminuição do 

investimento e o abrandamento ou regressão do crescimento económico. 

1.3.4 Vantagens/desvantagens dos diferentes sistemas financeiros 

Perante esta comparação, entre os dois tipos sistemas, não é possível que se constitua um 

indicador de qual é o melhor sistema no estímulo do crescimento económico uma vez que cada um 

dos sistemas possui as suas vantagens e desvantagens. Se por um lado, os sistema financeiros 

assentes predominantemente em bancos, possuem alguns aspetos positivos, como a recolha e 

tratamento de informação de empresas e gestores e assim permite uma melhor alocação de recursos 

que, com um reduzido custo de monitorização, aumenta a execução de investimentos lucrativos, por 

outro este tipo de sistema financeiro pode apresentar algumas desvantagens, principalmente grandes 

bancos, como o problema de “too big to fail”, isto é, empresas (geralmente instituições financeiras) 

que alcançaram um tamanho e relevância significativo no mercado e possuem um elevado nível de 

interconexão ao resto da economia e que, por isso, são sistemicamente importantes demais para 

falirem. No caso de uma dessas empresas entrasse em colapso os prejuízos ameaçariam contagiar 

toda a economia, prejudicando o bom funcionamento dos demais agentes (crise financeira de 2008), 

além disso, grandes bancos também podem, devido às longas relações com dada empresa, ocultar 

informação. 
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No caso dos sistemas financeiros predominantes em mercados, Levine e Demirguç-Kunt 

(2002) declaram que, entre outros aspetos positivos, este tipo de sistema financeiro facilita a 

aquisição de informação a investidores de várias empresas, melhora a gestão de risco e estimula a 

inovação tecnológica. Mais recentemente e de modo a gerar maior liquidez, o agente económico 

estado através da venda de títulos da divida publica do seu país no mercado de capitais consegue 

obter financiamento para fazer face ao défice orçamental. Este mercado é muito dinâmico nos países 

da zona euro, mas quando descontrolado pode levar ao excessivo endividamento do estado e a um 

problema geracional, isto é, o compromisso de dívida ser feito pelas gerações atuais, enquanto que 

o pagamento dessa mesma dívida irá ser feito pelas gerações futuras. Outras desvantagens presente 

na literatura prendem-se com o excesso de informação que pode desencorajar os investidores, assim 

como a falta de controlo pode traduzir-se numa maior probabilidade de insucesso (como a venda de 

ações a baixos preços). 

Por fim, e em modo de síntese, é apresentado um quadro resumo com algumas das principais 

vantagens e desvantagens do sistema financeiro bank-based e market-based.  

Tabela 2 - Síntese das vantagens e desvantagens dos dois sistemas financeiros 

 Bank-based Market-based 

 

Vantagens 

• Melhora a alocação de capital e 

governança corporativa; 

• Torna o investimento mais eficiente; 

• Cria economias de escala; 

• Métodos de produção e eficiência 

de menor custo; 

• Promove a inovação e avanços 

tecnológicos; 

• Liberdade económica; 

 

Desvantagens 

• Pode impedir a inovação; 

• Possibilidade de conluio, como por 

exemplo através das longas relações 

entre intermediários e cliente ou 

empresa; 

• Fraco nas economias em que os 

mercados estão bem desenvolvidos e 

possuem fortes direitos dos acionistas; 

 
• Cria distorção de investimentos; 

• Pode ser instável; 

• Promove as desigualdades sociais 

e econômicas; 

Fonte: Elaboração própria com dados provenientes de Levine & Demirguç-Kunt (2002). 

Contudo, e geograficamente falando, das economias onde se socorrem exclusivamente dos 

mercados de capitais (economias market-based) destacam-se as economias dos Estados Unidos da 

América e do Reino Unido. Já a intermediação financeira (sistema financeiro bank-based) é 
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predominante na zona euro e é esperado que esta dinâmica não diminua dada a quantidade e 

diversidade das unidades tradicionais de financiamento, como o caso da banca.   

1.4 A Inovação financeira e o seu impacto nos sistemas financeiros 

 Todos os setores económicos têm sido melhorados pela inovação, particularmente o setor 

financeiro cuja atividade é suportada atualmente por mecanismos de intermediação financeira que 

privilegiam o sistema de transferências. No entanto, a inovação financeira estende-se por diversas 

atividades do sistema financeiro, nomeadamente através dos cartões de debito, dos cartões de 

crédito, etc. 

 Este ponto abordará a importância da inovação financeira para o crescimento económico 

considerando cada um dos sistemas de financiamento: bank-based e market-based. 

1.4.1 A inovação e o crescimento económico  

 Como já analisamos, os sistemas financeiros servem uma função primaria: facilitar a alocação 

de recursos, através do espaço e do tempo, num ambiente incerto (Merton e Bodie,1995). De modo 

a organizar a vasta literatura relativa às finanças e à atividade económica, Levine (1997) decompôs 

esta função primaria em cinco funções básicas. Portanto, e relembrando as cincos funções básicas 

desempenhadas pelo sistema financeiro já previamente analisadas, de acordo com a extensa 

literatura, estas permitem ao sistema financeiro: 

1) Facilitar a negociação, cobertura, diversificação e agregação de risco; 

2) Alocar recursos; 

3) Monitorizar gestores e exercer um controlo corporativo; 

4) Mobilizar economias; 

5) Facilitar o intercambio de bens e serviços. 

No entanto, Levine não considera que estas funções desempenhadas pelo sistema financeiro 

sirvam com um estímulo direto ao crescimento económico. O autor acrescenta que, devido às 

necessidades especificas do mercado, surgiu a necessidade de originar mercados e intermediários 

financeiros que forneçam as cinco funções básicas que, servindo-se de dois canais, estimulem o 

crescimento económico. Levine (1997), Aguiar e Drummond (2004) apresentaram dois canais que, 

no exercício das funções do sistema financeiro, estimulam o crescimento económico, sendo eles: a 

acumulação de capital e a inovação tecnológica. 
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Figura 4 

A acumulação de capital afeta o crescimento económico visto que o sistema financeiro ao 

agregar e mobilizar um maior volume de capital irá permitir um maior investimento, estimulando 

assim (diretamente) o crescimento económico. Alienado à capacidade de o sistema financeiro agregar 

e mobilizar poupanças de vários aforradores, a inovação tecnológica integra uma maior eficiência 

quer na gestão do risco, na produção e especialização tecnológica, aumentando a produtividade. Se 

por um lado a acumulação de capital permite a incorporação de inovação tecnológica através, por 

exemplo, da aquisição e introdução de novos equipamentos (Aguiar e Drummond,2014), por outro, 

a inovação tecnológica permite novas atividades inovadoras de risco com uma maior especialização 

tecnológica. Assim, é possível aumentar o acesso aos melhores serviços financeiros devido ao baixo 

custo temporário e melhoraram a eficiência da atividade inovadora 

que consequentemente estimula o crescimento económico (Levine e 

King,1993b). 

Portanto, o Sistema Financeiro através do desempenho das 

suas funções, nomeadamente, agregando e mobilizando recursos 

para investimentos mais produtivos (acumulação de capital) e a 

gestão eficiente de risco, permitirá realizar investimentos com maior 

nível especialização tecnológica (invocação tecnologia) que irão 

impulsionar o crescimento económico. Como ilustra a figura 3, as 

cinco funções básicas decompostas por Levine (1997) alienadas aos 

canais estimuladores, possibilitam a impulsão do crescimento 

económico.   

Figura 3 – Mecanismo de 
impulsão do crescimento 

económico 

Fonte: Esquema apresentado 
por Levine no estudo de 1997. 
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1.4.2 A inovação financeira e o seu impacto no sistema bank-based 

A inovação financeira ocorre quando existe lançamento de novos produtos/serviços ou a 

criação de uma nova forma de oferecer produtos já existentes. Estas inovações flexibilizam a estrutura 

dos balanços das instituições financeiras tanto no lado do ativo quanto do passivo. 

No decorrer do tempo, o sistema bancário, de modo a obter vantagem competitiva em relação 

à elevada concorrência, devido ao rápido surgimento de novas instituições, incorporou inovações nas 

suas operações de modo a acompanhar as necessidades do mercado, originando maiores 

oportunidades de lucro e assim superiorizando-se à vasta concorrência. Com os avanços tecnológicos, 

as atividades dos bancos comerciais mudaram significativamente devido, em grande parte, aos 

avanços nas telecomunicações e na tecnologia da informação como realçam Frame e White (2009).  

 Apenas a partir da década de 90 surgiram os softwares e equipamentos de comunicação que 

depois, estimulada pela avanço da internet e de computadores melhorados, possibilitou que os 

avanços tecnológicos se propagassem e assim contribuíssem para o desenvolvimento de novos 

produtos e serviços. A utilização desta rede aberta e pública (a internet) tem ainda hoje, nos dias 

atuais, permitido disponibilizar os produtos e serviços bancários de forma fácil e sem custos para os 

clientes ou para clientes alvos (Albertin, 1998). Portanto, a tecnologia da comunicação e informação 

juntamente com a desregulamentação financeira, possibilitaram a globalização dos mercados 

financeiros viabilizando o acesso fácil e rápido aos serviços e produtos bancários em qualquer parte 

do mundo (O’ Brien e Keith, 2009). 

1.4.3 O impacto da inovação financeira no sistema market-based 

A inovação nos mercados financeiros, principalmente devido ao aparecimento de novas 

tecnologias, produziu diversos impactos na estrutura de processos financeiros de apoio à atividade 

económica. Desde os anos 90, os mercados financeiros foram acompanhando as inovações 

tecnológicas que, quando incorporadas de acordo com as oportunidades e necessidades do mercado, 

conferiam-lhes várias vantagens. 

O colunista Bruno Chincoa (2018) enumera algumas inovações incorporadas nos mercados 

financeiros. Uma das inovações referida pelo autor é identificada como blockchain, isto é, uma 

infraestrutura que permite negociação direta entre pessoas sem haver a necessidade de envolvimento 

por parte de um intermediário financeiro, como por exemplo no auxílio nas transações com moedas 

virtuais, como o bitcoin. Portanto, no mercado financeiro o blockchain pode ser utilizado de diversas 
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formas, como em transferências internacionais, sem intermediários e permissões, reduzindo os 

custos e agilizando a operação (Wittel, 2017). 

Outra incorporação relevante identificada por autores como Wittel (2017) e Bruno Chincoa 

(2018) foi a inovação denominada por Computação Cognitiva, ou seja, simulação do pensamento 

humano tendo como auxílio um modelo automatizado por um computador. Por outras palavras, 

através desta nova tecnologia, um computador pode realizar o trabalho de um consultor/analista, 

determinando o perfil do investidor (avesso/conservador, moderado ou amante ao risco), quais as 

decisões certas e também indicar o investimento certo para cada um dos perfis. 

Big Data Analytics é outra das inovações incorporadas, sendo esta a recolha e 

armazenamento de dados que posteriormente é analisada de modo a oferecerem serviços 

personalizados. A rede neural, mais uma inovação incorporada, consiste na criação de uma 

inteligência artificial com a capacidade de avaliar uma grande quantidade de dados com uma maior 

rapidez e precisão. No mercado financeiro a rede neural tem a função de analisar a grande quantidade 

de dados de forma inteligente, ajudando na análise de crédito a partir dos dados financeiros pessoais 

e na análise de riscos, tanto para investimentos como para créditos pessoais (Bruno Chincoa,2018). 

Wittel (2017) acrescenta mais algumas inovações no mercado financeiro, sendo elas 

apelidadas por este como: Fintechs, Aplicações (apps) e o Pop trading. A primeira inovação possui 

serviços muito semelhantes às do banco, como cartões de crédito, empréstimos, seguros, entre 

outros, de uma forma personalizada, com alta mobilidade e facilidade de acesso. 

No seguimento da inovação apresentada anteriormente, aparecem as aplicações, tendência 

já seguida pelo setor bancário que aliado à Big Data Analytics, inovação já previamente apresentada, 

oferecem serviços de muita qualidade e personalizados de acordo com as necessidades de cada 

cliente. Já o Pop trading firms, muito frequente nos EUA, consiste na aplicação do capital próprio das 

empresas de modo a obter lucro. Esta aplicação é feita pelos traders (investidores do mercado 

financeiro) e estes têm uma grande liberdade de escolha na forma do investimento. 

Capítulo II: Os fatores de crescimento e o seu financiamento 

O investimento é o principal fator que justifica a interdependência entre o sistema financeiro 

e o crescimento económico que é essencial para prover a atividade económica. Porém, e como iremos 

abordar no próximo capítulo, o crescimento económico é influenciado e determinado também por 
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outras variáveis, como o capital humano, a política fiscal, a taxa de inflação, entre outras, como 

argumentam King & Levine (1993), Castro (2006), Asante (2010) e Augusto (2010).  

2.1 Determinantes do crescimento económico 

O crescimento económico é um processo complexo que, ao longo da literatura e dos vários 

estudos, incluem determinantes como o capital humano, o investimento, a política fiscal, a inflação, 

o comercio externo e a instabilidade/estabilidade política, entre outros determinantes. 

Capital humano: Num estudo de autoria de Barro (1991), foi possível identificar uma relação 

(positiva) entre a taxa de crescimento real do PIB per capita e o capital humano, assumindo-se assim 

como um fator preponderante na explicação do crescimento económico. 

Investimento: Vários são os modelos que destacam o papel fulcral do investimento na explicação 

do crescimento económico dos países. Asante (2000) destaca esta importância na incorporação do 

investimento nos modelos explicativos do crescimento económico dado que,  quando se verifica 

variações no investimento, é notório efeitos consideráveis na atividade económica e, 

consequentemente, no crescimento económico de longo prazo, sendo também uma ferramenta 

utilizada pelos investigadores na explicação dos diferentes desempenhos económicos dos países, 

comparando-os com países de diferentes níveis de desenvolvimento (Levine e Renelt,1992). 

Comercio externo: A literatura relacionada com o papel do comercio externo no crescimento 

económico aponta à ideia de que economias mais voltadas para o exterior (maiores níveis de 

exportações) tendem a culminar num crescimento económico mais rápido, isto é, quanto maior forem 

as exportações maior será o crescimento do país (Bhamani-Oskooee et al, 1991). Este tema tem sido 

alvo de longos debates, mais particularmente nos últimos dois séculos, contribuído com novas 

determinantes na explicação do crescimento económico como o peso das exportações somadas às 

importações (abertura da economia) no PIB. 

Política fiscal: Sobre a política fiscal, várias teorias sugerem que esta pode ter efeitos importantes 

no crescimento económico de longo prazo. Vários estudo têm como seu foco principal averiguar a 

influencia que, por exemplo, os impostos e as despesas têm no crescimento de uma economia. 

Existem autores que defendem que a redução dos impostos sobre o trabalho e o capital podem 

acelerar o crescimento económico de longo prazo. Castro (2006) defende que uma expansão da 

dimensão do setor publico pode ser prejudicial ao crescimento, retardando-o.  
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Portanto, através da literatura existente é possível verificar uma forte relação entre o crescimento 

económico e a política fiscal, visto que, por um lado, os países em desenvolvimento dependem dos 

impostos sobre o comercio internacional, por outro, o imposto sobre o rendimento é mais importante 

nos países desenvolvidos (Easterly e Rebelo, 1993). 

Inflação: A análise da relação entre a inflação e o crescimento económico é controverso. Estudos 

como o de Levine e Renelt (1992) constataram que os países que se desenvolveram mais 

rapidamente tinham as taxas de inflação mais baixas do que as dos países em desenvolvimento, 

porem a controvérsia mantém-se ao longo da literatura quer teórica quer empiricamente. A 

manutenção de uma taxa de inflação baixa, uma política monetária adequada fomentando um 

ambiente financeiro estável, estimulam o crescimento económico. 

Instabilidade/estabilidade política: Os vários estudos que correlacionam a instabilidade política 

e o crescimento económico possuem conclusões consensuais. As várias variáveis/acontecimentos 

originários das instabilidades políticas tem um impacto reverso no crescimento económico, ou seja, 

verifica-se a existência de uma relação inversa entre estas variáveis e o crescimento económico (Barro, 

1991). 

A estrutura sistema financeiro: Esta relação é um dos principais objetivos desta dissertação, 

analisando o impacto do setor financeiro na taxa de crescimento económico. Esta relação tem sido 

alvo de vários estudos, possuindo uma vasta literatura movida pelo crescente interesse suscitado 

também pela recente crise financeira. Da vasta literatura destaca-se Levine (1993), que conclui, após 

estudo levado a cabo por King e Levine (1993), que o setor financeiro contribui significativamente 

para o crescimento económico. Porém existem estudos elaborados que possuem outras conclusões, 

aludindo à recente crise financeira de 2008 como um impacto negativo do desenvolvimento financeiro 

(Cecchetti e Kharroubi,2012). 

2.2 A poupança e o crescimento económico 

A poupança interna de um país desempenha um papel chave no desenvolvimento financeiro dos 

países, isto devido ao facto de esta ser a principal fonte de recursos para o financiamento do 

investimento, uma vez que é através dela que se possibilita a acumulação de capital que aliada à 

inovação e especificação tecnológica entre outros, estimula o crescimento económico. 

