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RESUMO 

 
 

Este trabalho elabora um modelo para investigação do padrão de variação do 

crescimento econômico, entre diferentes países e através do tempo, usando um framework 

Markov- Switching com matriz de transição variável. O modelo desenvolvido segue a 

abordagem de Pritchett (2003), explicando a dinâmica do crescimento a partir de uma 

coleção de diferentes estados  – cada qual com seu sub-modelo e padrão de crescimento – 

através  dos quais os países oscilam ao longo do tempo. A matriz de transição entre os 

diferentes estados é variante no tempo, dependendo de variáveis condicionantes de cada país 

e a dinâmica de cada estado é linear.  

Desenvolvemos um método de estimação generalizando o Algoritmo EM de Diebold 

et al. (1993) e estimamos um modelo-exemplo em painel com a matriz de transição 

condicionada na qualidade das instituições e no nível de investimento. Encontramos três 

estados de crescimento: crescimento estável, ‘milagroso’ e estagnação - virtualmente 

coincidentes com os três primeiros de Jerzmanowski (2006). 

Os resultados mostram que a qualidade das instituições é um importante determinante 

do crescimento de longo prazo enquanto o nível de investimento tem papel diferenciado: 

contribui positivamente em países com boa qualidade de instituições e tem papel pouco 

relevante para os países com instituições medianas ou piores. 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

 

 

In this paper we build a model to investigate growth’s pattern of variation, across and 

within countries using a Time-Varying Transition Matrix Markov-Switching framework. The 

resulting model follows the Pritchett (2003) approach, describing growth’s dynamics using a 

collection of different states – each with its own sub-model and growth pattern – by which 

countries vary over time. The Transition Matrix is Time-Varying, depending on the 

conditioning variables in each country and the dynamics of each state is linear.    

We develop an estimation method generalizing the EM algorithm of Diebold et al. 

(1993) and estimate a sample model with the Transition Matrix conditioned on the quality of 

institutions and the level of investment. We found three growth stages: stable growth, 

'miracle' growth and stagnation - virtually identical to the first three of Jerzmanowski (2006). 

The results show that the quality of institutions is an important determinant of long-

term growth while the level of investment has a distinct role: it contributes positively in 

countries with good quality of institutions and have almost no impact for countries with bad 

or median institutions. 
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1 Introdução

O crescimento econômico varia entre os diferentes paı́ses e através do tempo. Tradi-

cionalmente o foco de análise da literatura foi direcionado para a análise das diferenças

de crescimento e renda entre os paı́ses, ou seja: enfatizando o aspecto ‘cross-section’ do

crescimento econômico e regredindo crescimento médio contra caracterı́sticas dos paı́ses

e suas polı́ticas, como em (Barro (1991), Barro and Sala-I-Martin (1992)). Esta literatura

cresceu incorporando cada vez mais variáveis explicativas para o crescimento gerando

questões quanto à robustez de seus resultados: o número de determinantes considerados

como ‘relevante’ em algum trabalho da literatura superou o número de paı́ses. Alguns

trabalhos como em Sala-I-Martin (1997) e Ciccone and Jarocinski (2010) testaram a ro-

bustez destas variáveis, o primeiro em diferentes especificações das regressões, o segundo

incluindo diferentes fontes de dados de crescimento. Apenas um pequeno subconjunto

foi considerado ‘robusto’ sobrevivendo a mudanças na especificações das regressões.

A análise realizada nesta literatura não incorpora toda a informação disponı́vel sobre

crescimento, não considerando o aspecto intertemporal. Mais recentemente houveram

diversos trabalhos focados exatamente neste aspecto, datando quebras de regimes e en-

contrando variáveis explicativas. Em Jones and Olken (2008), a metodologia de Bai and

Perron (2003) foi usada para datar quebras no processo de crescimento e um painel de-

scritivo com médias e desvios-padrão para as mudanças em variáveis correlacionadas

com crescimento é montado usando um método de resı́duo de Solow - descrevendo uma

‘anatomia’ da variação do crescimento. Em Hausmann et al. (2004) a quebra para um mel-

hor padrão de crescimento(aceleração) é analisada. Um critério ad-hoc para aceleração foi

escolhido e foram realizados cálculos usando médias e desvios padrão para os perı́odos

anteriores e posteriores ao evento de aceleração. Em Wacziarg and Welch (2003) estudo

similar foi realizado, investigando a média de impacto da liberalização de restrições ao

comércio externo para o crescimento econômico. Outros trabalhos com a mesma abor-

dagem foram (Aizenman and Spiegel (2007), Jong-A-Pin and de Haan (2007)). Apesar
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desta abordagem explorar o aspecto intertemporal, os dados não são tratados como num

painel: em geral são realizadas análises descritivas de impactos ‘médios’ das variáveis

consideradas.

Há também na literatura a tentativa de incorporar todos os aspectos num só mod-

elo, e este trabalho faz parte desta classe. A idéia é que um modelo capaz de analisar

os aspectos entre paı́ses e intertemporais ao mesmo tempo pode clarear os papéis das

variáveis influenciando crescimento, revelando aspectos que podem não ser detectados

trabalhando com os crescimentos médios em diferentes paı́ses ou com variações médias

de crescimento dentro dos paı́ses. A primeira questão é: É razoável supor que existe

um único modelo comum, com coeficientes estáveis capaz de descrever a experiência de

crescimento dos tão diferentes paı́ses no mundo? Essa questão, na verdade também se

põe sobre as abordagens anteriores, especialmente na primeira.

O modelo de Solow é o ponto de partida para a especificação dos modelos ‘cross-

section’, mas ele é baseado em fatos estilizados sobre as economias mais avançadas e o

próprio Solow era cético quanto ao seu uso em regressões, como apontado em Kourtellos

(2002). Segundo Kourtellos, as regressões lineares tradicionais exigem uma homogenei-

dade grande da função de produção entre os diferentes paı́ses, todas sendo idênticas e no

formato Cobb-Douglas. As diferenças no padrão de crescimento entre os diversos paı́ses

são gritantes e as funções de produção podem ser muito heterogêneas, fatos que apontam

para a necessidade de uma abordagem mais flexı́vel. Já em Durlauf and Johnson (1995)

foi rejeitado o caso da Cobb-Douglas linear e homogênea em favor de um modelo com

múltiplos regimes de crescimento. Diferentemente da abordagem do nosso trabalho, os

regimes foram fixados para cada paı́s, de acordo com suas condições iniciais, do inı́cio ao

fim da amostra. Esta abordagem motivou toda uma literatura de ‘clubes de convergência’

e regimes de crescimento.

Durlauf utilizou a técnica de ‘Regression Tree’ para a identificação dos regimes e out-

ros trabalhos surgiram com técnicas alternativas, mas ainda com regimes fixos para cada
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paı́s. Hansen (2000) desenvolveu uma teoria estatı́stica de ‘Threshold Estimation’ na

qual a distribuição assintótica é conhecida, permitindo testes. Masanjala and Papageor-

giou (2004) usou esta técnica para realizá-los e estes apontaram para não linearidades

na função de produção e para o formato CES (constant elasticity substitution) - o que seria

uma possı́vel explicação para a heterogeneidade nos coeficientes e existência de múltiplos

regimes. Assim como em Durlauf and Johnson (1995) foram encontrados quatro regimes.

Em Desdoigts (1999) e em Kourtellos (2002) a técnica de ‘Projection Pursuit’ foi utilizada,

aproximando as funções de crescimento por projeções em funções de menor dimensão.

Em Bloom et al. (2003), Alfo et al. (2008), Paap et al. (2005) e Basturk et al. (2008) o regime

a qual cada paı́s pertence é estimado junto aos demais parâmetros, usando análise de

misturas com estatı́stica clássica, e em Ardic (2006) é usada estatı́stica Bayesiana. Em

Canova (2004) a técnica de ‘Predictive Density’ foi utilizada. Em Tan (2010) a técnica de

‘Regression Tree’ foi revisitada, mas com o uso de GUIDE1.

