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Prosperidade e Justiça

'Com seus apelos ao reequilíbrio do poder econômico, um ativista mais

estado, um novo modelo de industrialização e automação gerenciada,

relatório não é nada se não for negrito. O que o torna especialmente distinto e

valioso é que essa agenda de reforma geral seja apoiada por

propostas - em um banco nacional de investimento, maior investimento público

dividendo social, expansão da negociação coletiva, trabalhadores

representação nos conselhos de administração da empresa, regulamentação de plataformas digitais,

e muito mais. O relatório é uma inspiração para todos no Reino Unido

e em outros lugares que estão tentando traçar um novo curso para a inclusão

prosperidade.'

Dani Rodrik, professor de Política Política Internacional da Fundação Ford

Economia, Universidade de Harvard

«A Comissão considera irrefutável que a economia económica britânica

desempenho deve melhorar e, em seguida, sugere um conjunto de iniciativas originais

destinado a fazer exatamente isso. Haverá desafios em determinadas recomendações

recomendações, mas no geral é a mais impressionante, autoritária e

análise econômica convincente e prescrições que acompanham

recentemente. Merece mudar os termos do debate econômico.

Will Hutton, diretor do Hertford College Oxford, colunista de observadores

e co-autor de Saving Britain 
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'Se vamos resgatar a democracia e nosso modo de vida, precisamos

reformar o capitalismo, de modo que conspicuamente atenda aos interesses de

a maioria e não apenas os poucos privilegiados sortudos. Alguns dos IPPR

As propostas da Comissão são talvez idealistas e impraticáveis   demais,

mas a maioria são contribuições sérias e importantes para o debate de nossos

era.'

Robert Peston, Editor Político, Notícias ITV
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'É vergonhoso que a quinta maior economia do mundo ainda não esteja

orientada para a produção de prosperidade sustentável para todos os cidadãos

mas, infelizmente, o Reino Unido está tão longe disso que realmente precisamos de um “novo

economia". A Comissão de Justiça Econômica faz uma reflexão

contribuição completa, madura e significativa para pensar sobre o que

economia ”deve parecer - eles nos dão não apenas uma forte e positiva

visão, mas um roteiro pragmático de como chegar lá. '

Kate Pickett, Professora de Epidemiologia, Universidade de York

e co-autor de O nível de espírito e o nível interno

Nos últimos dez anos, os formuladores de políticas falharam em responder à

desafios enfrentados pelo Reino Unido e criaram mais

problemas Precisamos repensar completamente para evitar outra década perdida.

Este relatório fornece exatamente isso, com muitas inovações, sensatas e

idéias bem pesquisadas em todo o espectro da política econômica

da política industrial aos impostos, do meio ambiente à distribuição. No

minha própria área, fornece o melhor prospecto para futuras macroeconomias do Reino Unido

política econômica que eu já vi.

Simon Wren-Lewis, professor de política econômica,

Escola de Governo Blavatnik,

Universidade de Oxford
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Esquerda sem tratamento, conflitos entre finanças e produção, os ricos

e os pobres, o estado e o mercado anunciaram historicamente

crises econômicas caras e instabilidade política. Dez anos após o

crise financeira global, o Reino Unido enfrenta o legado não resolvido de várias

tais conflitos. Focalizando as origens dessas vulnerabilidades, o

A Comissão de Justiça Econômica do IPPR analisou os aspectos políticos

economia de propriedade, governança distributiva, concorrência, indústria

política de avaliação, investimento e estabilidade financeira. O abrangente

O volume que resume esses esforços é um produto de substancial

trabalho parativo. Informado por esta pesquisa, a proposta da Comissão

O programa de reformas é orientado para o futuro, mas realista. É urgente

leia para aqueles que se esforçam para encontrar soluções viáveis   para os

aparentes crises no modelo econômico do Reino Unido.

Anastasia Nesvetailova, Professora de Economia Política Internacional

e Diretor, Centro de Pesquisa em Economia Política da Cidade,

Universidade de Londres

'Uma excelente plataforma para iniciar um sério debate sobre quão ousada e

política governamental imaginativa pode oferecer uma alternativa séria à

receitas populistas plísticas. Leitura urgente!

Carlota Perez, Professor Visitante de Desenvolvimento Internacional na

LSE e autor de Revolução Tecnológica e Capital Financeiro:

A dinâmica das bolhas e da idade de ouro
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'Quando os países enfrentam desafios na escala daqueles que testam o Reino Unido

hoje, eles são igualmente propensos a recuar em apatia e desengajamento

como eles devem embarcar em uma busca informada por soluções. Felizmente

este livro chegou bem a tempo de fornecer uma estrutura para repensar

como e onde essas soluções podem ser identificadas e estabelecer novas

orientações para políticas públicas além do terreno paralisante do Brexit.

É uma leitura obrigatória para qualquer pessoa interessada em futuros alternativos para o Reino Unido

economia e, de fato, para outros que enfrentam desafios semelhantes de desaceleração

produtividade, crescente desigualdade e um mercado de trabalho em processo de

mudança mental.

Roy Green, professor emérito, Universidade de Tecnologia de Sydney
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Sobre o IPPR

O Instituto de Pesquisa de Políticas Públicas (IPPR) é o principal instituto de

think tank progressivo. Fundada em 1988, nosso objetivo é conduzir

e promover a pesquisa nas ciências econômicas, sociais e políticas,

ciência e tecnologia, setor voluntário e empresa social,

serviços públicos, indústria e comércio; e educar o público

nesses assuntos. Somos uma organização de caridade independente com

nossos escritórios principais em Londres. IPPR North, think tank dedicado do IPPR

para o norte da Inglaterra, opera com escritórios em Manchester e

Newcastle e IPPR Scotland, nosso think tank dedicado para a Escócia,

é baseado em Edimburgo.

Para mais informações sobre IPPR e para entrar em contato, visite

www.ippr.org.
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Um plano para a nova economia

O Relatório Final do IPPR
Comissão de Justiça Econômica

polity
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Prefácio

A Comissão de Justiça Econômica do IPPR foi criada no outono

2016, na sequência da votação da Grã-Bretanha para deixar a União Europeia. o

O resultado do referendo foi um forte repúdio ao status quo e ao

sentimentos profundos expressos de injustiça econômica sentidos em muitas partes do

sociedade. A Comissão foi fundada na crença de que era insuficiente
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suficiente para argumentar que a mudança econômica era necessária. O país
necessário ver como isso poderia ser alcançado. O objetivo da Comissão

foi, portanto, amplamente concebido: examinar os desafios enfrentados pela

Economia do Reino Unido e fazer recomendações para sua reforma.

Os membros da Comissão vêm de todas as esferas da vida e

diferentes pontos de vista políticos. Eles votaram em diferentes lados do

Referendo da UE ea Comissão é independente de todas as políticas

festas. Dada a amplitude dos comissários, chegamos a um

notável grau de concordância, que esperamos poder refletir em um

consenso nacional mais amplo sobre uma nova direção para a economia do Reino Unido.

Nossas propostas são deliberadamente ambiciosas. Tomados em conjunto, acreditamos

eles oferecem o potencial para a mudança mais significativa na economia

política em uma geração.

O relatório é abrangente, mas não abrangente: alguns campos,

reformas específicas ao sistema de assistência social e à educação,

foi além do nosso escopo. É em todo o Reino Unido: enquanto propomos maior

devolução de poderes econômicos, não procuramos escrever detalhes
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viii

PREFÁCIO

planos para qualquer um dos países do Reino Unido. Nós

não tomaram posição no Brexit; nossa análise mostra que o Reino Unido

problemas econômicos são de longa data. A economia precisa de reforma

não importa o que aconteça. Não atribuímos culpa a nenhuma pessoa em particular

políticos ou partidos, já que nossos problemas econômicos se desenvolveram

sob sucessivos governos de todas as cores.

A Comissão reuniu-se dez vezes e supervisionou 18 meses de

pesquisa conduzida por uma equipe do IPPR liderada pelo Comitê da

Diretor Michael Jacobs. Pedimos e recebemos evidências de um

ampla gama de fontes e se envolveu em uma ampla consulta às partes interessadas

titulares e especialistas. Somos muito gratos às muitas organizações e

indivíduos que contribuíram para o desenvolvimento de nossas idéias. Nós somos

particularmente grato àqueles cujo apoio financeiro à Comissão

tornou possível. Eles estão listados nos agradecimentos a seguir.

Nosso relatório provisório foi publicado em setembro de 2017, estabelecendo nossas

análise da condição da economia e das causas de seu fraco desempenho

desempenho. A Comissão publicou também 17 discussões e políticas

documentos para informar seu trabalho e estimular o debate público. Esses papéis

forneça mais detalhes sobre a análise e as propostas feitas neste relatório.

O Relatório Interino e o conjunto completo de papéis estão disponíveis em ippr.org/cej.

Este livro constitui o relatório final da Comissão. Mas é por

não significa a última palavra. Mudança econômica não é simples; não há

'balas de prata' ou soluções mágicas para remediar profundas e duradouras

problemas Esperamos poder iniciar uma conversa nacional sobre por que

precisamos de uma mudança de direção, e qual deve ser essa direção. Nós

pode preencher a lacuna entre o país em que somos e o país em que

gostaria de ser. Esperamos que nosso relatório contribua para essa tarefa.

Tom Kibasi

Presidente da Comissão e Diretor do IPPR
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Nota

A Comissão de Justiça Econômica do IPPR apresenta seu relatório final

a fim de estimular um debate público vital. Membros individuais do

Comissão concorda com a ampla orientação dos argumentos apresentados em

relatório, mas eles não devem ser levados a concordar com cada palavra ou

recomendação. Os comissários atuam em capacidade individual e

Este relatório não deve ser considerado como representando os pontos de vista da organização.

organizações às quais estão afiliados.
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Este relatório foi preparado por Tom Kibasi (Presidente da Comissão)

e Michael Jacobs (Diretor da Comissão), com pesquisa

e redação da equipe de Economia do IPPR: Catherine Colebrook (Chefe

Economista), Mathew Lawrence, Carys Roberts e Grace Blakeley,
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Muitos outros colegas do IPPR também contribuíram para a pesquisa,
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membros do Painel de Assessores Econômicos da Comissão (listado

em www.ippr.org/cej ) que forneceu orientações e revisto
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material. No entanto, eles não devem ser responsabilizados pela con-

tendas deste relatório.

Os fundos para a Comissão foram generosamente fornecidos pelos Amigos

Fundação de Caridade Provident, a City of London Corporation, a

TUC, GMB e TSSA, e por Sir Trevor Chinn, John Mills, Stephen

Peel e Martin Taylor. Somos extremamente gratos a todos aqueles cujos

a generosidade tornou possível o trabalho da Comissão.
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1

Introdução e Visão geral

Viaje hoje pelo Reino Unido e é impossível escapar de um palpável

sentindo que a economia não está funcionando para a maioria das pessoas. Ganhos

estagnadas por uma década são combinadas com maior inse-

curiosidade no trabalho. Os jovens foram particularmente atingidos - muitos

incapaz de comprar uma casa própria e, a caminho, ser mais pobre do que

seus pais. Comunidades inteiras se sentem deixadas para trás. Muitas pessoas sentem

impotente e fatalista.

Não é tudo sombrio. Algumas partes da economia - e algumas pessoas -

tem feito bem. O desemprego é mínimo histórico e menos

os idosos vivem na pobreza do que no passado. Temos sucesso global

histórias de acesso em setores como fabricação de automóveis, ciências da vida, finanças

e indústrias criativas. O problema é que não há o suficiente

eles e poucas pessoas têm compartilhado deles.

O argumento central deste relatório é que uma economia mais justa é uma

economia mais forte. Não precisamos escolher entre prosperidade e

justiça: os dois podem, e devem, andar de mãos dadas. Mas sem fundamentos

reforma mental, nossa economia continuará a falhar em grande número de

pessoas. Temos que 'conectar' a justiça na economia, não tratá-la como

uma reflexão tardia.

Isso significa repensar o modo como a economia do Reino Unido funciona: o que

produz e como, e as regras e instituições que o governam. Será

exigir que os governos adotem uma abordagem diferente da política econômica,
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Introdução e Visão geral

e exigir mudanças de negócios, trabalhadores e investidores. Mas o

o prêmio será ótimo: uma economia em que todos possam florescer, em um país que

pode se orgulhar de seu sucesso.

O relatório está estruturado em duas partes. Na parte I, definimos nosso

argumentos; na parte II, apresentamos nosso plano de 10 partes para a reforma econômica.

Começamos descrevendo a economia do Reino Unido hoje. Embora tenha algum

pontos fortes impressionantes, não está funcionando bem para a maioria das pessoas. Recentemente

anos vem crescendo, mas apesar disso, a maioria das pessoas não tem

melhorando. A desigualdade de renda é muito alta e a desigualdade

A riqueza é ainda maior. A economia é dividida por idade e

geografia, com amplas disparidades regionais; muitos outrora prósperos

As comunidades agora oferecem poucos bons empregos e pouca esperança. A maioria das famílias

vivendo na pobreza também estão trabalhando. É evidente que precisamos repensar

o que conta como uma economia de sucesso.

Argumentamos que a política econômica deve visar tanto a prosperidade quanto

justiça. No capítulo 2, oferecemos uma definição mais ampla de qual prosperidade

significa: a qualidade e segurança do trabalho, bem como a renda; tempo com

família e comunidade, bem como dinheiro; e o bem comum como

bem como bem-estar individual. Oferecemos seis princípios de justiça econômica

visa garantir que todas as pessoas, lugares e gerações compartilhem

prosperidade. Explicamos como uma economia mais justa gera mais prosperidade

com crescimento mais forte e mais estável e custos sociais mais baixos.

Todos - de cima para baixo - ficam melhor quando a economia está

recompensas são mais justamente compartilhadas. Mas redistribuir os resultados não é bom

o suficiente para enfrentar a profundidade dos desafios que enfrentamos hoje. Justiça

deve ser "conectado" aos processos de produção e consumo.

ção. Concluímos estabelecendo nossa visão para uma boa economia - uma

acreditamos que a maioria das pessoas compartilhará.

No capítulo 3, explicamos algumas das antigas fraquezas da economia

e estabeleceu cinco mudanças fundamentais no entendimento econômico
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Introdução e Visão geral

e políticas necessárias para enfrentá-los. Primeiro, a economia tem um

padrão de demanda desequilibrado, excessivamente dependente da dívida das famílias e

preços cada vez maiores de imóveis. Precisamos mudar do curto prazo em

financiamento ao crescimento liderado por investimentos. Segundo, a economia do Reino Unido é inter-

nacionalmente não competitivo, com um desequilíbrio insustentável entre

importação e exportação. Portanto, precisamos mudar dos déficits comerciais para o que

chamada 'nova industrialização' em todo o Reino Unido. Terceiro, muitos setores estão presos

numa rotina de baixa produtividade e baixos salários, com excesso de qualidade

e empregos inseguros. Isso requer uma mudança do mercado de trabalho excessivamente flexível.

se concentra no aumento da produtividade na 'economia cotidiana', onde

a maioria das pessoas trabalha. Quarto, a economia ficou para trás ao adotar

novas tecnologias, enfraquecendo a produtividade. Devemos deixar de ser

retardatários da tecnologia em adotar a 'automação gerenciada'. Por último, muitos

setores da economia do Reino Unido estão altamente concentrados e os governos

foram complacentes com a política de concorrência. Então devemos mudar

do poder de mercado excessivo para mercados mais abertos. Cada um desses cinco

mudanças, argumentamos, promoveriam a prosperidade e a justiça econômica no

mesmo tempo.
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Para alcançar a mudança que buscamos, precisaremos de uma reforma fundamental da

o modo como a economia é governada e a política feita. O capítulo 4 argumenta

que precisamos de um estado intencional e ativo, com seu papel na riqueza

criação melhor compreendida e ativamente adotada. Maior desenvolvimento

O poder econômico é a condição prévia necessária para essa mudança.

Defendemos uma maior parceria em toda a economia: dentro das empresas,

entre empresas, entre empresas e sindicatos, e no

maneira como a política econômica e as mudanças econômicas são gerenciadas. o

O thread comum que percorre todas as nossas propostas é um reequilíbrio

de poder: da gestão corporativa aos trabalhadores e ao comércio

sindicatos, desde financiamento de curto prazo até investidores de longo prazo,

Whitehall para as nações e regiões do Reino Unido.
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No capítulo final da parte I, argumentamos que o Reino Unido deve agora

abraçar a mudança em uma escala suficiente para alcançar a 'velocidade de escape' de

uma economia que não oferece prosperidade nem justiça, a uma que

alcança ambos. Enfrentamos uma década de interrupção pela frente, na qual fazer

nada nos arrastará mais para trás. Mudança dessa magnitude é

possível: aconteceu duas vezes antes no século passado e outras

países adotam políticas diferentes com melhores resultados. Uma nova economia

acordo exigirá um programa de reformas fundamentais em todo o

economia.

A Parte II oferece um plano concreto para conseguir isso através de dez áreas de

política. Cada um de seus capítulos oferece uma análise dos problemas e estabelece

propostas específicas de alteração da Comissão.

No capítulo 6, mostramos como a economia pode ser remodelada através de

estratégia industrial: aumentar a produtividade e impulsionar as exportações, e criar

conseguindo empregos mais bem remunerados em todo o país. No capítulo 7,

explicamos como o Reino Unido pode criar esses empregos, melhorar a qualidade de

trabalho e acesso mais justo a ela e apoiar um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Os capítulos 8 e 9 propõem novas maneiras de fortalecer negócios e

kets. Propomos reformas abrangentes à governança corporativa para

crie empresas com mais objetivos, focadas no sucesso a longo prazo.

E estabelecemos reformas para criar mercados mais abertos e competitivos,

incluindo um novo quadro regulamentar para a economia digital.

O capítulo 10 propõe um impulso ao investimento público juntamente com reformas

política fiscal e monetária. O capítulo 11 estabelece novas medidas para

melhorar a estabilidade financeira. No capítulo 12, mostramos como as finanças

riqueza, moradia e propriedade da empresa podem ser compartilhados de maneira mais justa.

O capítulo 13 descreve nossas propostas para tornar o sistema tributário de ambos

indivíduos e empresas mais simples e justos.

Os capítulos finais propõem as medidas necessárias para sustentar uma

economia de prosperidade e justiça. Descrevemos uma nova estrutura para
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colocar a economia em uma base ambientalmente sustentável. E nós
propor uma nova "constituição econômica" para o Reino Unido, para mudar

poder longe de Westminster e ampliar a participação e consulta

participação na tomada de decisões econômicas.

Este é um plano de longo prazo para o país, não para um parlamento nem

qualquer partido único. A economia pertence a todos nós, e a mudança está em

nossas mãos. Podemos ter uma economia na qual a prosperidade se une

justiça, se tivermos a coragem de criá-la. Neste relatório, procuramos

mostre como.

Page 26Page 27
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1

A economia hoje

Quão bem está a economia do Reino Unido? Nos argumentos contínuos

em torno das consequências do Brexit, às vezes é difícil entender

sobre o que realmente está acontecendo. As previsões podem estar erradas; curto prazo

manchetes podem disfarçar tendências de longo prazo. Talvez acima de tudo, nacional-

estatísticas de nível nunca podem contar a história completa da economia da vida real que

pessoas comuns experimentam a si mesmas.

pontos fortes e histórias de sucesso

A economia do Reino Unido - ainda a quinta maior do mundo 1 - possui alguns

pontos fortes impressionantes. Possui setores líderes mundiais caracterizados por

extraordinária inovação, alta produtividade, fortes exportações, altamente

empregos qualificados e bons salários.

Depois dos EUA, o Reino Unido é o exportador de serviços mais bem-sucedido em

o mundo. 2 Nosso superávit comercial em serviços é de cerca de £ 100 bilhões por

ano, ou pouco mais de 5% do PIB. 3 Nosso país é o lar do

principal centro financeiro do mundo na cidade de Londres, com Edimburgo

outro, e os serviços financeiros estão bem distribuídos pelos países

e regiões do Reino Unido. O setor financeiro emprega 1,1 milhão de pessoas,

gera um superávit comercial de £ 51 bilhões e contribui com £ 27.3 bilhões em

receitas fiscais para o tesouro. 4
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Temos posições de liderança em áreas-chave da fabricação moderna.

Nossa indústria aeroespacial é a segunda maior do mundo, contabilizando
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por mais de 10% de todos os produtos exportados do Reino Unido. 5 Emprega mais

90.000 pessoas e tem sido uma arena de inovação de ponta

por mais de um século. Um sucesso mais recente foi o reavivamento

indústria de transformação de motores, após uma grande reestruturação

depois da crise financeira. Desde 2009, as exportações automotivas anuais têm

mais do que dobrou de £ 19 bilhões para £ 44 bilhões, tornando-se o

maior setor exportador de mercadorias. 6 Esta é uma reviravolta notável para um

indústria que estava em constante declínio desde a década de 1970.

O Reino Unido é uma superpotência científica. Nosso setor de ciências da vida tem um

faturamento de £ 64 bilhões por ano, emprega um quarto de milhão de pessoas

em todo o país e responde por mais de 9% das exportações de mercadorias.

Alcança níveis mais altos de produtividade do que seus concorrentes no

EUA e Alemanha. 7 O vibrante ecossistema de startups de tecnologia em Londres

desenvolveu colaborações líderes mundiais com outros setores, desde

financiamento à moda e produtos farmacêuticos. Lar de mais de 300.000

desenvolvedores, Londres atraiu £ 2,2 bilhões em investimentos em tecnologia em 2016,

mais do que Paris, Berlim e Amsterdã juntos. 8 Criação de empregos em

o setor digital é o dobro do ritmo de outros campos e, no Reino Unido,

contribui com £ 97 bilhões para a economia. 9

Nossas indústrias criativas prosperaram nas últimas décadas. Agora vale

quase £ 100 bilhões, empregam quase 2 milhões de pessoas e têm

cresceu duas vezes a taxa da economia como um todo desde 2010. 10

As exportações das indústrias criativas valem mais de £ 21 bilhões, divididas igualmente

entre a UE e o resto do mundo. 11 Como o ritmo da tecnologia

a mudança lógica acelera e a capacidade de pensar e agir de forma criativa

aumenta a importância, nossas indústrias criativas estão promovendo

responsabilidades que serão cruciais no século XXI. 12
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O quadro mais amplo

Esses sucessos falam das forças econômicas contínuas do Reino Unido. Mas

apesar deles, é difícil disfarçar o fato de que o desempenho geral

da economia britânica na última década não tem sido boa.