“A taxa de poupança mede a parte do rendimento disponível que não é utilizado em consumo 

final, sendo calculada através do rácio entre a poupança bruta e o rendimento disponível, ajustado 
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com a variação da participação líquida das famílias nos fundos de pensões” (Portal economia e 

finanças, 2019) 

 Como já abordamos, o sistema financeiro (mercados e intermediários financeiros), através 

das suas instituições, canalizam as poupanças dos aforradores para os agentes que desejam investir. 

O impacto do desenvolvimento do sistema financeiro na taxa de poupança possui opiniões diversas e 

discordantes, contribuindo por vezes para o seu aumento e, outras vezes, para a diminuição da taxa 

de poupança. 

 Startz (1998) identificou que um aumento na taxa de juro pode ter efeitos diversos na 

poupança. Se por um lado a taxa de juro mais alta torna a poupança mais atrativa, visto que irá 

aumenta o rendimento futuro da poupança, no reverso da medalha, o volume de poupanças poderá 

diminuir visto que não é necessário poupar tanto, como no caso de uma taxa de juro baixa, para se 

obter elevados níveis de remuneração futura. Portanto, a relação estabelecida entre a taxa de juro e 

o investimento é também alvo de incongruências. Para Pavelescu (2009) o aumento da taxa de juro 

causa um efeito de abrandamento ou “travagem” ao investimento devido ao aumento dos custos do 

investimento, constituindo-se assim numa adversidade ao investimento.  

Ou seja, o sistema financeiro, através de todos os mecanismos destacados anteriormente e 

na literatura adjacente (como a: alocação eficaz de recursos, mobilização de poupanças, redução de 

custos de recolha de informação, redução de custos de supervisão de projeto de investimento e 

diversificação de riscos), salienta o papel do financiamento das economias como uma das fontes 

sustentáveis para o crescimento económico. Portanto, o financiamento das economias, tendo ou não 

por base as poupanças, possui um papel importante nas evoluções económicas, destacando-se o 

financiamento das pequenas e médias empresas (PME’s). 

Autores como Luzio (2015), defendem que estas empresas possuem uma relevância fulcral 

na sustentabilidade económica e na consequente empregabilidade. Porém, estas devido às suas 

reduzidas dimensões e volumes de negócios, possuem níveis de exportações baixas, estando assim 

muito expostas às crises económico-financeiras, como a de 2008, e à deterioração das condições de 

financiamento. 

 Kaya et al. (2014) acrescenta que devido às dimensões reduzidas das empresas, estas têm 

o acesso ao mercado de capitais muito dificultado, dependendo exclusivamente dos intermediados 

bancários para a obtenção de financiamento. É então, que entra o poder político como um agente 
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preponderante no acesso ao financiamento por parte das PME’s. Este impacto no emprego, no 

investimento,  na inovação e no consequente crescimento económico tem vindo a ganhar maior 

destaque, aumentando a atenção da parte governativa das economias desde que a crise económico-

-financeira despontou. Relativamente aos diferentes níveis de desenvolvimento dos sistemas 

financeiros, nas economias emergentes e/ou países que não possuam sistemas financeiros 

desenvolvidos, torna-se fundamental o relacionamento entre o setor financeiro e a performance 

económico financeira. Ou seja, as PME’s devem possuir níveis de confiança aceitáveis de modo a que 

os sistemas financeiros lhe cedam os financiamentos e reduzam o máximo de condições de acesso 

(desburocratização) ao financiamento (Silvia e Braga, 2014) 

Em termos teóricos, numa economia fechada, o PIB é definido por: 

  Y =C+I+G  , em que Y=PIB, C=Consumo e G=Despesas do governo 

Se resolvermos em ordem a I (investimento), resulta: 

    I =Y-C-G……………………….                      

Com isto e, numa económica fechada, tudo o que sobrar do consumo é considerado Poupança 

(S). Portanto: 

  S =Y-C-G  , ou seja, I=S 

No entanto, este modelo deixa de fora as exportações e as importações. Portanto, numa 

economia aberta, temos que ter em conta a balança comercial (X-M). Ou seja: 

  Y=C+I+G+(X-M) , reorganizando e substituído (S=I) temos: 

  S =(Y-C-G)+(X-M)…………..      

É possível estar perante duas situações: 

• Superavit orçamentário: o governo possui maiores receitas do que despesas; 

• Défice orçamentário: o governo possui mais gastos do que receitas; 

Podemos ainda ter:  

  Y-C-G=I+(X-M)  , sendo S=Y-C-G, resultando em:   

  S= I+(X-M)…………..……..     

Portanto, a poupança nacional líquida é igual à balança comercial. 
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2.3 O impacto da crise financeira no crescimento económico  

A crise que se desencadeou nos EUA em 2007, no mercado imobiliário, foi o reflexo da evolução 

ascendente do endividamento das famílias e do crédito malparado nas instituições financeiras. O 

alastramento da crise do sistema financeiro para a economia real deveu-se à globalização e a 

crescente integração dos mercados de capitais, alastrando-se assim dos EUA para o resto do mundo 

em 2008. Acabou por se evitar a falência geral do sistema financeiro, que poderia ter consequências 

mais dramáticas que a crise de 1929. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados provenientes do Wolrd Bank 

Vários artigos e noticias publicadas, como por exemplo o “Financial Tomes” (2008), explicam 

que os bancos norte americanos titularizavam os créditos concedidos de alto risco (transformavam 

esses créditos em títulos), que depois eram postos à venda a instituições americanas, europeias e 

asiáticas. Porém, o principal problema foi que com o incumprimento desses créditos os valores reais 

dos títulos caíram para zero, provocando várias falências de bancos, como por exemplo, a falência 

dos “Leman Brothers” (em 2008), um dos maiores bancos dos EUA, e quebras bolsistas de 

instituições financeiras por todo o mundo, como por exemplo a “AIG” (American International Group 

Inc.).  

Portanto, a crise originária nos Estados Unidos expandiu-se e teve, e ainda tem, repercussões 

na economia real a nível mundial. Várias economias foram afetadas, particularmente as da União 

Europeia que, devido à ineficiente performance do sistema financeiro conduziu à especulação, 
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Figura 4- Evolução do PIB nos Estados Unidos (%)
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desconfiança e desencorajamento à poupança por parte dos seus clientes que, consequentemente 

levou à redução do investimento e à estagnação das economias (figura 5). 

 

Fonte: Elaboração própria com dados provenientes do Wolrd Bank 

Este alastramento às principais potências mundiais resultou em taxas de crescimento do PIB 

negativas, culminando, em 2009, num registo mundialmente histórico.  Estados Unidos da América, 

Zona Euro e Japão, principais blocos mundiais, foram economias que mais sentiram o impacto desta 

crise financeira, isto devido à dependência existente do sistema financeiro. 

 

Fonte: Elaboração própria com dados provenientes do Wolrd Bank 
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Aquilo que era uma crise financeira transformou-se então numa crise económica e, a partir de 

2010, a crise das dívidas soberanas levou mesmo a resgates à Grécia, Irlanda, Chipre e Portugal 

(Figura 7). 

 

Fonte: Elaboração própria com dados provenientes do Wolrd Bank 

Esta política de crédito resultou da falta de controlo e a crescente desregulação financeira, 

baseando-se em mercados autorregulados que permitiam decisões de alto risco que se vieram revelar 

desastrosas. Com vista nas funções desempenhadas pelo sistema financeiro é possível estabelecer 

uma ligação entre o sistema financeiro e a crise financeira de 2008. 

Custos reduzidos e facilidade nas transações: como já foi abordado, o sistema 

financeiro permitiu uma maior facilidade no que toca às transações de bens, serviços e capitais em 

mercados globalizados, levando a uma rápida e inevitável propagação da crise. A grande liberdade 

de circulação de capitais permitiu a internacionalização de várias empresas, principalmente de 

bancos, que ficaram cada vez mais interligados e com participações em vários mercados, como por 

exemplo e já falando anteriormente, a “Lehman Brothers”. 

Excesso/escassez de liquidez: a grande facilidade de acesso ao crédito gerou um excesso 

de liquidez, créditos esses de taxas de juros baixas, fazendo com que fossem atribuídos créditos de 

alto risco sem as devidas garantias e que, consequentemente permitiram também investimentos de 

alto risco. Com o crédito de risco concedido a devedores que não ofereciam garantias suficientes para 

beneficiar da taxa de juro mais vantajosa- segmento subprime, o nível de incumprimento das 

prestações bancarias aumentou. 
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Após a crise se instalar e com o aumento da desconfiança no mercado interbancário, o sistema 

financeiro tornou-se incapaz de gerir a escassez de liquidez. Portanto, o pânico provocado pela onda 

de falências de bancos levou ao congelamento do crédito no mercado interbancário, levando vários 

bancos a terem graves problemas de liquidez. Com isto verificou-se uma grande diminuição dos 

preços de ativos que ainda não tinham sido afetados pela crise, devido à obrigação que os bancos 

foram sujeitos, levando a uma grande quantidade de vendas, diminuído o preço destes ativos. 

Avaliação dos investimentos: as realizações de investimentos de elevado risco, devido 

especialmente às deficientes avaliações levadas a cabo pelas agências de rating, conduziram a um 

sistema financeiro complexo e “inchado”. A subavaliação do risco e o excesso de confiança nas 

agências de rating levaram a que estas fossem alvos de várias e duras críticas relativamente à 

metodologia utilizada na avaliação de riscos e, devido a avaliações pagas pelas entidades que 

detinham os ativos sujeitos à avaliação, aos conflitos de interesses (Fundação Robert Schuman,2011). 

Supervisão e regulação: O ineficiente acompanhamento e regulação do sistema financeiro, 

especialmente bancos não comerciais e outras instituições financeiras semelhantes (Bancos de 

investimentos, Fundos de investimento, etc.) levaram a que estes desempenhassem funções 

semelhantes ao do sistema financeiro tradicional, com as suas atividades fora do controlo (por 

exemplo o mercado de derivados). 

 Este enorme impacto, neste caso devido à falha do sistema financeiro no crescimento 

económico, revelou-se como fonte de vários estudos, tornando-se como protagonista a discussão 

sobre a possível relação entre o Sistema financeiro e o Crescimento económico. Autores como os que 

serão abordados de seguida analisaram esta possível relação, utilizando para isso diferentes dados e 

metodologias, obtendo resultados e conclusões distintas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 
 

2.4 O sistema financeiro e o crescimento económico 

A relação entre o sistema financeiro e o crescimento económico tem sido um tema importante 

de debate, ganhando um principal destaque nas últimas décadas, e particularmente, no inico dos 

anos 90, em que vários estudos foram realizados sobre esta relação. As principais contribuições 

teóricas destacam que o desenvolvimento financeiro afeta diretamente o crescimento económico, 

evidenciando a existência de uma correlação positiva entre o grau do sistema financeiro e crescimento 

económico. Schumpeter (1911) e Levine (2005), realçam o impacto que as funcionalidades do 

sistema financeiro tem na economia, destacando que esta influência (positiva) exercida pelo 

desenvolvimento financeiro nas várias economias expressa-se principalmente: pelo aumento da 

liquidez através da diminuição do risco, incentivo à poupança e a posterior gestão do risco, 

diversificação da carteira, identificação e avaliação de projetos, acumulação de capital, melhoria na 

alocação de recursos e aposta na inovação tecnológica. 

Esta investigação sobre a relação entre o desenvolvimento financeiro e crescimento 

económico ganhou nova relevância devido à importância dada ao tema e a consequente rápida 

expansão da literatura. Num estudo levado a cabo por Sahay et al (2015), estes evidenciam novas 

variáveis para o estudo da relação entre desenvolvimento financeiro e crescimento económico. Para 

estes autores, o desenvolvimento dos sistemas financeiros consiste no desenvolvimento das 

instituições financeiras (como os bancos e seguradoras), e dos mercados financeiros (como os 

obrigacionistas e acionistas). Portanto, para os autores e seguindo os seus pressupostos, o 

desempenho das instituições e dos mercados financeiros devem ser medidas através da profundidade 

(dimensão e liquidez), acesso (possibilidade e uso generalizado pelos agentes económicos dos 

serviços financeiros), eficiência (custos de transação e nível de atividade dos mercados de capitais) e 

estabilidade (regulação).  

Os resultados e conclusões do estudo introduz elementos importantes para a análise da 

relação do desenvolvimento financeiro e o crescimento económico. Estes autores concluíram que a 

liquidez elevada, produto de poupança interna e/ou externa, não se traduz necessariamente num uso 

generalizado dos serviços financeiros, pelo contrário, poderá corresponder a um padrão elevado de 

concentração do crédito em torno das maiores empresas e das famílias mais ricas. Por sua vez, um 

aumento rápido do número de instituições e da liquidez financeira, sem uma adequada regulação, 

pode criar uma instabilidade com consequências negativas no crescimento económico (Cihák et al., 

2012 e Sahay et al, 2015). 
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Nos vários estudos que abordam esta relação entre o sistema financeiro e o crescimento, 

como os apresentados na tabela 3, na maioria foram utilizados o PIB como indicador para medir o 

crescimento económico, apesar de alguns que, nos diferentes estudos, utilizam a taxa de crescimento 

do PIB per capita, noutros a taxa de crescimento real do PIB e ainda a variação do logaritmo do PIB. 

Relativamente aos indicadores recorridos para medir o sistema financeiro, destacam-se: a 

percentagem do agregado monetário M3 no PIB, o peso do crédito bancário ao setor privado no PIB, 

o agregado monetário M2 divido pelo PIB, assim como a capitalização bolsista em percentagem do 

PIB. Para além destes indicadores existem outros fatores que podem afetar o crescimento económico, 

pelo que também é necessário o recurso a variáveis controlo para evitar erros de medição. Ao longo 

dos vários estudos desenvolvidos, autores utilizam frequentemente o grau de abertura de uma 

economia, a taxa de inflação, a taxa de crescimento da população, entre outras. 

Estes estudos seguem diferentes métodos econométricos e diferentes tipos de dados, 

enquanto que nos anos 90 era frequente o uso de dados cross-country e estudos com series 

temporais, já a partir da década de 2000 verificou-se um aumento no uso de dados em painel. Desta 

forma, com a utilização destes dados, tornou-se possível, para além da análise da relação cross-

country entre do sistema financeiro e o crescimento económico, a analise da influência da variação 

do sistema financeiro, de um país, no seu crescimento económico. Relativamente aos diferentes 

métodos econométricos utilizados, destacam-se o Método OLS (Ordinary Least Squares), causalidade 

de Granger, testes de co-integração, analise VAR, entre outros. 
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Autores Amostra 

Período 

Método Variáveis Resultados 

 

 

King & Levine 

(1993) 

 

 

80 Países 

1960-1989 

 

 
Dados em 

Painel 
 

Método dos 
Mínimos 

Quadrados - 
Regressão 

Contemporânea 

• PIB per capita; 

• TCSC; 

• TCP; 

• LLY; 

• BANK; 

• PRIV; 

• Cred.Priv;  

Controlo 

• LYO;   GA; 

• INF;   LnSEC; GOV;   

• Verifica-se uma correlação positiva e significativa entre o 

desenvolvimento financeiro e crescimento económico tendo 

como principais canais de desenvolvimento a taxa de acumulação 

de capital físico e o aumento da eficiência económica.  

• Países mais pobres tendem a crescer mais rapidamente que os 

países ditos ricos; 

 

De Gregorio e 

Guidotti (1995) 

12 países da 
América Latina 

1950-1985 

 

Dados em 

painel 

• PIB per capita 
• Cred.Priv 
Controlo 

• LYo;    SEC  INV; 

• PRIM; NREV; 

• ASS;   GOV; 

• Verifica-se uma correlação negativa e significativa entre o 

desenvolvimento financeiro e crescimento económico; 

• Resultados devem-se às liberalizações financeiras fracassadas 

na região entre os anos 70 e 80; 

 

 

Levine (1998) 

44 países  
 

(desenvolvidos e 
em 

desenvolvimento) 

1982-1995 

 

 

GMM 

• PIB per capita; 

• TCSC; 

• TCP; 

Controlo 

• SEC; 

• GOV;  NREV; 

• INF;   CIVIL; CIVIL; 

• MN;   IB;     NREV; 

• Verifica-se uma relação positiva entre o desenvolvimento 

financeiro e o crescimento económico em países com sistema 

legal centrado nos direitos do credor, distinguindo-se assim como 

setor bancário mais desenvolvido em relação a outros; 
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Cecchetti & 

Kharroubi 

(2012) 

50 países  
(desenvolvidos e 

em 
desenvolvimento) 

1980-2009 

Dados em 

painel 

 

Estimador das 

Primeiras 

Diferenças 

•GDPW;  

•Cred.Priv; 

•Cred.Priv ao quadrado; 

•Cred.ban; 

•Cred.ban ao quadrado; 

•Emprego financeiro; 

•Emprego financeiro ao 
quadrado; 

Controlo 

•POP; GA 

•INF; GOV; 

• Resultados mostram a existência de uma relação claramente 

negativa entre a velocidade com que o sistema financeiro evolui 

e o crescimento económico; 

• O aumento do emprego no sistema financeiro prejudica o 

crescimento da produtividade. 

• Quanto mais rápido o setor financeiro cresce, mais lentamente a 

economia, como um todo, evolui; 

 

Ovat (2012) 

 

Nigéria 

1980-2009 

Teste de 
cointegração 

  
 Causalidade 
de Granger 

• STR; 
• Rácio de turnover; 
• Cap.bols; 
Controlo 

• M2; 

• Pib nominal; 

 

• Relação de causalidade bidirecional entre a liquidez do mercado 

de ações e o crescimento económico; 

•  O tamanho do mercado tem pouco ou nenhum efeito sobre o 

crescimento.  

