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Empresariosjá assimilaram
geringonça e estão mais optimistas
Segundo o índice do Fórum Económico Mundial em 2017 Portugal está mais
competitivo quando comparado com outros países mas também em termos
absolutos Os empresários têm uma visão mais positiva do que em 2016

Em2017aavaliaçãodos empresários sobre acompetitividade da
economianacional re

cuperou da quebra registada em
2016 quandooPS chegouao poder
comoapoiodageringonça eencon
tra se agora aos níveis de 2006 o
melhoranodesdequeestasérieexis
te Estamelhoria napercepção das
empresas acaboupor influenciar a
posiçãoqueoPaísocupano ranking
internacional do FórumEconómi

coMundial sendo agora Portugal a
42 ªeconomiamaiscompetitiva

O índice de Competitividade
Global do FórumEconómicoMun

dial que em Portugal é coordenado
peloFAE FórumdeAdministrado
res e Gestores de Empresas aPro
forum AssociaçãoparaoDesenvol
vimento da Engenharia e aAESE
Business School foi apresentadoesta
quarta feiraeproduzdois tiposdein
dicadores Por um lado produz

anualmenteumapontuaçãosobrea
situação competitiva da economia
nacional Estapontuaçãovariaentre
zeroesete tendoesteanoatingidoos
4 57 pontos umvalor que recupera
daquebraquetinhasidoregistadano
anopassado equenãoencontrapa
ralelo desde 2006

Resultando sobretudo das per
cepções de quem está à frente das
empresas arecuperação deste indi
cadormostrará que o efeito dage
ringonçaestáassimilado notouJosé
Ramalho Fontes presidente da
AESE durante um encontro com
jornalistas

Amelhoria acaboupor contri
buirpara uma recuperação daposi
ção nacional no índice deCompeti
tividade Global elaborado pelo Fó
rumEconómicoMundial ondeeste
anoPortugal galgou quatro lugares
paraa42 ªposição ultrapassandoa
Itália Maurícias PanamáeoKuwait
Ainda assim Portugal está longe de
recuperarparaasuamelhorposição
de sempre neste ranking em 2014
alcançouoo36 ° lugarcujalideran
ça é encabeçada pela Suíça EUA
Singapura HolandaeAlemanha

A dívida pública que ronda os
130 doPIBéoindicadorquemais

negativamentepesanacompetitivi
dade internacional colocaPortugal
na 133 ª posição seguidadasaúde
dosbancos 129ªposição entre137
da eficácia do sistema de resolução
de litígios 121 ª posiçãodacargafis
cal sobre o trabalho 120 ° lugare
da regulaçãodomercadodecapitais
113 a posição Destes indicadores
sóoprimeiroresultadeumaevidên
ciaestatística dependendoosdemais
dapercepção dos empresários

Pelapositiva Portugal estánuma
posição privilegiada face à maioria
emáreas como a inflaçãoe a ausên
ciadebarreiras alfandegárias resul
tante da sua pertença ao Euro mas
tambémnaqualidadedasestradase
dasinfra estruturasemgeral nosbai
xos níveis de criminalidade ou no

tempopara iniciarumnegócio

75 estado de espírito
25 estatísticas
O rankingdecompetitividadedo

Fórum Económico Mundial avalia

todososanos118 indicadores desde
as infra estruturas a qualidadedas
instituições oambientemacro eco
nómico osectorfinanceiro passan
dopelos impostos até às leis e regu
lamentos de cadapaís Apontuação

tem como ponto de partida um in
quéritodeopiniãoconduzidoemsi
multâneoemcadaumdos 137países
quepesa75 dototal eemestatís
ticas internas quepesam25 pelo
quedeve ser lido sobretudocomoum
índicedepercepção dacompetitivi
dade dos empresários de cada país
sobreoseu próprio país

IlídiodeAyalaSerôdio presiden
te da Proforum reconhece que fac
tores como o famoso pessimismo
lusopodeprejudicaraposiçãonacio
nal no ranking os países nórdicos
eaAlemanhasãomuitomaispositi
vosdoqueosdo sul aopassoquenós
setemosaempresanahora achamos
que ela devia ser aominuto É uma
questãoculturalque influenciaos re
sultados Ainda assim sublinhouo
responsável temsido feitoumesfor
çodepedagogiajuntodasempresas
paraquesejamomaisobjectivaspos
sível nas respostas a par com uma
tentativa de diversificação da amos
tra

EmPortugal os inquéritosforam
conduzidos emAbril eMaio e con

taram com 140 respostas tinham
sido220 em2016 umataxadepar
ticipação que está entre as maiores
entreos 137países envolvidos
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