Este período começa com o colapso financeiro de 2007–8. O acidente

revelou que a década anterior de crescimento aparentemente forte

construído sobre fundações mais fracas do que as que haviam sido entendidas

Tempo. Isso levou à recessão mais profunda desde a Segunda Guerra Mundial, com

produção caindo 4,2 por cento apenas em 2009. 13 Desde então, o Reino Unido tem

sua recuperação mais lenta após qualquer recessão no período pós-guerra, com

PIB (produto interno bruto) leva mais de cinco anos para recuperar

seu pico pré-recessão. 14 De fato, uma vez que o crescimento populacional é levado em consideração

conta (e subtraindo a receita que flui entre o Reino Unido e outras

países), a renda disponível per capita só retornou ao período anterior à crise

no final de 2016, criando quase uma “década perdida” de economia

resultado. 15

Desde 2013, a economia cresce cerca de 2% ao ano. 16 mas

em 2018, o Office for Budget Responsibility (OBR) espera crescimento no Reino Unido

para apenas 1,5% e, em 2019, 1,3%. 17 Entre os países desenvolvidos

Espera-se que apenas o Japão e a Itália cresçam mais lentamente. 18 Todos
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isso ocorre após uma década de intervenções políticas grandes e sem precedentes
: austeridade fiscal (cortes de gastos e aumento de impostos), juros quase nulos

445 bilhões de libras esterlinas e um programa de estímulo monetário,

'quantitative easing' ou QE. 19

De fato, por trás dos números de crescimento, o quadro parece ainda mais

preocupante. Em toda uma gama de indicadores econômicos, a economia britânica

omy apresenta sérias fraquezas subjacentes. Sobre investimento, pesquisa

desenvolvimento, comércio e produtividade, temos um desempenho pior do que a maioria

dos nossos vizinhos europeus - e o fizeram não apenas nos últimos
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dez anos, mas durante grande parte dos últimos 40. 20 Conforme discutimos mais detalhadamente em

No capítulo 3, é difícil dizer que a economia do Reino Unido está se saindo bem.

A economia vivida

A economia que as famílias comuns experimentam, no entanto, não é

agregados nacionais como o PIB. O que a maioria das pessoas observa é mais

direto: eles vêem sua própria renda individual e familiar, os modos de

quais empregos e oportunidades de trabalho estão mudando e o senso de prosperidade

ou declínio na comunidade local. Visto dessa perspectiva, por

Para muitas pessoas, a economia não parece estar funcionando.

Ganhos e rendimentos

Para a maioria das pessoas, a última década viu pouca ou nenhuma melhoria no

Padrões de vida. Em 2018, os ganhos médios (medianos) permanecem 2-3 por

cento abaixo do seu nível em 2007–8; na verdade, eles não são muito maiores do que

já em 2002. 21 E mostram poucos sinais de aumento significativo

no futuro. De fato, os ganhos médios (medianos) não estão previstos para

recuperar para o nível de 2008 até 2025. 22

Se as previsões até 2020 estiverem corretas, os anos 2010 serão os mais fracos

década para ganhos reais médios em 200 anos. 23 O Reino Unido é um dos cinco únicos

países desenvolvidos onde os ganhos ainda estão abaixo do nível de 2007. 24

Isso aconteceu apesar do crescimento econômico. Na última década,

a economia do Reino Unido passou por uma mudança notável: média semanal

os ganhos foram "dissociados" do crescimento do PIB (ver figura 1.1). Enquanto que

no passado, os ganhos médios e o grande crescimento controlado, desde 2008

isso não é mais verdade. O país está ficando mais rico, mas

a maioria das pessoas no trabalho não está em melhor situação.

Page 33

A ECONOMIA DE HOJE

250

300

Salvando sua captura...



25/10/2019 Sem título

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 19/220

13

A experiência dos últimos dez anos exacerba uma história que se estende

há muitas décadas. Nos últimos 40 anos, metade dos países do

a população quase não participou do crescimento da economia

(veja a figura 1.2). Entre 1979 e 2012, apenas 10% do total

O crescimento da renda atingiu os 50% inferiores da distribuição de renda.

contribuição, e o terço inferior ganhou quase nada. Enquanto isso,

os 10% mais ricos ocuparam quase 40% do total. 26 Abaixo

Figura 1.1 Os ganhos médios semanais se separaram do crescimento do PIB para
pela primeira vez desde que dados comparáveis   estão disponíveis

PIB real, PIB real por trabalhador e salário médio semanal real Q1 1971
para o primeiro trimestre de 2018 (índice: primeiro trimestre de 1971 = 100)

Fonte : análise IPPR usando o ONS (2018) 25

Nota : A série de ganhos semanais médios oficiais (AWE) não volta antes
2000. O AWE anterior a 2000 foi derivado de dados imputados do ONS em um

comparação com a série moderna. Todos os dados do AWE foram convertidos para termos reais usando
um índice RPI.
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governos sucessivos, os ganhos do crescimento têm sido muito

compartilhado com qualidade.

Figura 1.2 Os rendimentos antes dos impostos e dos pré-benefícios da metade mais pobre da
a população mal se beneficiou do crescimento econômico geral
Parte (%) do crescimento da renda real real das famílias entre
famílias economicamente ativas entre 1979 e 2012, por decil de renda

Fonte : Reproduzido com permissão da Oxford University Press de Bailey D,
Cowling K e Tomlinson P (2015) Novas perspectivas sobre política industrial para uma sociedade moderna

Grã-Bretanha , figura 4.1, © Oxford University Press.

Nota : 'Rendimentos originais' são definidos como rendas antes de quaisquer impostos ou benefícios
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Uma das consequências foi um declínio de longo prazo na participação

da renda nacional destinada a ordenados e salários. Em meados de

Nos anos 70, o Banco da Inglaterra calcula que a "parcela do trabalho" de

a renda era quase 70%; hoje é de cerca de 55% (ver figura

1.3) 27 O outro lado desta moeda tem sido a crescente participação da receita

para os proprietários de capital, como os retornos financeiros e imobiliários

os ativos ultrapassaram consistentemente a taxa de crescimento econômico. 28.
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Emprego

A economia do Reino Unido tem sido boa em gerar empregos. Emprego

está em sua taxa mais alta desde o início dos registros, com 75,6% da

população em idade de trabalhar agora no trabalho. Em 4,2%, o desemprego

está no seu nível mais baixo há 40 anos. 30 Mas altos níveis de emprego

disfarçar mudanças importantes na natureza do trabalho. Uma proporção de pessoas

desfrute de empregos de alta qualidade, com bons salários e condições de trabalho.

Mas números cada vez maiores se encontram em países pobres e

trabalhos precários com baixos salários.

O Reino Unido tem um nível muito mais alto de trabalho a tempo parcial do que na maioria

outras economias desenvolvidas e pesquisas indicam que, tanto quanto

Figura 1.3 A parcela de trabalho da renda nacional está em declínio a longo prazo
A participação do trabalho no Reino Unido (%) desde 1770

Fonte : Haldane (2015) 29

Nota : A renda do trabalho independente é imputada de forma diferente em cada série devido aos dados

disponibilidade
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Atualmente, 8% da força de trabalho está subempregada: querendo

trabalhar mais horas do que eles. 31 O trabalho por conta própria aumentou para cerca de

15% da força de trabalho, ou 4,8 milhões de pessoas. 32 Para alguns, isso

reflete uma escolha ativa para maior flexibilidade ou empreendedorismo.

Mas é claro que muitos outros foram forçados a uma forma de 'falsa'
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auto-emprego ", impulsionado por empresas que buscam tirar proveito
uma força de trabalho mais flexível e minimizar os passivos previdenciários. 33

Quase um milhão de pessoas estão agora com 'contratos de zero horas', o que

fornecer pouca ou nenhuma segurança. 34 Muitos dos que trabalham em tais

condições casualizadas experimentam o tipo de exploração, problemas de saúde

e estresse que antes se pensava ter sido expedido para o

século dezenove. 35

Pobreza e desigualdade

Em parte como resultado desses padrões de emprego alterados, os salários baixos

o trabalho tornou-se mais prevalente. Ter um emprego costumava ser um

rota para sair da pobreza. Mas o aumento do trabalho mal remunerado significa que isso não é

mais o caso. Depois de levar em conta os custos de moradia, mais pessoas

na pobreza agora vivem em famílias trabalhadoras do que em famílias não trabalhadoras. 36.

No total, 14 milhões de pessoas (22% da população) vivem com

rendimentos abaixo da linha de pobreza após os custos de moradia; isso inclui quatro

milhões de crianças, ou quase uma em cada três, e o número está aumentando. 37 As

atestam o crescimento significativo da falta de moradia e do uso de bancos de alimentos,

a pobreza tornou a vida desesperadamente difícil para um número muito grande de

pessoas. 38.

Combinadas, essas tendências deixaram o Reino Unido como um dos mais desiguais

dos países da Europa Ocidental. Em algumas medidas, a desigualdade de renda

diminuiu um pouco nos últimos anos, como resultado da redução de

maiores rendimentos após a crise financeira e o aumento do salário mínimo.
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Mas continua a haver uma diferença de seis vezes entre os rendimentos dos principais

20% dos agregados familiares e os dos 20% inferiores. este

faz do Reino Unido o quinto país mais desigual da Europa. 40 Desigualdade

Figura 1.4 Quase uma em cada três crianças vive na pobreza e a taxa
está subindo
Taxas de pobreza relativa (%, depois dos custos de moradia) desde 1961: geral e por
grupo demográfico (Grã-Bretanha)

Fonte : Cribb, Norris Keiller e Waters (2018) 39

Nota : A linha de pobreza relativa é definida como 60% da renda mediana após os custos de moradia

em cada ano. Os anos referem-se a anos civis até 1992 inclusive e a exercícios financeiros
anos de 1993 a 2004 em diante. "Não-pais em idade ativa" é uma abreviação para adultos de

idade ativa que não moram na mesma casa que qualquer um de seus dependentes
crianças. Cálculos usando a Pesquisa de Despesas Familiares e Recursos da Família

Pesquisa, vários anos.

0 0

5

10

15

20

25

30

35

40.

45

1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

Tudo Crianças Pensionistas Não-pais em idade ativa

Salvando sua captura...



25/10/2019 Sem título

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 22/220

17

entre o 1% mais rico e o resto da sociedade britânica continua a
subir. 41

As desigualdades vão além dos grupos de renda. Embora caindo, o

as disparidades salariais entre homens e mulheres permaneceram teimosamente mais altas no Reino Unido

Média europeia; O salário médio por hora entre as mulheres é de 18,4%

inferior ao dos homens. 42 Existe uma diferença salarial semelhante entre brancos e
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trabalhadores negros, asiáticos e de etnia minoritária (BAME), enquanto desempregados

entre os grupos BAME são quase o dobro das taxas para os brancos

população. 43

Desigualdades de riqueza

As desigualdades de riqueza, entretanto, são ainda maiores do que as de

renda. Quarenta e quatro por cento da riqueza do Reino Unido pertence a apenas 10 por cento

cento da população, cinco vezes a riqueza total detida pelos mais pobres

metade, 44 enquanto estima-se que o 1% mais rico possua 14% da

a riqueza da nação. 45 Por outro lado, 15% dos adultos não têm ou negam

riqueza ativa (isto é, eles devem mais do que possuem). 46 Desigualdades de

renda e riqueza têm um impacto particular sobre a mobilidade social e

saúde: nas áreas mais pobres do Reino Unido, as pessoas vivem em média um

dez anos a menos do que aqueles que vivem nas áreas mais ricas. 47

Há um aspecto acentuadamente intergeracional da desigualdade de riqueza.

O enorme crescimento nos valores das propriedades desde o início dos anos 90, associado

com o declínio das aposentadorias salariais finais, geraram

sucessivamente mais ricas do que as mais jovens da mesma idade: jovens

as pessoas agora estão mais pobres que seus pais. A divisão da habitação

é gritante: famílias milenares (nascidas entre 1980 e 2000) são

apenas metade da probabilidade de possuir sua própria casa aos 30 anos de idade,

geração 'baby boomer' nascida nos 20 anos após o Segundo Mundo

Guerra, e quatro vezes mais chances de estar alugando em particular. Em média, um

um quarto da renda dos millennials agora é gasto em habitação. 48.

A divisão geográfica

Se o Reino Unido se dividiu por idade, também é dividido pela geografia.

Rendimentos medianos no Noroeste, Nordeste, Midlands Ocidental, País de Gales
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e o sudoeste estão agora 30% mais baixos do que em

Londres e o sudeste; na Escócia, mais de 20%. 49 In

Londres, o Reino Unido tem a região mais rica do norte da Europa, mas a gritante

O fato é que também temos seis das dez regiões mais pobres, tornando o Reino Unido

a economia mais desequilibrada geograficamente do continente. 50.

Essas disparidades de renda tornaram a experiência do último

década muito diferente em diferentes partes do país. Muitos dos
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cidades industrializadas e costeiras mais antigas viram um declínio palpável

em suas economias locais, com poucos bons empregos disponíveis, altas taxas de

desemprego e muitas pessoas abandonando a atividade econômica

completamente. Como ruas comerciais outrora prósperas esvaziaram lojas e

vida, não é difícil ver por que tantas pessoas acreditam que a economia

não está funcionando.

Repensando a economia

Para a Comissão, a economia experimentada por tantas pessoas

hoje não parece justo. Muitos estão lutando para sobreviver,

vendo seu padrão de vida estagnar ou até cair; poucos são capazes

olhar para o futuro com esperança. A maioria das tendências que temos

descritos não estão melhorando e, em alguns casos, estão

pior.

Nossa conclusão é que precisamos reavaliar o que é nossa economia

para e em cujo interesse está funcionando. Os prósperos setores de nossa economia

são de vital importância. Mas ilhas de prosperidade em um mar de injustiça é

não esta bom o suficiente. Precisamos repensar o que consideramos um sucesso

economia para ser.
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Prosperidade e Justiça:
Uma nova visão para a economia

No último capítulo, vimos que, em uma série de questões, a economia está

não está mais trabalhando para muitas pessoas e para muitas partes do país.

Isso levanta uma questão profunda sobre o que queremos que nossa economia

Faz. O que deve contar como sucesso econômico?

Desde o final da Segunda Guerra Mundial até uma década atrás, isso foi

Não é uma pergunta difícil de responder. À medida que o PIB aumentou, a renda da maioria das pessoas

levantou-se com isso. Até por volta de 1980, também era verdade que, à medida que o PIB aumentava,

desigualdade declinou. À medida que o crescimento criava empregos, a pobreza caiu. 1 Então, o constante

O crescimento da renda nacional parecia uma medida bastante confiável de

sucesso econômico.

Mas isso não pode mais ser dito. Como vimos no último capítulo, desde

a crise financeira O crescimento do PIB não levou a maiores rendas por um período

maioria da população, e os padrões de vida médios têm

mesmo quando o crescimento foi restaurado. Em um mar de injustiça, uma crescente

a maré não levanta mais todos os barcos.

Neste capítulo, oferecemos uma nova maneira de pensar sobre o que queremos

e necessidade da economia, e o que isso significa para a economia

elaboração de políticas.
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Redefinindo a prosperidade

Quando pensamos sobre o que nos torna melhores, é natural focar

sobre renda. Muitas das coisas que melhoram nossa vida precisam ser

comprados e rendas mais altas nos permitem consumir mais. No entanto, tais

uma declaração revela suas próprias limitações. Todos sabemos que as coisas

consumimos não são suficientes para nos fazer felizes ou nos dar uma sensação de

vida cumprida e florescente. A renda é muito importante, principalmente para

aqueles cuja renda é relativamente baixa. Mas segurança no trabalho e satisfação

saúde, relações pessoais e familiares e bens sociais, tais como

como os níveis de criminalidade e confiança na sociedade também importam. A ausência deles pode

superam os aumentos de renda na determinação do sentido de um indivíduo

de bem-estar geral. 2 Supõe-se amplamente que, se a renda individual

estão subindo, a sociedade deve estar melhorando. Mas não é assim que a maioria

as pessoas realmente pensam, sobre suas próprias vidas ou o que isso significa para

sociedade como um todo para prosperar.

Nosso relacionamento com a economia é mais do que simplesmente nossa renda.

Embora cada libra permita a mesma quantidade de consumo,

importa como nossos rendimentos são adquiridos. Nosso lugar na economia

é importante para nós. Receber subsídio de desemprego não é o mesmo

como ganhar um salário: estar desempregado mina profundamente a maioria das pessoas

senso de auto-estima e felicidade de 3 E uma renda de um

trabalho com pouca ou nenhuma segurança - cada vez mais experiente na atualidade

economia - confere muito menos bem-estar à maioria das pessoas do que o

mesma renda de trabalho seguro. Pessoas cujos empregos permitem autonomia

para tomar decisões, oportunidades para aprender e desenvolver, e dizer

sobre como o trabalho é organizado e as decisões são tomadas, são consistentemente

mais feliz do que aqueles que não gostam dessas coisas. 4 Doença mental

derivados do estresse relacionado ao trabalho tem aumentado inexoravelmente nos últimos

anos. 5
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O que significa prosperar vai muito além de nossa renda e nossa

trabalhos. Para a maioria de nós, levar uma vida florescente significa ter tempo para

amar e cuidar de nossos filhos e pais, de desfrutar de atividades de lazer

laços e desenvolvimento pessoal com nossos amigos e familiares, e servir

e contribuir para nossas comunidades. Nos últimos anos, muitas pessoas

o horário de trabalho aumentou e muitos relatam que também aumentaram

longe. 6 Muitas mulheres em particular (assim como alguns, mas muito menos homens)

enfrentam uma batalha constante para conciliar as responsabilidades profissionais e familiares,

Salvando sua captura...



25/10/2019 Sem título

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 25/220

22

seu bem-estar. Portanto, a renda familiar por si só não é suficiente
medida da 'boa vida'. Se queremos aumentar a prosperidade da sociedade,

É preciso prestar atenção também à qualidade do trabalho e ao equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Ao mesmo tempo, muitos dos bens que precisamos para florescer e

que julgamos a prosperidade da sociedade como um todo, não são consumidos

individualmente. São bens públicos, pelos quais pagamos através de nossos

impostos e alcançar através de instituições ou políticas públicas. Alguns, como

educação e saúde, são experimentados como benefícios para os

individual. Mas a maioria são 'bens sociais', que experimentamos junto com

outros como membros da sociedade. Segurança e proteção pública, ar puro e

belos ambientes naturais, parques e espaços públicos, artes e cultura

o sentimento de pertencer a uma comunidade - tudo isso é importante

contribuem para o bem-estar individual, mas só podem ser desfrutados se pagarmos

para e protegê-los coletivamente.

Uma sociedade próspera valoriza o 'bem comum' - essas características de

nossa vida coletiva que importa para todos nós. 7 Isso inclui a qualidade de

nossa democracia e discurso público, a confiança que temos um no outro

e nas instituições, a justiça e coesão social das comunidades,

nossas realizações científicas e culturais, e a conservação tanto

desses aspectos dos ambientes naturais que experimentamos diretamente,

e aqueles (como espécies raras) nós não podemos. Nós não tendem a pensar que há

é uma sociedade, que pode estar em uma condição melhor ou pior,
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e isso afeta como nos sentimos. É um fato impressionante que os países

onde esses fatores são percebidos como melhores também são aqueles em que

os indivíduos se dizem mais felizes. 8

Contrariamente ao pressuposto da maioria dos debates políticos, descartáveis

portanto, a renda familiar não é a única medida de nossa

prosperidade. Se tivermos uma renda alta, mas os impostos forem baixos e públicos

bens correspondentemente pobres, podemos estar em situação pior do que se impostos mais altos

nos dão menos renda disponível, mas melhores bens públicos. De fato, há

Há fortes evidências de que essa troca realmente aumenta o bem-estar.

Os países com as maiores taxas de impostos do mundo - os países nórdicos

Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia e Islândia - consistentemente

principais pesquisas internacionais de bem-estar subjetivo e satisfação com a vida. 9

Impostos mais altos trazem bens públicos e sociais de melhor qualidade e maior

níveis de coesão social e a confiança que os acompanha. Tributação

é, portanto, um contribuinte para a nossa prosperidade, não uma fuga para ela. Políticos

e comentaristas freqüentemente argumentam que deveríamos pagar tão pouco imposto quanto

possível - não tanto quanto necessário. Acreditamos que precisamos mudar o

debate público sobre tributação para focar no bem comum que pode construir,

ao invés de apenas o ônus que impõe.

Também devemos reconhecer uma fonte mais profunda de nossa prosperidade. Todas as economias

omissões dependem do ambiente natural. Recursos naturais

e sistemas fornecem nossos materiais e energia, absorvem nossos resíduos e

fornecer os serviços críticos nos quais a sociedade humana se baseia, como

equilíbrio do ecossistema e regulação climática. 10 No entanto, esse 'capital natural'

está passando por severa degradação e esgotamento, em nível global e

escala nacional. Das mudanças climáticas à poluição dos oceanos

plásticos, desde a perda de estoques de peixes até a extinção de espécies,

da poluição do ar urbano à escassez de água: os impactos de nossa atual
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formas de crescimento econômico estão minando as bases da riqueza

criação, agora e no futuro. 11 Portanto, é impossível entender
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prosperidade hoje sem considerar a sustentabilidade dos recursos naturais

ambiente em que repousa.

De todas essas maneiras, precisamos mudar a maneira como pensamos, medindo

julgar o sucesso econômico para refletir o que valorizamos também

como o que ganhamos.

definindo justiça econômica

A prosperidade por si só não é suficiente. Para uma economia ter sucesso, é

deve ser amplamente compartilhado.

O conceito de justiça fornece uma base moral comum a todos os

sociedade humana, forte e intuitivamente sentida. 12 Um senso de justiça

peça "é um importante valor cultural neste país e uma idéia com uma

papel significativo em nosso discurso público. No entanto, o debate público tende a

pretendê-lo de maneira muito restrita, como a aplicação justa de regras. Acreditamos que precisa

para ser compreendido de forma mais ampla e aplicado à esfera econômica.

Oferecemos nossa própria definição de justiça econômica - a justiça com

que a economia gera prosperidade e distribui suas recompensas.

Primeiro, em qualquer economia avançada, justiça econômica deve significar

ninguém vivendo em pobreza absoluta. Não é moralmente aceitável em um

país tão rico quanto o Reino Unido, para as pessoas ficarem sem os bens básicos e

serviços necessários para uma vida decente, incluindo um lar. Enquanto houver

diferentes definições de pobreza absoluta no Reino Unido hoje e diferentes

cálculos do nível de renda necessário para escapar dele, deve haver

um mínimo social abaixo do qual ninguém deve cair. Isto é

evidente que muitas pessoas estão atualmente abaixo dele. 13

Segundo, a justiça econômica exige que todos sejam tratados

com dignidade em sua vida econômica. A cidadania não para quando

as pessoas entram no local de trabalho. Exploração através de salários muito baixos ou
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trabalho forçado, condições de trabalho desumanas e inseguras, degradantes

tratamento - seja no trabalho ou (por exemplo) no acesso ao bem-estar

benefícios - são todos aspectos da injustiça e nunca devem ser aceitáveis.