 

Marques et al. 

(2013) 

Portugal 

1993-2011 

VAR 

causalidade de 
Granger 

• LnPIB real; 
• LnINV; 
• LnCap.bols; 
• LnCred.dom; 

• Há evidências de causalidade bidirecional de Granger entre o 

mercado de ações e o crescimento econômico. Enquanto isso, 

não houve evidência de causalidade decorrente do 

financiamento bancário ao crescimento econômico. 

Tabela 3-Sistese dos estudos empíricos sobre a relação entre o sistema financeiro e o crescimento económico 
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Nomenclaturas: 

 

PIB per capita- Taxa de crescimento do PIB per capita; 

TCSC- Taxa de crescimento do stock de capital; 

TCP- Taxa de crescimento da produtividade;  

LLY- Passivos líquidos/PIB; 

BANK- Ativos depositados nos bancos comerciais / pelo total dos ativos 

depositados nos bancos comerciais e no banco central; 

PRIV-Total do crédito privado/ total do crédito; 

Cred.Priv- Total do crédito privado/PIB; 

LYO- Logaritmo do PIB per capita; 

PRIM- taxa de matrícula no ensino primário; 

SEC- taxa inicial de matrículas na escola secundária (SEC); 

INF- Taxa de inflação; 

INV- Investimento bruto/PIB 

GOV- Gastos do governo/PIB 

GA- (importações + exportações) /PIB 

MN- Taxa de cambio no mercado negro; 

CIVIL- Índice de liberdade civil; 

NREV- Número de revoluções;  

IB- Índices burocráticos; 

DP-Direitos políticos; 

GDE- Grau de diversidade étnica; 

GDPW- Produtividade real por trabalhador 

Cred.ban- Crédito Bancário ao Setor Privado em % do PIB 

POP- taxa de crescimento da população 

ASS- índice de assassinatos; 

Cap.bols- Rácio da Capitalização Bolsista em % do PIB 

Cred.dom- Rácio do Crédito Doméstico (%PIB) 

STR- valor total do rácio transacionado em ações 
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Capítulo III: Metodologia  

3.1 Pertinência do estudo  

Tendo em conta os estudos referidos na revisão de literatura, o trabalho proposto pretende 

analisar a importância do setor financeiro na explicação do crescimento económico, para um conjunto 

de países num determinado horizonte temporal. A escolha do conjunto de países em analise seguiu 

numa seleção recaída sobre os três grandes blocos mundiais, EUA, Japão e EU que, posteriormente e 

para efeitos conclusivos, foram subdivididos em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento, 

por tipo de sistema financeiro predominante e por principais moedas internacionais. 

O presente estudo irá estar dividido em duas fases, numa primaria em que se irá estimar um 

modelo global, com recurso a dados em painel, tendo o objetivo de averiguar a relevância do setor 

financeiro como fator explicativo do crescimento económico nos países da amostra, quer nos países 

desenvolvidos com nos países em desenvolvimento. Posteriormente, o modelo irá ser reajustado no 

número de variáveis a usar, assim como a amostra  irá sofrer reorganizações, mediante o tipo de estudo 

em vista, dando origem aos modelos parciais. 

De acordo com os objetivos deste trabalho, procurou-se modelizar o crescimento económico em 

função de uma série de variáveis financeiras e de controlo, tendo para isso a preocupação de obter 

uma amostra tão alargada quanto possível. Uma das nossas preocupações foi assegurar a fiabilidade 

e a comparabilidade dos dados utilizados, razão pela qual se optou por utilizar dados maioritariamente 

provenientes de uma só fonte. Portanto, a maioria dos dados são provenientes do Banco Mundial.  

Com vista à estimação do impacto de diversas variáveis no crescimento económico, o modelo 

apresentado estima o crescimento económico medido através do Produto Interno Bruto per capital 

(Maudos e Guevara, 2015), em função do crédito concedido ao setor privado pelo sistema financeiro, 

da capitalização bolsista, do agregado monetário M3, da formação bruta de capital fixo, do grau de 

abertura, da taxa de inflação e da taxa de crescimento da população .  

3.2 Espaço de análise 

Como já referido, a recolha de dados refletiu sobre um conjunto de 25 (N) países dos três grandes 

blocos mundiais, representados no quadro 1 e já previamente subdivididos mediante os seus respetivos 

níveis de desenvolvimento. No que se refere ao período da análise do estudo, este estará compreendido 

entre o ano 1999 e o ano 2017, contemplando um total de dezanove (T) anos. A escolha deste período 
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deve-se ao facto de ser um período recente e, também, devido à ocorrência de uma crise económico--

-financeira neste período, que pode influenciar os resultados. Portanto a dimensão da amostra (N x T) 

seria de 475 observações. No entanto, a base de dados utilizada apresenta algumas falhas de 

informação que forçaram o redimensionamento do painel.  

Esta indisponibilidade resulta do fato de que as fontes que utilizamos para a recolha de dados 

não terem disponíveis toda a informação pretendida. Optou-se assim, por utilizar dados 

maioritariamente provenientes de uma só fonte, de modo a que se assegurasse a fiabilidade e a 

comparabilidade dos dados utilizados. Como já referido anteriormente a maioria dos dados são 

provenientes do Banco Mundial, sendo possível verificar discriminadamente as fontes utilizadas para 

cada variável no quadro 2. 

 Portanto, não foi possível construir um painel de dados balanceado, isto é, construir um painel 

onde possui informação completa para todas as observações consideradas. Para Greene (2003), o uso 

de um painel não balanceado não implica alterações relevantes no modelo teórico. No tratamento de 

dados foi utilizado um programa estatísticos, o Eviews 10, recorrendo a este para as várias estimações 

a realizar e que permite tratar a ausência de informação como tal e não como um zero. 

 Quadro 1- Países da amostra 

Países Desenvolvidos Países em Desenvolvimento 

Alemanha 

Bélgica 

Dinamarca 

Espanha 

EUA 

Grécia 

França  

Holanda 

Irlanda 

Itália 

Japão 

Portugal 

Reino unido 

 

Argentina 

Brasil 

Índia 

Malásia 

México 

Tailândia 
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3.3 Variáveis e o sinal esperado dos coeficientes 

Pela literatura económica associada a este tema, tanto referida anteriormente como de seguida, 

as variáveis selecionadas para o presente estudo foram escolhidas tendo por base a sua relevância e 

a frequente utilização massiva na literatura empírica pelos vários autores que já analisaram a relação 

entre o sistema financeiro (mercado de capitais e sistema bancário) e o crescimento económico.  

De modo a caracterizar e captar o crescimento económico, recorreu-se à variável Produto Interno 

Bruto per capita, PIB, em dólares e a preços constates de 2010, uma vez que o crescimento económico 

se define pelo aumento sustentado do PIB durante um longo período de tempo. Os valores do dólar 

para o PIB foram convertidos das demais moedas nacionais usando as taxas de câmbio oficiais em 

vigor no ano 2010. A existência de uma extensa ligação empírica entre o crescimento económico e esta 

variável está presente em vários estudos, estudos esses como os levados a cabo por Cacchetti e 

Kharroubi (2012), Ovat (2012) e Cheng et al. (2014) entre outros. 

Em relação à escolha das variáveis explicativas pretendeu-se selecionar indicadores que 

caracterizem o desenvolvimento do sistema financeiro (setor bancário e do mercado bolsista) por forma 

a analisar se estas explicam o comportamento da variável dependente. Portanto, de modo a caracterizar 

o desenvolvimento do sistema bancário selecionou-se o crédito privado concedido pelo setor financeiro 

ao setor privado, em percentagem do PIB, Cred_priv e as disponibilidades líquidas, em percentagem 

do PIB, medidas através do agregado monetário 𝑴𝟑. 

Tal como já foi referido ao longo da literatura, a variável Cred_priv serve como indicador da 

capacidade de o sistema bancário mobilizar poupanças e fornecer fundos para investimentos (Jedidia 

et al.,2014). Esta variável não inclui o crédito ao setor publico (administração local e central e empresas 

publicas) nem créditos detidos pelos bancos centrais, tendo o crédito a famílias (como por exemplo o 

crédito ao consumo e à habitação) e o crédito ao setor empresarial privado os principais contributos 

nesta variável. Sendo uma das funções mais importantes dos intermediários financeiros a de fornecer 

fundos, através dos créditos, promovendo assim o investimento, torna-se assim uma variável de 

frequente utilização por vários autores e investigadores, surgindo várias vezes na literatura empírica 

relacionada com o desenvolvimento do sistema bancário, como refere Levine (2002),Rabiul (2010), 

Marques et al. (2013), entre outros autores. 

• Espera-se que este influencie positivamente o produto interno bruto per capita, uma vez que este 

crédito é concedido principalmente ao setor empresarial que pela sua tradicional eficiência o irá 
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investir, gerando emprego, aumentando as exportações ou substituindo importações por produção 

nacional, provocando um aumento do PIB e por consequência do PIB per capita. 

Já as disponibilidades líquidas surgem como um indicador da importância dos serviços financeiros 

fornecidos pelos sistemas bancários. Com já abordado anteriormente, as disponibilidades líquidas são 

medidas através do agregado monetário 𝑴𝟑, sendo este composto pelos depósitos a prazo até dois 

anos, depósitos overnight, depósitos reembolsáveis com pré-aviso até 3 meses, acordos de recompra, 

títulos de dívida com prazo até 2 anos, ações e unidades de participação de fundos do mercado 

monetário e títulos do mercado monetário. Esta variável também é frequentemente utilizada na 

literatura empírica, por vários autores, para caracterizar o desenvolvimento do setor bancário, como 

Wu et al. (2010), Cheng et al. (2014), entre outros. 

• Com um aumento desta variável é espectável que exista uma variação positiva do PIB, isto 

devido ao aumento do crédito concedido pelo setor financeiro à economia, surgindo assim mais 

investimento, mais emprego, mais consumo e consequentemente crescimento económico.  

De modo a caracterizar o desenvolvimento do mercado de capitais selecionou-se a capitalização 

bolsista, em percentagem do PIB, Cap_bols. Esta variável apresenta-se como um indicador da 

dimensão dos mercados de capitais e da inovação financeira, sendo calculada através das ações 

domésticas cotadas no mercado de um país. Ou seja: 

𝑪𝒂𝒑𝒃𝒐𝒍𝒔 = 𝐶𝑜𝑡𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑎çã𝑜 × 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠, 

em que apenas são incluídas as empresas que possuem ações cotadas na bolsa, estando excluídos as 

empresas de investimento, fundos mutualistas ou outros fundos coletivos. 

Esta variável é de frequente utilização ao longo da extensa literatura empírica, como por exemplo 

Levine e Zervos (1998), Levine (2002), Wu et al. (2010) e Ovat (2012), usando a capitalização bolsista 

como uma das principais variáveis caracterizadoras do desenvolvimento dos mercados de capitais.  

• Recorrendo à literatura existente, é expectável que uma melhoria na dimensão e na eficiência dos 

mercados bolsistas serve como uma fonte propicia ao crescimento económico, esperando-se assim 

uma relação positiva entra a variável e o crescimento financeiro (PIB).   

A Formação bruta de capital fixo, CAP_FIX, em percentagem do PIB, aparece como outra variável 

usada com uma grande frequência, como os exemplos de Caporale et al. (2005) e Marques et al. 

(2013). Normalmente a formação bruta de capital fixo aparece correlacionada com o investimento, pelo 
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que existe estudos em esta variável é utilizada para medir o investimento (Marques et al., 2013). 

Portanto, a literatura afirma que existe uma correlação positiva entre a variável e o crescimento 

económico (PIB). 

Adicionalmente, e de modo a não sobrestimar a capacidade preditiva de uma só variável e de forma 

a evitar o problema de enviesamento, foram introduzidas algumas variáveis de controlo: 

1. Grau de abertura de uma economia ao exterior, GAE, em percentagem do PIB, que também é 

frequentemente utilizada na literatura empírica, como por exemplo autores como Levine 

(2002), Rabiul (2010), entre outros. Geralmente é calculada através da seguinte fórmula abaixo 

descrita:     

                             

𝑮𝑨𝑬 =
𝐼mportações+Exportações

𝑃𝐼𝐵
 . 

 

2. Taxa de crescimento da população, Pop. Esta é outra variável de frequente utilização em 

estudos relativos à análise da relação entre o sistema financeiro e crescimento económico. 

Relativamente ao sinal esperado, com o aumento da população e mantendo o resto constante, 

o PIB per capita irá diminuir, isto porque o mesmo PIB irá ser dividido por um número superior 

de pessoas. Portanto, espera-se que se verifique uma relação negativa entre a variável e o 

crescimento económico (PIB).  

 

3. Taxa de inflação, INF, medida pelo índice de preços no consumidor, reflete a variação dos 

preços de um conjunto de bens e serviços representativos da estrutura de consumo da 

população residente num país. Esta é outra variável controlo usada nos estudos realizados 

sobre o desenvolvimento financeiro e o crescimento económico. Quando não é controlada pode 

causar problemas à economia, como por exemplo, no caso de uma subida geral dos preços, 

os custos nas compras e nas vendas aumentam também, desencorajando o consumo. Com 

isto, pode-se esperar que exista uma relação negativa entre a inflação descontrolada e o 

crescimento económico (PIB). 

Seguindo a linha da literatura referida anteriormente é apresentado, no quadro 2, as várias variáveis 

de análise selecionadas, assim como as fontes, unidades e uma breve descrição respetiva a cada 

variável. 
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Ou seja, com vista à estimação do impacto de diversas variáveis no crescimento económico, o 

modelo apresentado estima o Produto Interno Bruto per capita, em função do crédito concedido ao 

setor privado pelo sistema financeiro, da capitalização bolsista, do M3, do grau de abertura, da taxa de 

inflação, da taxa de crescimento da população e da formação bruta de capital fixo (como é possível 

visualizar no quadro 2). 

Quadro 2- Síntese das variáveis de análise incluídas nos modelos 

Variável Descrição Unidade Fonte 

𝑃𝐼𝐵𝑖,𝑡 Produto interno bruto per capita no 

país i, no ano t. 

Dólares Americanos 

anuais a preços 

constates de 2010 

• Banco Mundial; 

 

𝐶𝑟𝑒𝑑_𝑃𝑟𝑖𝑣𝑖,𝑡 
Crédito concedido pelo setor 

financeiro ao setor privado em 

percentagem do PIB no país i, no 

ano t. 

 

Percentagem do PIB 

 

• Banco Mundial 

 

𝑀3𝑖,𝑡 
Disponibilidades líquidas em 

percentagem do PIB, no país i, no 

ano t. 

 

Percentagem do PIB 
• Banco Mundial 

• IMF 

 

𝐶𝑎𝑝_𝐵𝑜𝑙𝑠𝑖,𝑡 
Capitalização bolsista em 

percentagem do PIB no país i, no 

ano t. 

 

Percentagem do PIB 

• Banco Mundial; 

• Federal Reserv 

Bank of St.Louis; 

𝐶𝐴𝑃_𝐹𝐼𝑋𝑖,𝑡 
Formação bruta de capital fixo no 

país i, no ano t. 
Percentagem do PIB • Banco Mundial 

𝐺𝐴𝐸𝑖,𝑡 Grau de abertura de uma economia 

em percentagem do PIB, no país i, 

no ano t. 

 

Percentagem do PIB 

 

• Banco Mundial 

𝑃𝑜𝑝𝑖,𝑡 Taxa de crescimento da população 

no país i, no ano t. 

 

Percentagem anual 
• Banco Mundial 

𝐼𝑁𝐹𝑖,𝑡 Taxa de inflação no país i, no ano t. Percentagem anual • Banco Mundial 
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Assim, tendo em atenção as estatísticas descritivas dos vários países da amostra e as respetivas 

correlações entre as diferentes variáveis dependentes e independentes, é descrito e analisado, de 

seguida, o modelo econométrico. 

3.3.1 Estatística descritiva  

 Procedeu-se, com base nos dados recolhidos, a uma análise estatística descritiva que reporta 

as variáveis ao conjunto de países no período em análise. Portanto, através da tabela 4, apresentada 

abaixo, é possível fazer-se uma análise descritiva elaborada referente aos 25 países da amostra no 

período de 1999 a 2017. Assim sendo, podemos referir que: 

• No período analisado, os 25 países, em média, apresentaram um PIB per capita de cerca de 

33.665 USD, em que o mínimo rondou os 747 USD e foi registado no ano de 1999 pela Índia, 

enquanto que o máximo de cerca de 111.368 USD ocorreu no Luxemburgo no ano de 2007; 

• No período analisado, os 25 países, em média, beneficiavam de crédito concedido ao setor privado 

de 97,6% do PIB. O menor valor registado (9.68%) ocorreu no ano de 2004 na Argentina e o maior 

(221,3%), no ano de 1999 no Japão; 

• No período analisado, os 25 países, em média, apresentaram um agregado monetário M3 de 94,8% 

do PIB.  O valor máximo (399%) foi atingido em 2008 no Luxemburgo, enquanto que o menor valor 

(22.4%) foi registado no ano de 2000 no México; 

Tabela 4- Estatística descritiva dos países da amostra 

Variáveis PIB 
CRED_ 

PRIV 
M3 

CAP_ 

 BOLS 
CAP_FIX GAE POP          INF 

         

Média 33665.18 97.62194 94.83270 71.19521 21.96789 89.69668 0.774797 2.613840 

Mediana 38372.22 96.02019 85.33463 65.14221 21.79744 70.26593 0.681267 2.189299 

Máximo 111968.3 221.2885 399.1100 326.3590 35.57031 423.9863 2.951640 25.86850 

Mínimo 747.2520 9.682518 22.38758 1.466159 11.51858 18.34896 -1.853715 -4.478103 

Desvio 

Padrão 
22771.97 47.73512 56.88588 43.33157 4.077248 65.64673 0.650009 2.653626 

         

Observações  475  473 453 455 473   473  475          471 
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• No período analisado, os 25 países, em média, apresentaram um valor relativo à capitalização 

bolsista de 71% do PIB. O valor mínimo (1.46%) ocorreu no ano 2016 na Espanha, enquanto que 

o máximo (326.4%) foi atingido no ano de 2007 no Luxemburgo; 

• No período analisado, os 25 países, em média, apresentaram um grau de abertura ao exterior de 

89,7% do PIB. O menor valor registado (18%) ocorreu no ano de 1999 no Japão e o máximo valor 

(424%) foi registado em 2017 no Luxemburgo; 

• No período analisado, os 25 países, em média, apresentaram uma taxa de crescimento de 0,77%. 