A abordagem com regimes fixos, no entanto, não explica a inconstância no crescimento

e quebras de regime, caracterizada na experiência dos paı́ses em desenvolvimento e em

forte contraste com a experiência dos paı́ses industrializados mais avançados, a partir dos

quais foram elaboradas as teorias clássicas de crescimento econômico. Em Pritchett (2000)

esta inconstância é analisada em conjunto nas séries dos diferentes paı́ses e são identifi-

cados seis diferentes padrões de crescimento analisando a dinâmica do nı́vel crescimento

realizado assim como quebras e variações. Em Pritchett (2003) se propõe o uso de uma

abordagem com seis diferentes ‘estados’ de crescimento, entre os quais os paı́ses transi-

tam. Cada estado é associado a um nı́vel de crescimento determinado por um sub-modelo

diferente e o processo de crescimento seria então explicado por uma coleção de mode-

los (Toy-Collection). Desta forma a experiência inconstante e com quebras dos paı́ses em

desenvolvimento seria explicada por mudanças de estado, menos comuns no caso dos

1Usou GUIDE(Generalizaed Unbiased Interaction Detection And Estimation) baseado em Loh (2002), que
estendeu a metodologia CART (Classification and Regression Tree) anterior de Breiman et al. (1984), usada
por Durlauf and Johnson (1995)
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paı́ses desenvolvidos. Com esta abordagem são permitidos múltiplos equilı́brios, como

‘poverty-traps’, além de funções de produção heterogêneas, papéis diferenciados para

as variáveis condicionantes, não linearidades e quebras - aspectos com forte evidência

empı́rica. As mudanças de estado seriam modeladas de forma probabilı́stica, com as

probabilidades condicionais aos fundamentos prevalecentes de cada paı́s. Com um ex-

perimento com matriz de transição constante ad-hoc, ele conseguiu recriar a dispersão

dos nı́veis de PIB per Capita atuais.

Em Jerzmanowski (2006) foi utilizada a abordagem de Pritchett (2003), onde foi es-

timado um modelo Markov-Switching usando uma medida constante de qualidade das

instituições2 como variável explicativa para a matriz de transição e foi encontrada uma

relação positiva entre esta variável e crescimento. Cada estado foi modelado com um

AR(1) constante. Em Kerekes (2009) o modelo de Markov-Switching foi utilizado para

o a classificação similar aos ‘clubes de convergência’, onde foi considerado um número

reduzido de matrizes de transição, constantes e incondicionais, e cada paı́s foi associado a

uma matriz. Ambas as abordagens seguem em algum nı́vel a proposta de Pritchett (2003),

mas ainda com uma complexidade do modelo bastante inferior ao de sua proposta e com

menos variáveis explicativas - talvez pela dificuldade de modelagem, estimação e baixa

disponibilidade de dados.

Este trabalho propõe um modelo Markov-Switching com matriz de transição condi-

cional nos fundamentos de cada paı́s e variante no tempo. Em cada estado o sub-modelo

resultante é modelado como um AR(p) com variáveis exógenas. A possibilidade da ma-

triz de transição variar no tempo e cada sub-modelo possuir uma especificação linear com

variáveis exógenas permite uma descrição mais próxima a abordagem de Pritchett (2003)

- principal contribuição do trabalho. O modelo permite:

2Ele usou GADP de Hall and Jones (1999)
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(1) Quebras no processo de crescimento

(2) Variáveis explicativas que variam entre os paı́ses e através do tempo

(3) Estas variáveis são capazes de afetar o crescimento de formas diferentes, assimétricas e

não-lineares(i.e. depedendo do estado atual ou influenciando a transição entre os estados)

(4) Múltiplos equilı́brios e clubes

A partir deste modelo, foi desenvolvido um método de estimação, generalizando o

algoritmo EM descrito em Diebold et al. (1993). O método original permitia dois estados

com distribuição normal incondicional. No modelo desenvolvido não há restrições ao

número de estados e cada estado é um AR(p) com variáveis exógenas.

Usando este método estimamos um modelo-exemplo onde a matriz de transição foi

condicionada à qualidade das instituições e ao nı́vel de investimento. Os principais re-

sultados foram que a qualidade das instituições é um importante determinante do cresci-

mento de longo prazo enquanto o nı́vel de investimento tem papel diferenciado: contribui

positivamente em paı́ses com boa qualidade de instituições e tem papel pouco relevante

para os paı́ses com instituições medianas ou piores.

Este estudo está organizado como se segue. A próxima seção apresenta o modelo. A

seção 3 apresenta o algoritmo de estimação. A seção 4 apresenta o modelo empı́rico e dis-

cute os resultados. Finalmente a seção 5 conclui e traz discussão sobre futuros trabalhos.

2 O Modelo

Nesta seção apresentamos o modelo geral com mudanças de regime para crescimento.

Considere um paı́s genérico c. Seja gct a taxa de crescimento para o paı́s c entre o tempo

t− 1 e t. gct é modelado seguindo um processo ‘Time-Varying Markov-Switching’ com

S estados AR(p). O significado preciso é que para cada tempo t o paı́s c está num estado

(não observado) sct ∈ {0, · · · , S − 1}, sct segue um processo de Markov com S estados
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e em cada estado gct segue um processo AR(p) diferente. As variáveis exógenas podem

afetar o processo de crescimento através da distribuição de cada estado AR(p) ou a partir

da matriz de transição do processo Markov de sct. Seja zct = (zct
i )i=1...Nz

o vetor das Nz

variáveis exógenas que afetam o processo crescimento em cada estado AR(p), com z1ct =

1. As mesmas variáveis inflenciam o crescimento em cada paı́s, apesar do valor destas

variáveis variar com c e t. Para cada estado, o processo AR(p) é dado pela expressão

gct =
( p

∑
i=1

αisct
Li
)

· gct +
( Nz

∑
i=1

γisct
· zct

i

)

+ǫct

with ǫct ∼ N(0,σ2
sct
) (i.i.d.)

(1)

Os coeficientes (α,γ) = ({αisct
}, {γisct

}) são dependentes no estado em questão. α deter-

mina o quanto o crescimento corrente é afetado pelo crescimento anterior, constituindo

a única memória do modelo além do estado anterior st−1. γ representa o quanto cada

variável zi influencia o crescimento em cada estado. Por fim, σ = ({σsct}) determina o

desvio-padrão de cada estado. A dinâmica de sct é dada por um processo de Markov com

matriz de transição variando no tempo e condicional em variáveis explicativas exógenas.

Estas Nx variáveis condicionais são coletadas no vetor xct = (xct
i )i=1...Nx

, with x1ct = 1.

Podemos escrever:

P(sct = i|sct−1 = j) = pi j(xct) (2)

Seguindo Diebold et al. (1993) e Jerzmanowski (2006) usamos um especificação logit para

pi j(xct):

pi j(xct) =







exp(βi jx
ct)

1 +
S−2

∑
k=0

exp(βk jx
ct)

, para i = 0, · · · , S− 2

1−
S−2

∑
k=0

pk j(xct) , para i = S− 1

(3)

Os coeficientes β = {βi j} determinam como cada variável exógena em xk influencia a

probabilidade de transição entre os estados i e j. Cada βi j é um vetor (Nx × 1). Note
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que este é um modelo bastante flexı́vel, com as variáveis explicativas condicionando o

processo de cada estado e a matriz de transição. É mais realista que a especificação

usual Markov-Switching com matriz fixa (como em Hamilton (1994)) por permitir que

os fundamentos de cada paı́s influenciem a dinâmica dos estados. É razoável supor, por

exemplo, que a probabilidade de crise num paı́s com boas instituições e boas polı́ticas

macroecônomicas seja menor que para um paı́s com piores instituições e polı́ticas. Os

fundamentos podem mudar ao longo do tempo, como é o caso do investimento e do

regime polı́tico. Desenvolvemos agora resultados imediatos para o modelo. Deno-

tando Pct = Pct(xct) a matriz com coeficientes pi j(xct) e denotando ˆsct =
(

P(sct =

0|θ̂), . . . , P(sct = S − 1|θ̂)
)′

a probabilidade de ocorrência de cada estado para algum

conjunto informacional θ̂, temos a recorrência:

ˆsct = Pct ŝct−1 (4)

dada pela propriedade markov de sct. O crescimento de longo prazo está bem definido

para cada estado se zi são estacionários e os coeficientesα não implicam uma raı́z unitária.

Neste caso, denotandoµzi
= E[zi] a expectativa para cada variável exógena, o crescimento

de longo prazo para cada estado st é dado por

Crescimento de longo prazo de sct : E[gct|sct = j] =

Nz

∑
i=1

(

γi jµzi

)

(

1−
p

∑
i=1

αi j

)
(5)

Mantendo a matriz de transição Pct constante (o que pode ser interpretado como man-

tendo as mesmas polı́ticas e ‘status quo’) podemos usar a equação (4) para derivar as

probabilidade incondicionais para cada estado. Colocando π = (π0, · · · , πS−1)
′ como

estas probabilidade incondicionais, a equação (4) implica π = Pctπ . Também temos
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∑
i

πi = 1. Como em Hamilton (1994), a solução para este sistema é dada por

π = (A′A)−1 AeS+1 (6)

onde eS+1 denota a coluna S + 1 da matriz identidade IS+1 e onde

A

(S+1 X S)’

=






IS − Pct

1 · · · 1




 (7)

Neste caso, podemos usar as equações (5) e (6) para calcular o crescimento de longo prazo

da economia do paı́s c com

E[gct] =
S−1

∑
i=0

E[gct|st = i]πi (8)

3 Método de Estimação

Nesta seção nós estendemos o algoritmo de Diebold et al. (1993) para o modelo de-

scrito na última seção. O algoritmo se baseia na técnica de ‘Expectation-Maximization’,

sendo bastante flexı́vel e adequado para novas extensões. Discussão sobre o algoritmo

EM pode ser achada em Dempster et al. (1977), Watson (1983) e Ruud (1991). Podemos

citar outros algoritmos para Markov-Switching com em ?, Durland and McCurdy (1994)

e Filardo (1994).

