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Nos últimos anos, tem–se falado muito sobre o crescimento económico em África, e em particular na
Guiné–Bissau, mas poucas pessoas sabem o que na realidade significa “crescimento económico” e muitas
pessoas confundem este conceito com o do “desenvolvimento económico”
Uma das questões centrais da macroeconomia é alcançar um crescimento económico sustentado e
sustentável, mas a multiplicação de riqueza material não pode ser um fim em si mesmo. Precisamos
transformar esta riqueza para o bem–estar da população por via do desenvolvimento económico.
Schumpeter foi quem explicou a diferença entre os conceitos de crescimento económico e de
desenvolvimento económico no seu livro "A Teoria do Desenvolvimento Econômico". A explicação mais
acessível: crescimento – são as mudanças quantitativas na economia (aumento da produção e consumo dos
mesmos produtos e serviços), e desenvolvimento – são mudanças qualitativas na economia (inovação na
indústria transformadora, nos serviços e propriamente nos próprios bens e serviços).
Existem dois (2) factores do desenvolvimento económico: factor extensivo: aumento quantitativo de
recurso. (exemplo: número de trabalhadores, custo de capital); factor intensivo: aumento qualitativo de
recurso (quadros, tecnologia de produção, introduções à inovação).
Com base nestes factores, existem dois (2) tipos de desenvolvimento económico: desenvolvimento
económico extensivo; desenvolvimento económico intensivo.
O que mais interessa–me neste artigo, é a descrição do PIB, porque é um dos principais indicadores
da macroeconomia e, é o mais utilizado no conceito “crescimento económico”, mas além do PIB, também
vou falar do Índice do Desenvolvimento Humano (IDH), como um dos principais indicadores do
desenvolvimento económico e humano.
Economistas falam de quatro (4) tipos de crescimento económico de acordo com a sua velocidade:
As causas externas de desenvolvimento económico cíclico:
1. Guerra, na base da qual a economia foi reconstruída para a produção de produtos militares atrai
recursos adicionais e mão–de–obra, e com o fim da guerra, vem o declínio da economia.
2. O impacto de outros factores externos, por exemplo, choques de petróleo, quando os países
produtores de petróleo aumentam os preços acentuadamente.
3. Grandes inovações (ferrovias, automóveis, eletrônicos) têm um impacto maior sobre o
investimento, a produção, o consumo, níveis de preços.
4. A política monetária do governo: uma grande quantidade de dinheiro gera crescimento
inflacionário, e uma menor quantidade, reduz o investimento e conduz a um declínio na produção.
5. Alteração da relação de oferta e a demanda agregada, quando, por exemplo, aparecem novos
produtos (computadores pessoais) com forte demanda, e produtores de velhos produtos (máquinas de
escrever) tiveram que fechar as suas produções.
6. A diminuição da produção causada pelo aparecimento de novos produtos, a acumulação de
grandes estoques devido a baixa demanda, preços elevados e a oferta agregada excede a demanda agregada.
O crescimento do PIB, significa que a economia cresce, que há mais dinheiro disponível nas mãos
das pessoas (renda per capita), nas empresas, no tesouro público, no banco central, nas instituições
financeiras e não–financeiras… As empresas vão crescer, e naturalmente, vão contratar mais pessoas. Haverá
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mais investimento (surgirão novas empresas), o nível de desemprego diminuirá, o nível do consumo e da
inflação irá aumentar.
Desenvolvimento económico é um processo multifatorial que reflete mudanças em todos os setores
da economia ao longo prazo. Ele é medido através dos seguintes indicadores:
O nível de vida inclui: esperança média de vida, nível de escolaridade, poder de compra (incluindo
habitação), tempo médio de trabalho por dia… Enquanto, que a qualidade de vida está associada ao Índice do
Desenvolvimento Humano, esperança média de vida, nível de escolaridade, e PIB per capita (por cabeça).
O crescimento económico é apenas uma manifestação de desenvolvimento económico, um de seus
cenários. Como o crescimento económico torna–se objetivo da política regional e de Estado, economistas já
não reconhecem desenvolvimento económico sem o crescimento económico do País e da Região. Pode–se
até dizer que o desenvolvimento económico é a mudança do sistema económico com a transição de um
estado para outro. Crescimento económico com inúmeros custos de recursos, pode afetar tanto
negativamente o desenvolvimento económico em geral, assim como pode retardá–lo, ou seja, entrar em
contradição com os objetivos fundamentais do desenvolvimento económico.
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В даний час в нашій країні спостерігається криза праці.
Праця перестала бути для багатьох людей сенсом життя і перетворився на засіб виживання. В
таких умовах не може йти мови ні про високопродуктивну та ефективну працю, ні про зростання
кваліфікації працівників і розвитку їх ініціативи, ні про формування сильної трудової мотивації.
Реальна ефективність будь–яких економічних заходів визначається їх впливом на ставлення
людей до праці.
Змінити це відношення в законодавчому порядку не можна, так як це тривалий еволюційний
процес, але його можна прискорити, якщо тверезо оцінювати конкретну ситуацію і враховувати
причини, її породили.
На жаль, керівники рідко беруть до уваги соціальні наслідки прийнятих рішень, а самі
рішення часто носять не комплексний, а суто економічний чи технічний характер.
Управління персоналом є основою для ефективного використання трудових ресурсів
організації [2, с. 440]. Це питання знайшло відображення в численних роботах вітчизняних і
зарубіжних дослідників: Огаркова А.А., Кибанова А.Я., Маслова Є.В. [1, 2, 5].
Сучасний підхід до організації ефективного функціонування підприємства спирається на
поняття стратегії підприємства – сукупності обговорених і прийнятих відповідно до визначеної
процедури взаємоузгоджених рішень щодо найважливіших напрямів його функціонування, які мають
довгострокові наслідки. Стратегія підприємства відображає його ділову місію і, в свою чергу, є
основою для розробки бізнес–планів та прийняття різних поточних рішень. Система управління
підприємством включає товарно–ринкову стратегію, ресурсно–ринкову, технологічну, фінансово–
інвестиційну, інтеграційну, соціальну і стратегію управління. Документ, що містить в собі ці складові
стратегії, іменується комплексною стратегією. З точки зору управління і розвитку персоналу
особливо важливим представляються наступні фрагмента комплексної стратегії підприємства:
персoнал неoбхіднo рoзглядати як реальні, тoбтo ті, щo працюють на данoму підприємстві, і
пoтенційні, які мають змoгу, бажання працювати, абo в яких зацікавлений суб’єкт гoспoдарювання
безпoсередньo; одним з основних засобів реалізації кадрової політики є атестаційні процеси в
структурних підрозділах. Загальна мета реформування атестації полягає в тому, щоб перетворити її з
рутинної, обтяжливою і відволікає від продуктивної роботи процедури, спрямованої головним чином
на витіснення небажаних або неефективних працівників, в ефективний засіб реалізації соціально–
економічної стратегії підприємства.
При цьому результати атестації повинні використовуватися, в свою чергу, для оперативного
коректування стратегії, виведення її на новий рівень, відповідний актуальним завданням і проблемам.
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