O menor valor (-1,85%) ocorreu no ano 2011 na Alemanha e o pico máximo (2.95%) em 2017 no 

Luxemburgo; 

• No período analisado, os 25 países, em média, a taxa de inflação rondou os 2,61%, tendo o valor 

mais baixo (-4,48%) ocorrido no ano 2009 na Irlanda e o valor máximo (25,87%) ocorrido no ano 

2002 na Argentina;  

• No período analisado, os 25 países, em média, a formação bruta de capital fixo rondou os 22% do 

PIB. O valor mínimo registado (11.52%) ocorreu na Grécia no de 2015 e o valor máximo (35.57%) 

foi registado na Índia em 2007. 

De forma estabelecer uma visão pormenorizada entre países dos diferentes níveis de 

desenvolvimento procedeu-se ainda, aproveitando o painel de dados e a respetiva dimensão temporal, 

a uma análise de estatística descritiva para o grupo de países desenvolvidos e países em 

desenvolvimento, como representado nas tabelas 4 e 5, respetivamente. 
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Tabela 5- Estatística descritiva das variáveis de estudo para países desenvolvidos 

Variáveis PIB 
CRED_ 

PRIV 
M3 

CAP_ 

BOLS 
CAP_FIX POP INF GAE 

         

Media 45619.22 113.0625 102.9655 75.39125 21.37291 0.560882 1.715448 95.17818 

Mediana 44337.58 105.7319 88.45238 68.11614 21.51517 0.460724 1.791208 73.45995 

Máximo 111968.3 221.2885 399.1100 326.3590 31.82328 2.951640 5.590717 423.9863 

Mínimo 20874.58 34.08071 22.47186 1.466159 11.51858 -1.853715 -4.478103 18.34896 

Desvio  

Padrão 

17297.00 40.40716 62.42890 44.04336 3.234956 0.599420 1.326207 71.21776 

         

Observações 323 321 301 303 321 323 323 321 

Tabela 6 - Estatística descritiva das variáveis para países em desenvolvimento 

Variáveis PIB 
CRED_ 

PRIV 
M3 

CAP_ 

BOLS 
CAP_FIX POP INF GAE 

         

Média  8262.850  65.01386 78.72760  62.83072 23.22441  1.229366  4.574522  78.12062 

Mediana  8703.564  47.63213 74.72587  52.26495 22.15481  1.226287  3.919025  63.61728 

Máximo  26152.03  149.3349 146.6366  176.7653 35.57031  2.425069  25.86850  220.4074 

Mínimo  747.2520  9.682518 22.38758  6.273966 11.96065  0.211998 -1.166895  20.98217 

Desvio Padrão 
 5880.728  45.66599 39.37672  40.74207 5.238740  0.504197  3.608025  50.23368 

         

Observações  152  152 152  152 152  152  148  152 
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3.3.2 Análise de correlação 

Na continuidade da análise de dados foi feita uma análise descritiva dos dados aplicando o 

teste de Matriz de Correlação de Pearson. O teste de matriz de correlação de Pearson foi o primeiro 

método de correlação estudado por Francis Galton e Karl Pearson (1897), tendo este teste como 

objetivo avaliar o grau de correlação entre duas variáveis e com isto despistar potencial colinearidade. 

Possibilita averiguar o sinal deste coeficiente, exprimindo também se a relação é positiva ou negativa. 

Jacques (2003) sugere que o teste de correlação seja interpretado conforme presente no quadro abaixo. 

Quadro 3- Interpretação das correlações 

Parâmetros Interpretação 

0,00<p<0,30 e -0,30<p< 0,00 Existe fraca correlação linear 

0,30<p<0,60 e -0,60<p< -0,30 Existe moderada correlação linear 

0,60 <p< 0,90 e -0,9 <p< -0,60 Existe forte correlação linear 

0,90<p<1,00 e -1,00 <p< -0,90 Existe correlação linear muito forte 

O teste de correlação de Pearson justifica-se, visto que caso seja utilizado duas variáveis 

independentes com o mesmo comportamento (colinearidade) prejudicaria os estimadores (betas) do 

modelo. A tabela 7, evidencia o coeficiente de correlação Pearson de modo a verificar se as variáveis 

independentes possuem colinearidade. 

Tabela 7- Matriz de correlações entre as variáveis incluídas nos modelos 

 PIB CRED_PRIV M3 CAP_BOLS GAE POP INF CAP FIX   

PIB 1 0 0 0 0 0 0 0 

CRED_PRIV 0.388906 1 0 0 0 0 0 0 

M3 0.493109 0.404609 1 0 0 0 0 0 

CAP_BOLS  0.321315 0.329403 0.443873 1 0 0 0 0 

GAE  0.436092 0.024187 0.557527 0.343122 1 0 0 0 



 
 

56 
 

Portanto, avaliando o grau de correlação com base na medida de Pearson, observamos que 

aparentemente não existe correlação linear muito forte entre as variáveis, uma vez que nenhum 

coeficiente é superior a 0,6 nem inferior a -0,6. Verificamos ainda que a maior parte das correlações 

entre as variáveis são positivas. Posto isto, e visto que as variáveis são não colineares, é possível 

avançar no processo de estimação e na determinação do modelo a utilizar.                                     .                                                                                                                

3.4 Modelo a utilizar e o seu processo de estimação 

Como já foi referido, o processo de estimação baseia-se nos modelos econométricos que 

interpretam a estrutura de dados em painel identificando o efeito de grupo (país) e do tempo, ou seja, 

conjugam informação cross-section para um conjunto de países, com múltiplas observações temporais 

para cada uma delas (Greene, 2003). 

Por outras palavras, um painel de dados inclui para cada elemento da amostra (25 países) as 

observações das variáveis ao longo do tempo (de 1999 a 2017). Assim, pode haver continuidade ao 

estudo, uma vez que a amostra pode ser alargada, melhorando a qualidade do ajustamento. Como já 

referido, para o estudo foi construído um painel de dados não balanceado com um total de 25 países 

pertencentes aos três grandes blocos mundiais, para um período de 19 anos. O uso do painel não 

balanceado não implica alterações relevantes no modelo teórico. 

Para isso foi utlizado o software Eviews, versão 10, no tratamento estatístico dos dados, que 

permite tratar a ausência de informação como tal e não como um zero. Assim, foi considerado que não 

existia qualquer razão para se perder a valia de informação recolhida apesar de não ser completa para 

o total do período em análise. 

Portanto, com vista à estimação do impacto de diversas variáveis no crescimento económico, o 

modelo apresentado estima o crescimento económico medido através do Produto Interno Bruto per 

capital, em função do crédito concedido ao setor privado pelo sistema financeiro, da capitalização 

bolsista, do M3, do grau de abertura, da taxa de inflação, da taxa de crescimento da população e da 

POP -0.262645 -0.332565 0.003049 0.170215 0.280114 1 0 0 

INF -0.390754 -0.469204 -0.290535 -0.194233 -0.165881 0.390960 1 0 

CAP FIX -0166677 0.077010 0.035262 0.142295 0.021941 0.221012 0.046127 1 
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formação bruta de capital fixo. Para isso, é necessário escolher qual o modelo a seguir (Pool OLS, 

Efeitos Fixos (FEM) e Efeitos Aleatórios (REM)).  

Com vista à escolha do modelo a adotar recorremos a um conjunto de procedimentos estatísticos 

e de testes que contribuem para uma maior segurança na decisão e que neste caso, validam esta 

decisão. Esses testes são a estatística F, a Estatística de teste Breusch-Pagan e o teste de Hausman. 

Com o objetivo de melhor se compreender e interpretar os resultados, optamos pelo modelo log-log na 

estimação a efetuar, apresentando-se de seguida a forma que tomará o modelo genérico. Ainda ao 

utilizar o modelo log-log, também faculta a vantagem de obter as elasticidades e trabalhar com valores 

em percentagem. 

Portanto, o modelo genérico que estima o Produto Interno Bruto per capita (PIB), em função 

do crédito concedido ao setor privado pelo sistema financeiro (Cred_Priv), da capitalização bolsista 

(Cap_Bols), das disponibilidades liquidas (M3), do grau de abertura (GAE), da taxa de inflação (INF), 

da taxa de crescimento da população (Pop) e da formação bruta de capital fixo (CAP_FIX) expressa-

se da seguinte forma: 

𝐏𝐈𝐁𝒊,𝒕= 𝛃𝟎+ 𝛃𝟏𝐂𝐫𝐞𝐝_𝐏𝐫𝐢𝐯 𝒊𝒕 + 𝛃𝟐 𝑴𝟑𝒊𝒕 + 𝛃𝟑𝑪𝒂𝒑_𝒃𝒐𝒍𝒔𝒊𝒕 + 𝛃𝟒𝐆𝐀𝐄𝒊𝒕 + 

𝛃𝟓 𝐏𝐨𝐩𝒊𝒕 + 𝛃𝟔 𝐈𝐍𝐅𝒊𝒕 + 𝛃𝟕 𝐂𝐀𝐏_𝐅𝐈𝐗𝒊𝒕 + 𝒖𝒊𝒕 

Com i=1,…, N; t=1,…,T; em que i denota países (dimensão cross-section) e t denota o 

tempo (dimensão da serie temporal).  

E onde: 

𝛃𝟎 representa o vetor das constantes para cada um dos países; 

𝛃𝟏 representa o coeficiente de regressão que traduz o impacto estimado do crédito concedido pelo 

setor financeiro ao setor privado na variável dependente; 

𝛃𝟐, 𝛃𝟑, 𝛃𝟒, 𝛃𝟓, 𝛃𝟔 𝒆 𝛃𝟕 representam os coeficientes de regressão estimados que traduzem, 

respetivamente, o impacto do agregado monetário 𝑀3, da capitalização bolsista, da abertura da 

economia ao exterior, da taxa de crescimento da população, da taxa de inflação e da formação bruta 

de capital fixo na variável dependente PIB. 

𝒖 representa o termo erro, podendo ser decomposto da seguinte forma: 

𝑢𝑖𝑡 = 𝜇𝑖𝑡 +  𝜈𝑖𝑡 
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Em que 𝝁 diz respeito ao efeito específico individual não observado e 𝝂 ao restante da 

componente erro do modelo; 

3.4.1 Possíveis modelos a adotar 

Relativamente ao modelo apresentado, este foi estimado através do Método dos Mínimos 

Quadrados Ordinários (OLS), posteriormente foram estimados modelos OLS simples, dados em painel 

com efeitos aleatórios e dados em painel com efeitos fixos. Após as estimações, de modo a identificar 

a estimação mais adequada, procedeu-se a um conjunto de testes já referidos anteriormente. Estas 

opções metodológicas de estimação possuem determinadas características favoráveis 

dependentemente do estudo em causa. 

No caso do método pool OLS, este estima o painel de dados sem ter em conta, nesse processo, 

a evolução temporal na estimação. A estimação pelo pool OLS, só se torna na melhor opção caso 

mantenha uma relação constante ao longo do tempo entre a variável dependente e pelo menos algumas 

das variáveis explicativas. Caso isto não seja verificado, em vez de agregar a informação ao longo de 

tempo e considerá-la na estimação do modelo, considera-se cada observação temporal como um 

indivíduo, devolvendo uma média global (Wooldridge, 2009). 

O modelo de efeitos fixos (FEM) assenta no pressuposto de que existe uma componente não 

observada que é específica, neste caso de cada pais como as tradições, posição geográfica dos 

diferentes países, entre outros. Este modelo reorganiza o modelo a estimar, através das primeiras 

diferenças, eliminando assim o 𝝁 do modelo de regressão, e repondo a consistência dos estimadores 

(Wooldridge,2009). 

Comparando com o modelo pool OLS, é preferível o FEM na estimação de painéis de dados, porque 

conduz a estimadores que são sempre consistentes visto que considera, na estimação, a variação de 

cada variável estratificada por país (neste caso). Já em relação ao modelo de efeitos aleatórios (REM), 

o modelo de efeitos fixos (FEM) tem a vantagem de para além da referida consistência, viabilizar a 

inferência estatística. Porém, como já referido anteriormente, poderão ser menos eficientes caso não 

exista correlação entre o termo não observado e qualquer das variáveis explicativas.  

No caso do Modelo de Efeitos Aleatórios (REM), este presume que o termo não observado 

que é indivíduo-específico (no nosso caso país), não tem relação com qualquer das variáveis 

independentes utilizadas. Se esta hipótese de partida for verdadeira, então a estimação por FEM, apesar 

de ser consistente, não é eficiente, enquanto que os estimadores REM serão consistentes e eficientes.  
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Portanto, comparando com o modelo FEM, o REM possui um ganho de eficiência, sendo que neste 

caso existe uma relevante redução no número de parâmetros a estimar, comparativamente com o 

método FEM. Ou seja, à semelhança do FEM, a implementação do modelo pressupõe um conjunto de 

passos de pré-estimação, transformando o modelo de forma a eliminar a correlação nos termos de 

perturbação (Wooldridge, 2009).  

3.4.2 Testes estatísticos 

Como anteriormente analisado, o método pool OLS consiste na prática na aplicação do método 

OLS a um painel de dados, sem considerar a evolução temporal. Já os métodos de efeitos aleatórios e 

o modelo de efeitos fixos consideram, na sua estimação, a evolução temporal da relação causal em 

cada indivíduo, e assim conduzirão, no caso de existirem de facto efeitos de grupo, (que captam as 

características idiossincráticas) a estimações mais eficientes.  

No entanto, para uma maior segurança na decisão do modelo a optar, existem um conjunto de 

procedimentos estatísticos e de testes que contribuem para uma seleção eficaz. Testes esses 

denominados por estatística F ou de significância global, estatística de teste Breusch-Pagan e a 

estatística de Hausman. Assim sendo, de seguida iremos analisar em que é que cada teste consiste e 

o que este nos permite inferir. 

Teste F: Pooled versus efeitos fixos 

O teste F é aplicado para decidir “to pool or not to pool” a estimação. Este procura averiguar a 

significância estatística do conjunto de dummies (criadas artificialmente para captar os efeitos 

indivíduo–específicos no painel de dados) no modelo subjacente. Na hipótese nula, admite-se a 

homogeneidade na constante (hipótese pooled), a inexistência de características idiossincráticas 

estatisticamente relevantes, e na hipótese alternativa, a heterogeneidade na constante (efeitos fixos), a 

existência de efeitos de grupo e neste caso este modelo de efeitos fixos permitiria obter estimadores 

mais eficientes, ou seja:  

• 𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽6 (constante comum – pooled OLS) 

• 𝐻1: 𝛽1 ≠ 𝛽2 ≠ ⋯ ≠ 𝛽6 (efeitos fixos– LSDV) 

A estatística F utilizada para testar esta hipótese é a seguinte: 

𝐹𝑜𝑏𝑠 =  

𝑅𝑓𝑒
2 − 𝑅𝑝𝑜𝑜𝑙

2

𝑁 − 1
1 − 𝑅𝑓𝑒

2

(𝑁𝑇 − 𝑁 − 𝑘)

~𝐹(𝑁−1,𝑁𝑇−𝑁−𝑘) 
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Onde: 

• 𝑹𝒇𝒆
𝟐  representa o coeficiente de determinação da estimação do modelo com efeitos fixo; 

• 𝑹𝒑𝒐𝒐𝒍
𝟐  representa o coeficiente de determinação da estimação do modelo com constante 

comum; 

• 𝑵 o número de países; 

• 𝑻 o período de tempo; 

• 𝒌 número de variáveis explicativas; 

Portanto, considera-se preferível o modelo de efeitos fixos se: 𝐹𝑜𝑏𝑠 > 𝐹(𝑁−1,𝑁𝑇−𝑇−𝑘) 

Teste Breush-Pagan: efeitos aleatórios versus pooled  

O Teste de Breush-Pagan é utilizado para decidir qual dos modelos é o mais apropriado: o modelo 

pooled (𝐻0) ou modelo de efeitos aleatórios (𝐻1), para isso recorre-se ao  Multiplicador de Lagrange 

(LM) que analisa a significância das dummies (variáveis artificiais), comparativamente ao modelo 

implícito, à aplicação do método de efeitos aleatórios, em que, como já analisamos, não há correlação 

entre a componente indivíduo-específica e as variáveis independentes. Portanto temos:  

• 𝐻0: 𝜎𝑛
2 = 0(constante comum – pooled OLS) 

• 𝐻1: 𝜎𝑛
2 ≠ 0 (efeitos fixos– LSDV) 

O teste de Breush-Pagan é um teste LM dado pela seguinte relação: 

LM=
𝑁𝑇

2(𝑇−1)
[

∑ 𝑒𝑖
2𝑁

𝑖=1

∑ ∑ 𝑒𝑖𝑡
2𝑇

𝑡=1
𝑁
𝑖=1

− 1]
2

, em que 𝑒𝑖 = ∑ 𝑒𝑖𝑡
𝑇
𝑡=1  

Onde: 

• N representa o número de países; 

• T representa o período do tempo; 

Portanto, considera-se preferível o modelo de efeitos aleatórios se LM > 𝑥1
2 
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Teste de Hausman: efeitos fixos versus efeitos aleatórios 

 O teste de Hausman é utilizado para decidir qual dos modelos é o mais apropriado: o modelo de 

efeitos aleatórios (𝐻0), em que se supõe que a componente não observada e específica de cada 

indivíduo não se correlacionam com os regressores do modelo, ou o modelo de efeitos fixos (𝐻1), no 

caso inverso. Portanto temos: 

• 𝐻0: Cov (𝜂,𝑋𝑖𝑡) = 0 (efeitos aleatórios – GLS)  

• 𝐻1: Cov(𝜂,𝑋𝑖𝑡) ≠ 0 (efeitos fixos – LSDV).  