Seguindo o modelo descrito na última seção, os dados disponı́veis para a estimação

devem ser gct, zct and xct. Supomos estes dados disponı́veis entre t = 1 e t = T. De agora

em diante usaremos a notação de sublinhado para indicar a coleção de todos os dados

disponı́veis de uma variável até o ı́ndice de tempo, de forma que xcT
= (xc1, . . . , xct).

Então a entrada para a estimação é gcT
, xcT

, zcT
. Seja ρc

j = P(sc1 = j), ρc = (ρc
0, . . . ,ρc

S−1)

e ρ = ({ρc}). O estado de cada paı́s sct é oculto e a probabilidade de ocorrência de
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cada estado segue a dinâmica descrita em (4). Então a distribuição conjunta de sct é de-

terminada por ρc e pela matriz de transição Pct. Os parâmetros para a estimação são

reunidos em θ =
(

α,β,γ,σ ,ρ
)

. Estes serão a saı́da final do algoritmo de estimação.

Se os estados sct fossem conhecidos, nós poderı́amos simplesmente estimar a função de

máxima verossimilhança ‘complete-data’ e maximizá-la para conseguir estimativas para

os parâmetros do modelo. Apesar de não ser o caso, se provará util o seu cálculo. Ela

será calculada iterando com a dinâmica da equação (4) e usando a distribuição condi-

cional para cada estado dada em (1). Como o crescimento de cada paı́s no modelo é

independente, primeiro fixaremos um paı́s c e calcularemos a sua função de máxima

verossimilhança. Para uma notação mais leve, tiraremos c da notação por enquanto, us-

ando gt no lugar de gct, por exemplo. Temos então

f (g
T

, sT|xT , zT ,θ) = f (g1, s1|xT , zT ,θ)
T

∏
t=2

f (gt, st|gt−1
, st−1, xT , zT ,θ)

= f (g1|s1, xT , zT ,θ)P(s1)
T

∏
t=2

f (gt|st, g
t−1

, xT , zT ,θ)P(st|st−1, g
t−1

, xt−1, zt−1,θ)

= f (g1|s1, z1,θ)P(s1)
T

∏
t=2

f (gt|st, g
t−1

, zt,θ)P(st|st−1, xt,θ) (9)

onde f a densidade de probabilidade dada por (1), de forma que

f (gt|st = j, g
t−1

, zt,θ) =
1

√

2πσ2
j

exp










−

(

gt −
( p

∑
i=1

αist
Li
)

· gt −
( Nz

∑
i=1

γist
· zit

)
)2

2σ2
j










(10)

Podemos usar as equações (4), (9) and (10) para calcular a função de máxima

verossimilhança ‘complete-data’ para um paı́s. Podemos ainda expressar esta função

de máxima verossimilhança em termos de função indicador, separando as possı́veis
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realizações dos estados para cada tempo t. Obtemos

f (g
T

, sT|xT , zT ,θ) =
S−1

∑
j=0

f (g1|s1 = j, z1,θ)ρ j I(s1 = j)
T

∏
t=2

S−1

∑
j1=0

S−1

∑
j2=0

I(st = j1, st−1 = j2)

× f (gt|st = j1, g
t−1

, z
t
,θ)P(st = j1|st−1 = j2, xt,θ)

(11)

onde ρ j = P(s1 = j) é a j-ézima coordenada de ρ e a função indicador I é 1 se a condição

for verdadeira e 0 senão. Então aplicando o logaritmo e o operador esperança E[.] na

equação (11), obtemos

E
[

log
(

f (g
T

, sT|xT , zT ,θ)
)]

=

S−1

∑
j=0

ρ j

(
log f (g1|s1 = j, z1,θ) + logρ j

)
+

T

∑
t=2

S−1

∑
j1=0

S−1

∑
j2=0

P(st = j1, st−1 = j2|gT
, xT , zT ,θ)

×
{

log f (gt|st = j1, g
t−1

, zt,θ) + log P(st = j1|st−1 = j2, xt,θ)
}

(12)

Observe que o operador E[.] essencialmente substitui I(.) por P(.) na equação. Usando a

independência, a função de log máxima verossimilhança para o painel de paı́ses é obtida

pela soma das funções de log máxima verossimilhança de cada paı́s. Seja Ψ esta função e

ψc a função de log máxima verossimilhança de cada paı́s. Temos

Ψ = ∑
c

Ψc = ∑
c

S−1

∑
j=0

ρ j

(
log f (gc1|sc1 = j, zc1,θ) + logρc j

)

+ ∑
c

T

∑
t=2

S−1

∑
j1=0

S−1

∑
j2=0

P(sct = j1, sct−1 = j2|gcT
, xcT

, zcT
,θ)

×
{

log f (gct|sct = j1, gct−1
, zct,θ) + log P(sct = j1|sct−1 = j2, xct,θ)

}

(13)

A última equação é a base do procedimento de estimação. Não conseguimos computar a

função de máxima verossimilhança completa, por não observarmos os estados realizados.

No entanto esta última equação, da expectativa da função de máxima verossimilhança

completa, é estimável. Os parametros emθ serão estimados maximizando a equação (13).
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3.1 Algoritmo EM - Procedimento Geral

Pelo modelo da seção 2, temos fórmulas fechadas para todos os termos da equação

(13) com exceção de P(sct = j1, sct−1 = j2|gcT
, xcT

, zcT
,θ). Este último se refere à proba-

bilidade ‘suavizada’ da ocorrência dos estados sct = j1, sct−1 = j2, ou seja, condicional em

todos os dados anteriores e posteriores ao tempo t. Podemos, no entanto, obter este termo

algoritmicamente. Exatamente por estar condicional a todos os dados, para valores de θ

próximos ao máximo da função de máxima verossimilhança esperada este termo tende

a ter variações menores que os demais termos da equação. Surge então uma idéia de

otimização em duas etapas, na qual a maximização da equação (13) é realizada mantendo

as probabilidades suavizadas constantes.

(1) Escolher um θ(0)

(2) Com o último θ(l) disponı́vel, calcular

P(st = j1, st−1 = j2|gT
, xT , zT ,θ(l)) para ( j1, j2) ∈ (0, . . . , S− 1)2 e t ∈ (2, . . . , T)

(3) Calcular θ(l+1) = arg max
θ

E
[

log
(

fl(g
T

, sT|xT , zT ,θ)
)]

(4) Se ||θ(l+1) −θ(l)|| > ǫ, então voltar ao passo (2)

onde ǫ e a norma ||.|| definem um critério de convergência. fl da etapa (3) é obtido com o

uso das probabilidades suavizadas calculadas com o últimoθ(l) disponı́vel, ou seja substi-

tuindo P(sct = j1, sct−1 = j2|gcT
, xcT

, zcT
,θ) por P(sct = j1, sct−1 = j2|gcT

, xcT
, zcT

,θ(l)) A

etapa (2) é chamada de ‘Expectation Step’ e a etapa (3) é chamada de ‘Maximization Step’.

Quando houver convergência, o θ encontrado pelo procedimento será uma aproximação

numérica doponto de máximo da equação 13.

3.2 Expectation Step

O algoritmo aqui descrito calcula as probabilidades suavizadas para ocorrência de

sct = j1, sct−1 = j2 para todos os pares ( j1, j2) com uma otimização em relação ao descrito

em Diebold et al. (1993). Novamente trataremos cada paı́s separadamente, retirando o c

da notação.
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1. Pré-cálculo

(a) Usar equação (10) para calcular f (gt|st, g
t−1

, xt, zt,θ
(l)) = f (gt|st, g

t−1
, zt,θ

(l))

para (t, st) ∈ (1, . . . , T)× (0, . . . , S− 1).