Terceiro, nenhum grupo da sociedade deve ser sistemática ou institucionalmente

excluídos da recompensa econômica. As grandes disparidades salariais entre homens e mulheres

que caracterizam nossa economia e a discriminação e exclusão

amplamente experimentada por mulheres, minorias étnicas, pessoas com

deficiência e outros, são evidências de injustiça estrutural - a injusta

resultados da maneira discriminatória e de gênero em que

vida e instituições estão atualmente organizadas. 14
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Quarto, justiça econômica significa diminuir as desigualdades de riqueza,

renda e poder ao longo do tempo. Na sociedade altamente desigual de hoje, existem

é pouco necessário perguntar qual nível de igualdade ou desigualdade é o 'certo'

1. Podemos ter certeza de que a atual distribuição de renda e

a riqueza tem pouca base no mérito ou no deserto. Isso significa que os ganhos de

crescimento econômico deve ser enviesado para a metade inferior da renda

distribuição, levando a um declínio progressivo da renda geral e

desigualdade de riqueza.

Quinto, justiça econômica significa que nenhum lugar deve ser deixado para trás.

As desigualdades de renda e oportunidade entre os mais ricos

as áreas do país e os mais pobres cresceram demais. Também

muitos lugares sofrem privação generalizada; naqueles onde poucos

os alunos da escola freqüentam a universidade ou até os níveis A, em desvantagem

comunidades estão sendo trancadas na pobreza no futuro. 15

Sexto, justiça econômica significa cuidar do futuro e também do

presente. Hoje, nossos impactos ambientais colocam o bem-estar do futuro

gerações em risco. Portanto, desenvolvimento sustentável - baseado na moral

princípio de que aqueles que vêm depois de nós devem ter a mesma oportunidade

usar e se beneficiar dos recursos naturais como nós - é essencial para

justiça e prosperidade. 16
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A sustentabilidade também se refere à justiça entre diferentes grupos de

pessoas na sociedade hoje. Aqueles que sofrem os piores impactos do meio ambiente

degradação mental são as pessoas e comunidades mais pobres da

mundo. 17 Na maioria dos casos, eles contribuíram menos para o meio ambiente

degradação mental que experimentam. É o nosso consumo, em ricos

países como o Reino Unido, que é a principal causa do clima global

mudança, poluição de plásticos e degradação do solo. E quanto mais ricos somos,

quanto mais isso é verdade. Reduzir nossa pegada ambiental é uma moral

obrigação no presente e no futuro.

Isso fala para uma verdade mais ampla. Nossa economia não termina na nossa

ders. Compramos produtos de todo o mundo, muitos deles de pobres

países onde os salários são muito baixos e as condições de trabalho são

tempos terríveis. O uso de trabalho infantil e forçado, trabalho chocante

condições e poluição desenfreada devem nos forçar a assumir responsabilidades

pelos impactos distantes de nossos gastos. 18 Uma economia justa sustenta

comércio justo, condições de trabalho decentes e direitos humanos onde quer que

alcança.

Em nenhuma dessas dimensões a economia do Reino Unido pode hoje ser dita

para garantir justiça econômica. Mas esses princípios não são simplesmente um

significa julgar a economia que temos. Eles são um guia para construir o

economia que queremos.

Uma economia mais justa é uma economia mais forte

A justiça econômica é um imperativo moral. Mas também possui importantes

implicações econômicas. Pois agora há muitas evidências de que um

uma economia mais justa também gerará maior prosperidade.

Costumava-se pensar que o oposto era verdadeiro: que a desigualdade
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foi o preço inevitável do crescimento econômico. 19 Para gerar crescimento,
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empreendedores que assumem riscos e proprietários de capital tiveram que ser recompensados

o suficiente para incentivá-los a investir e inovar. Aqueles com o

habilidades mais escassas comandariam as maiores rendas,

taxa com sua contribuição para o processo produtivo. Como a riqueza

produzido circulava por toda a economia, seria 'gotejador'

através da distribuição de renda, permitindo que todos se tornem

melhor. Mas a diferença entre ricos e pobres seria inevitavelmente grande.

De fato, tentativas de reduzi-lo através da redistribuição de renda

quase certamente, pensou-se, retardar o processo de crescimento. Ambos

tributar os ricos e dar benefícios sociais aos pobres reduziria

seus incentivos para trabalhar.

Mas esses argumentos estão desatualizados. Na última década, um

novo corpo de pesquisa, liderado pela Organização para a Economia

Cooperação e Desenvolvimento (OCDE) e Internacional

Monetário Internacional (FMI), constatou que economias com mais igualdade de

tributações de renda e riqueza tendem a ter mais forte e mais estável

caminhos de crescimento econômico do que aqueles com maior desigualdade. No

Ao mesmo tempo, a redistribuição ajuda o crescimento ou tem pouco efeito sobre ele. 20

Existem várias razões diferentes para isso. Primeiro, pessoas com pouca

rendimentos tendem a gastar uma fração maior de sua renda do que a

ricos, com maior probabilidade de economizar. Então, melhorando os ganhos de

aqueles na metade inferior da distribuição de renda é uma maneira muito mais segura

para aumentar o consumo e a demanda agregada e, assim, impulsionar o crescimento.

(Esse é particularmente o caso nas condições atuais de excesso de poupança global

quando há pouca necessidade de incentivar os ricos a economizar, a fim de

criar fundos para investimento. 21 )

Segundo, desigualdade de renda e oportunidade impedem algumas pessoas

de alcançar todo o seu potencial, incluindo seu potencial para

homenagem à economia. Baixo desempenho educacional e habilidades,

discriminação no mercado de trabalho e as dificuldades de trabalhar
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na ausência de assistência social e infantil adequada, todos tendem a manter a

economia de volta. 22

Terceiro, salários baixos prejudicam a produtividade. Esse relacionamento é frequentemente

pensado ser o contrário: que apenas maior produtividade

permite salários mais altos. Mas o inverso também é o caso. Quando o emprego

os trabalhadores podem obter uma produção extra, contratando um trabalhador mal-remunerado "flexível"

hora, eles têm pouco incentivo para investir em equipamentos ou habilidades

o que aumentará a produtividade. Quando os salários aumentam, por exemplo, através de um

salário mínimo mais alto, as empresas são forçadas a encontrar novas e mais produtivas

maneiras criativas de organizar o trabalho e treinar os funcionários, a fim de

o pagamento mais alto. 23

Quarto, a desigualdade tende a tornar as economias mais instáveis, pois
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maiores economias dos ricos são canalizadas para o setor financeiro e imobiliário

ativos sujeitos a volatilidade. Economias mais desiguais tendem estatisticamente a

têm períodos mais curtos de crescimento. 24

Quinto, sociedades mais iguais tendem a ter impostos mais altos, que se gastos

bens públicos - como educação, saúde, transporte e outras infrações

estrutura - ajude a aumentar o potencial produtivo da economia. No mesmo

tempo, a desigualdade gera uma variedade de males sociais, incluindo problemas de saúde

resultados, que aumentam os custos de gastos públicos. 25

Atualmente, de fato, existem muitas evidências sobre os efeitos sociais

da desigualdade. 26 Não é apenas o fato de retardar o crescimento. Também faz as pessoas

mais infeliz. Nos estudos entre países, altos níveis de desigualdade são

relacionados com taxas mais altas de doenças mentais e físicas, obesidade e

criminalidade e menor confiança social registrada, nível educacional e

mobilidade social - e isso não é verdade apenas para pessoas de baixa renda, mas

em toda a população como um todo. Sociedades mais iguais são mais felizes

sociedades.

Não é difícil ver por que isso deveria acontecer. Nós somos seres sociais: nosso

a felicidade é menos uma função da renda absoluta do que da nossa renda
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em relação àqueles com quem nos relacionamos em nossa sociedade. 27 Desigualdade

insatisfação dos combustíveis dianteiros; e, por sua vez, gera níveis crescentes de famílias

dívida, pois o consumo se torna um meio de pertencer a uma sociedade onde

as riquezas materiais estão em exibição constante e competitiva. E alto

níveis de endividamento tornam indivíduos e famílias - e a economia como um

inteiro - menos resistente a choques.

A evidência empírica não mostra que sociedades desiguais são

mais pobres que iguais. Alguns países têm altos níveis de PIB com

altos níveis de desigualdade, como o Reino Unido ou os EUA; outros são prósperos

com baixos níveis de desigualdade, como Dinamarca ou Suécia. 28 mas

mostra que economias desiguais se saem menos bem do que fariam se

eles eram mais iguais. É nesse sentido que a justiça é uma estratégia para

prosperidade também. Uma economia mais justa será mais forte.

fiação para a justiça econômica

A crença de que altos níveis de desigualdade eram inevitáveis   não significava

que eles não poderiam ser reduzidos. É amplamente aceito que

a sociedade deve buscar uma medida de redistribuição daqueles que estão no topo

agregados familiares na extremidade inferior da escala de renda,

através do sistema de impostos e benefícios.

No entanto, a redistribuição não é mais suficiente para melhorar a profunda

desigualdades que agora caracterizam nossa economia. Enquanto a redistribuição

sempre será essencial, é também, em certo sentido, uma medida de fracasso.

Quanto mais é necessário, mais injusta a economia deve ser na primeira

Lugar, colocar.

Se os processos principais de distribuição de renda e riqueza dentro do

economia estão gerando desigualdades crescentes, impostos e benefícios podem

apenas jogue catch-up. A desigualdade hoje resulta da estrutura de
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mercado de trabalho, sistema de remuneração de executivos, propriedade de ativos

e os retornos crescentes acumulados para os proprietários de capital. Então

é nessas questões que a política deve se concentrar, não apenas em impostos e bem-estar

medidas 'após o fato'. Se queremos tornar a economia mais justa,

precisa parar de considerar a desigualdade como uma reflexão tardia e concentrar-se em sua

causas nas estruturas da economia. 29 A justiça econômica precisa

ser "conectado" aos processos de produção e consumo. No

Neste relatório, procuramos mostrar como isso pode ser feito.

crescimento sustentável e inclusivo

Nosso argumento, então, é que o objetivo da economia - e da economia

formulação de políticas econômicas - deve ser alcançar prosperidade e justiça

juntos e para fundamentá-los na sustentabilidade ambiental.

Não somos os primeiros a discutir isso. Os conceitos de 'desenvolvimento sustentável

“crescimento sustentável e inclusivo” falam de ideais semelhantes

e foram amplamente adotados pelos governos e líderes econômicos

instituições internacionais como a OCDE e o Banco Mundial. 30 mas

Tem sido mais difícil adotá-los na prática.

Alguns têm argumentado contra o crescimento como objetivo. O movimento verde

ofereceu uma poderosa crítica ao crescimento, argumentando que é o

fonte primária de degradação ambiental e que não con-

homenagem ao bem-estar humano. 31 Alguns argumentaram por um 'pós-crescimento'

economia, que atenderia aos limites ambientais e ainda permitiria

países pobres se tornem mais ricos. 32.

Não há dúvida de que os padrões atuais de crescimento econômico são

não é ambientalmente sustentável. E, como argumentamos, para ricos

países, o aumento do consumo de material em si não é automático

fonte de bem-estar individual ou social. Mas nós não acreditamos
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isto significa que o próprio crescimento econômico é indesejável. Isso depende de

a forma que assume.

O crescimento é medido por um aumento no PIB. É uma medida de eco-

valor econômico e renda, não dos fluxos de recursos e energia

através da economia. Através de mudanças nas tecnologias, resultados e

estilos de vida, é possível gerar renda mais alta e reduzir a

fluxos ambientais e impactos ambientais. 33 Ninguém deve subestimar

os esforços necessários para alcançar esse 'crescimento verde', e

em última análise, será uma questão empírica sobre até que ponto é possível

em uma escala global. Mas as restrições dos limites ambientais não

redundantes o objetivo de aumentar a renda, principalmente para aqueles

quem atualmente tem menos. Nosso objetivo é um padrão diferente de produção.

e consumo, que podem alcançar prosperidade e justiça de uma maneira
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forma sustentável.

medindo o que importa

Para conseguir isso, precisamos mudar a maneira como a economia

é medido. Agora é um argumento comum que o PIB sozinho não é

uma boa medida do progresso econômico. 34 Não é necessário

danos materiais em consideração; nem reconhece trabalho não remunerado, como

cuidar, trabalhos domésticos e voluntariado. Não mede o bem-estar.

Agora, ele nem se correlaciona com os ganhos. No entanto, o crescimento do PIB con-

continua a ser usado como a principal medida de quão bem nossa economia está

fazendo.

O crescimento do PIB será sempre importante. É uma medida de nacional

produção e renda; nunca foi concebido para ser uma medida de

bem-estar ou progresso. 35 Portanto, ele precisa ser complementado com outros

medidas (e atualizadas), não descartadas. 36.
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Nos últimos anos, de fato, houve muitas tentativas de desenvolver

novos indicadores que possam medir o desempenho econômico de

maneira mais ampla. No Reino Unido, o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) publica

elabora uma coleção de indicadores de 'bem-estar nacional', incluindo uma

variedade de fatores econômicos, sociais e ambientais e sujei-

pesquisas de bem-estar. 37 O Índice Better Life da OCDE oferece uma maneira de

comparando esses indicadores entre países. 38 Mas é impressionante como

Poucos são usados   no debate econômico nacional. Para que possamos ver ótimas

mérito no desenvolvimento de um conjunto mais focado de indicadores que falam mais

estreitamente com a experiência das pessoas na economia, bem como sua

desempenho. 39.

Uma nova visão para a economia

A economia deve dar expressão aos nossos valores, não ser o lugar

que os deixamos para trás. Embora agora amplamente esquecido, Adam

A "Teoria dos sentimentos morais" de Smith era o fundamento ético sobre

que ele construiu 'A riqueza das nações'. 40 Recolocando a economia

uma base moral não é apenas uma questão de moralidade. Isso criará um forte

economia também.

Acreditamos que prosperidade e justiça econômica amplamente definidas

pode e deve ser a base para um novo consenso econômico. Bem sucedido

a mudança exige um destino para guiar sua direção. Então nós escrevemos

dez abaixo da nossa visão do tipo de economia em que acreditamos que a nossa sociedade

deve estar buscando. Os críticos, sem dúvida, dirão que tal visão é

pian. Mas não há razão para que não possamos construir uma economia como esta

se tivermos vontade. E o primeiro passo é ter a ambição de fazê-lo.
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PROSPERIDADE E JUSTIÇA: UMA NOVA VISÃO PARA A ECONOMIA

A boa economia 41

Nossa visão é de uma boa economia, onde a prosperidade se alia a

justiça. A boa economia trabalha para todos, alcançando sustentabilidade.

crescimento sustentável e prosperidade amplamente compartilhada. Na boa economia,

todos - em todas as partes do país - têm uma chance igualmente boa

de levar uma vida boa. Permite que cada um de nós floresça: cumpra nossa

potencial econômico e humano, não importa o ponto de partida, e

para atender às nossas necessidades em cada estágio da vida. Isso significa oportunidades

por um trabalho bom e gratificante; uma renda decente proporcionando boa vida

padrões; e tempo para amor, lazer, criatividade, cuidado e serviço

para outros. A boa economia valoriza as pessoas por quem elas são

tanto quanto o que eles fazem. É julgado não apenas por seus resultados, mas também por

a conduta daqueles que estão dentro dele e se preocupa com a reciprocidade,

generosidade e bondade. Oferece esperança para o futuro cumprindo

a promessa de que gerações sucessivas terão a oportunidade

levar uma vida melhor.

A boa economia preocupa-se em construir o comum

bem como com a melhoria dos padrões de vida individuais. Encontra

nossas necessidades humanas e econômicas de educação ao longo da vida;

para assistência social e de saúde de alta qualidade; para moradias populares e

transporte; por uma cultura diversificada e por uma democracia vibrante; e para

beleza e segurança em nossos espaços compartilhados e em nossos espaços privados.

A boa economia garante que nossos bens comuns sejam bem cuidados:

valorizando nossa herança natural e sendo bons mordomos para o futuro

gerações, diminuindo o impacto da atividade econômica sobre o

clima e recursos da Terra.
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Remodelando a economia

É evidente que a economia de hoje não oferece prosperidade nem

justiça, como ilustramos no capítulo 1. No capítulo 2, descrevemos o

tipo de economia que queremos ver. Neste capítulo, examinamos algumas das

causas subjacentes do fraco desempenho econômico do Reino Unido, muitas

que são pontos fracos de longa data. Propomos cinco turnos que

acredito que agora precisa ser feito, tanto quanto a economia é

estruturada e na abordagem que os governos adotam para
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política, para defini-lo em um caminho diferente. No ínterim da Comissão

argumentamos que o Reino Unido tem uma 'confusão econômica', em vez de

um modelo econômico coerente. 1 Aqui, descrevemos a maneira pela qual

a economia precisa ser remodelada para alcançar prosperidade e

justiça.

Do financiamento de curto prazo ao investimento
crescimento

O Reino Unido tem um modelo de crescimento desequilibrado. O Escritório de Orçamento

Responsabilidade (OBR) estima que, em 2017, o consumo das famílias

impulsionou nove décimos do crescimento total (2%) da economia. 2

Mas é o investimento, e não o consumo, que é a verdadeira economia

motor, impulsionando a produtividade e o crescimento da renda a longo prazo.
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O crescimento liderado pelo consumo foi financiado pelo aumento das

manter dívida, que cresce desde 2016 e tem previsão de atingir

146% da renda disponível até 2023 (ver figura 3.1). 3 Poupança

estão em níveis baixos. 4 O Banco da Inglaterra já alertou sobre o risco

isso representa estabilidade financeira. 5 Ao mesmo tempo, o consumo aumentou

dependem fortemente do aumento dos valores das propriedades, o que permitiu

famílias emprestar e gastar mais. 6 Como resultado, o preço da habitação aumenta

passou a ser considerado no Reino Unido como um bem econômico positivo

ao invés de um problema. Dado o seu impacto na desigualdade, não menos importante

forçou os jovens a gastar proporções crescentes de suas

renda sobre o aluguel (e, portanto, menos no restante da economia), isso é

não é uma base saudável para o crescimento econômico.

De fato, o Reino Unido tem um sério problema de investimento. Por volta das 17

por cento do PIB, a taxa de investimento público e privado no Reino Unido

Figura 3.1 A dívida das famílias é inferior ao seu pico anterior à crise, mas está aumentando
de novo

Dívida bruta das famílias como porcentagem da renda disponível (%), real e
previsão

Fonte : Escritório de Responsabilidade Orçamentária (2018) 7
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economia está cerca de 4% abaixo da média da OCDE. 8 Essa lacuna tem

aumentou nos últimos 50 anos; de fato, a taxa de investimento do Reino Unido

caiu na maioria dos últimos 30 (veja a figura 3.2). 9 Existe uma lacuna semelhante

somente para investimento do setor privado: o investimento empresarial caiu de 10

por cento do PIB em 1997 a 9 por cento em 2017 - abaixo da taxa de capital

depreciação, o que significa que o estoque de capital de negócios está realmente caindo

ing. 10 A taxa comparável de investimento corporativo nos EUA em 2016

foi de 20 por cento. 11

O recorde de investimento do Reino Unido em pesquisa e desenvolvimento (P&D)

é uma área de particular preocupação. P&D é o motor da inovação: ele

impulsiona a melhoria da produtividade a longo prazo e mantém a economia

na fronteira de setores competitivos globalmente. Nos últimos 20 anos,

como proporção do PIB, os gastos do Reino Unido em P&D públicos e privados aumentaram

0 0
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Reino Unido Média da OCDE NOS China Média da área do euro

Figura 3.2 O investimento é menor no Reino Unido do que na maioria dos outros países comparáveis
economias e tem declinado nos últimos 30 anos

Formação bruta de capital fixo como porcentagem do PIB (%), Reino Unido, China, EUA e
médias da área do euro e da OCDE, 1970-2017

Fonte : Banco Mundial (2018) 12
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permaneceu mais ou menos estável, enquanto os de nossos principais concorrentes

ressuscitado. 13 Em 2016, o Reino Unido investiu 1,7% do PIB em P&D, comparado

para 2,9 por cento na Alemanha, 2,7 por cento nos EUA e 3,1 por cento em

Japão. 14 Parte dessa lacuna pode ser explicada pela proporção do Reino Unido

setor de serviços bastante maior, mas não todos - e, dada a importância de

P&D e inovação para o desempenho econômico geral, que é pouco

consolação. 15

As causas do subinvestimento

O que explica esse histórico ruim de investimentos? Três causas principais foram

tornar-se aparente.