 Sob a hipótese nula, os estimadores do modelo com efeitos aleatórios (estimação GLS) são mais 

consistentes e eficientes do que os estimadores obtidos pelo método de efeitos fixos.  

 Sob a hipótese alternativa, os estimadores GLS com efeitos aleatórios (e OLS) são não 

consistentes, mas os estimadores com efeitos fixos são consistentes.  

A estatística de Hausman utilizada para testar estas hipóteses é a seguinte: 

𝑯 = (�̂�𝒇𝒆 − �̂�𝒓𝒆)′[𝑽𝒂𝒓 (�̂�𝒇𝒆) − 𝑽𝒂𝒓(�̂�𝒓𝒆)]
−𝟏

(�̂�𝒇𝒆 − �̂�𝒓𝒆)~𝒙𝒌
𝟐  

 Onde: 

• �̂�𝒇𝒆é o vetor dos estimadores do modelo com efeitos fixos;  

• �̂�𝒓𝒆 é o vetor dos estimadores do modelo com efeitos aleatórios;  

• 𝑽𝒂𝒓 (�̂�𝒇𝒆)é a matriz de variâncias-covariâncias dos estimadores �̂�𝒇𝒆;  

• 𝑽𝒂𝒓(�̂�𝒓𝒆) é a matriz de variâncias-covariâncias dos estimadores �̂�𝒓𝒆; 

• k é o número de regressores. 

Portanto, o modelo com efeitos fixos é o mais apropriado se H> 𝑥𝑘
2 

 

 

 

 

 



 
 

62 
 

Capítulo IV: Estudo Empírico 

Neste capítulo são apresentados os principais modelos aplicados neste estudo empírico, bem 

como os resultados da sua estimação e algumas respetivas conclusões. Primeiro é usado um modelo 

global com todos os países da amostra que inclui países desenvolvidos e países em desenvolvimento. 

Seguidamente é utilizado o modelo que só considera para análise países desenvolvidos e um outro 

modelo para países em desenvolvimento. Adicionalmente, a análise é feita com base em modelos que 

restringem quer o número de países quer o número de variáveis, permitindo um estudo mais 

aprofundado da interdependência entre as variáveis explicativas e a variável a explicar. Aplicamos ainda, 

o modelo a um conjunto de países com a mesma unidade monetária como é o caso da zona euro, com 

o Euro como moeda única. Finalmente, com o objetivo de melhor a análise, é aplicado o modelo em 

dois espaços temporais distintos, antes e após a crises, de modo a analisar o impacto da crise, 

inicialmente financeira, no crescimento económico e as diferentes variações registadas nas variáveis 

utilizadas. Os outputs das estimações realizadas são apresentados nos anexos, porém mesmo tendo 

sido feita estimações nos três modelos (modelo de efeitos fixos, modelo de efeitos aleatórios e modelo 

pool) apenas são apresentados os outputs dos testes estatísticos, que nos permite fazer a escolha do 

modelo, e o output do modelo favorável a adotar. 

4.1 Modelo e resultado da estimação: modelo global 

Este modelo, que designamos de modelo global, engloba todos os países da amostra incluindo 

países desenvolvidos e países em desenvolvimento, permite uma análise global do impacto do sistema 

financeiro no crescimento e desenvolvimento das economias. O critério utilizado, nesta estimação e 

seleção do modelo a adotar, será seguido nas demais estimações efetuadas no decorrer do estudo. 

Portanto, numa primeira fase iremos analisar os testes efetuados de forma a selecionar o melhor 

modelo a adotar e de seguida analisar os valores dos coeficientes das várias variáveis, assim como as 

suas significâncias na explicação do PIB. 

Quadro 4- Resultados das estimações do modelo global 

Coeficientes Modelo 

 Pooled Efeitos 

Fixos 

Efeitos 

Aleatórios 

𝛃𝟎 12.4997*** 

(0.0000) 

6.6421*** 

(0.0000) 

6.74035*** 

(0.0000) 



 
 

63 
 

𝛃𝟏 0.8482*** 

(0.0000) 

0.1159*** 

(0.0001) 

0.1214*** 

(0.0000) 

𝛃𝟐 -0.3454*** 

(0.0055) 

0.2471*** 

(0.0000) 

0.2433*** 

(0.0000) 

𝛃𝟑 0.0355 

(0.6741) 

0.0548*** 

(0.0006) 

0.0552*** 

(0.0005) 

𝛃𝟒 0.4226*** 

(0.0000) 

0.0175 

(0.6884) 

0.0225 

(0.6044) 

𝛃𝟓 -0.3522*** 

(0.0000) 

-0.0422*** 

(0.0004) 

-0.0431*** 

(0.0003) 

𝛃𝟔 -0.1328** 

(0.0168) 

-0.0115 

(0.1359) 

-0.0121 

(0.1153) 

𝛃𝟕 -2.1794*** 

(0.0000) 

0.4444*** 

(0.0000) 

0.4364*** 

(0.0000) 

𝑹𝟐 0.49 0.99 0.38 

F - 0.0000*** - 

Teste 

Hausman 

- - 0.0115** 

(7) 

***, ** e * representam uma significância estatística ao n.s de 1%, 
5% e 10% respetivamente 

Através dos dois testes realizados, o teste F que testa a hipótese nula: o modelo pooled contra 

o modelo dos efeitos fixos, e o teste Hausman que testa a hipótese nula: o modelo de efeitos aleatórios 

contra o modelo de efeitos fixos, conseguimos proceder à escolha do moledo mais eficaz para a 

regressão. O teste de Breush-Pagan só será realizado caso os dois testes referidos anteriormente não 

possibilitem bases suficientes na escolha do modelo a adotar. 

Portanto, pelo teste F verificamos que ao invés do modelo pooled que assenta em pressupostos 

como a de ser mantida uma relação constante ao longo do tempo entre a variável dependente e pelo 

menos algumas das variáveis explicativas, é mais apropriado o modelo de efeitos fixos. Através do teste 

Hausman foi possível determinar a preferência entre o modelo de efeitos fixos e o modelo de efeitos 

aleatórios, sendo que pelo resultado do teste, o mais apropriado é o modelo de efeitos fixos, admitindo 

assim que as características omissas de cada pais estão correlacionadas com as variáveis explicativas, 

evitando-se assim um erro de omissão de variáveis explicativas relevantes (Greene, 2002). 
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De salientar o valor do coeficiente de R2,que através deste é possível visualizar a qualidade de 

ajustamento do modelo, ou seja, a proporção da variação da variável dependente que é explicada pelas 

variáveis independentes (Gujarati,2006). Portanto, neste caso, o coeficiente de determinação assume 

o valor de 0,9925, significando que cerca de 99% da variação do Produto Interno Bruto per capita é 

explicada pelo modelo de regressão utilizado. 

Posto isto, seguindo o modelo dos efeitos fixos, procedemos à estimação dos coeficientes das 

variáveis que assim nos permite obter o modelo que relaciona o logaritmo do PIB com o logaritmo das 

demais variáveis independentes, assumindo a seguinte forma: 

𝐏𝐈𝐁𝒊,𝒕= 6.6421 + 0.1159𝐂𝐫𝐞𝐝_𝐏𝐫𝐢𝐯 𝒊𝒕 + 0.2471𝑴𝟑𝒊𝒕 +0.0548 𝑪𝒂𝒑_𝒃𝒐𝒍𝒔𝒊𝒕 + 

0.0175𝐆𝐀𝐄𝒊𝒕 - 0.0422 𝐏𝐨𝐩𝒊𝒕 - 0.0115 𝐈𝐍𝐅𝒊𝒕 + 0.4444 𝐂𝐀𝐏_𝐅𝐈𝐗𝒊𝒕 + 𝒖𝒊𝒕 

 Relativamente aos valores obtidos, podemos verificar que para um nível de significância (n.s) 

de 1%, todas as variáveis são estatisticamente significativas excetuando o Grau de abertura da economia 

(GAE) e a inflação (INF). Apesar de a variável GAE apresentar um valor positivo, esta não tem impacto 

estatisticamente significativo no crescimento económico, contrariando vários estudos realizados sobre 

o desenvolvimento financeiro e o crescimento económico. Este resultado pode dever-se à 

heterogeneidade da amostra, dos diferentes níveis de desenvolvimento dos países que constituem a 

amostra. Já em relação à inflação, esta como se esperava tem um efeito negativo no crescimento, 

porem também não tem impacto na explicação da variável dependente. Isto poderá dever-se ao facto 

da variável dependente, PIB real a preços constantes, estar deflacionada eliminando assim os efeitos 

da inflação. 

 Em relação ao crédito concedido pelo setor financeiro ao setor privado (Cred_priv), este 

possui um efeito positivo na explicação da variável dependente (PIB), estimando-se assim que um 

aumento de 1% da variável Cred_priv provocará um aumento de 0.12% na variável dependente, com 

as restantes variáveis constantes.  

 Já o agregado monetário M3 tem um impacto (positivo) superior na explicação da variável 

dependente que a variável referida anteriormente. Estima-se que, mantendo o resto constante, um 

aumento de 1% na variável M3 provoque um aumento do PIB em cerca de 0.25%. O alto valor deste 

coeficiente pode dever-se ao facto de que valores elevados de M3 poderem provocar um aumento do 

investimento e do consumo que, consequentemente aumentará o PIB. 
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Impacto positivo têm também as variáveis capitalização bolsista (Cap_bols) e formação bruta 

de capital fixo (CAP_FIX) que quando sujeitas a um aumento de 1%, provocam um aumento de 0.05% 

e 0.44%, respetivamente, na variável dependente, com as restantes variáveis constantes e/ou 

inalteráveis.  

No sentido oposto, a variável taxa de crescimento da população (Pop) possui um impacto 

negativo no PIB, estimando-se que um aumento de 1% desta variável irá provocar uma diminuição de 

0.04% no PIB, com tudo o resto constante. O sinal do coeficiente desta variável era o esperado, visto 

que um maior número de indivíduos irá diluir o PIB, dado que o PIB per capita é resultante da divisão 

do Produto interno bruto, de um país, pela sua população. 

Portanto, é possível constatar que a dinâmica económica assenta principalmente na formação 

bruta de capital fixo (investimento), sendo esta a variável com maior capacidade explicativa do 

crescimento económico como variável a explicar, registando um valor de 0.44%. Juntamente à anterior 

variável, o agregado monetário M3 assume-se como uma das principais variáveis explicativas neste 

modelo. Comparando as variáveis do credito privado e da capitalização bolsista é possível destacar a 

maior capacidade explicativa do crescimento económico por parte do crédito concedido pelo sistema 

financeiro ao setor privado, 0,12% e 0,05% respetivamente. 

4.1.1 Modelo parcial: países desenvolvidos 

De seguida, e de forma a analisar mais aprofundadamente a relevância do setor financeiro 

como fator explicativo do crescimento económico, procedeu-se a uma reorganização da amostra, 

dividindo o estudo de acordo com os níveis de desenvolvimento dos países da amostra, ou seja, em 

Países desenvolvidos e em Países em desenvolvimento. 

Quadro 5- Modelo parcial para países desenvolvidos 

Países desenvolvidos 

Coeficientes Modelo 

 Pooled Efeitos 

Fixos 

Efeitos 

Aleatórios 

𝛃𝟎 10.1308*** 

(0.0000) 

7.8486*** 

(0.0000) 

7.8700*** 

(0.0000) 

𝛃𝟏 0.1532*** 

(0.0003) 

0.0441*** 

(0.0020) 

0.0457*** 

(0.0013) 
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𝛃𝟐 -0.0914** 

(0.0153) 

0.1039*** 

(0.0000) 

0.1037*** 

(0.0000) 

𝛃𝟑 0.1396*** 

(0.0000) 

   -0.0158* 

(-0.0631) 

-0.0145 

(0.1066) 

𝛃𝟒 0.3375*** 

(0.0000) 

0.3114*** 

(0.0000) 

0.3077*** 

(0.0000) 

𝛃𝟓 0.0863*** 

(0.0000) 

-0.0045 

(0.3938) 

-0.0038 

(0.4822) 

𝛃𝟔 -0.0605*** 

(0.0003) 

-0.0138*** 

(0.0002) 

-0.0140*** 

(0.0001) 

𝛃𝟕 -0.5603*** 

(0.0000) 

0.2835*** 

(0.0000) 

0.2750*** 

(0.0000) 

𝑹𝟐 0.55 0.98 0.57 

F - 0.0000*** - 

Teste 

Hausman 

- - 0.0351** 

(7) 

***, ** e * representam uma significância estatística ao n.s 

de 1%, 5% e 10% respetivamente 

À semelhança da análise da regressão anterior e seguindo o mesmo critério, com base nos 

valores dos testes F e de Hausman, concluiu-se que o modelo de efeitos fixos satisfazia melhor as 

necessidades do estudo. Assim, o modelo que relaciona o logaritmo do PIB com o logaritmo das demais 

variáveis independentes para os países desenvolvidos, assume a seguinte forma: 

𝐏𝐈𝐁𝒊,𝒕= 7.8486+ 0.0441𝐂𝐫𝐞𝐝_𝐏𝐫𝐢𝐯 𝒊𝒕 + 0.1039𝑴𝟑𝒊𝒕 - 0.0158𝑪𝒂𝒑_𝒃𝒐𝒍𝒔𝒊𝒕 + 

0.3114𝐆𝐀𝐄𝒊𝒕 - 0.0045𝐏𝐨𝐩𝒊𝒕 - 0.0138𝐈𝐍𝐅𝒊𝒕 + 0.2835𝐂𝐀𝐏_𝐅𝐈𝐗𝒊𝒕 + 𝒖𝒊𝒕 

 Através dos resultados obtidos pela estimação, verifica-se que apenas a variável taxa de 

crescimento da população não é considerada como uma variável pertinente na explicação do PIB, sendo 

que as restantes variáveis independentes são estatisticamente significativas a um nível de significância 

(n.s) de 1% (excetuando a variável capitalização bolsistas, que possui carater pertinente na explicação 

do PIB apenas a n.s 10%) .  
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4.1.2 Modelo parcial: países em desenvolvimento 

De modo a possibilitar a analise comparativa dos valores dos coeficientes assumidos pelas 

variáveis independentes nos países de diferentes níveis de desenvolvimento, procedeu-se à estimação, 

nos mesmos pressupostos, do modelo que relaciona o logaritmo do PIB com o logaritmo das demais 

variáveis independentes dos países em desenvolvimento, estando no quadro abaixo apresentado 

os valores das estimações de acordo com os pressupostos de cada modelo. 