(b) Usar equação (3) para calcular a matriz Pkt

2. Calcular as probabilidades filtradas 3 P(st, st−1|gt
, xt, zt,θ

(l)) para

(st, st−1) ∈ (0, . . . , S− 1)2 e t ∈ (2, . . . , T)

(a) Calcular f (gt, st, st−1|gt−1
, xt, zt,θ

(l))

Para t = 2, usamos a identidade

f (g2, s2, s1|g1
, x2, z2,θ(l)) = f (g2|s2, g

1
, x2, z2,θ(l))

︸ ︷︷ ︸

Passo 1

P(s2|s1, g
1
, x2, z2,θ(l))

︸ ︷︷ ︸

Passo 1

P(s1)
︸ ︷︷ ︸

ρs1

(14)

Para t = 3 . . . T, usamos a identidade

f (gt, st, st−1|gt−1
, xt, zt,θ

(l)) =
S−1

∑
st−2=0

f (gt|st, g
t−1

, xt, zt,θ
(l))

︸ ︷︷ ︸

Passo 1

P(st|st−1, g
t−1

, xt, zt,θ
(l))

︸ ︷︷ ︸

Passo 1

P(st−1, st−2|gt−1
, xt, zt,θ

(l))
︸ ︷︷ ︸

Passo 2.a anterior

(15)

(b) Calcular a densidade de probabilidade de gt:

f (gt|gt−1
, xt, zt,θ

(l)) =
S−1

∑
st=0

S−1

∑
st−1=0

f (gt, st, st−1|gt−1
, xt, zt,θ

(l)) (16)

(c) As probabilidades filtradas são obtidas para o tempo t

P(st, st−1|gt
, xt, zt,θ

(l)) =
f (gt, st, st−1|gt−1

, xt, zt,θ
(l))

f (gt|gt−1
, xt, zt,θ

(l))
(17)

3. Calcular as probabilidades suavizadas P(st, st−1|gT
, xT , zT ,θ(l)) para

(st, st−1) ∈ (0, . . . , S− 1)2 e t ∈ (2, . . . , T)

3usando apenas os dados disponı́veis até o tempo t
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(a) Para cada tempo t ∈ (2, . . . , T) e cada par (st, st−1) ∈ (0, . . . , S− 1)2 calcular

sequencialmente P(sτ , sτ−1, st, st−1|gt−1
, xt−1, zt−1,θ(l)) para todo

τ ∈ (t + 2, . . . , T) Para τ = t + 1, usamos a identidade

P(st+1, st, st−1|gt+1
, xt+1, zt+1,θ(l)) =

f (gt+1|st+1, g
t
, xt+1, zt+1,θ(l))P(st+1|st, g

t
, xt+1, zt+1,θ(l))P(st, st−1|gt

, xt+1, zt+1,θ(l))

f (gt+1|gt
, xt+1, zt+1,θ(l))

(18)

onde os primeiros dois termos do numerador foram obtidos no passo 1, o terceiro

termo do numerador no passo 2(c) e o denominador no passo 2(b).

Para τ ∈ (t + 2, . . . , T), usamos a identidade

P(sτ , sτ−1, st, st−1|g
τ

, xτ , zτ ,θ(l)) =
S−1

∑
sτ−2=0

f (gτ |sτ , g
τ−1

, xτ , zτ ,θ(l))

×
P(sτ |sτ−1, g

τ−1
, xτ , zτ−1,θ(l))P(sτ−1, sτ−2, st, st−1|g

τ−1
, xτ , zτ ,θ(l))

f (gτ |g
τ−1

, xτ , zτ ,θ(l))

(19)

onde os primeiros dois termos do numerador foram obtidos no passo 1, o terceiro

termo do numerador no passo 3(a) e o denominador no passo 2(b).

(b) Calcular o probabilidades suavizadas para o tempo t

P(st, st−1|gT
, xT , zT ,θ(l)) =

S−1

∑
sT=0

S−1

∑
sT−1=0

P(sT , sT−1, st, st−1|gT
, xT , zT ,θ(l)) (20)

3.3 Maximization Step

Para maximizar a equação (13), computaremos as condições de primeira ordem em

relação a (α,β,γ,σ). Como sugerido em Hamilton (1994) para o modelo com Pct fixo,

calculamos ρ a partir da equação (6), ou seja, como a expectativa de longo prazo para a

probabilidade de ocorrência de cada estado dada as condições das variáveis exógenas e

a estimativa atual de β. Como neste modelo Pct varia, a opção é pelo uso da matriz Pc1.
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Seja

Ψ
l = E

[

log
(

fl(g
T

, sT|xT , zT ,θ)
)]

ϕct
j = log f (gct|sct = j, gct−1

, zct,θ)

ξct
j1 , j2

= P(sct = j1, sct−1 = j2|gcT
, xcT

, zcT
,θ(l))

ξct
j = P(sct = j|gcT

, xcT
, zcT

,θ(l))

pct
j1 , j2

= P(sct = j1|sct−1 = j2, xct,θ)

Γ
ct
j = gct −

( p

∑
i=1

αi, jL
i
)

· gct −
( Nz

∑
i=1

γi, j · zct
i

)

(21)

Observe que os ξ’s são contantes em relação aos (α,β,γ,σ) sendo estimados. Vale a

relação

ξct
j =







S−1

∑
j2=0

ξct
j1 , j2

, para t > 1

ρc
j , para t = 1

(22)

Aplicando log na equação (10), obtemos

ϕct
j =

−
[

Γ
ct
j

]2

2σ2
j

−
log

(

2πσ2
j

)

2
(23)

Usando a equação (22) e as definições acima (21) temos uma representação mais simples

para Ψ
l, derivada a partir da equação (13) e substituindo as probabilidades suavizadas

dependentes em θ por θ(l).

Ψ
l = ∑

c

S−1

∑
j=0

ρ j

(
ϕct

j + logρc
j

)
+∑

c

T

∑
t=2

S−1

∑
j1=0

S−1

∑
j2=0

ξct
j1 , j2

(

ϕct
j + log pct

j1 , j2

)

= ∑
c,t, j

ξct
j ϕ

ct
j +∑

c, j

ρc
j logρc

j +
T

∑
t=2

∑
c, j1 , j2

ξct
j1 , j2

log pct
j1 , j2

(24)

Com a segunda linha da última equação temos uma representação em que o primeiro

termo é função de (α,γ,σ), o segundo é função de ρ e o terceiro é função de β.
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1. Cálculo doα e do γ

Derivando a equação (23), temos

∂ϕct
j1

∂αk, j
=







LkgctΓ
ct
j

σ2
j

, se j1 = j

0 , se j1 6= j

(25)

∂ϕct
j1

∂γk, j
=







zct
k Γ

ct
j

σ2
j

, se j1 = j

0 , se j1 6= j

(26)

Derivando a equação (24) e substituindo as equações (25) e (26) obtemos as

condições de primeira ordem

∂Ψl

∂αk, j
=

∑
c,t

ξct
j Lkgct

[

gct −
( p

∑
i=1

αi, jL
i
)

· gct −
( Nz

∑
i=1

γi, j · zct
i

)
]

σ2
j

= 0 (27)

∂Ψl

∂γk, j
=

∑
c,t

ξct
j zct

k

[

gct −
( p

∑
i=1

αi, jL
i
)

· gct −
( Nz

∑
i=1

γi, j · zct
i

)
]

σ2
j

= 0 (28)

Rearrumando a última equação obtemos

p

∑
i=1

[

∑
c,t

ξct
j (Lkgct)(Ligct)

]

·αi, j +
Nz

∑
i=1

[

∑
c,t

ξct
j (Lkgct)zct

i

]

· γi, j = ∑
c,t

ξct
j (Lkgct)gt (29)

p

∑
i=1

[

∑
c,t

ξct
j zct

k (Ligct)

]

·αi, j +
Nz

∑
i=1

[

∑
c,t

ξct
j zct

k zct
i

]

· γi, j = ∑
c,t

ξct
j zct

k gct (30)

Para cada j fixo, temos um sistema linear com variáveis (αi, j,γi, j), com p + Nz

variáveis e p + Nz equações (variando o k nas duas equações). (αi, j,γi, j) são cal-

culados resolvendo este sistema.