A primeira é a redução dos horizontes temporais das ações corporativas.

detentores, o fenômeno conhecido como 'curto prazo'. Nos últimos

20 anos ou mais, os mercados de capitais do Reino Unido têm priorizado cada vez mais

retornos de curto e longo prazo. 16 Como o Banco da Inglaterra
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demonstrado, isso teve um custo mensurável em termos de rentabilidade a longo prazo
investimentos que não foram realizados. 17

Um dos principais motivos dessa mudança está na estrutura da participação acionária.

ings. Entre 2000 e 2016, a porcentagem do valor de mercado do Reino Unido

ações detidas por pessoas físicas, fundos de seguros e fundos de pensão - aquelas

com interesse direto no investimento de longo prazo - caiu de 55 para 20 por

cento. 18 Eles foram amplamente substituídos por investidores estrangeiros e

diversos tipos de fundos intermediários, cujos gerentes tendem a ser recompensados

com base no desempenho do mercado de ações de curto prazo em relação a um

outro, e não na criação de valor a longo prazo pelas empresas em

que eles negociam. 19

As empresas responderam concentrando-se em investimentos de curto prazo

retornos e pagamentos de dividendos garantidos. Os executivos são incen-

por seus pacotes de remuneração para manter os preços das ações altos.
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O resultado é que a distribuição de dividendos aos acionistas pelo Reino Unido

empresas na última década permaneceu bastante constante mesmo

como os lucros flutuaram. 20 O aumento das recompras de ações reflete a

prioridade dada à sustentação dos preços das ações. 21 Como a proporção do lucro

distribuído aos acionistas aumentou (de 39 para 55% entre

1990 e 2016), o nível de investimento corporativo de longo prazo

inevitavelmente declinou. 22

Ao mesmo tempo, enquanto o Reino Unido conseguiu atrair estrangeiros

investimento, nossas regras permissivas de aquisição permitiram aos acionistas

para vender uma série de empresas britânicas estabelecidas há muito tempo para compradores no exterior

décadas recentes - em alguns casos, principalmente para extrair seu valor para

ganho de curto prazo, em vez de aumentar através de investimentos de longo prazo. 23

Uma segunda causa de baixo investimento é que os bancos no Reino Unido têm uma baixa

registro de financiamento para empresas. Os empréstimos comerciais representam

apenas cerca de 5% do total dos ativos bancários do Reino Unido, cerca de um terço dos

proporção típica na zona euro. 24 Por outro lado, os bancos britânicos são muito

mais focado em empréstimos para terrenos e propriedades, a maior parte dos quais

não aumentar a capacidade produtiva da economia ou contribuir para

crescimento, mas simplesmente aumenta os preços dos ativos. 25 Seus modelos de negócios - altamente

modelos operacionais centralizados em um setor fortemente consolidado - tendem a

para empréstimos garantidos e não baseados em relacionamentos, uma tendência

agravada por recentes pressões regulatórias para reduzir o risco. 26 bancos do Reino Unido

invulgarmente focados no imobiliário como garantia, o que limita a capacidade

muitas empresas crescem e ignora o potencial de valorizar outras, mais

ativos intangíveis. 27

Terceiro, a demanda tem sido muito fraca. As empresas investem quando

acredite que será rentável. Mas isso exige demanda para o adicional

bens e serviços que gera. Desde a crise financeira, o Reino Unido

sofre de demanda cronicamente deficiente, já que as empresas

reteve o investimento e as exportações foram fracas. 28 No entanto, durante este
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período, o governo reduziu não apenas os atuais, mas também os

gastos do governo, reduzindo o déficit orçamentário atual em cerca de 6,5 por

percentual do PIB entre 2010 e 2018. 29 Essa abordagem pró-cíclica

exacerbada fraqueza na demanda do setor privado,

investimento em mineração. Como todas as poupanças e empréstimos na economia

Para equilibrar, não surpreende que a dívida das famílias tenha aumentado. Público

investimentos - principalmente em infraestrutura e P&D - continua sendo

inferior ao de outras economias avançadas. 30

Quebrando o ciclo

Esse padrão desequilibrado de demanda - muito pouco público e privado

investimento, poucas exportações, muito consumo alimentado por dívidas - é

uma das razões pelas quais o Reino Unido ainda não escapou da política anormal

condições colocadas em marcha pela crise financeira. O Banco da Inglaterra tem

sinalizou seu desejo de aumentar as taxas de juros de seu histórico atual

baixa, mas até agora não foi capaz de fazê-lo significativamente; quantitativo

a flexibilização permanece no lugar. 31 A economia é muito fraca para remover esses

fontes de suporte à vida. Essa é a condição algumas vezes descrita como

'estagnação secular': demanda persistentemente deficiente e cor-

economia de renda significa que taxas normais de crescimento econômico só podem ser

sustentada a taxas de juros muito baixas ou negativas. 32.

A quebra deste ciclo exigirá um novo foco em 'investimentos'

crescimento liderado ". 33 Por sua vez, isso envolverá três conjuntos de reformas, que

apresentamos mais detalhadamente na parte II. Primeiro, precisamos mudar o caminho

grandes empresas são governadas e seus executivos são pagos. Nós precisamos

empresas mais propositadas focadas na criação de valor a longo prazo,

não retornos de curto prazo, e executivos pagam incentivos para alcançá-lo.

Segundo, precisamos de um setor financeiro voltado mais para o longo prazo.

Isso exigirá reformas na regulamentação dos bancos, para focalizá-los menos
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em empréstimos para imóveis e muito mais para o crescimento dos negócios; muda para

os deveres fiduciários dos fundos de investimento intermediários; e reforma de

as regras de aquisição para reduzir o risco de aquisições que visem valor

Extração. Terceiro, precisaremos aumentar o nível de investimento público,

particularmente em pesquisa e desenvolvimento e em infraestrutura, onde

há uma escassez de 'capital paciente' disposto a correr riscos a longo prazo.

Não será uma transição fácil de fazer. Isso significa uma taxa mais lenta

crescimento do consumo das famílias e uma maior taxa de poupança, não

menos para as pensões (embora, a longo prazo, maiores economias sejam boas para

pessoas e negócios). Mas existem outros países que têm

construíram suas economias com base em crescimento liderado por investimentos e alcançaram mais

os objetivos a que aspiramos, como Alemanha, Suíça, Dinamarca

e Suécia. Precisamos fazer o mesmo.

Dos déficits comerciais à 'nova industrialização'

Como descrevemos no capítulo 1, temos alguns setores nos quais o
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O Reino Unido é líder mundial. Isso inclui serviços financeiros e profissionais,

ciências da vida, fabricação aeroespacial e automotiva. Esses setores

são bem sucedidos em exportar para todo o mundo.

Por definição, nossos setores de maior sucesso floresceram sob

o status quo. Como resultado, eles são particularmente expostos ao con-

conseqüências da mudança em nossas relações econômicas como resultado da

decisão de deixar a União Europeia. Um bom acordo Brexit, portanto,

ser essencial para garantir nossos pontos fortes econômicos existentes. No

no momento da redação deste documento, os futuros acordos comerciais do Reino Unido com a UE - e

de fato, o resto do mundo - permanece incerto. Mas é evidente que nós

será necessário garantir acordos comerciais que nos permitam acessar

mercados globais o mais ampla e livremente possível.

Page 61

41

REPOSIÇÃO DA ECONOMIA

Futuros acordos comerciais

Como membro da União Europeia (UE) há mais de 40 anos,

o Reino Unido incorporou o quadro regulamentar da UE que abrange

normas trabalhistas, consumidor e ambiental em suas negociações

relacionamentos.

No momento em que escrevo, não está claro se o Reino Unido ainda será

numa união aduaneira com a UE após o Brexit e, portanto, se

estaremos fazendo novos acordos de livre comércio (TLCs) com outros

países. Mas, se o fizermos, é importante que a negociação dos TLCs,

particularmente com parceiros comerciais maiores e mais poderosos, não

levar a uma redução indesejável nos padrões. Qualquer novo comércio

acordos também devem garantir que o Reino Unido possa manter o controle de

serviços públicos e empresas públicas, conforme decidido democraticamente

governos eleitos.

A transparência em torno das negociações comerciais é essencial para abordar

essas preocupações. Maior transparência pública permitiria aos cidadãos

envolver-se em negociações comerciais e debater suas implicações. 34

Um maior escrutínio via processos parlamentares serviria para trazer

qualquer perda potencial de bem-estar através da assinatura de um acordo comercial no

luz. 35 Ambas as formas de transparência devem ser ativamente promovidas por

o governo no caso de o Reino Unido dirigir sua própria política comercial

após Brexit.

Não pagando nosso caminho no mundo

Embora tenhamos alguns setores de alta produtividade que exportam com sucesso

bens e serviços, não temos o suficiente. No geral, o

O Reino Unido compra muito mais do resto do mundo do que vendemos. Nosso comércio

déficit de bens é de cerca de 7% do PIB, superando o excedente de
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cerca de 5% do PIB em serviços. Nosso déficit comercial geral foi
negativo por 20 anos e em 15 desses anos ultrapassou 1,5%

do PIB (ver figura 3.3). Em 2017, o Reino Unido registrou a maior corrente

déficit em conta como porcentagem do PIB de todos os países do G7. 36 Essa indicação

apresenta um sério problema de competitividade em relação a outros

economias.

O Reino Unido pode financiar o déficit em sua conta corrente (que

compreende o comércio de bens e serviços e outras formas de

receita internacional) com superávit em sua conta financeira. Isso é feito

fluxos de capital (incluindo investimentos estrangeiros diretos de longo prazo)

compra de ações e títulos de curto prazo) de e para
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Figura 3.3 O déficit comercial do Reino Unido aumentou significativamente desde o final dos anos 90

Balança comercial, balança comercial de mercadorias e balança comercial de serviços (% do PIB),
1955-2017

Fonte : ONS (2017) 37
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o Reino Unido. Enquanto houver demanda por ativos do Reino Unido, a conta corrente

pode continuar a ser financiado dessa maneira. 38 No entanto, se o valor de

As empresas britânicas e suas perspectivas de crescimento futuro

declínio - com credores estrangeiros exigindo retornos mais altos para manter o Reino Unido

ativos - o valor da libra esterlina cairia e a conta corrente

precisa ajustar, pelo menos no curto prazo, com a redução das importações

e um declínio no consumo e nos padrões de vida. Isso representaria

riscos reais de recessão. O grande déficit em conta corrente, portanto,

torna o Reino Unido especialmente vulnerável ao enfraquecimento do mercado interno

Condições económicas.

A depreciação da libra esterlina desde o referendo da UE é um reflexo

ção de tais preocupações. Apesar de ter aumentado os preços de importação, pode

de muitas maneiras, pode ser visto como uma correção bem-vinda de uma moeda que

supervalorizado. Nas últimas três décadas, a libra

foi sustentado em níveis que refletiram e apoiaram

o sucesso do setor financeiro do Reino Unido. O efeito no resto do

indiscutivelmente, a economia constituiu uma espécie de 'doença holandesa financeira',

com as exportações do Reino Unido feitas muito caras em comparação com as do nosso

concorrentes e importações muito baratas. 39.

Por sua vez, isso tem impulsionado e exacerbado o declínio da produção
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fabricação, que foi muito mais longe no Reino Unido do que na maioria dos

países desenvolvidos. Atualmente, a fabricação representa apenas 10%

do valor adicionado bruto (VAB) da economia, comparado com 23 por

cento na Alemanha, 21% no Japão e 12% nos EUA. 40.

A manufatura tem sido frequentemente descartada como parte da indústria industrial britânica

herança, mas não uma parte importante do nosso futuro. Diz-se que o Reino Unido,

deve se concentrar em nossos pontos fortes existentes em serviços, nossa

vantagem'. No entanto, os países comerciais de maior sucesso, como a Alemanha

e Japão, também são os mais diversificados em sua base de exportação. O Reino Unido

as exportações, pelo contrário, tornaram-se sistematicamente menos diversificadas
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últimos 20 anos, e agora são desproporcionalmente dependentes de um pequeno

número de indústrias, particularmente serviços financeiros. 41

Diversificando nossas exportações

Melhorar nossa posição competitiva com o resto do mundo

portanto, ser crucial para sustentar a prosperidade do Reino Unido nos próximos

anos. Isso exigirá uma nova abordagem para a estratégia industrial.

Até recentemente, a estratégia industrial do Reino Unido estava em grande parte implícita

ao invés de explícito. Cada um dos setores de maior sucesso do Reino Unido desfrutou

assistência governamental considerável. Gastos do governo e do NHS

apoiou nossas indústrias de defesa e ciências da vida; a BBC

fixou muitas de nossas indústrias criativas. O setor financeiro beneficiou

de novas regras regulatórias e foi socorrido no exercício financeiro

crise. Como resultado, a política industrial reforçou os pontos fortes existentes

setores já bem-sucedidos, capazes de fazer ouvir suas vozes nos governos

ment. 42 Muitos desses setores estão localizados predominantemente em Londres

e o sudeste.

Nos últimos dez anos, a estratégia industrial tornou-se um explícito

foco do governo, que nós damos as boas vindas. Mas se quisermos

obter sucesso em uma economia globalmente competitiva, ele precisa ter muito

ênfase mais clara na diversificação de nossa fronteira de inovação e

setores de exportação, que estão intimamente ligados. Não podemos mais confiar apenas em

forças existentes.

A principal característica sobre a qual focar é a negociabilidade, em vez de

na fabricação ou serviços. Essa distinção está cada vez mais quebrando

baixo - como qualquer carro moderno revela, a fabricação avançada está agora

tanto sobre software sofisticado quanto hardware. No entanto, isso ainda vai

um foco maior na manufatura no futuro do que nos recentes

passado, porque mais bens manufaturados são negociáveis   que serviços. 43
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E é possível ser forte tanto em serviços quanto em manufatura.

ing. A Suíça, por exemplo, possui um setor financeiro de sucesso enquanto
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a indústria responde por 18% do PIB, quase o dobro do

o Reino Unido. 44 E a amplitude de seu setor manufatureiro é impressionante: de

chocolate de alta qualidade, desde engenharia de precisão até

produtos farmacêuticos.

Construção de clusters industriais em todo o país

A questão crucial é como alcançar essa melhoria em nossas exportações.

Propomos uma estratégia que chamamos de 'nova industrialização'. Com isso queremos dizer

o desenvolvimento de clusters industriais baseados na inovação em todo o

Reino Unido, ancorado em nossas universidades.

Já se sabe há algum tempo que o agrupamento de indústrias

em locais específicos está associado a níveis mais altos de competitividade

e crescimento. A proximidade difunde o conhecimento e promove a inovação. 45

No entanto, o Reino Unido possui relativamente poucos clusters industriais em larga escala. Nós

principais pontos fortes em software, eletrônica e biotecnologia em

Cambridge, ciências da saúde e da vida em Londres e Manchester, o

indústria automotiva em West Midlands, fabricação avançada

em Sheffield, petróleo e gás em Aberdeen, entre outros. Mas o potencial

departamentos de pesquisa da universidade para catalisar o crescimento industrial em

geral tem sido subutilizado. Experiência internacional - nos EUA,

Japão, UE e outros países - mostra que políticas pró-ativas para desenvolver

e apoiar os clusters industriais podem aumentar significativamente a colaboração

relações entre empresas e levar a um crescimento regional mais forte. 46 Desde a nossa

universidades não são apenas competitivas internacionalmente, mas geograficamente

dispersa, esta pode ser uma estratégia para a justiça e para a prosperidade,

com o potencial de criar mais empregos e com melhores salários,

o país.
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O desenvolvimento de clusters significa focar na oferta doméstica

cadeias, bem como exportadores baseados em inovação. Hoje, as exportações do Reino Unido

em toda uma gama de setores têm uma proporção muito maior de

componentes importados do que nossos principais concorrentes internacionais. 47

Fortalecendo as 'cadeias de valor' que ligam as empresas, tanto dentro como

entre setores, uma maior proporção do valor agregado pode ser retida em

Reino Unido e nas economias locais.

Construir sobre os pontos fortes de nossas universidades também significa focar

a comercialização de pesquisas e o dimensionamento de empresas. Nós somos

invulgarmente bom em descoberta e invenção, mas pobre em construir grandes

empresas. Embora o Reino Unido tenha entre a maior proporção de empresas iniciantes

na OCDE, comparativamente poucos sobrevivem até o vencimento e muitos são vendidos

antes de se tornar um grande negócio. 48 Muitos falham porque não podem

colmatar a lacuna de financiamento à comercialização, muitas vezes conhecida como o 'vale

de morte'. 49 A produtividade está intimamente relacionada à escala: empresas maiores tendem a

ser mais produtivo do que os menores, pois eles são capazes de capturar mais

economias de escala. 50 Mas o maior diferencial de produtividade é entre

empresas focadas no mercado interno e aquelas que exportam. 51 Portanto, precisamos de um

foco muito mais nítido na expansão de negócios para ter sucesso como exportadores, e

certificando-se de que eles sejam distribuídos por todo o país. Isto é para

Por esse motivo, propomos o estabelecimento de um investimento nacional
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Banco, com fortes divisões regionais: o sistema financeiro privado não é
fornecendo o paciente paciente necessário para criar novas empresas líderes mundiais. 52

Dos mercados de trabalho flexíveis ao aumento
produtividade na 'economia cotidiana'

A produtividade da economia do Reino Unido é muito menor do que a de nossa

principais concorrentes. Medido pela produção por hora, produtividade no
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O Reino Unido está 13% abaixo da média do G7. 53 Essa lacuna às vezes é

declarado na forma que 'leva o trabalhador britânico médio cinco dias para

produzir o que um trabalhador na Alemanha, França ou EUA produz em quatro '.

Mas isso é enganoso: não tem a ver com o quanto as pessoas trabalham, mas

é o resultado de um nível muito menor de investimento - em termos físicos e

capital humano, nos sistemas de gestão e produção e na criação de

ção e difusão de tecnologia entre setores - em comparação com outros

principais economias. 54 Desde a crise financeira, o crescimento da produtividade em

o Reino Unido ficou mais ou menos paralisado por completo. Esta é uma divergência gritante

da tendência de longo prazo (veja a figura 3.4), e ocorreu em toda a

quase todos os setores. A baixa produtividade do Reino Unido é um problema para ambos

prosperidade e justiça. Retém o crescimento e retém os salários.

Figura 3.4 O crescimento da produtividade do Reino Unido parou desde 2007-2008
crise financeira

Produção do Reino Unido por hora (tendência real versus tendência de longo prazo), primeiro trimestre de 1971 a primeiro trimestre de 2018
(Índice: 2013 = 100)

Fonte : análise do IPPR usando o Office for National Statistics (2018) 55
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O que explica esse histórico ruim de produtividade? Não é que a liderança

empresas britânicas são menos produtivas que seus concorrentes no exterior.

É que temos uma 'cauda longa' de empresas de baixa produtividade. 56 O Reino Unido tem um
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pequena proporção de empresas com alta produtividade, acima de £ 100.000
por trabalhador; e um número muito maior que ganha abaixo de £ 50.000

por trabalhador. 57 Esta dispersão é consideravelmente maior no Reino Unido do que

em outros países da OCDE. 58 A 'cauda longa' dos negócios de baixa produtividade

é particularmente marcado geograficamente. Existem altas e

empresas de baixa produtividade em todas as áreas do país; mas em média

A produtividade é muito maior em Londres e no Sudeste do que em outros países.

Onde. 59 Isso se deve em parte aos diferentes setores que predominam

em diferentes economias regionais, mas essa não é a explicação completa:

existe uma grande divergência geográfica na produtividade, mesmo entre

empresas nos mesmos setores. 60

O problema dentro das empresas

O problema de produtividade do Reino Unido tem várias causas. Alguns se relacionam

condições econômicas gerais, como o nível de demanda no

política de economia, concorrência e planejamento, educação e habilidades

sistemas e infraestrutura. É claro, por exemplo, que as extraordinárias

distorção desnecessária dos gastos com infraestrutura em direção a Londres -

nos próximos cinco anos deve obter mais gastos com transporte do que o resto

da Inglaterra juntos - contribui para o desequilíbrio regional do Reino Unido

desempenho de produtividade. 61

Um fator causal chave também parece estar no nível de empresas individuais.

Aqui, o Reino Unido sofre de três problemas inter-relacionados.

O primeiro é a capacidade de gerenciamento persistentemente deficiente. Muitos britânicos

as empresas parecem ser menos bem gerenciadas do que as de outras

economias avançadas e existe uma correlação clara entre

Page 69

REPOSIÇÃO DA ECONOMIA

gerenciamento e baixa produtividade. 62 Enquanto o Reino Unido tem um pequeno

número de escolas de negócios de primeira linha, não oferecemos educação

formação profissional ou administrativa em algo como a escala de muitos

países comparáveis. O problema é particularmente agudo no meio

níveis de gerenciamento, onde há poucas qualificações que comandam

o respeito dos empregadores.

Segundo, o Reino Unido fica atrás dos líderes europeus na adoção

de tecnologia digital, de sites básicos a negociações na Internet e

computação em nuvem. 63 Considerando que as empresas de fronteira são fabricantes de inovação,

a grande maioria das empresas são 'compradores de inovação'. É a adoção

inovações de empresas comuns - equipamentos de capital, software e

técnicas de produção criadas por empresas de fronteira - que aumentam

competitividade na maior parte da economia e o ritmo da difusão da inovação

portanto, determina a taxa geral de produtividade. Por sua vez, o

Os problemas do Reino Unido vêm do empate da difusão, não do sufocante

de inovação. 64 O CBI estima que a adoção de boas práticas existentes

mais amplamente em toda a economia poderia valer 100 bilhões de libras para

GVA do Reino Unido. 65

Terceiro, as empresas falham em usar as habilidades que as pessoas já

ter. É freqüentemente observado que o Reino Unido tem um problema de habilidades, mas isso

geralmente é considerado um dos suprimentos insuficientes de

trabalhadores qualificados. De fato, a deficiência reside tanto na demanda por

Habilidades. 66 Muitas empresas britânicas não estão organizando sua força de trabalho
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de uma maneira que maximize a produtividade dos trabalhadores que atualmente

e não procuram empregar trabalhadores suficientes com maior

Habilidades. Um estudo trans-europeu recente estima que um terço dos adultos

funcionários no Reino Unido, mais de cinco milhões de pessoas, são super qualificados para

trabalho, a maior proporção na UE. 67
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O equilíbrio de baixo salário e baixa produtividade

Outra causa importante de baixa produtividade está em nosso mercado de trabalho. o

O Fórum Econômico Mundial classifica o oitavo dos 140 países do Reino Unido em termos de

flexibilidade do mercado de trabalho. 68 Agora é possível para um empregador a tomar

em um trabalhador com quase nenhuma responsabilidade anexa no empregador

parte ou direitos para o trabalhador. É notável que o desenvolvimento

da 'economia de shows' e outras formas de trabalho casualizado ocorreram

muito mais rápido e mais longe no Reino Unido do que em muitos outros países desenvolvidos.

países. 69

É essa flexibilidade que explica em grande parte a ocorrência simultânea

altos níveis de emprego e salários em grande parte estagnados. 70 A maioria

especialistas esperariam que baixas taxas de desemprego levassem a ganhos crescentes,

como trabalhadores relativamente escassos são capazes de aumentar seus salários. 71 mas trabalhadores

em mercados de trabalho flexíveis, há pouco poder de barganha. Isto tem sido

agravada pelo declínio dos membros dos sindicatos. Somente

hoje, um em cada quatro trabalhadores é membro de um sindicato, comparado com metade dos

força de trabalho em 1979. Na década de 1970, mais de 70% dos trabalhadores

foram cobertos por acordos de negociação coletiva; hoje são só 26

por cento. 72 Não surpreende que as condições de trabalho tenham se deteriorado

tão longe.

O resultado é que grande parte da economia se instalou em um

salário, equilíbrio de baixa produtividade. Corte flexível das condições de trabalho

custos dos empregadores. Mas eles também frequentemente reduzem a produtividade. Enquanto

aumentos salariais virão de maior produtividade, o inverso também é verdadeiro:

salários mais altos levam a melhorias na produtividade. Quando trabalhadores

baratos, as empresas têm pouco incentivo para investir em novas tecnologias ou

inovar na organização do local de trabalho: é mais simples atender a

demanda com mais trabalho. 73 Dessa maneira, os baixos salários tornaram-se um

causa do nosso problema de produtividade e também como resultado dele.
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Aumentando a produtividade na economia cotidiana

Se queremos aumentar a produtividade, precisamos escapar do

idéia de que os custos salariais devem ser o mais baixo possível. O salário baixo, baixo

o equilíbrio da produtividade é encontrado particularmente em setores como varejo
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atacado, hospitalidade e turismo, alimentos e bebidas e assistência social,
onde um grande número de pessoas trabalha. Muitos deles são mulheres e

muitos trabalham em condições altamente flexíveis ou casualizadas. Está nestes

setores freqüentemente negligenciados - o que chamamos de 'economia cotidiana' - que

a política de produtividade precisa se concentrar. 74

Era uma vez, poderia ter sido o suficiente para se concentrar simplesmente em

produtividade nos principais setores, pois isso se traduziria em maior

salários em qualquer outro lugar. As empresas líderes estabeleceriam níveis salariais no

mercado de trabalho local e, por sua vez, trabalhadores mais bem pagos

consumo, reciclando os ganhos de produtividade para a comunidade em geral.