 

***, ** e * representam uma significância estatística ao n.s 
de 1%, 5% e 10% respetivamente 

Quadro 6- Modelo parcial para países em desenvolvimento 

Países em desenvolvimento 

Coeficientes Modelo 

 Pooled Efeitos 

Fixos 

Efeitos 

Aleatórios 

𝛃𝟎 18.2475*** 

(0.0000) 

6.1988*** 

(0.0000) 

18.2475*** 

(0.0000) 

𝛃𝟏 2.5050*** 

(0.0000) 

0.1733* 

(0.0589) 

2.5050*** 

(0.0000) 

𝛃𝟐 -2.8766*** 

(0.0000) 

0.1525 

(0.2330) 

-2.8466*** 

(0.0000) 

𝛃𝟑 0.2781* 

(0.0518) 

0.0622* 

(0.0555) 

0.2781*** 

(0.0000) 

𝛃𝟒 -0.2311* 

(0.0803) 

-0.0819 

(0.2452) 

-0.2311*** 

(0.0000) 

𝛃𝟓 -0.5677*** 

(0.0001) 

-0.3616*** 

(0.0000) 

-0.5677*** 

(0.0000) 

𝛃𝟔 0.1427 

(0.1372) 

0.0010 

(0.6216) 

0.1427 

(0.2910) 

𝛃𝟕 -2.3660*** 

(0.0000) 

0.4078*** 

(0.0049) 

-2.3661*** 

(0.0000) 

𝑹𝟐 0.50 0.98 0.50 

F - 0.0000***  

Teste 

Hausman 

- - 0.0000*** 

(7) 
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Portanto, a análise desta regressão segue o mesmo critério que as anteriores, com base nos 

valores dos testes F e de Hausman. Concluiu-se então que o modelo de efeitos fixos satisfazia melhor 

as necessidades do estudo. Assim, o modelo que relaciona o logaritmo do PIB com o logaritmo das 

demais variáveis independentes dos países em desenvolvimento, assume a seguinte forma: 

𝐏𝐈𝐁𝒊,𝒕= 6.1988 + 0.1733𝐂𝐫𝐞𝐝_𝐏𝐫𝐢𝐯 𝒊𝒕 + 0.1525𝑴𝟑𝒊𝒕 + 0.0622𝑪𝒂𝒑_𝒃𝒐𝒍𝒔𝒊𝒕 - 0.0819 

𝐆𝐀𝐄𝒊𝒕 - 0.3616𝐏𝐨𝐩𝒊𝒕 +  0.0010𝐈𝐍𝐅𝒊𝒕 + 0.4078𝐂𝐀𝐏_𝐅𝐈𝐗𝒊𝒕 + 𝒖𝒊𝒕 

Através dos resultados obtidos pela estimação verifica-se que, a um n.s 10%, apenas 4 das 7 

variáveis independentes são consideradas como significativas na explicação da variável independente 

(PIB). À semelhança das anteriores regressões, a inflação não possui um carater explicativo do produto 

interno bruto per capita, juntando-se a esta variável o grau de abertura de uma economia e o agregado 

monetário M3. 

De forma global, comparando os valores dos coeficientes, verifica-se que em países em 

desenvolvimento os valores das variáveis independentes são mais elevados do que aqueles que se 

verificam nos países de níveis de desenvolvimentos superiores. De salientar que, das variáveis 

independentes significativas no modelo das economias emergentes, apenas a variável da taxa de 

crescimento da população (Pop) possui um valor do coeficiente inferior, estimando-se que um aumento 

de 1% da Pop provoca uma diminuição de 0.36% na nossa variável dependente, enquanto que em 

países desenvolvidos a diminuição rondaria os 0.005% do PIB. Portanto, verifica-se que em países 

emergentes a taxa de crescimento da população causa um maior impacto negativo de que nos países 

desenvolvidos. Em países de desenvolvimento superior, esta variável assume um valor muito reduzido 

e não assume um carater pertinente na explicação do PIB. 

Comparando as variáveis explicativas crédito concedido pelo setor bancário ao setor privado 

(Cred_priv) e a capitalização bolsista (Cap_bols), o Cred_priv apresenta, em ambos os níveis de 

desenvolvimento dos países, um maior impacto no PIB,  aumentando significativamente os valores das 

duas variáveis quando estamos perante países em desenvolvimento. Portanto, denota-se que existe 

uma maior margem de crescimento económico impulsionado pela evolução do sistema financeiro nos 

países em desenvolvimento. 
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4.2 Modelos reduzidos em número de países e variáveis 

4.2.1 Crédito privado e capitalização bolsista: variáveis explicativas 

De modo a analisar a influencia do setor financeiro no crescimento económico, procedeu-se a 

uma nova estimação para o mesmo grupo de países inicial, reformulando-se o modelo genérico, dando 

o principal destaque às varáveis selecionadas para o estudo que melhor caracterizam o sistema 

financeiro. Portanto, o modelo que estima o PIB em função das variáveis explicativas que caracterizam 

o sistema financeiro, o crédito privado (Cred_priv) e a capitalização bolsista (Cap_bols), expressa-se 

pela seguinte forma: 

 𝐏𝐈𝐁𝒊,𝒕= 𝛃𝟎+ 𝛃𝟏𝐂𝐫𝐞𝐝_𝐏𝐫𝐢𝐯 𝒊𝒕 + 𝛃𝟐𝑪𝒂𝒑_𝒃𝒐𝒍𝒔𝒊𝒕 + 𝒖𝒊𝒕 

Com i=1,…,N; t=1,…,T; em que i denota países (dimensão cross-section) e t 

denota o tempo (dimensão da serie temporal).  

E onde: 

𝛃𝟎 representa o vetor das constantes para cada um dos países; 

𝛃𝟏 representa o coeficiente de regressão que traduz o impacto estimado do crédito concedido pelo 

setor financeiro ao setor privado na variável dependente; 

𝛃𝟐 representa o coeficiente de regressão que traduz o impacto estimado da capitalização bolsista no 

PIB; 

𝒖 representa o termo erro; 

Portanto, procedeu-se à estimação, nos mesmos pressupostos, do modelo que relaciona o 

logaritmo do PIB com o logaritmo das variáveis Cred_priv e Cap_bols, estando no quadro abaixo 

apresentado os valores das estimações de acordo com os pressupostos de cada modelo. 

Quadro 7- Modelo global reduzindo variáveis 

Coeficientes Modelo 

 Pooled Efeitos 
Fixos 

Efeitos 
Aleatórios 

𝛃𝟎 6.3311*** 

(0.0000) 

9.0963*** 

(0.0000) 

9.1080*** 

(0.0000) 

𝛃𝟏 0.8735*** 

(0.0000) 

0.1500*** 

(0.0000) 

0.1545*** 

(0.0000) 
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***, ** e * representam uma significância estatística ao n.s 
de 1%, 5% e 10% respetivamente 

À semelhança das anteriores regressões, a analise segue o mesmo critério, ou seja, através dos 

testes F e de Hausman foi-nos indicado que o modelo mais apropriado para o estudo seria o modelo 

de efeitos fixos. Assim, o modelo que expressa o logaritmo do PIB através do logaritmo das variáveis 

caracterizadoras dos sistemas financeiros assumiria a seguinte forma: 

𝐏𝐈𝐁𝒊,𝒕= 9.0963 + 0.1500𝐂𝐫𝐞𝐝_𝐏𝐫𝐢𝐯 𝒊𝒕 + 0.0604𝑪𝒂𝒑_𝒃𝒐𝒍𝒔𝒊𝒕+ 𝒖𝒊𝒕 

Com os resultados desta estimação, podemos concluir que se verifica, a um n.s de 1%, uma 

significância geral por parte das variáveis independentes (Cred_priv e Cap_bols) na explicação da 

variável dependente (PIB). Relativamente aos valores assumidos pelos coeficientes constata-se que o 

valor respetivo ao coeficiente da variável crédito privado concedido pelo setor financeiro ao setor privado 

é superior ao valor assumido pelo coeficiente da variável Cap_bols, isto é, aquando uma variação da 

variável Cred_priv em 1% o impacto no PIB seria de 0,15%, enquanto que na variável Cap_bols esta 

mesma variação iria causar um aumento de 0,06% no PIB, mantendo o resto inalterável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

𝛃𝟐 -0.0417 

(0.5300) 

0.0604*** 

(0.0000) 

0.0608*** 

(0.0000) 

𝑹𝟐 0.2632 0.9893 0.1244 

F - 0.0000 - 

Teste 
Hausman 

- - 0.0437** 

(2) 
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4.2.2 Estimação do modelo parcial: por sistema financeiro 

De modo a analisar de forma mais pormenorizada a relação entre o crescimento económico e 

os sistemas financeiros procedemos a um novo reagrupamento da amostra, dividindo-o de acordo com 

o tipo de sistema financeiro predominante de cada país. Portanto, formaram-se dois grupos distintos: 

países assentes em intermediários financeiros e países assentes em mercados de capitais. 

Consequentemente houve um redimensionamento da amostra, como demonstra o quadro 8, isto 

porque em determinados países não se verificava uma supremacia de um só tipo de sistema financeiro. 

Esta divisão teve como referência alguns estudos, como o de Levine e Demirguc-kunt (1999), 

que forneceram indicadores, bases legais e dados para a classificação em dois tipos de sistemas 

financeiros para um alargado número de países, os baseados na intermediação financeira e os 

baseados nos mercados de capitais. 

Portanto, de modo a possibilitar a analise comparativa dos valores dos coeficientes assumidos 

pelas variáveis independentes do modelo genérico, em países com diferentes tipos de sistemas 

financeiros predominantes, procedeu-se à estimação, nos mesmos pressupostos, do modelo que 

relaciona o logaritmo do PIB com o logaritmo das demais variáveis independentes para países assentes 

na predominância dos intermediários financeiros e para os países assentes na predominância nos 

mercados de capitais , estando no quadro abaixo apresentado os valores das estimações de acordo 

com os pressupostos de cada modelo. 

Quadro 8- Países de acordo com o tipo de sistema financeiro predominante 

Países baseados na predominância dos 
intermediários financeiros 

Países baseados na predominância 
dos mercados de capitais 

Alemanha 

Áustria 

Bélgica 

Espanha 

Finlândia 

Grécia 

Índia 

Itália  

Portugal 

 

 

EUA 

Malásia 

México 

Reino Unido 
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***, ** e * representam uma significância estatística ao n.s de 1%, 5% e 10% respetivamente 

Portanto, deste modo a análise da regressão segue o mesmo critério das demais regressões, 

tendo como base os valores dos testes F e de Hausman, concluindo-se que o modelo de efeitos fixos 

satisfaz melhor as necessidades do estudo. De notar que na estimação, para os países cujo seu sistema 

financeiro está assente predominantemente nos mercados de capitais, não foi possível realizar a 

estimação pelo modelo de efeitos aleatórios, visto que o número de variáveis ultrapassa a dimensão da 

amostra (cross-section). 

Posto isto, seguindo o modelo dos efeitos fixos procedemos à estimação dos coeficientes das 

variáveis que assim nos permite obter o modelo que relaciona o logaritmo do PIB com o logaritmo das 

Quadro 9- Resultados das estimações do modelo parcial por sistema financeiro predominante 

Predominância Intermediários financeiros     Mercados de capitais 

Coeficientes Modelo Modelo 

 Pooled Efeitos 

Fixos 

Efeitos 

Aleatórios 

Pooled Efeitos 

Fixos 

Efeitos 

Aleatórios 

𝛃𝟎 13.2431*** 

(0.0000) 

6.4965*** 

(0.0000) 

6.5886*** 

(0.0000) 

11.9027*** 

(0.0000) 

8.2803*** 

(0.0000) 

- 

𝛃𝟏 1.4302*** 

(0.0000) 

0.2541*** 

(0.0000) 

0.2602*** 

(0.0000) 

0.3556*** 

(0.0000) 

-0.0036 

(0.9728) 

- 

𝛃𝟐 -0.7275*** 

(0.0000) 

0.0254 

(0.5680) 

0.0148 

(0.7388) 

0.2020** 

(0.0317) 

0.5808*** 

(0.0000) 

- 

𝛃𝟑 0.4220*** 

(0.0000) 

0.0628** 

(0.0160) 

0.0634** 

(0.0148) 

-0.0053 

(0.9031) 

0.0216 

(0.5759) 

- 

𝛃𝟒 1.2131*** 

(0.0000) 

0.4891*** 

(0.0000) 

0.5168*** 

(0.0000) 

-0.7236*** 

(0.0000) 

-0.4343*** 

(0.0000) 

- 

𝛃𝟓 0.0331 

(0.6375) 

0.0039 

(0.7950) 

0.0038 

(0.7973) 

-0.3224*** 

(0.0000) 

-0.2351*** 

(0.0000) 

- 

𝛃𝟔 -0.0790 

(0.3389) 

-0.0058 

(0.7284) 

-0.0082 

(0.6259) 

0.0431** 

(0.0198) 

0.0350** 

(0.0267) 

- 

𝛃𝟕 -4.1112*** 

(0.0000) 

-0.0075 

(0.9538) 

-0.0394 

(0.7620) 

-0.5004*** 

(0.0002) 

0.2435 

(0.1628) 

- 

𝑹𝟐 0.8339 0.9943 0.5021 0.9913 0.9941 - 

F - 0.0000*** - - 0.0000*** - 

Teste 

Hausman 

- - 0.0137** 

(7) 

 - - 
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demais variáveis independentes para países assentes em intermediários financeiros (I) e para 

países assentes em mercados de capitais (II), estando abaixo as formas assumidas das 

diferentes regressões. 

(I) 𝐏𝐈𝐁𝒊,𝒕= 6.4965 + 0.2541𝐂𝐫𝐞𝐝_𝐏𝐫𝐢𝐯 𝒊𝒕 + 0.0254𝑴𝟑𝒊𝒕 + 0.0628𝑪𝒂𝒑_𝒃𝒐𝒍𝒔𝒊𝒕 - 

0.4891𝐆𝐀𝐄𝒊𝒕 + 0.0039𝐏𝐨𝐩𝒊𝒕 -  0.0058𝐈𝐍𝐅𝒊𝒕 - 0.0075𝐂𝐀𝐏_𝐅𝐈𝐗𝒊𝒕 + 𝒖𝒊𝒕 

(II) 𝐏𝐈𝐁𝒊,𝒕= 8.2803 - 0.0036𝐂𝐫𝐞𝐝_𝐏𝐫𝐢𝐯 𝒊𝒕 + 0.5808𝑴𝟑𝒊𝒕 + 0.0216𝑪𝒂𝒑_𝒃𝒐𝒍𝒔𝒊𝒕 - 0.4343 

𝐆𝐀𝐄𝒊𝒕 - 0.2351𝐏𝐨𝐩𝒊𝒕 +  0.0350𝐈𝐍𝐅𝒊𝒕 + 0.2435𝐂𝐀𝐏_𝐅𝐈𝐗𝒊𝒕 + 𝒖𝒊𝒕 

Através dos resultados obtidos pela estimação, verifica-se que, no caso dos países com um 

sistema financeiro predominante em intermediários financeiros, apenas 3 das 7 variáveis 

independentes possuem carater significativo na explicação do PIB, a um n.s de 5%. Em relação aos 

países com um tipo de sistema financeiro assente nos mercados de capitais, possui 4 das 7 variáveis 

independentes estatisticamente significativas na explicação da variável dependente, a um n.s de 5%. 

 Observando os resultados obtidos das duas estimações, o impacto do crédito concedido pelos 

sistemas financeiros ao setor privado (Cred_Priv) no crescimento económico possui uma maior 

expressão em países baseados nos intermediários financeiros, chegando mesmo o coeficiente respetivo 

à variável nos países assentes nos mercados de capitais a ser negativo. Relativamente à capitalização 

bolsista (Cap_bols), esta variável possui um maior impacto no PIB em países assentes em 

intermediários financeiros, estimando-se que, mantendo todas as restantes variáveis contantes, uma 

variação de 1% da variável Cap_bols aumentaria o PIB em 0.06 %, enquanto que nos países cujo o 

sistema financeiro é assente nos mercados de capitais o impacto seria inferior, cerca de 0.02%. Ao 

longo da análise dos resultados da estimação existe uma discordância permanente nas variáveis 

estatisticamente significativas na explicação do PIB. 

 Portanto, a comparação não é suficientemente eficiente, visto que a maioria das variáveis 

independentes não possuem aspeto estatisticamente significativo na explicação do crescimento 

económico. Assim sendo, procedemos a novas estimações de modo que seja possível a analise e 

avaliação da eficácia dos dois diferentes tipos de sistemas financeiros na explicação do crescimento 

económico.  
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4.2.3 Estimação do modelo reduzido 

Para efeitos no nosso estudo e de modo a avaliar a eficácia dos dois diferentes sistemas 

financeiros na explicação do crescimento económico, procedemos a uma nova estimação. Porém, 

como já realizado anteriormente, este reordenamento do grupo de países leva-nos a um novo 

reajustamento do modelo genérico que estará na base da sua estimação. Optamos novamente pelo 

modelo log-log, tendo este a seguinte forma:  

𝐏𝐈𝐁𝒊,𝒕= 𝛃𝟎+ 𝛃𝟏𝑺_𝑭𝒊𝒏𝒊,𝒕+ 𝛃𝟐 𝑮𝑨𝑬𝒊𝒕 + 𝛃𝟑𝑷𝒐𝒑𝒊𝒕 + 𝒖𝒊𝒕  

Com i=1, …, N; t=1, …, T; em que i denota países (dimensão cross-section) e t 

denota o tempo (dimensão da serie temporal).  

E onde: 

𝛃𝟎 representa o vetor das constantes para cada um dos países; 

𝛃𝟏 representa o coeficiente de regressão que traduz o impacto estimado pelo tipo de sistema financeiro 

predominante do país, através das variáveis que caracterizam o sistema financeiro (i.e, Cred_priv- 

intermediação financeiro; Cap_bols- Mercados de capitais), na variável dependente (PIB); 

𝛃𝟐 e 𝛃𝟑 representam os coeficientes de regressão estimados que traduzem respetivamente, o impacto 

da abertura da economia ao exterior e da taxa de crescimento da população na variável dependente 

PIB; 

𝒖𝒊𝒕 representa o termo erro; 

 Portanto, de modo a analisar o impacto que as variáveis selecionas que melhor caracterizam 

o tipo de sistema financeiro predominante de um dado pais (S_Fin) tem no crescimento da sua 

economia (PIB), procedemos a novas estimações com o fim de analisar o impacto que o credito 

concedido ao setor privado pelo setor financeiro (Cred_priv) tem no crescimento económico (PIB) 

dos países dos dois diferentes tipos de sistema financeiro e o impacto da Capitalização Bolsista 

(Cap_bols) no PIB dos países dos diferentes tipos de sistema financeiro.  
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4.3.2.1 Impacto do Crédito Privado em países com predominância num tipo de sistema 

financeiro  

Com vista á analise do impacto do crédito cedido ao setor privado (Cred_priv) no crescimento 

economias (PIB) preferencialmente assentes nos intermediários financeiros e nos mercados de 

capitais, procedemos a uma nova estimação já com o grupo de países reordenados e com o modelo 

genérico reajustado, estando apresentados os resultados dessa mesma estimação no quadro a seguir. 