2. Cálculo do σ
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Derivando a equação (23) obtemos

∂ϕct
j1

∂σ j
=







(

Γ
ct
j

)2

σ3
j

−
1

σ j
, se j1 = j

0 , se j1 6= j

(31)

Derivando a equação (24) e substituindo as equações (31) obtemos a condição de

primeira ordem

∂Ψl

∂σ j
= ∑

c,t

ξct
j ·






(

Γ
ct
j

)2

σ3
j

−
1

σ j




 = 0 (32)

E as volatilidades para cada estado podem ser então calculadas com

σ j =

∑
c,t

ξct
j

(

Γ
ct
j

)2

∑
c,t

ξct
j

(33)

3. Cálculo do β

Derivando a equação (24) obtemos

∂Ψ

∂βi1 ,i2

=
T

∑
t=2

∑
c, j2

∂

∂βi1 ,i2

S−1

∑
j1=0

ξct
j1 , j2

log pct
j1 , j2

(34)

Note que

1−
S−2

∑
k=0

pct
k, j2

=

(

1 +
S−2

∑
k=0

exp(βk, j2 xct)

)−1

∂

∂βi1 ,i2

log

(

1 +
S−2

∑
k=0

exp(βk,i2 xct)

)

= xct pct
i1 ,i2

(35)

Podemos expandir o termo sendo derivado usando a equação (3). Usando a
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primeira identidade da equação (35)

S−1

∑
j1=0

ξct
j1 , j2

log pct
j1 , j2

=
S−2

∑
j1=0

ξct
j1 , j2

log









exp(β j1 , j2 xct)

1 +
S−1

∑
k=0

exp(βk, j2 xct)









+ξct
S−1, j2

log

(

1−
S−2

∑
k=0

pct
k, j2

)

=
S−2

∑
j1=0

ξct
j1 , j2
β j1 , j2 xct −ξct

j2
log

(

1 +
S−2

∑
k=0

exp(βk, j2 xct)

)

(36)

Substituindo na equação (34) e usando a segunda identidade da equação (35) obte-

mos a condição de primeira ordem

∂Ψl

∂βi1 ,i2

= ∑
c

T

∑
t=2

xct
(

ξct
i1 ,i2
−ξct−1

i2
pct

i1 ,i2

)

= 0 (37)

Com a qual é possı́vel determinar β. No entanto a equação (37) não é linear, o

que decorre da opção por probabilidades expressas na forma logit. Podemos no

entanto aproximar pct
i1 ,i2

em Taylor de primeira ordem a partir de β(l), de forma

análoga a Diebold et al. (1993). Esta aproximação será especial boa quando estiver-

mos próximos do critério de convergência, ou seja, próximos do β real.

pct
i1 ,i2

= pct
i1 ,i2

(βi1 ,i2) = pct
i1 ,i2

(β(l)) +φct
i1,i2 · (βi1 ,i2 −β

(l)
i1 ,i2

)′ (38)

onde pct
i1 ,i2

(.) designa a probabilidade de transição pct
i1 ,i2

em função de β, como na

equação (3). A derivada é dada por

φct
i1,i2 =

∂pct
i1 ,i2

∂βi1 ,i2

(β(l)) =
∂

∂βi1 ,i2









exp(βi1 ,i2 xct)

1 +
S−1

∑
k=0

exp(βk,i2 xct)









= (xct)′
[

pct
i1 ,i2

(β(l))− pct
i1 ,i2

(β(l))2
]

(39)
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Substituindo a equação (38) na equação (37) e rearrumando obtemos

βi1 ,i2 = β
(l)
i1 ,i2

+

[

∑
c,t

xctξct−1
i2

φct
i1 ,i2

]−1 [

∑
c,t

xct
(

ξct
i1 ,i2
−ξct−1

i2
pct

i1 ,i2
(β(l))

)
]

(40)

Com a qual podemos calcular o Beta.

4 Modelo Empı́rico

Nesta seção usamos o modelo geral e o algoritmo de estimação, desenvolvidos nas

últimas duas seções para estimar um modelo empı́rico-exemplo com a matriz de transição

variando no tempo e condicionada pela qualidade das instituições e pelo nı́vel de in-

vestimento (%PIB). Cada estado é modelado seguindo AR(1) e sem variáveis exógenas

explicativas.

O modelo resultante possui três estados, um a menos que em Jerzmanowski (2006).

Não conhecemos critério objetivo estatı́stico na literatura para escolha do número de es-

tados em modelos Markov-Switching similares ao utilizado neste trabalho. A escolha se

deve, no entanto, ao fato de que com uma variável a mais condicionando as probabili-

dades de transição o modelo estimado com quatro estados parece exigir demais dos da-

dos disponı́veis: sua matriz de transição resultante apresentava muitos casos de 100% ou

0% de probabilidade transição - indicando poucas ocorrências de transição condicionais

aos valores efetivos para o par de variáveis explicativas.

Apesar de com um estado a menos, o resultado corrobora o modelo de Jerzmanowski

(2006), encontrando virtualmente os mesmos três primeiros estados de seu modelo:

crescimento estável, crescimento ‘milagroso’ e estagnação. A única diferença parece ser

que o estado de estagnação deste trabalho parece ser na verdade um mix dos estados de

crise e estagnação de Jerzmanowski (2006), pela maior volatilidade apresentada. O mod-

elo resultante pode ser visto como um teste de robustez para o resultado de Jerzmanowski
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(2006), uma vez que os resultados são análogos com a introdução do investimento e com

um conjunto de dados diferente - seus dados eram de 89 paı́ses entre 1962 e 1994 e com

PWT 6.1.

Podemos comparar os estados encontrados com os seis(6) estados estabelecidos de

forma exógena e ad-hoc em Pritchett (2003). O crescimento estável parece equivaler a

junção entre o estado de ‘Steady growth at levels of income near world leaders’ e o estado

de ‘Non-converging steady growth’. O estado de ‘crescimento milagroso’ corresponde ao

estado de ‘rapid growth’. O estado de estagnação corresponde aos estados de ‘poverty

trap’, ‘Non poverty trap stagnation’ e ‘Growth implosion’.

4.1 Dados

Foram considerados dados de 73 paı́ses de 1962 até 2007.

Para medir a qualidade das instituições, usamos o GADP (ı́ndice de polı́ticas ‘anti-

diversion’) de Hall and Jones (1999), da mesma forma de Jerzmanowski (2006). Este

ı́ndice segue o mesmo princı́pio do ı́ndice de Knack and Keefer (1995), combinando uma

medida de observância de leis, risco de expropriação, corrupção, qualidade da burocra-

cia entre outros. O ı́ndice é assumido constante ao longo do perı́odo, variando apenas de

paı́s para paı́s. Esta variável será denotada por GADPc

Para medir o nı́vel de investimento, usamos a FBCF da base de dados do Banco

Mundial (WDI). Para cada tempo t, a variável condicionante da matriz de transição é a

média da FBCF dos 5 anos imediatamente anteriores(t− 5, . . . , t− 1). Para alguns paı́ses

da amostra foi realizada uma extrapolação nos anos iniciais, pela ausência de dados. No

entanto as séries de FBCF apresentam mudanças lentas no tempo e ainda considerando

que a série efetiva utilizada é uma média de 5 anos, não devemos ter prejuı́zo pelo pro-

cedimento adotado. Daqui em diante, esta variável (FBCF médio dos 5 lags anteriores)

será denotado por FBCFct.

Para o crescimento econômico foi usado o crescimento do PIB per Capita do Penn
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World Tables (PWT), versão 6.3.

4.2 Resultados

Nesta subseção discutimos os resultados. Iniciamos com os resultados principais da

estimação (os parâmetros estimados) e na sequência apresentamos uma breve discussão

com exemplos de alguns paı́ses.

Tabela 1: Estados: Processo AR(1)

Constante AR[1] Volatilidade Crescimento
(γ1 j) (α1 j) (σ j) Longo Prazo

Estado 1 1,27 0,35 2,42 1,97
Estado 2 4,20 0,30 3,46 6,03
Estado 3 0,15 0,04 6,47 0,16

Comentário sobre dist.

A tabela 1 apresenta os parâmetros do processo AR(1) descrito na equação (1) de cada

estado j = (1, 2, 3). A primeira coluna mostra o termo constante (γ1 j), a segunda col-

una mostra o coeficiente do lag 1 (α1 j), a terceira coluna mostra a volatilidade (σ j). O

crescimento de longo prazo é calculado com (5).

O estado 1, que chamamos de ‘crescimento estável’, é o estado que melhor representa

a experiência dos paı́ses desenvolvidos, com taxa de crescimento próxima a 2%, elevada

autocorrelação entre as taxas de crescimento e baixa volatilidade. Paı́ses com crescimento

estável e não convergente, conforme definido em Pritchett (2003) também figuram neste

estado, como Colômbia e Paquistão.

O estado 2, que chamamos de ‘crescimento milagroso’ é um estado que tende a ter

duração curta na maioria dos paı́ses - representando em maior parte ‘catchups’ de cresci-

mento de paı́ses menos desenvolvidos. No histórico disponı́vel, os paı́ses que conseguem

manter este estado por mais tempo são paı́ses asiáticos emergentes, com casos ilustres

como Japão e China.
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O estado 3, que chamamos de ‘estagnação’, é mais frequentado pelos paı́ses emer-

gentes que falham em obter convergência e paı́ses pobres africanos. É um estado de

alta persistência para os paı́ses mais pobres e altı́ssima volatilidade: paı́ses neste estado

conseguem obter alguns anos de crescimento forte, mas em geral terminam por ter anos

negativos e o crescimento em média é bastante baixo.