Mas hoje esses mecanismos de transmissão não funcionam mais. Salário alto

nos bancos de Canary Wharf não aumenta os salários dos trabalhadores

em Tower Hamlets: empresas de alta produtividade exigem um conjunto diferente

de trabalhadores, com habilidades altamente especializadas. Com efeito, existem vários

mercados de trabalho em um único local, e não um único mercado de trabalho em

determinado local. 75 Como a propensão a consumir diminui à medida que a renda aumenta,

ao longo do tempo, uma proporção menor dos ganhos é reciclada no local

economia através do consumo. Então, focando na produtividade de

é improvável que as empresas líderes aumentem os salários para todos os outros. Se os salários são

aumentar, é imperativo melhorar a produtividade do dia a dia

economia.

Isso exigirá várias abordagens diferentes, que nós

explorar mais na parte II. Primeiro, precisamos focar a estratégia industrial

tanto na economia cotidiana quanto nos setores fronteiriços, que

não foi feito antes. Isso significa ajudar a melhorar o gerenciamento
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capacidade, incentivando a adoção de novas tecnologias e melhorando

atendendo tanto a demanda quanto a oferta de habilidades. Segundo, precisamos

regular melhor o mercado de trabalho, elevando o salário mínimo, dando

trabalhadores mais direitos e fortalecendo sua aplicação, e tornando

mais caro para os empregadores usarem trabalho casualizado. Terceiro, nós

É necessário fortalecer o poder de barganha dos trabalhadores para permitir que

negociar por salários mais altos. Isso significa facilitar para os sindicatos obterem

acesso aos trabalhadores e aumentar a cobertura da negociação coletiva

acordos. As empresas não podem pagar salários que não são ganhos: o

capacidade dos sindicatos e da gerência de negociar melhorias na produtividade

os compromissos devem estar no centro desse processo.

De retardatários à tecnologia a gerenciados
automação

De todas as novas tecnologias que refazem nosso mundo, é o rápido avanço

inteligência artificial (IA), o que levanta a questão mais profunda

ções. A IA descreve uma ampla gama de técnicas de computação que permitem

máquinas para inferir soluções apropriadas para problemas com base

de entradas externas. Tradicionalmente, as máquinas precisavam receber uma

conjunto de comandos especificado, descrevendo exatamente quais ações são necessárias para

ser executado em cada etapa. Com a IA, os computadores são cada vez mais capazes

para resolver problemas e 'aprender', de forma independente. Isso já é líder
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software e robôs capazes de executar tarefas anteriormente
reservado para pessoas. 76

A perspectiva de IA e outras formas avançadas de automação levou

previsões apocalípticas de que um grande número de empregos desaparecerá em breve

pêra, levando ao desemprego em massa. 77 No entanto, a automação não é nova: é

um processo que ocorre há mais de 200 anos. Nesse período, muitos empregos
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desapareceram, mas muitos mais foram criados. O impacto de

a automação será mais complexa do que é sugerido às vezes.

De fato, raramente trabalhos inteiros podem ser automatizados. Pelo contrário, é

atividades específicas que envolvem diferentes empregos. Atividades com alta

potencial de automação são aqueles que envolvem processamento ou

coleta de dados, realização de trabalhos manuais de rotina ou operação de máquinas

em um ambiente previsível. Por outro lado, aqueles que envolvem interface

com as pessoas, aplicando conhecimentos especializados na tomada de decisões, planejamento, criação

tarefas criativas e gerenciar e desenvolver pessoas têm baixa automação

potencial. 78 Em uma análise de mais de 2.000 atividades de trabalho em

mais de 800 ocupações, o Instituto Global McKinsey estima

que menos de 5% de todas as ocupações poderiam ser automatizadas

inteiramente. Mas cerca de 60% das ocupações têm pelo menos 30%

cento das atividades constituintes que poderiam ser automatizadas com as

tecnologias disponíveis. 79 Em geral, os salários mais baixos e os menos qualificados

ocupações têm maior potencial de automação, mas todas as ocupações

tem algumas atividades que podem ser automatizadas. 80

A aplicação de tecnologias de automação é conseqüentemente provável

mudar o caráter da maioria dos empregos em vez de destruí-los,

da mesma maneira que fez no passado. Rotina e processamento de dados

as atividades serão cada vez mais realizadas por máquinas e software,

enquanto os aspectos "humanos" não replicáveis   da máquina do trabalho - cuidar,

funções cognitivas, de tomada de decisão, criativas e gerenciais -

tornar-se mais importante. Como trabalho humano e máquinas cada vez mais

se complementam, isso pode aumentar o nível de habilidade (e provavelmente

isfaction) de tarefas parcialmente automatizadas. Por outro lado, essas tendências

aumentar o número de empregos de baixa qualidade, principalmente se o trabalho

os custos permanecem baixos; enquanto muitos empregos pouco qualificados continuarem a ser pagos

salários muito baixos, a automação permanecerá pouco atraente para muitas empresas.

Embora as tecnologias de automação ofereçam desempenho significativo
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benefícios para muitas empresas, muitas permanecerão subutilizadas por

que não sejam suficientemente capitalizados ou inovadores para adotá-los.

O número de pessoas ocupadas em ocupações que sofrem algum

o grau de automação ainda pode diminuir, em alguns casos acentuadamente. Mas o

O impacto da automação nos empregos na economia como um todo não é certo

tain. A experiência histórica é que toda uma série de efeitos ocorre

simultaneamente. 81 Em alguns setores, o número de empregos sofrerá

Salvando sua captura...



25/10/2019 Sem título

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 46/220

54

redução drástica, pois a demanda pelas coisas que produzem

manter o ritmo da melhoria da produtividade, como foi o caso

o declínio do emprego agrícola no século XX. No

outros, os avanços tecnológicos combinarão com a crescente demanda para

aumentar o emprego, principalmente no setor de saúde e assistência. Em geral

Em geral, o aumento da produtividade da automação aumenta a renda e torna

bens mais baratos, levando a uma maior demanda por bens e serviços

em toda a economia - e, portanto, aumentando o emprego na

setores que os produzem.

Ao mesmo tempo, os avanços tecnológicos geram novos produtos

embora o emprego também seja gerado nos setores que produzem

as próprias tecnologias de automação - como o enorme crescimento de

empregos em software e tecnologias da informação nas últimas décadas

demonstra. Historicamente, o efeito líquido dessas várias dinâmicas

tendeu a ser positivo e não negativo, com o nível geral

demanda na economia é um determinante crucial. A maneira pela qual

a automação ocorre nas próximas décadas não pode ser conhecida, mas

não significa simplesmente perda de empregos.

Automação e desigualdade

De fato, o maior risco da automação é o aumento da desigualdade.

Os efeitos da automação provavelmente serão desiguais entre as habilidades
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distribuição. Na última onda de automação, a substituição de roteadores

tarefas manuais com computadores substituíram predominantemente as habilidades intermediárias e

empregos de salário médio. Por outro lado, trabalhadores altamente qualificados eram

computadores, em vez de substituídos, ajudando a aumentar sua

produtividade e elevando seus salários. Isso levou a uma forma de 'salário

polarização ", na qual os altamente qualificados se afastam de pessoas pouco qualificadas

trabalhadores cujos salários foram retidos por mudanças tecnológicas. 82

As análises realizadas até o momento sugerem que os empregos na extremidade menos qualificada do trabalho

mercado tem o maior potencial de ser substituído pela automação. Isto é

Estima-se que, no Reino Unido, empregos pagando menos de £ 30.000 sejam cinco vezes

mais suscetíveis a serem automatizados do que os empregos pagos acima de £ 100.000. 83

Isso também significa que os salários dos empregos de alta qualificação provavelmente aumentarão

aos de menor habilidade. Além disso, indivíduos mais qualificados são melhores

equipados para adaptar suas habilidades às novas circunstâncias e, assim,

encontre maneiras de complementar os recursos da IA. Indivíduos mais abaixo

a distribuição de habilidades geralmente possui conjuntos de habilidades e qualificações que são

menos adaptável. Portanto, eles acharão mais difícil encontrar novos trabalhos. 84

Isso significa que existe o risco de aumentar a desigualdade salarial e exacerbar

desigualdades geográficas, de gênero e étnicas, como papéis de alta qualificação

concentrada em Londres e em outras cidades e dominada por homens e

grupos étnicos específicos. 85

Também é provável que a automação conduza uma parcela decrescente da renda nacional

indo trabalhar em relação ao capital. A mudança tecnológica é estimada

ter causado pelo menos metade do declínio da participação do trabalho nos

economias nas últimas quatro décadas. 86 Isso foi impulsionado por uma

combinação de rápido progresso em informações e telecomunicações
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tecnologias e uma alta parcela de ocupações que poderiam ser facilmente
automatizado; e a tendência deverá acelerar. 87 No Reino Unido, o IPPR

A análise sugere que o valor dos ganhos associados à ocupação

290 milhões de libras esterlinas - um terço de todos
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salários e rendimentos do trabalho. 88 Automação veria uma proporção

disso flui para o capital. A menos que a propriedade do capital possa vir

distribuído mais amplamente do que agora, isso aumentará a desigualdade

e abaixar os padrões de vida da grande maioria que dependem de

trabalhar como sua principal fonte de renda.

Dessa forma, o grande desafio apresentado pela automação será o

É necessário corrigir a distribuição dos dividendos dos investimentos tecnológicos.

mudança, não a redundância do trabalho humano. E isso é mais do que um

apenas a questão da equidade: para que a economia continue funcionando bem,

será vital para garantir que os recursos sejam recirculados para sustentar a demanda.

Se mal gerida, a automação pode criar um "paradoxo da abundância": as

seria muito mais rica em agregados, mas, para muitos indivíduos e

comunidades, a mudança tecnológica poderia reforçar as desigualdades de

poder e recompensa. 89

Automação gerenciada

Para o Reino Unido, as perspectivas de automação apresentam uma espécie de

dox. Somos a quarta nação líder mundial em inteligência artificial

startups, atrás apenas dos EUA, China e Israel. 90 Temos

pesquisa líder em robótica e outras tecnologias digitais. E ainda

ficamos para trás da maioria das outras economias avançadas na adoção desses

tecnologias. O problema não é que estamos sendo dominados por

robôs; é que não temos o suficiente deles. Atualmente, o Reino Unido possui

71 robôs instalados por 10.000 funcionários do setor de fabricação, abaixo

a média mundial de 74, e muito atrás de outros países europeus,

incluindo Alemanha, França, Itália, Espanha, Suécia e Dinamarca. 91

Nossos concorrentes internacionais estão acelerando seus investimentos em

robótica, e corremos o risco de ficar mais para trás devido a uma partida fraca

posição.
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Se queremos promover a prosperidade e a justiça juntos, precisamos

aumentar a produtividade, e isso significa acelerar a difusão e

adoção de tecnologias de automação. Mas, ao mesmo tempo, temos que

garantir que os benefícios sejam compartilhados de maneira justa.

Portanto, propomos uma abordagem de 'automação gerenciada'. Quatro

orientações políticas serão necessárias, que discutiremos em parte

II Primeiro, a estratégia industrial precisa promover uma difusão mais rápida de

tecnologias de acasalamento entre setores e regiões, incentivando e
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apoiar as empresas na sua aceitação. Segundo, isso deve ser associado a
medidas para proteger os trabalhadores (em vez dos empregos atualmente definidos)

garantir que as pessoas sejam re-qualificadas, treinadas e reempregadas no novo

economia. Isso exigirá o estabelecimento de novas parcerias sociais.

navios nos níveis da empresa e do setor para gerenciar a automação, como a Suécia

foi feito. 92 Contratos de automação entre empresas e sindicatos

pode garantir, não apenas a adoção de novas tecnologias, mas também a

força de trabalho compartilha as recompensas das melhorias de produtividade que

resultado. Terceiro, onde os trabalhadores são deslocados, propomos a criação de

um novo fundo para fornecer treinamento e apoio ao emprego. Quarto, para

garantir que os ganhos econômicos não fluam simplesmente para um grupo restrito

dos proprietários de capital, mas são recirculados na economia, propomos

novas medidas para ampliar a propriedade do capital na economia e para

níveis adequados de tributação das empresas.

Do poder de mercado aos mercados abertos

Mercados abertos e competitivos levam as empresas a inovar, a se tornar

mais produtivo e para atender melhor seus clientes. Eles são bons para

economia, e muitas empresas britânicas operam com sucesso em

mercados globais competitivos. No entanto, nas últimas décadas, os formuladores de políticas
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no Reino Unido e em todo o mundo se tornaram complacentes com o grau de

concentração do mercado e as consequências do aumento do poder de mercado.

Novas pesquisas do FMI mostram que as marcações - a quantidade

adicionado ao preço de bens e serviços para cobrir despesas gerais e

lucros - aumentaram em média 39% desde 1980 em toda a

países avançados (veja a figura 3.5). Marcações altas são um sinal de

poder de mercado e estão correlacionados com outros indicadores de mercado

poder, como lucros ou concentração da indústria. 93 Inicialmente, ambos os

inovação e aumento à medida que aumentam as marcações. Mas com o tempo, como

mercados se tornam mais concentrados, as taxas de ambos começam a cair.

As empresas têm incentivos mais baixos para investimentos de capital e para pesquisa e desenvolvimento

Figura 3.5 As marcações - um proxy para o poder de mercado - aumentaram em
economias avançadas desde os anos 80

90

100

110

120

130

140

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015

Economias avançadas Mercado emergente e economias em desenvolvimento
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Marcações médias das empresas listadas em cada grupo de renda do país
(Índice: 1990 = 100)

Fonte : Díez, Leigh e Tambunlertchai (2018) 94
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conforme sua posição no mercado se fortalece. 95 E queda do investimento de capital

e inovação têm um impacto negativo na produtividade. 96 Ao mesmo tempo

tempo, à medida que o poder de mercado aumenta, a parcela das receitas que vão para seus

o salário dos funcionários cai. 97 A concentração do mercado é, portanto, uma clara

problema para a prosperidade e a justiça.

Hoje no Reino Unido, oito em cada dez dos principais mercados consumidores

são altamente concentrados. 98 Seis empresas de energia compartilham 82%

do mercado varejista de energia. 99 Quatro supermercados têm 69%

do comércio de supermercado. 100 Cinco bancos possuem 85% do banco de varejo

contas. 101 Quatro operadoras de telefonia móvel têm 89% dos

outros. 102 Em outros lugares, as 'quatro grandes' empresas de contabilidade auditam 96%

das 250 principais empresas do Reino Unido, 103 enquanto o colapso da construção

Carillion no início de 2018 destacou a concentração do mercado em

terceirização pública. Um número muito pequeno de empresas oferece uma

alta proporção de todos os contratos do governo central e local para entregar

serviços públicos.

O surgimento de um pequeno número de empresas dominantes dentro de um

setor pode efetivamente fechar esse setor aos empreendedores, uma vez que novas

os participantes por definição não podem capturar economias de escala da mesma

maneira como titulares. Isso não significa que não exista concorrência

em absoluto. Fornecedores independentes ganharam uma participação crescente de

mercado de energia, e supermercados se envolveram em preços ferozes

guerras. Mas isso significa menos inovação e escolha, bem ilustrada na

varejo onde as ruas principais do Reino Unido estão entre as mais homogêneas

o mundo e as pesquisas relatam constantemente a insatisfação do consumidor. 104

Existe também uma insatisfação generalizada com as principais empresas de serviços públicos,

por suas estruturas de preços complexas e clientes persistentemente pobres

serviço. 105

A concentração do mercado também é um problema para os fornecedores. Onde

não são compradores concorrentes suficientes, as empresas dominantes podem usar seus
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poder de compra para apertar os preços dos fornecedores. Isso tem sido um

causa de queixa entre fornecedores agrícolas e outros fornecedores para

os principais supermercados. 106 Embora isso possa resultar em preços mais baratos para

consumidores, normalmente ocorre às custas das margens de lucro e

viabilidade das firmas fornecedoras e os salários e condições de seus trabalhadores.

Pesquisas recentes nos Estados Unidos destacaram o problema de

crescente concentração nos mercados de trabalho 107 e ameaça aos salários

e qualidade do trabalho do poder da 'monopsonia'. 108 Estes parecem provavelmente

problemas no Reino Unido também e merecem uma investigação mais aprofundada. 109
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A economia digital

Os mercados mais concentrados de todos estão no setor digital. Google

detém aproximadamente 70% do mercado global de mecanismos de busca; 110

A Amazon possui uma participação de mercado em várias categorias de produtos

de 80 por cento; 111 O Facebook tem mais de 2 bilhões de usuários ativos em todo o mundo. 112

Entre eles, o Google e o Facebook agora ocupam mais de 60%

da receita global de publicidade. 113 Embora essas empresas participem

dominante, a tendência ao monopólio existe em todo o mundo

'plataformas' digitais que conectam consumidores e produtores on-line.

Isso se deve aos significativos "efeitos de rede", que beneficiam os primeiros

líderes de mercado: uma grande rede de usuários e seus dados são muito mais

valioso do que um menor. 114

Enquanto as empresas digitais dominantes levantam os problemas usuais de

oligopólio em relação a seus consumidores e fornecedores, eles também representam

desafios mais profundos. Os dados gerados pelo dominante

empresas lhes dá acesso a informações de mercado que não estão disponíveis

para outros participantes do mercado. 115 Eles são capazes de rastrear e analisar

preços e volumes de maneiras que antes não eram possíveis.

Em alguns casos, eles podem controlar quem pode acessar o mercado
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completamente. A economia digital viu o surgimento de empresas que

participar do mercado, definir suas regras e monitorar as atividades de

outros participantes do mercado. Este é um grau de poder sem precedentes

para um pequeno número de empresas.

Os dados do século XXI estão desempenhando um papel semelhante ao elétrico

poder no final do século XIX e início do século XX: está impulsionando

mudanças radicais nos modelos de negócios e melhorias nas mudanças

em produtividade. É a criação de grandes conjuntos de dados que gera valor,

elementos não individuais dos dados. A concentração da coleta de dados

está, portanto, dando aos líderes do mercado digital uma vantagem vital no

desenvolvimento de novas tecnologias que dela dependem, notadamente

inteligência artificial. Uma onda de aquisições corporativas do Google,

Apple, Facebook e Amazon não só aumentaram seu mercado

domínio, mas os posicionou na vanguarda de muitos novos

tecnologias. 116

Empresas excessivamente poderosas podem tanto investir em inovação quanto

ao mesmo tempo, erigir barreiras à inovação por outros. Isso levantou temores

sobre concentração excessiva de inovação na economia global: como dados

torna-se uma fonte cada vez mais crítica de avanço tecnológico, é

quase certamente uma restrição à inovação e, portanto, ao crescimento, que

muito disso é realizado em tão poucas mãos. 117

As avaliações de mercado de algumas grandes empresas de tecnologia não podem ser

justificado por seus ganhos atuais. 118 A diferença entre os ganhos atuais

A avaliação atual implica que o mercado espera que essas empresas sejam

capaz de alcançar lucros 'supernormais' no futuro, expectativas que

são incentivados pela liderança das próprias empresas. Se financeira

mercados e equipes de gestão antecipam o estabelecimento de

posições dominantes que permitem a extração de renda, parece razoável

reguladores devem ser capazes de antecipar essa eventualidade, em vez de
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esperar até depois do fato.
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Em todos esses casos, o argumento que fazemos não é tão dominante

empresas falharam em trazer inovação, dinamismo e crescimento para

a economia. A evidência mostra que eles têm. É que como mercado

continua a subir, atinge um ponto de inflexão em que as taxas de ambos

investimento e inovação começam a cair.

Uma nova abordagem para concorrência e dados

Por essas razões, defendemos uma nova ênfase nos 'mercados abertos':

aqueles em que os novos participantes podem ganhar participação de mercado e os operadores históricos podem

ser desafiado; onde a concorrência impulsiona a inovação e dominante

o poder de mercado é limitado. Fazemos propostas em dois campos principais.

O primeiro é a política de concorrência. Hoje, o objetivo da competição

Markets Authority - 'para promover a concorrência ... em benefício de

119 dos consumidores - enfatiza os resultados de preços, qualidade e escolha. isto

é independente da estrutura e concentração dos mercados, a menos que

eles podem ter efeitos negativos sobre os consumidores. Mas poucos

questões emergentes que identificamos podem ser tratadas através de

a perspectiva de bem-estar do consumidor. 120 Onde pesquisa na Internet e redes sociais

A mídia, por exemplo, opera com modelos de preço zero, como

fornece poucas informações úteis sobre sua estrutura ou funcionamento. Isto é

questionável se os interesses da inovação ou do empreendedorismo,

interesses dos fornecedores ou do mercado de trabalho, pode ser adequadamente

entendido através da lente do consumidor. Então é hora de criar novos

estruturas regulatórias que antecipam desafios futuros e são capazes

conhecê-los.

Portanto, precisamos de uma nova abordagem da política de concorrência com os

objetivo de criar mercados abertos que promovam melhor o investimento,

inovação e empreendedorismo. Isso deve incluir um reavivamento na

as ferramentas tradicionais para enfrentar o poder excessivo do mercado: regras
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proibir a discriminação de preços, para que todos os participantes do mercado tenham

acesso aos mercados digitais em igualdade de condições ea proibição de

integração vertical, para que quem controla o mercado digital não

também fornece os bens e serviços vendidos nele. Dada a emergência

evidência do impacto do poder de mercado, parece haver uma boa

É provável que a política da concorrência tente limitar a concentração do mercado

fim em si mesmo.

Ao mesmo tempo, precisamos de uma nova abordagem para os dados que permita

inovação para florescer. Dado que os dados são criados por todos nós, acreditamos que

que deveria ser pensado como uma 'comunidade digital', uma

recursos para empreendedores, cidadãos e governo se basearem em

criar serviços e produtos valiosos. Propomos novas medidas para
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repensar a governança de dados e a economia digital.