 ***, ** e * representam uma significância estatística ao n.s de 1%, 5% e 10% respetivamente 

  Portanto, a análise desta regressão segue o mesmo critério que as anteriores, com base nos 

valores dos testes F e de Hausman, concluindo-se que o modelo de efeitos fixos satisfaz melhor as 

necessidades do estudo. Assim, o modelo que relaciona o logaritmo do PIB com o logaritmo do crédito 

concedido ao setor privado, o grau de abertura de uma economia ao exterior e a taxa de crescimento 

da população para países assentes em intermediários financeiros (III) e países assentes em 

mercados de capitais (IV) assumem, respetivamente, a seguinte forma: 

Quadro 10- Modelo parcial com redução de variáveis por sistema financeiro predominante  

Impacto do crédito concedido pelo setor financeiro ao setor privado (Cred_priv) no PIB 

 

 

Nos países com sistemas 
predominantes em 

intermediários financeiros 

Nos países com sistemas predominantes 

em mercados de capitais 

Coeficientes Modelo Modelo 

 Pooled Efeitos 

Fixos 

Efeitos 

Aleatórios 

Pooled Efeitos Fixos Efeitos 

Aleatórios 

β0 -1.9283** 

(0.0235) 

6.6933*** 

(0.0000) 

6.6621*** 

(0.0000) 

10.3137*** 

(0.0000) 

  10.2732*** 

(0.0000) 

10.3137*** 

(0.0000) 

β1 1.2063*** 

(0.0000) 

0.2108*** 

(0.0000) 

0.2155*** 

(0.0000) 

0.4476*** 

(0.0000) 

0.2631*** 

(0.0000) 

0.4476*** 

(0.0000) 

β2 1.5062*** 

(0.0000) 

0.5741*** 

(0.0000) 

0.5881*** 

(0.0000) 

-0.5790*** 

(0.0000) 

-0.3790*** 

(0.0000) 

-0.5790*** 

(0.0000) 

β3 -0.3993*** 

(0.0000) 

-0.0013 

(0.9064) 

-0.0028 

(0.8027) 

-0.5689*** 

(0.0000) 

-0.1045* 

(0.0664) 

-0.5689*** 

(0.0000) 

𝑅2 0.68 0.99 0.49 0.97 0.99 0.97 

F  0.0000***   0.0000***  

Teste 

Hausman 

  0.0005*** 

(3) 

  0.0000*** 

(3) 
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(III)  𝐏𝐈𝐁𝒊,𝒕= 6.6933 + 0.2108𝑺_𝑭𝒊𝒏𝒊,𝒕+ 0.5741𝑮𝑨𝑬𝒊𝒕 - 0.0013𝑷𝒐𝒑𝒊𝒕 + 𝒖𝒊𝒕 

(IV)  𝐏𝐈𝐁𝒊,𝒕= 10.2732 + 0.2631𝑺_𝑭𝒊𝒏𝒊,𝒕 - 0.3790𝑮𝑨𝑬𝒊𝒕 - 0.1045𝑷𝒐𝒑𝒊𝒕 + 𝒖𝒊𝒕 

Observando os resultados obtidos das duas estimações, verifica-se que, a um n.s 10%, apenas 

a variável taxa de crescimento da população não se revela como uma variável estatisticamente 

significativa na explicação do PIB nos países com os sistemas financeiros orientados para a 

intermediação financeira. De um modo geral, excetuando a variável taxa de crescimento da população, 

todas possuem carater explicativo da variável dependente, a um n.s 1%, nos países com os sistemas 

financeiros orientados para a intermediação financeira e nos países com os sistemas financeiros 

orientados para o mercado de capitais. 

Relativamente ao impacto do crédito concedido pelos setores financeiros ao setor privado 

(Cred_Priv) no PIB, este possui uma maior expressão em países baseados nos mercados capitais. 

Através dos valores dos coeficientes desta variável podemos fazer uma análise e interpretação do valor 

superior evidenciado nos países baseados nos mercados de capitais em comparação com o grupo de 

países que se baseiam no setor bancário. Este valor pode dever-se à falta da exploração deste setor, 

havendo uma maior oportunidade de novas relações com o setor bancário e com isto poder criar novos 

investimentos produtivos.  

Já no caso dos países baseados na intermediação financeira o valor assumido decresce, em 

relação às demais estimações feitas, podendo dever-se à forma ineficiente como o crédito bancário 

está a ser canalizado para projetos de investimento produtivo devido, por exemplo, a longas relações 

entre as partes.  

De modo geral, o crescimento do PIB nos países cujo sistemas financeiros estão assentes nos 

intermediários financeiros depende mais dos níveis de exportações e importações (Grau de abertura) e 

o impacto (negativo) da taxa de crescimento da população é menor quando comparado com o impacto 

causado nos países assentes em mercados de capitais. 
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4.2.3.2 Impacto da Capitalização Bolsista em países com predominância num tipo de 

sistema financeiro  

 Portanto, de modo a analisar o impacto da capitalização bolsista (Cap_bols) no PIB nos 

países assentes nos diferentes tipos de sistemas financeiros, procedemos a novas estimações, estando 

elas representadas no quadro abaixo. 

***, ** e * representam uma significância estatística ao n.s de 1%, 5% e 10% respetivamente 

Seguindo o mesmo critério utilizado nas estimações anteriores, preferiu-se a estimação pelo 

modelo de efeitos fixos (escolha com base nos valores dos testes F e de Hausman). Assim, o modelo 

que relaciona o logaritmo do PIB com o logaritmo do crédito concedido ao setor privado, o grau de 

abertura de uma economia ao exterior e a taxa de crescimento da população para países assentes em 

intermediários financeiros (V) e países assentes em mercados de capitais (VI) assume, 

respetivamente, a seguinte forma: 

Quadro 11-  Modelo parcial com redução de variáveis por sistema financeiro predominante 

Impacto da capitalização bolsista (Cap_bols) no PIB 

 

 

Nos países com sistemas 
predominantes em 

intermediários financeiros 

Nos países com sistemas predominantes 

em mercados de capitais 

Coeficientes Modelo Modelo 

 Pooled Efeitos Fixos Efeitos 

Aleatórios 

Pooled Efeitos Fixos Efeitos 

Aleatórios 

β0 2.9163*** 

(0.0005) 

7.1371*** 

(0.0000) 

7.1632*** 

(0.0000) 

10.5763*** 

(0.0000) 

10.6932*** 

(0.0000) 

10.5763*** 

(0.0000) 

β1 -0.0753 

(0.4738) 

0.0220 

(0.1571) 

0.0218 

(0.1607) 

0.5081*** 

(0.0000) 

0.0401 

(0.3895) 

0.5081*** 

(0.0000) 

β2 1.6379*** 

(0.0000) 

0.6585*** 

(0.0000) 

0.6709*** 

(0.0000) 

-0.7110*** 

(0.0000) 

-0.2509*** 

(0.0046) 

-0.7110*** 

(0.0000) 

β3 -0.5654*** 

(0.0000) 

-0.0129 

(0.3066) 

-0.0142 

(0.2571) 

-0.5374*** 

(0.0000) 

-0.0729 

(0.2579) 

-0.5374*** 

(0.0000) 

𝑅2 0.54 0.99 0.41 0.94 0.99 0.94 

F  0.0000***   0.0000***  

Teste 

Hausman 

  0.0084*** 

(3) 

  0.0000*** 

(3) 
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(V)   𝐏𝐈𝐁𝒊,𝒕= 7.1371 + 0.022𝑺_𝑭𝒊𝒏𝒊,𝒕+ 0.6585𝑮𝑨𝑬𝒊𝒕 - 0.0129𝑷𝒐𝒑𝒊𝒕 + 𝒖𝒊𝒕 

(VI)  𝐏𝐈𝐁𝒊,𝒕= 10.6932 + 0.0401𝑺_𝑭𝒊𝒏𝒊,𝒕 - 0.2509𝑮𝑨𝑬𝒊𝒕 - 0.0729𝑷𝒐𝒑𝒊𝒕 + 𝒖𝒊𝒕 

Da análise dos resultados apresentados no quadro anterior, é possível verificar que a variável 

capitalização bolsista (Cap_bols) não é considerada uma variável estatisticamente significativa na 

explicação do PIB, quer nos países com os sistemas financeiros orientados para os bancos, quer nos 

países orientados para os mercados de capitais. O mesmo ocorre para a variável taxa de crescimento 

da população para ambos os tipos de sistemas financeiros. 

Mesmo não possuindo carater explicativo do PIB, o coeficiente da variável Cap_bols assume 

um impacto (positivo) superior nos países cujo sistema financeiro está orientado para os mercados de 

capitais. Também se verifica que a taxa de crescimento da população apresenta um maior impacto 

(negativo) nestes mesmos países.  

4.3 Resultados do modelo por moedas internacionais 

Através do grupo inicial de países é possível verificar que existem economias em que vigoram 

diferentes moedas internacionais e que, para vários economistas, uma moeda pode ter supremacia 

sobre outra. Deste modo, com vista à análise do impacto do credito cedido pelo setor financeiro ao 

setor privado e a capitalização bolsista têm no crescimento económico nos países em quais circulam 

as principais moedas internacionais, procedemos a novas estimações recuperando o modelo que 

estima o logaritmo do PIB em função do logaritmo das variáveis explicativas características do sistema 

financeiro, o crédito privado (Cred_priv) e a capitalização bolsista (Cap_bols), expressa-se pela 

seguinte forma: 

𝐏𝐈𝐁𝒊,𝒕= 𝛃𝟎+ 𝛃𝟏𝐂𝐫𝐞𝐝_𝐏𝐫𝐢𝐯 𝒊𝒕 + 𝛃𝟐𝑪𝒂𝒑_𝒃𝒐𝒍𝒔𝒊𝒕 + 𝒖𝒊𝒕 

Com i=1,…,N; t=1,…,T; em que i denota países (dimensão cross-section) e t 

denota o tempo (dimensão da serie temporal).  

E onde: 

𝛃𝟎 representa o vetor das constantes para cada um dos países; 

𝛃𝟏 representa o coeficiente de regressão que traduz o impacto estimado do crédito concedido pelo 

setor financeiro ao setor privado na variável dependente; 
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𝛃𝟐 representa o coeficiente de regressão que traduz o impacto estimado da capitalização bolsista no 

PIB; 

𝒖 representa o termo erro; 

Portanto, o resultado do reajustamento do grupo de países, de acordo com a moeda em vigor 

em cada economia, assume a forma expressa no quadro 12. 

Quadro 12- Grupo de países de acordo com a unidade monetária em circulação 

Moeda 
internacional 

Dólar Iene Libra esterlina Euro 

 

 

Países 

 

 

EUA 

 

 

Japão 

 

 

Reino Unido 

Zona euro  

(Áustria, Bélgica, 

Alemanha, Espanha, 

Finlândia, França, Grécia, 

Irlanda, Itália, 

Luxemburgo, Holanda e 

Portugal) 

Com isto, a divisão nas principais moedas internacionais presentes nas economias do grupo 

inicial de países, resulta quatro grupos distintos, sendo eles o Dólar, Iene, Libra e o Euro. Às moedas 

internacionais referidas aparecem relacionados três potências mundiais, sendo elas, respetivamente, 

os Estados Unidos da América, o Japão e o Reino Unido. Já a moeda euro possui um número de países 

mais extenso que a utilizam como moeda oficial, tendo este grupo sido denominada de Zona euro da 

quais fazem parte 12 países, sendo eles: Áustria, Bélgica, Alemanha, Espanha, Finlândia, França, 

Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda e Portugal. 

4.3.1 EUA 

 Procedemos à estimação para países da nossa amostra que possuíam como sua moeda oficial 

a unidade monetária dólar. Assim sendo, dos 25 países da nossa amostra, apenas os Estados Unidos 

da América possui o dólar como sua moeda oficial, economia essa que tem os sistemas financeiros 

baseados predominantemente nos mercados de capitais (market-based), servindo assim como analise 

complementar ao estudos já realizados. 
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Figura 8 – Estimação relativa à moeda Dólar 

 

Fonte: Output Eviews 10 

Assim, o modelo que relaciona o logaritmo do PIB com o logaritmo do crédito concedido ao 

setor privado e o logaritmo da capitalização bolsista dos Estados Unidos da América assume a seguinte 

forma: 

𝐏𝐈𝐁𝒊,𝒕= 7.7223+ 0.6001𝐂𝐫𝐞𝐝_𝐏𝐫𝐢𝐯 𝒊𝒕 - 0.0144𝑪𝒂𝒑_𝒃𝒐𝒍𝒔𝒊𝒕 +𝒖𝒊𝒕 

Analisando os resultados obtidos através da estimação é possível verificar um impacto positivo 

do crédito concedido ao setor privado pelo setor financeiro (Cred_priv) no crescimento económico 

dos Estados Unidos da América, impacto inverso tem a capitalização bolsista (Cap_bols) no PIB da 

economia. Aquando uma variação de 1% do Cred_priv e da Cap_bols, o PIB acresce 0,60% e diminui 

0.01%. respetivamente e mantendo o resto constante. Porém, só o crédito privado se revela 

estatisticamente significativo (ao n.s de 1%). 

Estes valores podem indiciar que a falta de exploração do setor bancário pode ser uma 

oportunidade de crescimento económico, enquanto que a frequente capitalização bolsista já não 

permite grandes crescimentos económicos e poderá ter mesmo impactos negativos. 

4.3.2 Japão 

Outra moeda internacional de grande destaque mundial e que também pertence ao cabaz da 

moeda de reserva do Fundo Monetário Internacional (FMI) é o iene, sendo o Japão a economia dos 25 

países da amostra a única que possui esta moeda como a sua unidade monetária oficial.   
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Figura 9 - Estimação para a moeda Iene 

 

Fonte: Output Eviews 10 

Assim, o modelo que relaciona o logaritmo do PIB com o logaritmo do crédito concedido ao 

setor privado e o logaritmo da capitalização bolsista do Japão assume a seguinte forma: 

𝐏𝐈𝐁𝒊,𝒕= 12.0599 - 0.3393𝐂𝐫𝐞𝐝_𝐏𝐫𝐢𝐯 𝒊𝒕 + 0.090𝑪𝒂𝒑_𝒃𝒐𝒍𝒔𝒊𝒕 +𝒖𝒊𝒕 

Dos resultados apresentados retira-se que a capitalização bolsista, ao contrário do crédito 

privado, possui um impacto positivo na explicação do crescimento económico do Japão. Estima-se que 

uma variação de 1% da Capitalização bolsista aumentará em 0.09% o PIB japonês. Ambas as variáveis 

revelam-se estatisticamente significativas, ao nível de significância de 1%.  
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4.3.3 Reino Unido 

O Reino Unido, à semelhança dos EUA, possui uma economia market-based e a libra como a 

sua moeda oficial. Portanto, procedemos a uma nova estimação para o país que da amostra total que 

possui como sua unidade monetária a libra, estando na figura 10 apresentados os resultados dessa 

estimação. 