Tabela 2: Principais paı́ses e perı́odos de incidência do Estado 1

Pais GADP FBCF Perı́odos

Australia 1,29 0,74 1962
Austria 1,38 0,46 1962-1975 1981
Belgium 1,40 0,42 1962
Bolivia - 1,25 - 0,73 1972-1980 1986
Canada 1,50 - 0,01 1962-1981 1984
Switzerland 1,61 0,89 1962-1974 1978
Colombia - 0,40 - 0,40 1963
Costa Rica 0,09 - 0,30 1963-1979 1985
Denmark 1,54 0,03 1965
Spain 0,70 0,38 1974
Finland 1,52 0,50 1962-1967 1973-1990 1996
France 1,34 0,12 1962
United Kingdom 1,30 - 0,43 1962
Greece 0,28 0,78 1977
India - 0,28 - 0,01 1972-1998 2000
Israel 0,49 0,23 1975
Italy 0,76 0,03 1963-1971 1980
Japan 1,30 1,09 1977
Sri Lanka - 0,87 0,04 1963-1971 1981
Netherlands 1,56 0,23 1962
Norway 1,46 0,79 1962
New Zealand 1,55 0,21 1962-1966 1978
Pakistan - 0,91 - 0,58 1963-1968 1973
El Salvador - 1,29 - 0,93 1963-1977 1983
Sweden 1,55 0,01 1962
United States 1,37 - 0,37 1962
South Africa 0,41 0,01 1963

Média 0,72 0,12

As tabelas 2,3,4 apresentam os exemplos mais importantes de paı́ses e perı́odos de

incidência de cada um dos estados. A incidência de cada estado nestas tabelas é con-
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Tabela 3: Principais paı́ses e perı́odos de incidência do Estado 2

Pais GADP FBCF Perı́odos

Brazil 0,14 - 0,08 1968-1978
Chile - 0,02 - 0,28 1977-1979 1986-1995

China Version 1 - 0,05 1,89 1971
Greece 0,28 3,40 1963-1973

Hong Kong 0,65 0,66 1963-1988 1999
Indonesia - 0,77 - 0,72 1969-1979

Japan 1,30 1,96 1963-1973
Korea, Republic of 0,39 0,75 1963-1979 1982-1996

Malaysia 0,17 0,73 1973-1980 1987-1996
Portugal 0,74 0,61 1963-1973 1976-1977 1986-1988

Singapore 0,96 1,75 1965-2003
Thailand 0,28 0,87 1966-1995

Média 0,34 0,96

vencionada por uma probabilidade acima de 75% de ocorrência do estado. As variáveis

GADP e FBCF são colocadas normalizadas com a média e desvio padrão de toda a

amostra, incluindo todos os paı́ses(standard score). O valor de FBCF de cada paı́s ap-

resentado na tabela é a média do FBCF normalizado para o perı́odo em que o estado em

questão ocorre.

O critério da formação da tabela 2 foi de mostrar paı́ses com 30 anos ou mais de per-

manência no estado 1, somados todos os episódios. Observe que nesta tabela 2 a média

de GADP normalizado é alta, 0, 72, já indicando relação desta variável com a ocorrência

de crescimento estável. Além disso, a maior parte dos paı́ses que não possuem GADP el-

evado tem episódios onde há desvio deste estado. Alguns destes paı́ses são classificados

explicitamente como ‘crescimento estável e não convergente’ por Pritchett (2003), como

Colômbia, Paquistão e Índia antes de 1999. Este também parece ser o caso dos demais

com GADP abaixo da média. A tabela não revela forte relação entre FBCF e a ocorrência

do estado 1.

A tabela 3 mostra paı́ses com 10 anos ou mais de permanência no estado 2, somados

todos os episódios. Observe que nesta tabela 3 a média de FBCF é alta, 0, 96, já indicando
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Tabela 4: Principais paı́ses e perı́odos de incidência do Estado 3

Paı́s GADP FBCF Perı́odos

Argentina - 0,33 0,05 1963-1966 1978-1991 1999-2002
Central African
Republic

- 1,07 - 1,11 1967-1997

Cote d‘Ivoire - 0,11 - 0,46 1964-1968 1979-1993
Fiji - 0,18 - 0,21 1965-1968 1973-1975 1978-2000
Gambia, The - 0,38 - 0,91 1966-1967 1970-1972 1974-1983 1990-2001
Honduras - 1,05 - 0,08 1969-1971 1978-1988 1990-1995 1998-2000
Iran - 0,76 0,56 1974-1995
Mali - 1,57 - 0,66 1963-1990 1994-1997
Niger - 0,63 - 1,38 1963-2004
Senegal - 0,76 - 1,37 1963-1985
Togo - 0,95 - 0,18 1970-2003
Trinidad &To-
bago

- 0,16 0,23 1968-1994

Venezuela - 0,18 0,47 1974-2004
Congo, Dem.
Rep.

- 1,97 - 1,48 1963-2005

Média - 0,72 - 0,47

relação desta variável com a ocorrência de crescimento milagroso. Além disso a maior

parte dos paı́ses que não possuem FBCF elevado mantém o crescimento ‘milagroso’ por

poucos anos. Os que mantiveram são basicamente os asiáticos. Grécia diminuiu sua taxa

de investimento após a ocorrência do estado. Japão atingiu a convergência do PIB per

capita para próximo aos lı́deres, concluindo o ‘catchup’ e iniciando crescimento estável

após perı́odo de transição com estagnação. GADP também é pouco acima da média. A

exceção da tabela parece ser a Indonésia, que teve um(1) evento de crescimento milagroso

que durou 10 anos.
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A tabela 4 mostra paı́ses com 20 anos ou mais de permanência no estado 3, somados

todos os episódios. Observe que nesta tabela 4 a média de FBCF e GADP é baixa, −0, 72

e −0, 47, indicando alguma relação destas variáveis com a ocorrência de estagnação.
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4.2.1 Papel da Qualidade das Instituições e do Investimento

Nesta subseção detalhamos a relação entre a Qualidade das Instituições, Investimento

e a matriz de transição. Conforme discussão do capı́tulo 1, a modelagem adotada permite

uma descrição mais completa do impacto de cada variável que num modelo puramente

linear.

Como são duas as variáveis consideradas, fixamos primeiro o nı́vel das instituições

normalizada em três nı́veis (−1.2, 0, 1.2) e analisamos o impacto do investimento para

cada um destes nı́veis. Os nı́veis foram escolhidos para observar a dinâmica não só para

os paı́ses com instituições medianas, mas também para os com instituições boas ou ruins.

Os nı́veis escolhidos correspondem aproximadamente aos percentis 10% e 90%. Depois

fixamos o nı́vel de investimento nos mesmos três para análise similar.

Figura 1: Impacto do Investimento para paı́ses com alta Qualidade das Instituições

Nota: GADP Normalizado fixo em 1,2.

Na figura 1 temos o impacto do investimento para paı́ses com alta qualidade das

instituições. O gráfico da esquerda mostra o crescimento ergódico (de longo prazo) e o da

direita as probabilidades ergódicas(incondicionais) de ocorrência de cada estado. Estes

são calculados a partir das equações (5), (6) e (8). Observamos que há impacto positivo

para o investimento: nı́veis de investimento mais elevados geram maior fatia de tempo

26



Figura 2: Impacto do Investimento para paı́ses com alta Qualidade das Instituições

Nota: GADP Normalizado fixo em 1,2.

alocada ao estado de crescimento ‘milagroso’, gerando maior crescimento no longo prazo.

A figura 2 detalha as mudanças na matriz de transição causadas pela variação no nı́vel

de investimento. Cada gráfico mostra a probabilidade de ocorrência de cada estado em

t + 1 condicional ao estado atual em t. Observamos que o maior impacto do investimento

está na manutenção do crescimento milagroso(primeiro gráfico), não havendo papel rele-

vante para as demais situações. A probabilidade de manutenção sai de 53% para os paı́ses

que menos investem para próximo a 75% para os paı́ses que mais investem.

A figura 3 mostra o caso das instituições medianas. Neste caso não há grande im-

pacto do aumento do investimento para o crescimento. O efeito parece até pouco nega-

tivo, pelo aumento da fatia de tempo em estagnação. No entanto o efeito parece pouco

27



Figura 3: Impacto do Investimento para paı́ses com Qualidade das Instituições Média

Nota: GADP Normalizado fixo em 0.

relevante, gerando variação de 0,3% de ponta a ponta no nı́vel de investimento. Ob-

servamos também que para este nı́vel de qualidade de instituições o Crescimento ‘Mila-

groso’ é bastante frequente o que é contabalançado em termos de crescimento médio pelas

estagnações também frequentes. O crescimento é então bem mais volátil que no caso an-

terior e parcela relevante das incidência de crescimento milagroso se devem a ‘catchups’

de estagnações anteriores - e não catchups de nı́vel de renda conforme predominante no

caso anterior.

Figura 4: Impacto do Investimento para paı́ses com baixa Qualidade das Instituições

Nota: GADP Normalizado fixo em -1.2.
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Na figura 4 temos finalmente o caso da qualidade das instituições abaixo da média.