Conclusão

Em cada uma dessas cinco maneiras, a economia do Reino Unido precisa ser remodelada se

devemos alcançar a prosperidade e a justiça juntos. E a mudança deve

acontecer em uma escala suficiente para alcançar a 'velocidade de escape' da economia.

omy temos hoje para o que precisamos. Na parte II, definimos as especificidades

conjuntos de reformas necessárias para implementar este programa.
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Parceria e Poder

Se quisermos reformular a economia, precisaremos fazer grandes mudanças

à maneira em que é governado e gerenciado. Neste capítulo, nós

descrever a necessidade de reimaginar o papel, a função e a estrutura do

Estado. Defendemos parcerias mais eficazes em todos os níveis em

a economia para impulsionar nosso desempenho econômico. E estabelecemos o

fio comum que percorre todas as nossas propostas - o reequilíbrio

poder econômico em toda a economia e sociedade.

Reimaginando o estado

Uma das idéias econômicas mais poderosas das últimas décadas foi

que o papel do estado na economia deve ser o mais limitado possível. isto

é amplamente aceito que os governos devem melhorar a economia global

condições: melhorar o 'lado da oferta' investindo em infraestrutura

habilidades, controle da inflação e gerenciamento de déficits governamentais

e dívida. Mas até muito recentemente, o pensamento dominante era que

o estado deve deixar para o setor privado gerar crescimento. No

nos últimos 40 anos, política fiscal ativa para manter a demanda agregada

e o investimento tem sido amplamente evitado; e até anos recentes,

governos sucessivos resistiram à idéia de política industrial

para orientar e apoiar o investimento comercial. 'Mercados livres' foram ditos
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gerar os melhores resultados para a sociedade como um todo e governar

tentativas dos governos de "intervir" neles resultariam em ineficiência

e fracasso.

Se esse ponto de vista for sustentável, acreditamos que não é mais. Isso equivocadamente

compreende como os mercados funcionam nas economias modernas e os papéis vitais

que somente estados podem jogar. Todos os mercados hoje operam dentro de uma infinidade

de leis e regulamentos que restringem o que empresas e consumidores

pode fazer. Direito das sociedades, direito do mercado de trabalho, defesa do consumidor,

regulamentações ambientais, impostos, serviços públicos: tudo isso ajuda a moldar

comportamento de empresas e consumidores. É enganador falar sobre governança

governos "intervindo" nos mercados, como se os mercados pudessem existir de alguma forma

sem eles. A verdadeira questão é sempre quais políticas os governos

devem adotar e quão ativos ou passivos devem ser. Se quisermos

Para lidar com os problemas que enfrentamos, precisamos agora de muito mais

estado intencional.

Falha no mercado e falha sistêmica

Na visão dominante, a lógica da ação do governo é dita

ser quando houver 'falha de mercado'. Mercados falham em empresas bem estabelecidas

maneiras: por exemplo, quando existem 'externalidades' ambientais

como poluição; ou no sub-fornecimento de bens públicos, tais como

infraestrutura específica de pesquisa ou transporte. É amplamente aceito em

Nessas circunstâncias, o governo deve "corrigir" essas falhas,

por exemplo, adotando regulamentos ou impostos ambientais, e

investir em universidades e estradas. O conceito de falha de mercado gera

apresenta importantes soluções de políticas microeconômicas, focadas em

problemas de mercado. 1

Mas essa compreensão é muito limitada das falhas de mercado e

portanto, do papel do estado. As economias modernas também geram
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falhas sistêmicas , quando a interação de vários mercados tem uma

efeito adverso no nível agregado da macroeconomia. 2 2008

crise financeira foi um exemplo particularmente dramático. Mas muitos outros

falhas sistêmicas também são evidentes. Hoje está claro que o setor privado

investimento e demanda são insuficientes para sustentar o emprego e

saída a taxas de juros normais. Isto não é simplesmente o fracasso de

mercados individuais, mas do impacto agregado das empresas e

comportamento do setor em toda a economia. O mesmo é verdade

desigualdade, que é uma função da maneira como renda e riqueza são

distribuídos por toda a economia, não apenas em partes específicas.

Mudanças climáticas e outras formas de degradação ambiental global

outro exemplo - conseqüências das estruturas centrais da

economias modernas dependentes de combustíveis fósseis, plásticos e
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agricultura.
Essas falhas sistêmicas exigem mais do que políticas microeconômicas

em mercados individuais. Eles exigem que os governos se preocupem com

a direção e os resultados da economia como um todo. Governos

É necessário assumir a responsabilidade pela forma como a economia se comporta de maneira agregada.

portão: por sua estabilidade financeira geral, o nível agregado de demanda

investimentos, seus níveis gerais de desigualdade e proteção ambiental.

impacto. Se o Estado não fizer isso, esses resultados sistêmicos serão efetivados.

ser determinado pelas conseqüências não intencionais do mercado

forças, sob o controle de ninguém. Isso não é democrático nem justo,

e corre o risco de uma economia com baixo desempenho. É por isso que discutimos

que o estado precisa 'conectar' a justiça econômica na economia

através de políticas nos mercados de trabalho, riqueza e governança corporativa

entre outros. É também por isso que defendemos a introdução de um

Lei da Economia Sustentável para definir os limites ambientais dentro

qual a economia deve operar.
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A co-criação de riqueza

O reconhecimento crucial aqui é que um papel mais ativo para o Estado - se

realizado de maneira inteligente - cria melhores resultados para o setor privado.

O investimento e a inovação das empresas dependem da expectativa de

demanda e gerenciamento de riscos e incertezas. O estado tem

desempenhou um papel central no sucesso de cada um dos nossos principais setores.

Serviços financeiros, aeroespacial, automotivo, ciências da vida e criação

indústrias ativas se beneficiaram de um estado ativo. 3 Seja através

regulamentação, apoio financeiro, incentivos fiscais, investimento em universidades,

e mesmo liderando os esforços de marketing no exterior, o estado tem

envolvidos ativamente em seu sucesso.

Quando a demanda do setor privado é insuficiente, política fiscal ativa -

particularmente o investimento público - precisa preencher a lacuna. Longe de

investimento privado de “exclusão” (como proponentes do estado limitado

sugerir), o investimento público pode 'amontoá-lo', assumindo riscos que os

setor privado não pode. 4 É por isso que uma forma mais explícita e ativa de

A estratégia industrial foi revivida pelos governos nos últimos anos:

é um reconhecimento de que apenas o setor privado não pode investir

suficientemente ou não direcionar o investimento para os mais vantajosos

campos ou locais para a economia como um todo. Acreditamos que existem

oportunidades particulares do estabelecimento de estratégias industriais

missões para enfrentar alguns dos grandes desafios que a sociedade enfrenta, como

degradação ambiental e envelhecimento da sociedade. 5 Tais objetivos públicos

poses oferecem um triplo benefício: um direcionador direcionado para a inovação, a criação

de uma base industrial mais forte e um meio de abordar questões sociais cruciais

problemas.

O estado pode fornecer estabilização e estímulo na economia, não

somente através da demanda que gera direta e indiretamente através

despesas governamentais (seu 'tamanho'), mas também através da previsibilidade
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e coordenação fornecida por meio de suas instituições (seu 'escopo'). No

Nos dois casos, o Estado pode ajudar a dar garantia contra riscos para o

setor privado, seja através da previsibilidade da demanda (pública) em

economia ou através da previsibilidade do investimento privado

meio Ambiente. 6

A lucratividade do setor privado depende de bens públicos. Estas são coisas

que as empresas não podem se sustentar, como infra-estrutura

educação e habilidades, saúde, assistência à infância, ordem social e

Proteção Ambiental. A riqueza não é apenas criada pelo setor privado

setor e gasto pelo setor público. É "co-produzido" pelo

atividades dos setores público e privado em conjunto. Bons negócios

reconhecer a necessidade de contribuir através de impostos e avaliar valores justos e sen-

regulamentação responsável. Alguns sempre se oporão a quaisquer impostos ou regulamentos; isto é

fácil preferir que outros paguem. Mas é da natureza dos bens públicos que

os benefícios que todos desfrutam exigem que todos contribuamos.

Nosso argumento, portanto, é que precisamos passar da idéia de

um estado limitado a um 'estado ativo'. Isso não significa 'planejamento central

ning 'ou' state control '. As forças do mercado permanecerão determinantes-chave da

resultados econômicos gerais. Mas o estado precisa se tornar mais ativo

na formação e orientação da maneira pela qual a economia gera a

resultados sistêmicos que afetam a todos nós.

Não somos complacentes com a capacidade do Estado de fazer isso. Nós

precisam de instituições públicas muito mais inteligentes e ágeis, que

defendem o dinamismo dos mercados e as motivações do setor privado

inovador e empreendedor. Em geral, nós

favoreçam organismos a uma distância de braço ou sejam descentralizados do governo central,

que podem desenvolver conhecimentos e culturas em seus próprios campos: daí nossa

suporte para um Banco Nacional de Investimento, por exemplo, e para inglês

autoridades regionais ou "executivos econômicos". Estamos bem cientes de que

instituições públicas, como mercados, podem falhar. Mas há muitas evidências
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de todo o mundo que eles também podem ter sucesso, se renovados

objetivo. O governo pode e atrai talentosos e ambiciosos

pessoas: elas precisam ser energizadas vendo seu potencial de co-criar

valor público, não apenas gerenciar e mitigar riscos.

descentralizando o estado

Observamos no capítulo 1 que o Reino Unido é o mais desequilibrado geograficamente

economia controlada na Europa. É também um dos estados mais centralizados

no mundo desenvolvido, e essas coisas estão conectadas. 7 Econômico

a formulação de políticas é simplesmente muito remota de muitos dos lugares onde

empresas estão localizadas e onde as pessoas vivem e trabalham. Governos nacionais

departamentos do governo em Whitehall não podem entender o

ativos e capacidades, nem os desafios e questões de um país como
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grande e diversificado como o Reino Unido. Embora a Escócia, o País de Gales e o Norte

A Irlanda alcançou uma medida de desconcentração, somente na Escócia

isso abrange poderes econômicos significativos. E não é coincidência

que, na última década, a Escócia superou todas as regiões, exceto as

Londres e Sudeste em termos de VAB per capita. 8

Em termos econômicos, a Inglaterra é governada quase inteiramente de Londres:

não possui nível regional de governança, pois quase todos os outros

economias desenvolvidas, enquanto o novo programa de desconcentração para

os prefeitos da cidade-região ainda são embrionários. A distribuição injusta de infra-estrutura

Os gastos com estrutura descritos no capítulo 3 são um bom exemplo de como

um sistema de governança desequilibrado gera resultados desequilibrados. 9

Em outros países, níveis regionais e locais de governo, muitos

com fortes poderes e recursos fiscais independentes, desempenharam um papel

importante papel na promoção do desenvolvimento econômico e na diversificação

economias fechadas. 10 As evidências sugerem fortemente que isso é necessário
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no Reino Unido também, se quisermos construir uma estrutura mais equilibrada geograficamente e

economia resiliente. No capítulo 3, defendemos o desenvolvimento de

aglomerados industriais dispersos regionalmente como parte de nossa proposta de

industrialização e para um maior investimento público em inovação e

instalação e infraestrutura. É precisamente porque esses principais fatores econômicos

atividades devem ser distribuídas em todo o Reino Unido, que precisaremos

devolver maiores poderes econômicos.

Por isso, pedimos um novo nível de executivos econômicos regionais na Inglaterra,

capaz de implantar ativos e capacidades significativos, juntamente com

divisões do nosso Banco Nacional de Investimentos proposto. E nós discutimos,

também, para potências econômicas mais fortes na Escócia, País de Gales e Norte

Irlanda. A devolução é a condição prévia necessária para que o estado seja um

parceiro efetivo do setor privado na co-criação de riqueza.

A economia da parceria

Assim como o estado precisa de reformas para ser um parceiro eficaz do setor privado

setor, maior parceria entre diferentes atores tem capacidade

criar valor em todos os níveis da economia. Mudança da ampliação

A proposta que propomos não pode ser entregue apenas pelo governo, nem

por empresas, sindicatos ou sociedade civil agindo isoladamente. isto

deve vir de cada parte da economia trabalhando em parceria com

outras.

Empresas como parcerias

As empresas mais bem-sucedidas sabem que seus funcionários não são apenas

um recurso a ser contratado e demitido, mas os principais parceiros na produção

processo. 11 É agora amplamente reconhecido que o envolvimento dos funcionários
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na tomada de decisões é um dos principais contribuintes para a melhoria da produtividade

e inovação, particularmente como uma economia mais baseada no conhecimento

colocou um prêmio mais alto em capital humano e habilidade. 12 Para o

Comissão, as empresas são, portanto, melhor entendidas como

interesses comuns ', em um esforço compartilhado de valor a longo prazo

criação e distribuição. Isso significa que a gerência e os trabalhadores procuram

trabalhando juntos para aumentar a produtividade e garantir que os

os ganhos são compartilhados de maneira justa entre lucros e salários.

Para o grupo que tem o maior interesse de longo prazo no sucesso

das empresas é a força de trabalho. Na economia moderna, o emprego

As empresas geralmente têm um relacionamento de longo prazo com suas empresas

do que a alta administração ou os acionistas. No entanto, ao contrário de outros

Países europeus, a maioria dos funcionários do Reino Unido é excluída da representação

sentença nos conselhos de administração da empresa e quase não concedia direitos formais

informações ou envolvimento na tomada de decisões. 13 Portanto, nós

propor a reforma da governança corporativa para incluir trabalhadores

conselhos de administração da empresa, bem como reformas dos deveres dos diretores

sucesso a longo prazo de uma empresa, seu principal objetivo.

Também propomos novas medidas para fortalecer os sindicatos. Comércio

filiação sindical no Reino Unido está em um nível histórico baixo, e significativamente

inferior a muitas economias comparáveis. 14 Os sindicatos são vitais tanto

garantir melhores salários e condições para os trabalhadores, através de

negociação objetiva (tanto a nível empresarial quanto setorial) e como meio de

envolver os funcionários na melhoria da produtividade. Crucialmente, estes são

reforçam-se mutuamente: quando os funcionários são beneficiários do pro-

ganhos de produtividade, é mais provável que os ajudem a obtê-los. Além disso,

funcionários engajados podem ser os criadores do local de trabalho

inovação - eles são, afinal, especialistas por experiência. Para que os sindicatos possam ser

uma maneira de aproveitar a energia e a criatividade da força de trabalho para melhorar

suas empresas. Os sindicatos também são instituições sociais vitais que ajudam
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trazer pertença às comunidades e propósito de trabalhar. Como experiência em

Alemanha, Suécia e outros lugares demonstram amplamente, as empresas estão

fortalecidos pelos sindicatos que trabalham em parceria com eles. 15

Parceria entre empresas

O Reino Unido possui uma economia peculiarmente 'desorganizada', com menor

participação de organizações empresariais do que países comparáveis. Para

exemplo, enquanto 50% das empresas americanas são membros de

empresas de comércio e 24% das empresas japonesas, no Reino Unido

apenas 3,5% das empresas são membros. 16 É provável que este seja um dos

explicações para a menor produtividade do Reino Unido. Associações empresariais

tem três funções importantes. Eles representam os interesses de seus

membros do Estado, permitindo que os setores façam solicitações coerentes de

governo para intervenções políticas específicas. Eles agem como mecanismos

mecanismos de difusão da inovação de uma empresa para outra
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através do intercâmbio de boas práticas e criando maior fluidez
entre empresas. E, ao construir relacionamentos, eles criam com-

oportunidades comerciais para o comércio entre empresas e como um

porta de entrada para o comércio internacional. Precisamos de empresas que competem em

preço, qualidade e atendimento ao cliente, mas colabore para garantir uma maior

objetivos econômicos, especialmente melhoria da produtividade.

Parceria em toda a economia

A mesma lógica se aplica à economia como um todo. Para remodelar o

economia da maneira que estabelecemos, mudanças significativas serão

requeridos. É somente através da parceria que essa mudança pode ser

gerenciado com sucesso. Isto é particularmente verdade no desafio de

automação, que arrisca custos sociais significativos, mesmo que beneficie a
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economia agregada. O conceito de 'parceria social' - familiar

em toda a Europa - expressa a ideia de que a economia se sai melhor quando

empresas, sindicatos, estado e sociedade civil trabalham juntos por um período

propósito comum. 17 É um meio de reconciliar interesses diferentes - um

arena para negociação e compromisso. O Reino Unido tem alguns exemplos de

instituições de parceria social, como a Low Pay Commission, e

a Convenção do Trabalho Justo Escocês. Mas não existem mais muitos.

Propomos um modelo de parceria social em cada uma das instituições que

procurar criar neste relatório, tanto no nível nacional quanto no descentralizado.

A escala e o escopo das mudanças que propomos neste relatório serão

requer um grande esforço nacional. Se concebermos a economia como um

jogo de soma zero - onde os cotovelos agudos avançam e o restante

deixados para trás - nunca alcançaremos prosperidade e justiça juntos. Nós

portanto, defendem a criação de um plano econômico nacional, elaborado

por um novo Conselho Econômico Nacional. Com base nos princípios de

parceria e consulta, argumentamos que o Conselho deve ser a chave

mecanismo para garantir maior coordenação entre os governos centrais

e as nações e regiões desconcentradas, e entre governos

e empresas, sindicatos e sociedade civil. Parceria deste tipo

às vezes tem sido desprezado neste país. Acreditamos que é essencial

fundamental se quisermos transformar nossa economia na escala necessária.

Reequilibrando o poder

Um tópico mais profundo percorre nossas propostas. Se quisermos construir o

economia que precisamos, temos que reequilibrar as relações de poder

que existem atualmente entre diferentes atores da economia.

Grande parte do sentimento de injustiça que é tão amplamente experimentado

hoje em todo o Reino Unido está a falta de controle que as pessoas sentem que têm,
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suas próprias circunstâncias econômicas e as do país como um

todo. Essa sensação de impotência reflete algo real. Hoje, os

economia é caracterizada por concentrações e desequilíbrios de poder

que são uma causa de alguns dos problemas da nossa economia e uma barreira

à sua solução.

Por poder, entendemos a capacidade de determinar ou moldar a economia

resultados que afetam a vida das pessoas e que juntos definem os

responsabilidade e direção da economia como um todo. O poder pode ser mantido por

atores e instituições individuais, ou podem surgir da maneira como

arranjos e relacionamentos geram resultados particulares.

Na economia do Reino Unido hoje, acreditamos que o poder tem em muitas áreas

muito longe em direção a alguns interesses e instituições e muito longe

de outros. Se queremos alcançar prosperidade e justiça, esses desequilíbrios

as ações precisam ser reparadas. Embora a natureza precisa do poder varie

em diferentes áreas da economia, é uma lente útil através da qual

entenda por que a economia está apresentando um desempenho ruim e o que

São necessários tipos de alterações para ajudá-lo a ter um melhor desempenho.

Nas empresas, muito poder está concentrado nas mãos dos

e muito pouco é mantido pelos trabalhadores. Governança hierárquica

modelos impedem a melhoria da produtividade e a disseminação de

colocar inovação e manter salários e condições de trabalho. 18

Em toda a economia, os trabalhadores têm muito pouco poder de barganha no

mercado de trabalho, como resultado dos direitos fracos e da baixa associação sindical

navio. Isso fica claro pela ocorrência simultânea de salários estagnados

e alto emprego. Para aumentar a produtividade e os salários,

o poder precisará ser reequilibrado de maneira significativa por parte dos empregadores

para os trabalhadores. Isso exigirá uma regulamentação mais forte do mercado de trabalho e

sindicatos fortalecidos.

Em mercados específicos, muita energia é mantida por um pequeno número

de empresas dominantes. Isso é verdade para grandes partes da economia, desde
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mercados consumidores e empresas de serviços profissionais para as novas

economia social. O poder excessivo das empresas dominantes precisará ser

restrito se quisermos ter mercados abertos e competitivos que funcionem no

interesses da inovação e para empreendedores, fornecedores e trabalhadores

bem como consumidores.

No setor financeiro, há um desequilíbrio de poder entre

aqueles com interesse a longo prazo na criação de valor a longo prazo e aqueles

que se beneficiam de retornos de curto prazo. Conforme discutimos no capítulo 11, o

O setor financeiro agora cobra mais do restante da economia do que cobrava

meio século atrás, apesar das extraordinárias melhorias de produtividade

através da inovação. Deve haver um reequilíbrio para que mais

ganhos de produtividade são repassados   e não retidos. Os interesses de

o investimento produtivo deve ser melhor servido.

Na formulação de políticas, há um grande desequilíbrio de poder entre

Westminster e os governos devotados da Escócia, País de Gales e

Irlanda do Norte e regiões da Inglaterra. O poder deve ser reequilibrado.

através da desconcentração da tomada de decisões econômicas e

investimento e formulação de políticas econômicas em nível nacional devem
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tornar-se mais aberto, participativo e inclusivo.

Para indivíduos e famílias, há um desequilíbrio de

poder entre aqueles que têm a segurança financeira e as condições sociais e

oportunidade econômica que vem com riqueza e aquelas que não.

Isso deve ser corrigido através de novas medidas para dar a mais pessoas uma

participação na riqueza da nação. Em particular, a desigualdade aguda de riqueza

afligir a geração mais jovem deve ser tratada através de um novo

abordagem à habitação.

E em toda a economia como um todo, há um desequilíbrio de poder

entre as forças do mercado e a sociedade. Precisamos de uma economia em que

mercados servem a sociedade, e não o contrário. Então, precisamos de mais

Estado ativo e democrático capaz de representar a comunidade como um
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como um todo, moldando e orientando a economia para melhores resultados

para todos.

O poder não é apenas o meio para um desempenho melhor e mais justo

economia. É tanto sobre o objetivo da economia e o que

queremos dizer com justiça econômica. A impotência é uma afronta ao ser humano

dignidade, razão pela qual 'retomar o controle' se tornou tão potente

ideia política. Somos cidadãos da economia e da sociedade.
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5

Hora da mudança

Para alcançar prosperidade e justiça, a economia que temos deve ser promovida

profundamente remodelado. Fazer essa mudança acontecer envolve novas maneiras

de fazer política econômica e um reequilíbrio do poder econômico.

Neste capítulo, mostramos por que isso não é apenas necessário, mas possível.

A reforma econômica fundamental já foi alcançada antes, e com

imaginação política suficiente, isso pode acontecer novamente agora.