Figura 10 - Estimação para a moeda Libra 

 

Fonte: Output Eviews 10 

Assim, o modelo que relaciona o logaritmo do PIB com o logaritmo do crédito concedido ao 

setor privado pelo sistema financeiro e o logaritmo da capitalização bolsista do Reino Unido assume a 

seguinte forma: 

𝐏𝐈𝐁𝒊,𝒕= 9.5935 + 0.2004𝐂𝐫𝐞𝐝_𝐏𝐫𝐢𝐯 𝒊𝒕 - 0.0085𝑪𝒂𝒑_𝒃𝒐𝒍𝒔𝒊𝒕 +𝒖𝒊𝒕 

À semelhança dos resultados obtidos na estimação para a economia dos Estados Unidos da 

América, o crédito privado possui um papel preponderante na explicação do PIB, enquanto a 

capitalização bolsita possui um impacto inverso. Portanto a interpretação é semelhante à avançada 

para EUA, a uma variação percentual do crédito privado o produto reage positivamente, contrariamente 

à capitalização bolsista. Contrariamente ao verificado no caso do crédito concedido ao setor privado 

pelo setor financeiro, a variável Cap_bols não é estatisticamente significativa na explicação do PIB do 

Reino Unido. 
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4.3.4 Zona Euro 

Por último, procedeu-se à estimação, nos mesmos pressupostos, do modelo que relaciona o 

logaritmo do PIB com o logaritmo das variáveis Cred_priv e Cap_bols para o conjunto de países que 

possuem como moeda oficial o euro, estando no quadro abaixo apresentado os valores das estimações 

de acordo com os pressupostos de cada modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***, ** e * representam uma significância estatística ao n.s de 1%, 5% e 

10% respetivamente 

Portanto, deste modo a análise da regressão segue o mesmo critério das demais regressões, 

tendo como base os valores dos testes F e de Hausman, concluindo-se que o modelo de efeitos fixos 

satisfaz melhor as necessidades do estudo. Posto isto, seguindo o modelo dos efeitos fixos procedemos 

à estimação dos coeficientes das variáveis que assim nos permite obter o modelo que relaciona o 

logaritmo do PIB com o logaritmo das demais variáveis independentes para a Zona Euro, assumindo a 

seguinte forma:  

𝐏𝐈𝐁𝒊,𝒕= 10.9505 - 0.0721𝐂𝐫𝐞𝐝_𝐏𝐫𝐢𝐯 𝒊𝒕 - 0.0015𝑪𝒂𝒑_𝒃𝒐𝒍𝒔𝒊𝒕 +𝒖𝒊𝒕 

 Comparando os valores dos coeficientes das variáveis caracterizadoras do sistema financeiro, 

destaca-se o valor negativo de ambas, ou seja, o impacto negativo que, quer o crédito privado quer a 

Quadro 13- Resultados das estimações do modelo parcial por 
moeda internacional 

Coeficientes Modelo 

 Pooled Efeitos Fixos Efeitos 

Aleatórios 

𝛃𝟎 10.7001*** 

(0.0000) 

10.9505*** 

(0.0000) 

10.9548*** 

(0.0000) 

𝛃𝟏 -0.1997** 

(0.0124) 

-0.0721*** 

(0.0047) 

-0.0727*** 

(0.0043) 

𝛃𝟐 0.2072*** 

(0.0000) 

-0.0015 

(0.8704) 

-0.0003 

(0.9689) 

𝑹𝟐 0.21 0.96 0.03 

F - 0.000*** - 

Teste 

Hausman 

- - 0.0187** 

(2) 
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capitalização bolsista, têm no crescimento económico dos países da Zona Euro. Portanto, a Zona Euro 

surge como espaço económico atípico, dado que ambas as variáveis afetam negativamente o 

crescimento económico durante todo o período de análise, de 1999 a 2017. Estes resultados 

contribuem para a explicação das persistentes baixas taxas de crescimento económico registadas na 

Zona Euro durante os últimos anos.  

5.1  Resultados do modelo global: antes e pós crise  

 Subdividindo o período de analise inicial em dois, antes e pós-crise, de 1999 a 2007 e entre 

2008 e 2017 respetivamente, procedemos a uma nova estimação de forma a que seja possível analisar 

o impacto das diferentes variáveis no crescimento económico nos distintos períodos. Para isso, procedeu-

se à estimação do modelo que relaciona o logaritmo do PIB com o logaritmo das variáveis Cred_priv e 

Cap_bols para os países da amostra inicial (quadro 1). Os resultados estão apresentados no quadro 14, 

assumindo a seguinte forma: 

***, ** e * representam uma significância estatística ao n.s de 1%, 5% e 10% respetivamente 

 
À semelhança das anteriores regressões, a analise segue o mesmo critério, ou seja, através dos 

testes f e de Hausman foi-nos indicado que o modelo mais apropriado para o estudo seria o modelo de 

efeitos fixos. Assim, o modelo que expressa o logaritmo do PIB através do logaritmo das variáveis 

Quadro 14- Resultados das estimações do modelo global antes e pós crise 

                      Antes da crise (1999-2007) Pós-crise (2008-2017) 

Coeficientes Modelo Modelo 

 Pooled Efeitos 

Fixos 

Efeitos 

Aleatórios 

Pooled Efeitos 

Fixos 

Efeitos 

Aleatórios 

𝛃𝟎 6.8029*** 

(0.0000) 

9.0458*** 

(0.0000) 

9.0314*** 

(0.0000) 

5.5128*** 

(0.0000) 

10.3517*** 

(0.0000) 

10.3624*** 

(0.0000) 

𝛃𝟏 0.9273*** 

(0.0000 

0.1298*** 

(0.0000) 

0.1338*** 

(0.0000) 

0.7446*** 

(0.0000) 

-0.0964*** 

(0.0070) 

-0.0838** 

(0.0180) 

𝛃𝟐 -0.2309*** 

(0.0043) 

0.0864*** 

(0.0000) 

0.0873*** 

(0.0000) 

0.2980** 

(0.0126) 

0.0283** 

(0.0105) 

0.0281** 

(0.0109) 

𝑹𝟐 0.2620 0.9969 0.2617 0.3016 0.9952 0.0377 

F - 0.0000*** - - 0.0000***  

Teste 

Hausman 

- - 0.0302** 

(2) 

- - 0.0037*** 

(2) 
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caracterizadoras dos sistemas financeiros (Cred_priv e Cap_bols) no período antes (VII) e pós crise 

(VIII) assumiriam, respetivamente, as seguintes formas: 

(VII) 𝐏𝐈𝐁𝒊,𝒕= 9.0458 + 0.1298𝐂𝐫𝐞𝐝_𝐏𝐫𝐢𝐯 𝒊𝒕 + 0.0864𝑪𝒂𝒑_𝒃𝒐𝒍𝒔𝒊𝒕 +𝒖𝒊𝒕 

(VIII) 𝐏𝐈𝐁𝒊,𝒕= 10,3517 – 0.0964𝐂𝐫𝐞𝐝_𝐏𝐫𝐢𝐯 𝒊𝒕 + 0.0283𝑪𝒂𝒑_𝒃𝒐𝒍𝒔𝒊𝒕 +𝒖𝒊𝒕 

Observando os resultados obtidos das duas estimações, verifica-se que, a um n.s 5%, todas as 

variáveis revelam-se estatisticamente significativas na explicação do PIB, quer antes quer após da crise. 

Também é possível observar o diferente impacto do crédito privado na dinâmica económica nos 

distintos períodos de análise. Se no primeiro (até 2007) o crédito privado afeta o crescimento 

económico de uma forma relevante e positiva, esta variável passa de a mais relevante (positivamente) 

para a variável com valores inferiores a zero, tendo um enorme impacto negativo no crescimento das 

economias no período pós crise. As taxas de desemprego elevadas em algumas economias como os 

da Zona Euro e o EUA, contribuíram para esta explicação. 
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Conclusão 

 Este estudo permite um aprofundamento da análise da interdependência entre o sistema 

financeiro e o crescimento económico utilizando informação de vários países entre 1999 e 2017. Deste 

modo, foi possível analisar em que medida o nível de desenvolvimento financeiro, dos 25 países da 

amostra, impulsiona o crescimento económico.  

 Considerando alguns dos pressupostos teóricos, bem como os resultados dos testes 

estatísticos realizados, foi preferível seguir o modelo de efeitos fixos de dados em painel. Estes modelos 

econométricos permitiram diversas análises medindo o impacto do sistema financeiro no crescimento 

económico em países desenvolvidos e em países emergentes, por tipo de sistema financeiro, e mais 

particularmente entre as economias das principais moedas internacionais. 

De referir que a dinâmica económica assenta principalmente na formação bruta de capital fixo 

(investimento), sendo esta a variável com maior capacidade explicativa do crescimento económico 

como variável a explicar, registando um valor de 0.44% no modelo global. A aplicação dos recursos 

financeiros em capital fixo não esgota as oportunidades de investimento podendo ser também feitas 

aplicações em títulos, contudo, a sua capacidade explicativa é bem menor. 

 O agregado monetário M3 permite analisar o impacto da origem dos recursos no crescimento 

económico. Nesta análise, que também inclui o M3, verificamos a sua relevância na dinâmica 

económica com 0,25%, assumindo-se como  uma das principais variáveis explicativas do modelo global. 

Adicionalmente, podemos concluir que o crédito privado (crédito ao consumo e crédito habitação) 

também explica significativamente o crescimento económico em 0,12%.  

Considerando os modelos parciais que desagregam a amostra por níveis de desenvolvimento 

dos países, por tipo de financiamento e por principais moedas internacionais importa salientar que a 

dinâmica económica dos países desenvolvidos depende significativamente do GAE (grau de abertura 

da economia) assumindo valores, nesta análise, acima dos 0,30%. Portanto, isto significa que a 

capacidade explicativa desta variável no crescimento económico dos países desenvolvidos é 

significativamente positiva.  

O crédito privado, embora positivo, aparece pouco relevante, podendo ser explicado pela crise 

financeira que afetou o crédito ao consumo e habitação das famílias. A capitalização bolsista é negativa, 

mas pouco significativa. Estes valores relativos aos países desenvolvidos só podem ser explicados pela 

crise financeira, caso contrário os valores seriam positivos, principalmente nos países mais ricos, nos 
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quais os mercados são mais desenvolvidos e os mercados de capitais aparecem como uma alternativa 

de financiamento. Concluir-se que existe uma maior vantagem por parte das economias emergentes 

em apostar no desenvolvimento financeiro comparativamente aos países e sistemas financeiros de 

níveis de desenvolvimento superiores.  

 De realçar que a variável M3 aparece positiva, mas menos significativa na análise aos países 

desenvolvidos quando comparada com os resultados do modelo global. De facto, o modelo global inclui 

os países de moeda única que têm tido um controlo monetário muito elevado de forma a controlar a 

inflação. Esta variável tem neste estudo um efeito negativo sobre o PIB ligeiramente mais elevado, isto 

é, o PIB das economias dos países desenvolvidos é mais sensível a flutuações da inflação, pelo que se 

compreende o principal objetivo da autoridade monetária da zona euro (BCE) em controlar a inflação.  

Importa incluir nesta análise os resultados obtidos do modelo aplicado a países em 

desenvolvimento. Conclui-se que a variável que explica o crescimento económico de forma mais 

significativamente negativa é a população, em cerca de 0,36%. Contudo, e à semelhança dos dois 

modelos anteriores: global e parcial dos países desenvolvidos, a variável com maior capacidade 

explicativa positiva é o Capital Fixo (Cap_fix), assume o valor 0,40%. De referir, que o crédito privado 

aparece neste modelo como variável explicativa mais relevante quando comparada com os dois 

modelos anteriores, registando 0,17%, 0,04% e 0,11% nos países em desenvolvimento, nos países 

desenvolvidos e no modelo global respetivamente. Estes resultados podem ser explicados pela 

expansão do crédito privado nos países em desenvolvimento relativamente à estagnação dos países 

desenvolvidos, provocado não só pela crise financeira, mas também pelo envelhecimento populacional. 

 De referir também que a variável explicativa M3, é mais relevante nos países em 

desenvolvimento registando 0,15%  comparando com os 0,10% dos países desenvolvidos, permitindo 

concluir que os crescimentos económicos dos países em desenvolvimento têm menos preocupação no 

controlo da inflação e preservação do valor das suas moedas, sendo consequentemente moedas mais 

fracas. 

 Este estudo foi complementado com outras analises reduzindo o número de variáveis 

explicativas ao crédito privado e à capitalização bolsista. Dos resultados de destacar a importância do 

crédito privado relativamente à capitalização bolsista na capacidade explicativa do crescimento 

económico, com 0,17% e 0,06% respetivamente.  
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Adicionalmente, através da análise da eficácia dos diferentes sistemas financeiros, assentes no 

setor bancário ou nos mercados de capitais, verifica-se que o crédito privado contribui mais 

positivamente para o crescimento económico nas economias cujo financiamento é baseado em 

mercados de capitais do que em economias cujo financiamento é baseado em intermediários 

financeiros. Este resultado faz sentido uma vez que quanto maior for o financiamento da economia pelo 

mercado de capitais (financiamento empresarial) mais liquidez fica nas instituições financeiras para o 

crédito privado. Isto é, a atividade económica empresarial ao ser essencialmente financiado pelo 

mercado bolsista deixa liquidez disponível na economia através dos intermediários financeiros para o 

crédito privado (financiamento de longo prazo- crédito habitação). Dito de outra forma, as empresas 

financiam a sua atividade mais com capitais de risco enquanto que as famílias se financiam com as 

poupanças (aforro de longo prazo). Conclui-mos também, que o impacto da capitalização bolsista e do 

crédito privado nas economias predominantemente financiadas em mercados de capitais é maior 

relativamente às outras economias. 

 De forma a analisar o impacto da crise financeira de 2008 nas economias da nossa amostra, 

foi realizado uma nova estimação. Utilizando o período de tempo entre 1999 a 2007 e um segundo 

período entre 2008 a 2017,  que caracteriza o antes e o pós crises respetivamente, podemos concluir 

que a variável crédito privado (Cred_priv) surge como a mais significativa, isto é, a dinâmica 

económica é assente no financiamento privado, transformando-se na variável com pior performance 

(com valor negativo) no período pós crise. Ou seja, esta variável afeta o crescimento económico, não 

positivamente como na primeira fase de analise (até 2007) mas sim, negativamente. As taxas de 

desemprego elevadas em algumas economias como os da Zona Euro e o EUA, contribuíram para esta 

explicação. A capitalização bolsista (Cap_bols) também baixou a sua relevância explicativa, isto é, os 

mercados de capitais contribuem de forma significativamente mais reduzida para o crescimento 

económico, no entanto, possui uma relevância superior à do crédito privado na época pós crise, 

registando 0,03% e -0,10% respetivamente. 

 Uma última analise, efetuada às principais moedas internacionais, permite concluir que para 

EUA os resultados são semelhantes aos do Reino Unido, algo esperado visto que ambas as economias 

têm uma estrutura financeira predominantemente market-based. Apesar disso, o crédito privado é mais 

relevante que a capitalização bolsista. A crise financeira pode ser a explicação deste resultado. Para a 

economia japonesa, a relevância das variáveis é oposta, isto é, positiva na capitalização bolsista e 

negativa no crédito privado. A Zona Euro surge como espaço económico atípico, dado que ambas as 
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variáveis assumem valores negativos, ou seja, quer o crédito privado quer a capitalização bolsista 

afetam negativamente o crescimento económico durante todo o período de análise de 1999 a 2017. 

Estes resultados contribuem para a explicação das persistentes baixas taxas de crescimento económico 

registadas na Zona Euro durante os últimos anos.  

 Como sugestão para futuras investigações, no sentido de obter uma análise mais profunda, 

pensamos ser relevante o alargamento de analise a outras economias quer no modelo global, que inclui 

apenas 25 países, quer os modelos parciais que subdividem a amostra em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, bem como por tipo de sistema financeiro predominante 
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ANEXOS: Outputs das estimações efetuadas no programa Eviews 10 

Anexo 1: Modelo global  

 
(Output Eviews 10- Modelo de efeitos fixos) 

 
(Output Eviews 10- teste de Hausman) 

 
(Output Eviews 10- teste F) 
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Anexo 2: Modelo parcial- países desenvolvidos 

 
(Output Eviews 10- Modelo de efeitos fixos) 

 
(Output Eviews 10- Teste de Hausman) 

 

 
(Output Eviews 10- Teste F) 
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Anexo 3: Modelo parcial- países em desenvolvimento 

 
(Output Eviews 10- Modelo de efeitos fixos) 

 
(Output Eviews 10- Teste de Hausman) 

 
(Output Eviews 10- Teste F) 
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Anexo 4: Modelo global- redução de variáveis (Créd. Priv. e Cap. Bols) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Output Eviews 10- Modelo de efeitos fixos para na redução das variáveis) 

 

 

 

 

 

(Output Eviews 10- Teste de Hausman) 

 

 

 

 

 

(Output Eviews 10- Teste F) 
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Anexo 5: modelo parcial- economias bank-based 

 

(Output do Eviews 10- Modelo de efeitos fixos) 

 

 
(Output do Eviews 10- Teste de Hausman)  

 

 
(Output do Eviews 10- Teste F) 
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Anexo 6: modelo parcial- economias market-based 

 
(Output do Eviews 10- Modelo de efeitos fixos) 

 
(Output do Eviews 10- Teste F) 
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Anexo 7: Modelo parcial- impacto do cred_priv nas economias bank-based 

 
(Output Eviews 10- Modelo de efeitos fixos) 

 
(Output Eviews 10- Teste de Hausman) 

 
(Output Eviews 10- Teste F) 
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Anexo 8: Modelo parcial- impacto do cred_priv nas economias market-based 

 
(Output Eviews 10- Modelo de efeitos fixos) 

 

 
(Output Eviews 10- Teste de Hausman) 

 

 

 
(Output Eviews 10- Teste F) 
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Anexo 9: Modelo parcial- Impacto da cap_bols nas economias bank-based 

 
(Output Eviews 10- Modelo de efeitos fixos) 

 

 
(Output Eviews 10- Teste F) 

 

 
(Output Eviews 10- Teste de Hausman) 
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Anexo 10: Modelo parcial- impacto da Cap_bols nas economias market-based 

 
(Output Eviews 10- Modelo de efeitos fixos) 

 
(Output Eviews 10- Teste de Hausman) 

 
(Output Eviews 10- Teste F) 
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Anexo 11: Modelo parcial- por moeda internacional (Euro)  

 

 
(Output Eviews 10- Modelo de efeitos Fixos) 

 

 
(Output Eviews 10- Teste Hausman) 

 

 
(Output Eviews 10- Teste F) 
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Anexo 12: Modelo global- Antes da crise  

 

 
(Output do Eviews 10- Modelo de efeitos fixos) 

 

 
(Output do Eviews 10- Teste de Hausman) 

 
(Output do Eviews 10- Teste F) 
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Anexo 13: Modelo global- pós crise 

 

 
(Output Eviews 10- Modelo de efeitos Fixos) 

 

 
(Output Eviews 10-Teste F) 

 

 
(Output do Eviews 10- Teste de Hausman) 

 