Neste caso a dinâmica de crescimento não é favorável e o nı́vel de investimento não tem

efeito para melhorá-la. O efeito é irrelevante, sendo ainda menor que no caso anterior, e

também é para o lado negativo.

Agora seguimos a análise com o nı́vel de investimento fixo. Na figura 5 temos a

dinâmica para nı́vel de investimento alto. Observamos que o crescimento ergódico é

crescente na maior parte do gráfico e há forte impacto da qualidade das instituições so-

bre o crescimento. De uma forma geral instituições melhores aumentam a ocorrência de

crescimento milagroso e diminuem a estagnação.

Figura 5: Impacto das Instituições para paı́ses com Investimento Alto

Nota: FBCF Normalizado fixo em 1,2.

A exceção é para a parcela final acima de 0,7 no nı́vel da qualidade das instituições,

aonde existe queda da queda da fatia de tempo em crescimento ‘milagroso’ neste ponto.

Este efeito, que também ocorre no modelo de Jerzmanowski (2006), se dá pela correlação

entre elevado grau de qualidade nas instituições e nı́vel do PIB per Capita. Na amostra

há concentração de paı́ses com alto nı́vel PIB per Capita dentre os paı́ses com nı́vel muito

elevado de qualidade das instituições e este nı́vel elevado de PIB per Capita diminui a

incidência de crescimento milagroso, já que conforme Pritchett (2003) este é dado por

‘catchup’ de crescimento, convergência.
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Seguindo a linha de Pritchett (2003) uma explicação possı́vel para a correlação entre

nı́vel de instituições e PIB per Capita da amostra é de que as condições iniciais de PIB per

Capita são dadas pelo crescimento acumulado até o inı́cio da amostra e sendo qualidade

das instituições variável relevante para o crescimento, este crescimento acumulado seria

influenciado por esta variável. Parece, entretanto, que faz sentido incluir de alguma PIB

per Capita na matriz de transição faz sentido, talvez apenas na transição do estado de

crescimento milagroso.

Figura 6: Impacto das Instituições para paı́ses com Investimento Alto

Nota: FBCF Nomalizado fixo em 1,2.

Na figura 6 temos a matriz transição com nı́vel de investimento alto em função da

qualidade das instituições. Observamos que a menor fatia de tempo em estagnação se

deve aos dois primeiros quadros. Quando em estagnação, a economia com melhores
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isntituições tem altas chances de se recuperar e migrar para crescimento milagroso en-

quanto a com piores instituições tem elevada probabilidade de permanecer estagnada -

como numa armadilha de crescimento. Quando em crescimento estável, a economia com

melhores instituições tem maior estabilidade e a economia com piores instituições tem

maiores chances de cair em estagnação - embora ainda haja uma permanência grande em

crescimento estável. O terceiro quadro mostra o efeito discutido anteriormente: o cresci-

mento milagroso tem menor permanência cedendo ao crescimento estável. Observe que

o aumento da probabilidade de etagnação é pequeno e imaterial, pois a incidência de

estagnação nos nı́veis mais altos de qualidade das instituições não é perene, sendo que o

mais provável é que haja sucessão para crescimento ‘milagroso’ e isso é ainda mais rápido

conforme o nı́vel das instituições aumenta.

Figura 7: Impacto das Instituições para paı́ses com Investimento Médio

Nota: FBCF Normalizado fixo em 0.

Nas figuras 7 e 8 temos os caso de nı́vel de investimento na média e abaixo da média.

A dinâmica é similar ao discutido no caso do investimento acima da média, apenas

com menores oscilações na incidência de crescimento ‘milagroso’ e portanto menores

oscilações no crescimento ergódico.
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Figura 8: Impacto das Instituições para paı́ses com Investimento Baixo

Nota: FBCF Nomalizado fixo em -1,2.

4.2.2 Casos de Paı́ses Selecionados

Nesta seção fazemos a exposição dos estados atribuı́dos pelo modelo a seis paı́ses sele-

cionados: Brasil, Argentina, China, Japão, Estados Unidos e Congo. O objetivo é mostrar

com casos práticos como funciona a alternância de regimes e mostrar que aspectos podem

estar por trás das mudanças. O modelo busca explicar as probabilidades de mudança

condicionadas a variáveis estruturais, mas a maioria das mudanças tem aspectos conjun-

turais e especı́ficos que levam à transição.

Na figura 9 temos o caso do Brasil. Nas décadas de 60 e 70 temos a probabilidade

dominante de crescimento ‘milagroso’. E de fato, apesar da elevação do endividamento e

da conturbada cena polı́tica e social que caracterizaram este perı́odo, houve forte cresci-

mento impulsionado por investimento, sobretudo em infraestrutura. Na década de 80 os

efeitos da crise do petróleo, ocorrida anteriormente na década de 80, não puderam mais

ser contornados. Num mundo contraı́do pela crise o paı́s teve que realizar ajuste dos

excessos anteriores nas contas externas e fiscais e ainda controlar a inflação - e isso num

momento de transição de regime polı́tico com o fim da ditadura. Após a constituição de

1988 e principalmente após o plano real e o controle da inflação há uma estabilização do
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Figura 9: Crescimento e ocorrência dos estados para o Brasil

crescimento para o estado de crescimento estável ‘não convergente’, seguindo a termi-

nologia de Pritchett (2003).
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Figura 10: Crescimento e ocorrência dos estados para a Argentina

A figura 10 mostra o caso argentino. Conforme Pritchett (2003), a Argentina vive a

maior parte do tempo uma situação de estagnação, mas que não pode ser classificada

como ‘Porverty Trap’. Ela segue o padrão de muitos paı́ses latinos que viveram perı́odo

prolongado de estagnação após a crise do petróleo. Após alguma recuperação durante

as reformas da era Menem, há um novo perı́odo de crise, com déficit externo, fuga de

capitais e o não pagamento da dı́vida.
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Figura 11: Crescimento e ocorrência dos estados para a China

Na figura 11 temos o impressionante caso chinês. Com o maior nı́vel de investimento

em % do PIB na amostra, a China mantém crescimento ‘milagroso’ desde a década de

70. O processo de crescimento mais rápido se iniciou com reformas durante a década de

60 e 70 que tornaram a economia chinesa mais próxima de uma economia de mercado e

enfatizaram a industrialização e crescimento urbano, principalmente a partir da década

de 70. As reformas e a liberalização são um processo lento e contı́nuo que continuam até

os dias atuais.
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Figura 12: Crescimento e ocorrência dos estados para o Japão

A figura 12 mostra os regimes do Japão. Nas décadas de 60 e até meados da década

de 70, o estado mais provável é o de crescimento milagroso. Após o choque do petróleo

o crescimento diminuiu, mas mesmo assim seguindo a crescimento estável. Houve então

uma exaustão do modelo de elevada poupança e investimento com elevados superávits

- o Japão já tinha então o maior PIB per Capita dentre os paı́ses industrializados. Houve

uma transição para uma economia com mais serviços e consumo interno. Note que

mesmo ao longo do estouro da bolha, em 1989 e na década de 90 não é colocado pelo

modelo probabilidade de estagnação.
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Figura 13: Crescimento e ocorrência dos estados para os Estados Unidos

Já a figura 13 mostra o padrão de crescimento dos Estados Unidos, similar a maior

parte dos paı́ses já industrializados no inı́cio da amostra. O crescimento estável é o

estado mais provável ao longo de todo o perı́odo, com uma pequena probabilidade de

estagnação e ‘catchup’, no evento do choque do petróleo.
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Figura 14: Crescimento e ocorrência dos estados para Congo

Nota: FBCF Normalizado fixo em -1,2.

Finalmente a figura 14 mostra os estados mais prováveis de Congo, um paı́s africano

com instituições abaixo da média (-1,97). O estado de estagnação é predominante com

uma possibilidade de crescimento estável nos últimos anos.

5 Conclusões e Extensões

Neste trabalho apresentamos um modelo e algoritmo de estimação que permite difer-

entes estados de crescimento, com diferentes sub-modelos lineares, no espı́rito de Pritch-

ett (2003). A matriz de transição depende dos fundamentos de cada paı́s, mudando ao

longo do tempo. Com este modelo é possı́vel investigar as variáveis que influenciam

nas mudanças de padrão de crescimento - objeto de estudo de diversos trabalhos atuais

- e ainda especializar o estudo de crescimento em sub-modelos adequados a diferentes
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conjunturas.

No modelo empı́rico avançamos no primeiro aspecto, estimando um modelo onde

a transição depende da qualidade das instituições e do nı́vel de investimento. Três es-

tados foram encontrados e estes coadunam com os estados especificados por Pritchett

(2003) e Jerzmanowski (2006). O papel das instituições é muito grande na dinâmica de

crescimento e influencia principalmente na recuperação de crises/estagnação e na esta-

bilidade do crescimento. O papel do investimento parece mais restrito aos paı́ses com

boas instituições, aumentando a permanência de crescimento milagroso.