A década de perturbação

No passado, em momentos de agitação econômica e política, esse

A tentativa muitas vezes transformou a virtude em uma confusão. Mas isso não é um

opção hoje. Pois em uma era de mudanças profundas, não fazer nada não

mantenha o status quo: tentar ficar parado será recuar. o

A década de 2020 deve ser uma 'década de perturbação', na qual pelo menos cinco grandes

as tendências reconfigurarão a economia de maneiras profundas. 1

O primeiro é claramente o Brexit. Sair da UE representa um momento importante

mudar a governança econômica e as relações comerciais do Reino Unido,

e poucas partes da economia não serão afetadas. Quarenta anos da UE

membros deixaram muitas empresas do Reino Unido profundamente

cadeias de abastecimento complexas do mercado único. Alterações a estes e

os marcos regulatórios que os sustentam, conduzirão inevitavelmente
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à incerteza e perturbação. Aconteça o que acontecer, a economia do Reino Unido

precisará ser o mais forte e resistente possível para prosperar. Nosso

as fraquezas estruturais tornaram as mudanças necessárias antes do Brexit; elas vão

torne tudo mais importante depois.

Em segundo lugar, a globalização continua a mudar o peso das organizações internacionais.

produção e consumo leste e sul. 2 Como o meio urbano

classe na Ásia e na África se expande, um terço de todo o comércio global em 2030 é

provavelmente entre mercados emergentes, mais que o dobro da sua parte

hoje. 3 China e outras economias emergentes estão aumentando o valor

cadeia, capturando uma parcela maior do comércio global de produtos de ponta e

serviços às custas dos países tradicionalmente avançados. 4 Onde

uma vez que P&D sofisticada seria realizada no mundo desenvolvido

montagem industrial mais simples nos países em desenvolvimento,

não será mais verdadeiro. Essas tendências enfatizam a necessidade de

nova industrialização que pedimos. Se não melhorarmos nossa

competitividade internacional, corremos o risco de apenas mais deterioração em nosso comércio

posição.

Terceiro, estamos vivendo uma grande mudança demográfica. Até 2030,

a população do Reino Unido deverá atingir cerca de 70 milhões, excedendo

o da França. 5 Seremos mais diversificados e mais velhos: mais de um
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quinto da população - mais de 15 milhões de pessoas - terá mais de

65. Enquanto a população em idade ativa (16 a 64 anos) aumentará apenas

1,4%, o número acima de 75 anos aumentará em mais de um terço. 6 O

a proporção entre a população trabalhadora e a não trabalhadora diminuirá, portanto. 7

À medida que a sociedade envelhece, as pressões sobre saúde e assistência social, a pensão do Estado

e outros benefícios da velhice aumentarão. A menos que o nível geral de tributação

aumentado, as receitas não acompanharão o ritmo, deixando uma crescente 'lacuna fiscal'. 8

É provável que essa mudança demográfica leve a altos níveis contínuos

de demanda por imigração; manterá pressões para aumentar a

idade da pensão ainda mais; e ampliar o déficit em previdência privada
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fornecimento, prestação. 9 Se não aumentarmos a produtividade - e garantirmos os frutos de

automação compartilhada - não poderemos pagar pelos serviços públicos

da qual a sociedade depende. Ao mesmo tempo, precisamos de uma nova estrutura

imigração para garantir o sucesso econômico.

Quarto, como discutimos no capítulo 3, a nova onda de tecnologias

mudanças climáticas que estamos passando agora têm implicações significativas para

padrões de trabalho e as maneiras pelas quais a riqueza é produzida. Nós precisamos

gerenciar o processo de automação para garantir que seus impactos sobre

mitigação do emprego e sua propensão a aumentar a desigualdade

é endereçado. Dada a importância dos dados na nova economia, o

concentração do poder de mercado entre as principais empresas de plataforma

tem sérias implicações para inovação e crescimento futuros. 10 Então nós

precisamos atualizar urgentemente nossas estruturas regulatórias para manter os mercados

abrir.

Finalmente, como observamos, a degradação ambiental está atingindo

limiares globais e locais críticos em vários campos, incluindo

mudanças climáticas, poluição do ar e dos oceanos e perda global de biodiversidade.

Não podemos mais tratar a proteção ambiental como um luxo ou política

reflexão tardia. Sem uma ação urgente, nacional e globalmente, nós

arriscar uma onda de mudanças catastróficas. 11 Portanto, devemos encontrar maneiras de trazer

atividade econômica dentro dos limites ambientais e incorporar

habilidade na maneira como a economia funciona.

Em uma era de mudanças extraordinárias, nossa economia não pode permanecer no

mesmo.

A reforma fundamental já aconteceu antes

Qualquer pedido de "reforma fundamental" pode parecer irreal: talvez

desejável, mas não alcançável. Mas isso já aconteceu antes. Duas vezes no
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No século passado, uma grande crise econômica levou a uma reavaliação significativa de

como a economia funciona e a uma subsequente mudança em larga escala
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política econômica. Existem paralelos consideráveis   com as condições

nós enfrentamos hoje. 12

A primeira dessas "mudanças de paradigma" ocorreu na década de 1940. Antes da

Em Wall Street Crash de 1929, a política econômica foi amplamente construída sobre

idéias de 'laissez faire'. Os mercados operavam com eficiência sem o governo

intervenção do governo; desemprego foi conseqüência dos salários

sendo muito alto; desvalorização cambial pode restaurar a competitividade

ness. O Crash e a Grande Depressão que a seguiram desacreditaram

essa abordagem. John Maynard Keynes mostrou que a redução de salários em um

a queda a exacerbou; que os gastos do governo eram necessários

restaurar a demanda agregada e dar aos investidores confiança no futuro

crescimento; e essa desvalorização simplesmente levou a 'mendigo-teu-vizinho'

respostas de outros países.

Após a Segunda Guerra Mundial, as idéias keynesianas formaram a base para

um novo acordo econômico, focado em manter o pleno emprego,

direcionando investimentos através de indústrias nacionalizadas e construindo um

bem-estar social da provisão social coletiva em moradia, saúde, educação

ção e segurança social. Internacionalmente, um novo sistema de

A coordenação foi estabelecida através das instituições de Bretton Woods.

ções. Diferentes países (e diferentes partidos políticos) assumiram diferentes

abordagens desse programa, mas os contornos amplos do que se tornou

conhecido como "consenso do pós-guerra" foram amplamente aceitos em todo o

mundo desenvolvido e em todo o espectro político, por cerca de 30

anos. 13

O acordo do pós-guerra também acabou. No início

Nos anos 70, os EUA encerraram o sistema de Bretton Woods de taxas de câmbio fixas,

os países exportadores de petróleo aumentaram dramaticamente os preços do petróleo e os

fenômeno seqüencial de 'estagflação' (desemprego simultâneo
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inflação) pareceu minar a ortodoxia econômica keynesiana

doxy. A economia britânica da década de 1970 lutou com uma série de

fraquezas, incluindo o estado esclerótico de grande parte da indústria britânica

e más relações industriais. O governo Thatcher no Reino Unido e

o governo Reagan nos EUA criou um novo acordo econômico

com base nas idéias de Friedrich Hayek e Milton sobre o mercado livre

Friedman. 14

Os governos se retiraram do gerenciamento da demanda fiscal,

privatizadas, os setores públicos e os serviços públicos

o setor foi desregulado e os direitos sindicais foram revertidos. Enquanto

a maioria dos países europeus não adotou esse programa na íntegra,

os princípios do que ficou conhecido como abordagem 'neoliberal'

amplamente influente, tanto à direita quanto à esquerda, e moldaram grande parte

política econômica no mundo desenvolvido nos últimos 30 anos. 15 Com

algumas variações importantes, os principais princípios deste novo consenso

foram aceitos pelos governos sucessivos até a crise financeira

em 2008–9. 16

Tão importantes 'mudanças de paradigma' no pensamento e nas políticas econômicas

aconteceram no passado e levaram a transformações

mudanças na forma e estrutura da economia do Reino Unido. Claro,

nenhuma era é igual a outra. Mas é surpreendente que a nova economia
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assentamentos das décadas de 1940 e 1980 foram estabelecidos em torno de dez
anos após a quebra dos acordos anteriores. Hoje, uma década depois

da crise financeira de 2007–8, existem boas razões para argumentar

que estamos em um momento comparável. Não é apenas que a economia

está falhando das várias maneiras descritas acima. É que as idéias

e políticas que os governos têm usado para nos tirar do

crise não tem funcionado. É precisamente porque alcançamos

mudança desta magnitude antes que acreditamos ser possível fazê-lo

novamente.
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outros países mostram que a mudança é possível

Uma das características do debate público sobre a economia em

últimos anos tem sido um notável grau de fatalismo. Pessoas tem

passa a acreditar que 'não há alternativa'. Mas sabemos que isso não é

tão. Outros países têm economias com características muito diferentes

do nosso, e muitos deles têm um desempenho consideravelmente melhor.

A Alemanha possui um setor manufatureiro muito maior que o Reino Unido; isto

também possui um banco estatal de investimento, trabalhadores obrigatórios na empresa

conselhos e uma abordagem de 'parceria social' para a gestão econômica

ment. Os países escandinavos têm economias de alta renda com

parcelas muito maiores de gastos e impostos públicos, e muito menor

níveis de desigualdade. Na Suécia, isso vem com altos níveis de comércio

filiação sindical e negociação coletiva; A Dinamarca foi pioneira

política econômica verde; Finlândia combina foco nas exportações de alta tecnologia

com a melhoria da qualidade do trabalho e do equilíbrio entre vida profissional e pessoal. França e

O Japão mudou-se para um governo regional mais forte. The United

Estados Unidos possui um grande e sofisticado mecanismo governamental para

portando inovação tecnológica.

O Reino Unido não é o mesmo que qualquer um desses países, e partimos de um

lugar diferente, tanto econômica quanto politicamente. Então não podemos simplesmente

copiar outras economias. Mas podemos aprender com eles; e acima de tudo

podemos reconhecer que não há nada inevitável nesse tipo de

economia que temos hoje. Pode ser diferente.

Não somos os únicos a tentar repensar como

economias avançadas funcionam melhor. De fato, fomos atingidos

na medida em que as instituições econômicas convencionais

avaliação de ortodoxias anteriores e argumentando por uma nova abordagem. No

diferentes formas e em diferentes graus, a OCDE, o Banco Mundial,

o Fórum Econômico Mundial e até o FMI reconheceram
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que as políticas econômicas do passado levaram a resultados injustos e

baixo desempenho econômico e estão buscando novas soluções. 17 There

Ainda não existe um acordo universal sobre o que são, mas a necessidade de um

O novo modelo econômico de crescimento inclusivo e sustentável é amplamente
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reconhecido. 18

fazendo a mudança

Na segunda parte deste relatório, descrevemos nosso plano. Em dez

Em áreas de política, apresentamos nossa análise dos desafios que enfrentamos e

nossas recomendações específicas para reforma. Acreditamos que nossas propostas

poderia ser adotado pelo governo atual ou por um futuro. Há sim

nenhuma bala de prata: um novo acordo econômico exigirá uma sistemática

e programa integrado de reforma econômica em muitas áreas. isto

exigirá visão, determinação e paciência.

Para muitos de nós, nosso país se sente mais dividido do que a qualquer momento

pode lembrar. Estamos divididos segundo velhas linhas divisórias - como gênero,

classe, renda, geografia ou etnia - e novas que vieram

proeminência, como a divisão geracional, atitudes em relação à imigração

e se votamos para deixar ou permanecer na UE - ou mesmo para

sair ou permanecer no Reino Unido. A maioria das pessoas reconhece que essas divisões

sões não são boas para nós: elas corroem a coesão social sobre a qual

sociedade florescente é baseada.

No entanto, não importa os problemas que temos no presente e os desafios

desafios do futuro, temos uma grande investidura sobre a qual construir.

Temos grande engenhosidade e criatividade entre nosso pessoal e uma

patrimônio cultural extraordinário. Há muito tempo que estabelecemos e

instituições respeitadas, desde nossos tribunais e serviço público até a

BBC. O Reino Unido é o lar de algumas das principais indústrias e
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somos uma superpotência científica, definindo novas fronteiras da tecnologia

possibilidade.

Somos, portanto, sem desculpas ousadas e ambiciosas em nossos pro-

posals. Pessoas e governos geralmente superestimam o que eles

podem fazer em dois anos e subestimar o que podem alcançar em dez.

Acreditamos que a prosperidade e a justiça podem e devem ser alcançadas manualmente.

em mãos - e que esses princípios podem ser a base para um novo

consenso que une um país dividido. A economia

o que temos é uma questão de escolha, e mudá-la é uma questão de democracia.

Não temos dúvida de que isso pode ser alcançado, se tivermos vontade de fazê-lo.
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Remodelar a economia através de
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Estratégia industrial

A economia do Reino Unido sofre de fraquezas profundas e duradouras. Nosso

crescimento da produtividade, taxa de investimento e pesquisa e desenvolvimento

são muito baixas, contribuindo para o fraco desempenho das exportações

e uma lacuna crescente nos padrões de vida entre o Sudeste e

o resto do país. Nos últimos anos, um entendimento crescente de

Essas fraquezas provocaram um reavivamento do interesse na idéia de

estratégia de teste ". O governo do Reino Unido renomeou o departamento comercial

em 2016 como Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial

(BEIS); publicou um Livro Branco que expõe suas estratégias industriais

planos e comprometeram £ 4,7 bilhões em novos financiamentos. 1 Os escoceses

o governo desenvolveu uma estratégia industrial para a Escócia; e a

O Executivo da Irlanda do Norte publicou um esboço de estratégia industrial antes de

a quebra do acordo de compartilhamento de poder.

A mudança no nome do departamento - incorporando efetivamente

'estratégia industrial' para os principais objetivos das máquinas do governo

- e o desenvolvimento de estratégias industriais pelos governos descentralizados

acordos marca um momento importante. Eles sinalizam uma bem-vinda e longa

atrasado, o reconhecimento de que os problemas do Reino Unido são estruturais, não temporais

e que um papel mais ativo do governo para impulsionar o investimento em

a economia é necessária. Mas há muito mais que ainda precisa ser

feito. Neste capítulo, argumentamos que somente coordenando toda a gama

intervenções do lado da oferta disponíveis ao governo e integrando
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com gerenciamento do lado da demanda, a estrutura e a direção podem

da economia britânica seja fundamentalmente reformulada; e estabelecemos alguns dos

as maneiras pelas quais isso pode ser alcançado.

Os objetivos da estratégia industrial

Na maioria dos países desenvolvidos, a estratégia industrial tem sido familiar

e característica de longa data da política econômica. 2 Mas depois da década de 1970, em

no Reino Unido, foi largamente abandonada como uma abordagem explícita. Desde o

Crise financeira de 2007–8, os sucessivos governos adotaram uma nova

interesse. Mas ainda há uma discussão considerável sobre o que deveria

fazer e até onde deve ir. 3

Definimos estratégia industrial como a coordenação orientada a propósitos

pelo estado de suas políticas econômicas do lado da oferta. 4 O 'lado da oferta'

refere-se à capacidade produtiva da economia e às condições de mercado

em que investimentos e produção ocorrem. Estratégia industrial

portanto, engloba uma série de áreas políticas familiares, como

infraestrutura, habilidades, gastos com P&D, planejamento do uso da terra, competição,

tributação das empresas, desenvolvimento econômico regional e promoção de exportações

ção. Todas essas áreas de política fornecem meios pelos quais o Estado busca

aumentar a produtividade e a produtividade dos negócios, melhorando as condições

em que o setor privado investe (muitas dessas áreas de política são

devolução às nações do Reino Unido). Mas a estratégia industrial implica mais
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do que apenas a soma ou listagem dessas políticas. Deve significar o seu total
coordenação , visando um conjunto claro de objetivos ou propósitos, e de

direção particular.

Está claro que hoje no Reino Unido o objetivo geral deve

mudar a estrutura da economia para enfrentar seus principais problemas

nessas. A estratégia industrial deve ter como objetivo fortalecer e
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expandindo os setores inovadores e exportadores do Reino Unido,

ductivity em toda a economia e reequilibrando sua desigualdade

geografia econômica. Pode também desempenhar um papel vital na redução da economia

impactos ambientais da empresa.

Até agora, a estratégia industrial tendia a se concentrar apenas no

primeiro, direcionado quase exclusivamente a setores na fronteira da

inovação tecnológica e mercados globais, como ciências da vida,

setor automotivo e aeroespacial. Há uma lógica nesse estreito

abordagem: são as empresas que realizam a maioria dos países

pesquisa e desenvolvimento da try e fornece muitas de suas exportações. Eles

são também o eleitorado mais fácil de atingir, pois são relativamente poucos

organizado e bem organizado para receber ofertas de apoio governamental.

Mas, embora fomentar a inovação nesses setores seja um objetivo essencial,

estratégia industrial - precisamos de um número maior de líderes mundiais

empresas - os problemas estruturais do Reino Unido exigem que ele faça mais do que isso.

Primeiro, como observado no capítulo 3, a diversidade , assim como a quantidade,

do que produzimos diminuiu. 5 O Reino Unido revelou uma “comparação”

vantagem competitiva 'em vários setores de serviços, incluindo seguros,

finanças e comunicações, mas em poucas indústrias de manufatura,

e nossa diversidade de exportação reduziu significativamente desde 2007. 6 One

A conseqüência disso é que as cadeias de suprimentos domésticas do Reino Unido são fracas,

tornando-nos mais dependentes de insumos importados do que

países. Portanto, um objetivo-chave da estratégia industrial deve ser diversificar

número e alcance dos setores exportadores do Reino Unido, bem como

portar nossos pontos fortes existentes. Para conseguir isso, deve haver uma forte

foco na negociabilidade como a principal característica, o que por sua vez levará a uma

maior ênfase na fabricação. Essa é a estratégia que chamamos

'nova industrialização'.

Como discutimos no capítulo 3, a criação de alta tecnologia regionalmente distinta

agrupamentos em todo o país serão a chave para isso. O Reino Unido já tem
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fortes grupos em áreas como saúde e ciências da vida em Manchester,

indústria automotiva em West Midlands, fabricantes avançados

em Sheffield, e o principal cluster de Cambridge se concentrou em

software, eletrônica e biotecnologia. 7 Um objetivo-chave da indústria

A estratégia deve ser a de impulsionar o desenvolvimento e a expansão do

aglomerados menores e nascentes que existem em torno de muitos dos

universidades de pesquisa. 8 Como também observamos no capítulo 3, o Reino Unido
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problema de produtividade não está principalmente entre suas empresas líderes

e setores. Entre os 5% principais das empresas (medido pelo GVA

por trabalhador), a produtividade vem aumentando desde 2011. 9 É a quantidade

qualidade, diversidade e escala dessas empresas, e não sua produtividade,

qual é o problema para a economia do Reino Unido. Não temos um número suficiente

número ou variedade deles, e eles precisam ser apoiados para aumentar

e melhor acesso aos mercados mundiais.

Segundo, o problema de produtividade do Reino Unido só pode ser resolvido

melhorando a maneira como a maioria das empresas opera. Está entre

empresas no que caracterizamos como a 'economia cotidiana' que

produtividade é menor do que a maioria dos nossos vizinhos europeus e onde

o crescimento da produtividade parou. Estas são as empresas que produzem o

bens e serviços excepcionais que compõem uma grande proporção

das transações rotineiras da vida econômica. Elevando a produtividade em

esses setores (como varejo e atacado, hotelaria e turismo,

assistência social, alimentos e bebidas e fabricação leve) exigirá a

difusão mais rápida de novas tecnologias, incluindo automação: deixar

máquinas e software assumem uma parcela cada vez maior de tarefas, permitindo

realocação de trabalhadores para progressivamente mais produtivos

Atividades.

Terceiro, focar na inovação sem reconhecer o espaço

distribuição de riscos de atividade perpetuando a considerável

desequilíbrios gráficos. Como observamos no capítulo 15, ganhos e condições de vida
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os padrões variam substancialmente por região e país do Reino Unido. Para

Para reduzir esses desequilíbrios, a estratégia industrial deve ter um forte

dimensão.

Integrando demanda e oferta

Se o objetivo é mudar a estrutura da economia, concentrando-se em

as políticas do lado da oferta por si só não serão suficientes. Intervenções do lado da oferta

devem ser integradas à demanda. Existem três maneiras de isso precisar

ser feito.

Primeiro, a política fiscal precisa trabalhar com, e não contra, as estratégias industriais.

egy. Não faz sentido adotar políticas do lado da oferta para incentivar

empresas a investir e, ao mesmo tempo, suprir a demanda

economia por meio de política fiscal contracionista. O investimento empresarial é

impulsionada pela demanda - sem ela, nenhuma política de oferta será

trabalhos. Então, como argumentamos no capítulo 10, o governo deve agora significar

aumentar significativamente o nível de investimento público além da atual

planos para aumentar o investimento do setor privado. Propomos que

cerca de £ 7,5 bilhões desse aumento devem ser direcionados para indústrias

própria estratégia até 2022. Ao fazer isso, o governo pode melhorar a

demanda e oferta da economia simultaneamente.

Segundo, a contratação pública deve funcionar em apoio à indústria

estratégia. A contratação por organizações do setor público representa um

fonte significativa de demanda: em 2015, totalizou £ 268 bilhões, ou 14 por

cento do PIB. 10 Por muitos anos, a ortodoxia na aquisição pública do Reino Unido

política de desenvolvimento era que não importava onde estavam os bens e serviços
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produzidos: eles devem ser comprados simplesmente pelo menor custo. Valor
por dinheiro (em oposição à minimização de custos) é um objetivo fundamental da

governo ao fazer escolhas de compras e empresas baseadas no Reino Unido

empresas não devem ser simplesmente favorecidas em relação aos concorrentes internacionais.
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No entanto, um papel fundamental da estratégia industrial deve ser o de ajudar os

as empresas se colocam na melhor posição possível para fornecer

os bens e serviços necessários para atender à demanda criada por

gastos e políticas públicas. Há toda razão para que os critérios

pelos quais os fornecedores são julgados devem incluir os potenciais

impactos, como aumento do emprego doméstico, que resultariam em

de adjudicar o contrato a uma empresa que o entregaria no Reino Unido.

O fortalecimento da Lei do Valor Social é um meio de fazer isso e é dis-

discutido no capítulo 8.

Terceiro, o governo tem um papel vital a desempenhar na condução da direção

bem como a taxa de investimento. Alguns dos mais bem sucedidos do mundo

estratégias de inovação governamentais completas foram 'orientadas para a missão',

focado na solução de grandes desafios societais e tecnológicos. 11

Os governos não podem apenas aumentar o investimento e estimular o PIB

crescimento; eles podem fazê-lo em campos que geram formas específicas de

valor público.

O governo já aceitou essa abordagem, anunciando

quatro 'grandes desafios' que deseja usar para impulsionar sua inovação

estratégia. 12 Estes têm como objetivo colocar o Reino Unido na vanguarda das atividades artificiais.

revolução de inteligência e dados; aproveitar o poder da inovação para

atender às necessidades de uma sociedade em envelhecimento; maximizar as vantagens para o Reino Unido

indústria da mudança global para o crescimento limpo; e se tornar um mundo

líder em moldar o futuro da mobilidade. Apoiamos fortemente este

aproximação; a tarefa agora é transformar esses objetivos amplos em mais específicos

e estratégias de inovação direcionadas.