A evidência dos papéis desempenhados pela qualidade das instituições e investi-

mento sugerem forte não linearidade e condicionalidade no papel das variáveis explica-

tivas, como já apontado em diversos estudos anteriores como em Kourtellos (2002), Tan

(2010) e Jones and Olken (2008), apenas para citar alguns. A alternância entre os estados

encontrada também sugerem que as séries possuem diversas quebras quando analisadas

por um framework linear, evidenciando a necessidade de modelos mais complexos para

o estudo em painel.

O modelo estimado também reforça evidência que o papel dos efeitos fixos não pode

ser desconsiderado, mesmo num modelo em diferenças para o crescimento. O nı́vel das

instituições (fixo para cada paı́s) influencia de forma importante o crescimento, que é

modelado como AR(1) em cada estado (o que equivalente a um modelo em diferenças),

implicando que a variação do crescimento no modelo estimado é fortemente condi-

cionada pelo próprio nı́vel do crescimento e pelo efeito fixo da qualidade das instituições.

O modelo apresentado pode ser usado com uma especificação mais complexa dos

sub-modelos, incorporando variáveis explicativas. Acredito que esta seria a sequência

mais importante para este trabalho. Novas variáveis podem ser incorporadas à matriz

de transição, como o PIB per capita, com o cuidado de manter o modelo parcimonioso.

Eventualmente, alterando-se o algoritmo de estimação podem ser considerados ainda

sub-modelos não lineares.

39



Referências

AIZENMAN, J. AND M. SPIEGEL, “Takeoffs,” NBER Working Papers 13084, National Bu-

reau of Economic Research, Inc, May 2007.

ALFO, M., G. TROVATO AND R. J. WALDMANN, “Testing for country heterogeneity in

growth models using a finite mixture approach,” Journal of Applied Econometrics 23

(2008), 487–514.

ARDIC, O. P., “The gap between the rich and the poor: Patterns of heterogeneity in the

cross-country data,” Economic Modelling 23 (May 2006), 538–555.

BAI, J. AND P. PERRON, “Computation and analysis of multiple structural change mod-

els,” Journal of Applied Econometrics 18 (2003), 1–22.

BARRO, R. J., “Economic Growth in a Cross Section of Countries,” The Quarterly Journal

of Economics 106 (1991), 407–443.

BARRO, R. J. AND J.-W. LEE, “International Data on Educational Attainment: Updates

and Implications,” Oxford Economic Papers 53 (July 2001), 541–63.

BARRO, R. J. AND X. SALA-I-MARTIN, “Convergence,” The Journal of Political Economy

100 (1992), 223–251.

BASTURK, N., R. PAAP AND D. VAN DIJK, “Structural Differences in Economic Growth,”

Tinbergen Institute Discussion Papers 08-085/4, Tinbergen Institute, September 2008.

BECK, T., R. LEVINE AND N. LOAYZA, “Finance and the sources of growth,” Journal of

Financial Economics 58 (2000), 261–300.

BLOOM, D. E., D. CANNING AND J. SEVILLA, “Geography and Poverty Traps,” Journal of

Economic Growth 8 (December 2003), 355–78.

40



BREIMAN, L., J. FRIEDMAN, R. OLSHEN AND C. STONE, Classification and Regression Trees

(Monterey, CA: Wadsworth and Brooks, 1984).

CANNING, D., “A Database of World Stocks of Infrastructure, 1950-95,” World Bank Eco-

nomic Review 12 (September 1998), 529–47.

CANOVA, F., “Testing for Convergence Clubs in Income Per Capita: A Predictive Density

Approach,” International Economic Review 45 (02 2004), 49–77.

CICCONE, A. AND M. JAROCINSKI, “Determinants of Economic Growth: Will Data Tell?,”

Working Papers 1009, BBVA Bank, Economic Research Department, May 2010.

COHEN, D. AND M. SOTO, “Growth and human capital: good data, good results,” Journal

of Economic Growth 12 (March 2007), 51–76.

DEMPSTER, A. P., N. M. LAIRD AND D. B. RUBIN, “Maximum Likelihood from Incom-

plete Data via the EM Algorithm,” Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Method-

ological) 39 (1977), 1–38.

DESDOIGTS, A., “Patterns of Economic Development and the Formation of Clubs,” Jour-

nal of Economic Growth 4 (September 1999), 305–30.

DIEBOLD, F. X., J.-H. LEE AND G. C. WEINBACH, “Regime switching with time-varying

transition probabilities,” Working Papers 93-12, Federal Reserve Bank of Philadelphia,

1993.

DURLAND, J. M. AND T. MCCURDY, “Duration-Dependent Transitions in a Markov

Model of U.S. GNP Growth,” Journal of Business Economic Statistics 12 (1994), 279–88.

DURLAUF, S. N. AND P. A. JOHNSON, “Multiple Regimes and Cross-Country Growth

Behaviour,” Journal of Applied Econometrics 10 (Oct.-Dec. 1995), 365–84.

FILARDO, A. J., “Business-Cycle Phases and Their Transitional Dynamics,” Journal of Busi-

ness Economic Statistics 12 (1994), 299–308.

41



GARCIA, R., “Asymptotic Null Distribution of the Likelihood Ratio Test in Markov

Switching Models,” International Economic Review 39 (August 1998), 763–88.

HALL, R. E. AND C. I. JONES, “Why Do Some Countries Produce So Much More Output

Per Worker Than Others?,” The Quarterly Journal of Economics 114 (February 1999), 83–

116.

HAMILTON, J. D., Time Series Analysis, 1 edition (Princeton University Press, 1994).

HANSEN, B. E., “Sample Splitting and Threshold Estimation,” Econometrica 68 (May

2000), 575–604.

HAUSMANN, R., L. PRITCHETT AND D. RODRIK, “Growth Accelerations,” Working pa-

per series, Harvard University, John F. Kennedy School of Government, 2004.

JERZMANOWSKI, M., “Empirics of hills, plateaus, mountains and plains: A Markov-

switching approach to growth,” Journal of Development Economics 81 (2006), 357–385.

JONES, B. F. AND B. A. OLKEN, “The Anatomy of Start-Stop Growth,” The Review of

Economics and Statistics 90 (2008), 582–587.

JONG-A-PIN, R. AND J. DE HAAN, “Political Regime Change, Economic Reform and

Growth Accelerations,” Technical Report, 2007.

KEREKES, M., “Growth Miracles and Failures in a Markov Switching Classification Model

of Growth,” Freie Universitat Berlin, Discussion Papers 11 (Nov 2009).

KNACK, S. AND P. KEEFER, “Institutions And Economic Performance: Cross-Country

Tests Using Alternative Institutional Measures,” Economics and Politics 7 (November

1995), 207–227.

KOURTELLOS, A., “A Projection Pursuit Approach to Cross Country Growth Data,” Uni-

versity of Cyprus Working Papers in Economics 0213, University of Cyprus Depart-

ment of Economics, June 2002.

42



LOH, W.-Y., “Regression Trees With Unbiased Variable Selection and Interaction Detec-

tion,” Technical Report, Statistica Sinica, 2002.

MASANJALA, W. H. AND C. PAPAGEORGIOU, “The Solow model with CES technology:

nonlinearities and parameter heterogeneity,” Journal of Applied Econometrics 19 (2004),

171–201.

PAAP, R., P. H. FRANSES AND D. VAN DIJK, “Does Africa grow slower than Asia, Latin

America and the Middle East? Evidence from a new data-based classification method,”

Journal of Development Economics 77 (August 2005), 553–570.

PRITCHETT, L., “Understanding Patterns of Economic Growth: Searching for Hills among

Plateaus, Mountains, and Plains,” World Bank Economic Review 14 (May 2000), 221–50.

———, “A Toy Collection, A Socialist Star, and a Democratic Dud? Growth Theory, Viet-

nam, and the Philippines.,” in In Search of Prosperity: Analytical Narratives on Economic

Growth. Princeton, NJ (Princeton University Press, 2003).

RUUD, P. A., “Extensions of estimation methods using the EM algorithm,” Journal of

Econometrics 49 (September 1991), 305–341.

SALA-I-MARTIN, X. X., “I Just Ran Two Million Regressions,” The American Economic

Review 87 (1997), 178–183.

TAN, C. M., “No one true path: uncovering the interplay between geography, institu-

tions, and fractionalization in economic development,” Journal of Applied Econometrics

25 (November/ 2010), 1100–1127.

WACZIARG, R. AND K. H. WELCH, “Trade Liberalization and Growth: New Evidence,”

Research papers, Stanford University, Graduate School of Business, 2003.

WATSON, M., “Alternative algorithms for the estimation of dynamic factor, mimic and

43



varying coefficient regression models,” Journal of Econometrics 23 (December 1983), 385–

400.

44