Trata-se, em parte, de fornecer maior apoio à pesquisa e desenvolvimento e seus

comercialização. Mas também é sobre criar demanda por inovação

através de políticas públicas mais amplas. É a demanda do NHS por novos

soluções de saúde que ajudam a impulsionar os avanços nas tecnologias de saúde;

são metas ambientais que incentivam inovações em energias renováveis
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transporte de energia e baixo carbono. Então, através da estratégia industrial

“missões”, o governo tem uma oportunidade vital de integrar inovações

sua agenda política mais ampla, alcançando objetivos de valor público

enquanto simultaneamente fortalece a economia. Damos alguns

mais detalhes sobre como isso pode ser feito pela 'estratégia industrial verde'

capítulo 14.

Ampliando a estratégia industrial
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O governo fez um começo importante no desenvolvimento de um

estratégia industrial mais ativa. Mas acreditamos que isso agora precisa

para ser ampliado. Nossa proposta é, portanto, uma expansão e

estratégia industrial orientada para a missão, focada em alcançar

crescimento liderado pelo setor, com o objetivo de diversificar nossa base industrial,

aumentando as exportações, aumentando a produtividade e abordando questões regionais

desequilíbrios.

Como o objetivo da estratégia industrial é remodelar a economia -

com a implantação de investimentos públicos significativos - é essencial

que é desenvolvido de forma aberta e transparente. Regras claras são

necessário garantir que as instituições governamentais não sejam capturadas

interesses adquiridos. No capítulo 4, descrevemos a necessidade de uma parceria

abordagem à formulação de políticas econômicas. Isso significa que as estratégias industriais

devem ser desenvolvidos de forma colaborativa, envolvendo negócios e

sindicatos em conselhos setoriais e, em nível subnacional, os

nações e regiões inglesas e autoridades locais combinadas. Para estabelecer

Para estabelecer uma estrutura duradoura para a organização da estratégia industrial,

propor que seja regido por uma nova Lei de Estratégia Industrial . Isso seria,

entre outras coisas, estabeleça metas e critérios claros para o apoio do Estado à

indústria e criar um Comitê de Estratégia Industrial independente para

fornecer supervisão e orientação.
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Um Banco Nacional de Investimento

A economia do Reino Unido precisa de mais investimentos em áreas-chave, especialmente

infraestrutura, inovação e desenvolvimento de negócios, e precisa

o dinheiro a ser espalhado por todo o país, em vez de concentrado

no sudeste. Mas é claro que isso não vai acontecer por si só

próprio. Como discutimos no capítulo 11, o setor financeiro não está investindo

suficientemente, particularmente em áreas que precisam de capital de longo prazo para pacientes:

em parte devido à falta de demanda, em parte devido à sua orientação para

retornos de curto prazo e, em parte, porque infraestrutura e inovação

os projetos geralmente apresentam um nível inaceitável de risco de investimento.

Co-investimento - o setor público e privado que investe em projetos

juntos - é uma abordagem familiar em infraestrutura. Tanto o europeu

Investment Bank (BEI) e o próprio Green Investment Bank do Reino Unido

(GIB) foram pioneiros em co-investimento, usando conhecimento especializado

e compartilhamento de riscos para alavancar capital privado adicional onde

caso contrário, não investimos. 13 O British Business Bank e Innovate

O Reino Unido também usa fundos públicos para alavancar capital privado para pequenas e

médias empresas (PME). Com o Reino Unido prestes a deixar o BEI,

tendo sido vendido o GIB, existe agora um forte argumento para o estabelecimento

um banco público de investimento, segundo o modelo de sucesso

KfW na Alemanha e modelos comparáveis   em outros países. 14

Os bancos públicos de investimento têm três vantagens principais. Com restrição

mandatos de investimento, eles podem desenvolver o conhecimento especializado em suas

campos escolhidos, que a maioria dos investidores privados não possui. 15 eles

portanto, pode descobrir, ajudar a desenvolver e conduzir a devida diligência

projetos que o setor privado não faria e, por sua vez, podem

financiamento privado que de outra forma não fluiria. Segundo, o apoio
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governo dá a um banco público de investimento em circunstâncias normais

garante uma classificação de crédito forte, permitindo empréstimos mais baratos - e

Page 115

95

REPARAR A ECONOMIA ATRAVÉS DA ESTRATÉGIA INDUSTRIAL

por sua vez, emprestam a um custo menor - do que outros investidores. Terceiro, um público

banco de investimento pode cobrir alguns dos riscos do projeto que

os investidores relutam em cobrir, principalmente os riscos das políticas. Onde projetos

dependem de políticas governamentais estáveis, principalmente em infraestrutura,

é altamente atraente para investidores privados saber que o governo

efetivamente tem alguma 'pele no jogo' financeira que fará política

mudar menos provável. 16

Operando dessa maneira, o KfW tem desempenhado um papel importante

Desenvolvimento econômico da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial, e

o BEI tem desempenhado um papel comparável em toda a UE desde a sua

fundação em 1958. 17 O GIB do Reino Unido foi um sucesso notável antes

sua venda, emprestando £ 3,4 bilhões em quatro anos em mais de 100 fontes renováveis

energia e projetos relacionados, no valor de US $ 12 bilhões. 18 nos últimos

três anos, o GIB relatou uma taxa de retorno prevista no nível do projeto de

cerca de 10% ao longo da vida útil de seus investimentos.

Por isso, propomos que o governo estabeleça um Plano Nacional

Banco de Investimentos (NIB) . Esta nova instituição deve receber um

data para investir em infraestrutura, inovação e crescimento dos negócios, e

ao longo do tempo deve se tornar o principal mecanismo através do qual

o governo gasta em estratégia industrial. Deveria ter o objetivo de

'aglomeração' de investimentos privados em projetos que ajudam a diversificar nossa

setores de inovação e exportação, que aumentam a produtividade e

competitividade da economia como um todo e que reequilibram a

economia geograficamente. Deve priorizar o investimento nas empresas

e setores voltados para as exportações, principalmente as localizadas em

os aglomerados industriais que propomos.

O governo escocês já decidiu estabelecer uma separação

taxa de investimento do Scottish National Investment Bank, que planeja capitalizar

US $ 2 bilhões nos próximos dez anos, e há um Desenvolvimento

Banco do país de Gales. 19 Abordar os desequilíbrios regionais na disponibilidade e
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alocação financeira, acreditamos que o NIB deve ter divisões específicas

na Irlanda do Norte e nas regiões da Inglaterra, com técnicos especializados

datas para investir nessas economias e responsabilidade perante os

governo e aos executivos regionais que propomos no capítulo 15.

Há boas evidências do valor do investimento regional e local

bancos; 20 nossa opinião é que as divisões regionais apoiadas por um equilíbrio nacional

Uma folha de cálculo capaz de agrupar riscos será (pelo menos inicialmente) a mais eficaz

aproximação.

O NIB deve ser capitalizado tanto pelo financiamento direto do governo

governo e empréstimos do mercado de capitais. Em termos de escala,
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a maioria dos bancos estatais de investimento em todo o mundo é capitalizada

tamanho equivalente a entre 0,9% e 1,6% do PIB. 21 nós

propõe, portanto, que o NIB seja capitalizado inicialmente

em cerca de £ 20 bilhões (equivalente a cerca de 1% do PIB) em 2017

Termos. Com um índice de alavancagem (baseado na experiência internacional) de

entre 2,5 e dez vezes seu capital, isso significaria empréstimos totais do NIB

entre £ 50 bilhões e £ 200 bilhões.

Juntamente com suas principais atividades de empréstimo, o Banco Nacional de Investimento

deve ter uma variedade de outros instrumentos de financiamento.

Primeiro, propomos que o NIB seja capaz de fornecer equidade

financiamento, particularmente para inovação . Nos últimos 30 anos, vários

bancos de investimento público em todo o mundo - inclusive na Finlândia,

Israel e Brasil - adotaram um modelo de 'capital de risco', em

que financiam empresas por meio de ações e dívidas. Isso permite

para compartilhar o sucesso das empresas que apoiam e tem

gerou retornos financeiros significativos. 22 Adotando essa abordagem no

O Reino Unido permitiria que o contribuinte compartilhasse as recompensas e as

riscos de inovação.

Segundo, o NIB pode precisar oferecer incentivos para incentivar startups

aceitar uma oferta de financiamento de ações em vez de um empréstimo, pois efetivamente
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significa vender uma participação em seus negócios. 23 Poderia fazer isso enfrentando um

das maiores barreiras enfrentadas pelas empresas iniciantes entre empresas

decolar: a falta de um histórico, o que torna arriscado para

primeiros clientes a trabalhar com eles como fornecedor. 24 Portanto, recomendamos

recomendo que o NIB ofereça a startups inovadoras uma garantia de 'primeiro cliente'

que pode arriscar para outras empresas a decisão de se tornar um de seus

primeiros clientes .

Terceiro, o pagamento imediato é essencial para as PME, pois muitas empresas lutam

para sobreviver aos problemas de fluxo de caixa que os pagamentos em atraso criam. Ainda assim

ação governamental concertada, 12% das PME ainda precisam esperar

90 dias ou mais para ser pago sob as condições de pagamento de seus clientes. 25

O fatoração comercial é oneroso para as empresas: normalmente varia de 0,5 a 5

por cento do valor da fatura para cada período de 30 dias necessário (um

taxa de 3% é equivalente a 38% da TAEG). 26 Portanto, nós

recomendar o NIB cria uma Agência Nacional de Factoring para ajudar as PME

melhorar seu fluxo de caixa a baixo custo . Ao fazer isso em nível nacional, e

combinando o risco, deve ser possível reduzir o preço sub-

substancialmente. Além disso, permitiria identificar empresas pagadoras em atraso

e remédios procurados.

Do indireto ao apoio direto à inovação

Em termos financeiros, a atual política de inovação é dominada pela fiscalidade

incentivos através do sistema tributário. Apoio financeiro direto através de

subvenções ou empréstimos governamentais vem em grande parte do orçamento para

Innovate UK, a agência especializada (sob o UK Research and

Guarda-chuva da inovação) responsável pela entrega das

estratégia de inovação. No total, o orçamento anual da Innovate UK chega a
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cerca de 0,5 bilhões de libras por ano. 27 No entanto, isso se compara a um gasto esperado
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em 2017-18, de mais de £ 3,9 bilhões em benefícios fiscais sobre o imposto sobre as sociedades,

através de créditos fiscais de P&D e do sistema 'patent box'. 28.

A evidência sugere que nenhum desses mecanismos indiretos de suporte

os mecanismos do sistema tributário são eficazes para expandir e diversificar

a base de negócios inovadores do Reino Unido. Ambas as políticas predominantemente

canalizar fundos para grandes empresas estabelecidas - que são as menos

propensos a desenvolver novas áreas de inovação 29 - em vez de novas e

empresas menores. Em 2014-15, mais de 800 empresas fizeram uso da patente

sistema de caixas, mas 95% de todo o alívio reivindicado foi para os 305 maiores

empresas. 30 Ao mesmo tempo, uma revisão da Her Majesty's Revenue and

A Alfândega (HMRC) dos créditos fiscais de P&D constatou que, em 2012–13, 80 por

cento de todos os gastos elegíveis para alívio vieram de grandes empresas, em vez de

PME, com uma concentração particular no setor farmacêutico. 31

O sistema de crédito tributário para P&D tem um problema particular de porte bruto -

subsidiar investimentos que teriam ocorrido de qualquer maneira. Usando o

métodos econométricos aplicados por uma revisão recente do Departamento Irlandês

Financiamento de seu próprio sistema de P&D, 32 pesquisas realizadas para

a Comissão estimou a perda de peso morto no crédito tributário britânico para pesquisa e desenvolvimento

sistema. Os resultados sugerem que entre 71 e 74% dos impostos sobre P&D

os créditos são de porte bruto, a um custo anual de 1,8 a 1,9 bilhão de libras. 33

A caixa de patentes é um benefício fiscal que permite às empresas aplicar uma taxa mais baixa

taxa do imposto sobre as sociedades aos lucros auferidos com invenções patenteadas.

Amplamente adotados em toda a Europa, os esquemas de caixas de patentes geralmente são

considerada uma maneira mal direcionada de estimular a inovação. 34 Patente

royalties são uma forma de renda passiva que pode ser facilmente movida

de um país para outro. Portanto, na prática, os esquemas de caixas de patentes têm

foi introduzido em grande parte como uma forma de concorrência tributária - ou como defesa

contra onde foram introduzidos nos países vizinhos.

Atualmente, existem 14 países da UE com esquemas de caixas de patentes,

eliminando ativamente seu valor para qualquer país.
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Por outro lado, as despesas diretas direcionadas do governo em inovação

A inovação através do Innovate UK parece representar um valor muito melhor

por dinheiro. Através de seus vários fundos de desafio, subsídios competitivos

programas e apoio a 'Catapultas' e outras pesquisas e inovações

centros de inovação, a Innovate UK vem desenvolvendo uma forte variedade de

estratégias de inovação que possam melhorar o número e a escala de exportações

empresas. 35 Portanto, propomos que o governo mude a maior parte

de seus gastos de intervenções diretas indiretas para direcionadas para apoiar

inovação em empresas e setores exportadores. Isso deve envolver a

eliminação gradual e eventual abolição dos créditos fiscais de P&D, exceto para

Pequenas e médias empresas com menos de sete anos de idade, e

abolição da caixa de patente. O dinheiro liberado deve ser canalizado
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no financiamento da inovação através do Innovate UK e do National

Banco de investimento. A eliminação gradual dos regimes deve ser gradual,

com o ritmo da mudança sensível às tendências da economia, a fim de

dar às empresas tempo para se adaptarem de uma maneira que não ponha em risco empregos e

resultado. O encerramento do sistema de caixas de patentes seria idealmente

em colaboração com outros países europeus que tenham

adotaram esquemas semelhantes.

Aumentando a produtividade em toda a economia

Aumentar a produtividade em toda a economia do Reino Unido exigirá uma

foco sustentado nas principais causas de baixa produtividade no nível

da empresa. Isso inclui maus níveis e práticas de gerenciamento;

a lenta adoção de novas tecnologias, incluindo a tecnologia digital

gies; e o design deficiente de empregos e o uso de habilidades da força de trabalho. 36 Muitos

As PME não sabem que são menos produtivas do que poderiam

ser, e não buscar fontes tradicionais de consultoria de negócios e
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Apoio, suporte. 37 Acreditamos, portanto, que a estratégia industrial precisa adotar uma nova

aproximação.

Por isso, propomos o estabelecimento de uma nova parceria social.

navio, Productivity UK, para se concentrar no aumento da produtividade no

economia cotidiana . Isso seria governado por um conselho, incluindo

representantes do governo, empresas, sindicatos, órgãos públicos

empresas do setor, educação continuada e empresas acadêmicas

escolas de educação. Sua missão seria aumentar a produtividade no nível da empresa

em toda a economia, fornecendo serviços de consultoria e apoio, e

quando apropriado, doações diretas e empréstimos a empresas para permitir

investir em inovação tecnológica, organizacional e de marketing

desenvolvimento, melhor design de tarefas e gerenciamento e força de trabalho

Treinamento.

Esses serviços precisariam ser fornecidos tanto geograficamente quanto

setorialmente. Então, na prática, veríamos o Productivity UK operando

instituições descentralizadas separadas na Escócia, País de Gales e Norte

Irlanda; e na Inglaterra, trabalhando através de autoridades combinadas (ver

capítulo 15). Em setores-chave, o Productivity UK trabalharia com

setores setoriais, que discutiremos abaixo. Dada a centralidade de

habilidades a esta agenda, poderia incorporar programas atuais destinados a

na coordenação do desenvolvimento de habilidades e treinamento vocacional, incluindo

Instituto de Aprendizagem. Prevemos inicialmente Productivity UK

com um orçamento anual de cerca de £ 100 milhões.

Parte do trabalho que o novo órgão realizaria foi pioneiro

desenvolvido por uma nova organização liderada por negócios, a Be the Business. 38 até

uma variedade de métodos de divulgação, está ajudando a aumentar a conscientização dos negócios

potencial do aumento da produtividade; criou um

plataforma digital que as empresas podem usar para medir e comparar seus

produtividade contra outras empresas em seus setores; e está pilotando novo

métodos para levar as empresas a adotar novas práticas de gerenciamento,
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tecnologias e habilidades. Embora ainda em pequena escala, seus primeiros resultados

são encorajadores. Portanto, consideraríamos o Be the Business se tornando

um parceiro central do setor privado da Productivity UK e uma fonte importante de

inovação e boas práticas no campo.

Automação gerenciada

A adoção das tecnologias existentes é vital para aumentar a produtividade

da economia cotidiana. No entanto, como discutimos no capítulo 3, apesar da

retórica sobre 'a ascensão dos robôs', a realidade é que o Reino Unido está adotando

automatizar tecnologias em um ritmo relativamente lento, ficando para trás

economias europeias mais avançadas. 39 O Reino Unido possui apenas 71 unidades de robôs

para cada 10.000 funcionários do setor de manufatura, em comparação com 303

no Japão, 309 na Alemanha e 631 na Coréia do Sul. 40.

Três quartos das melhorias potenciais de produtividade relacionadas a

A automação vem da adoção mais ampla das melhores práticas e

tecnologias, à medida que as empresas alcançam os líderes do setor. Apenas um quarto

é proveniente de inovações tecnológicas, operacionais e de negócios que vão

além das melhores práticas e forçar a fronteira do potencial mundial do PIB

especialmente. 41 Isso significa que acelerar a adoção de tecnologias poderia

provar transformador. Se o crescimento da produtividade das empresas no segundo,

o terceiro e quarto quartis poderiam ser aumentados para combinar com a produtividade

crescimento do quartil acima, proporcionaria um impulso para agregar

produtividade de cerca de 13%, levando o Reino Unido a 90-95 por cento

cento dos níveis alemão e francês. 42.

Portanto, propomos que o Productivity UK tenha um objetivo central

de acelerar a 'automação gerenciada' e a difusão do digital

tecnologias em toda a economia. O seu objectivo seria ajudar as PME a

especial para entender o potencial de aumento de produtividade de novas

tecnologias e acelerar sua introdução, através de informações
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e serviços de consultoria e doações e empréstimos para investimento. Isso seria

ser feito juntamente com sua ampla educação e consultoria em gestão

serviços e suporte ao treinamento de habilidades. Isso seria feito em estreita

cooperação com sindicatos, juntamente com os processos de

negociação que discutimos no capítulo 7.

Isso é importante, porque acelerar a automação acelerará

a taxa na qual a demanda por habilidades muda. Algumas tarefas exigirão

muito menos contribuição humana, enquanto novas tarefas e empregos serão criados. isto

Portanto, é essencial que a força de trabalho seja capaz de se adaptar a esses

mudanças na demanda por mão de obra - e isso não é algo que o mercado

entregará por conta própria. O processo de automação gerenciada deve

portanto, inclua um compromisso de apoiar os trabalhadores deslocados

pelas tecnologias digitais. Por isso, propomos que o governo
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introduzir um 'Fundo de Deslocamento Tecnológico' para apoiar os trabalhadores
colocado pela tecnologia para ser reciclado e apoiado de volta ao trabalho

mercado. Sob a égide da Productivity UK, esse fundo proporcionaria

empresas, sindicatos, conselhos setoriais e organizações locais e

governos com recursos para identificar empregos em risco e treinamento de habilidades

pacotes para os trabalhadores afetados.

Criando uma força de trabalho qualificada

Os sistemas de habilidades em todo o Reino Unido não responderam bem ao

natureza mutável da economia, uma falha de política que ajudou a

criar desequilíbrios setoriais, desemprego estrutural e grandes

variações gráficas na qualidade e quantidade de empregos disponíveis. 43

O problema é tanto da demanda quanto da oferta. No lado da demanda,

os empregadores não investem o suficiente em treinamento e muitos não usam o

habilidades de suas forças de trabalho efetivamente. Totalmente um terço dos funcionários adultos

No Reino Unido, estima-se que tenha uma qualificação excessiva para o seu trabalho, o mais alto
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proporção na UE. 44 No lado da oferta, treinamento de habilidades, particularmente

na Inglaterra, geralmente é de baixa qualidade e não fornece força de trabalho

ou negócios com as habilidades especializadas mais necessárias. 45

Para ajudar a elevar os níveis de habilidades, principalmente entre os jovens,

o governo do Reino Unido introduziu uma taxa de aprendizagem, uma taxa

empregadores de grande porte (aqueles com salário superior a 3 milhões de libras), o que

entra em um fundo do qual eles podem sacar para pagar por aprendizes

navios na Inglaterra, com financiamento usado pelos governos desconcentrados em

Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales para financiar o fornecimento de habilidades existentes.

Mas as primeiras indicações são de que não funcionou bem. Empresas

reclamar que é excessivamente burocrático e inflexível. Na Inglaterra,

parece ter resultado no inverso de seu objetivo, com mais de

um declínio de 70% no aprendizado começa no primeiro trimestre após

introdução da cobrança. 46 Até agora, apenas 108 milhões de libras esterlinas dos 1,39 bilhões de libras esterlinas

pagas no fundo foram retiradas pelas empresas. 47

Acreditamos que focar o financiamento de habilidades apenas em estágios

não será suficiente para provocar uma mudança radical no investimento em habilidades

necessidades da força de trabalho. A aprendizagem é importante, mas as empresas

precisa ser capaz de implantar fundos para uma ampla gama de abordagens para

desenvolver as habilidades de sua força de trabalho. Propomos, portanto, que o

A taxa atual de aprendizagem é abolida e substituída por uma

e cobrança de habilidades '. Isso seria resgatável pelas empresas participantes

para uma ampla gama de iniciativas destinadas a aumentar a produtividade através de

treinamento de habilidades e organização do local de trabalho, incluindo, entre outros,

para, aprendizagens. Se cobrado 1% para os empregadores com 250

funcionários ou mais, isso levantaria £ 5 bilhões. Como agora, o financiamento deve

continuam a ser devolvidos para a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. No

Na Inglaterra, um quarto dos fundos de contribuição deve ser destinado a

fundos de habilidades para as autoridades combinadas investirem em treinamento de alta qualidade,

em associação com conselhos setoriais.

Salvando sua captura...



25/10/2019 Sem título

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 78/220

Page 124

PARTE II: NOSSO PLANO DE 10 PARTES

104

Esses conselhos podem ajudar a elevar os padrões e espalhar as melhores

prática e, ao fazê-lo, aumentar a demanda por habilidades. Atualmente, um

A rede de 21 conselhos de habilidades do setor cobre 550.000 empregadores, 90 por

funcionários e uma variedade de setores, do varejo e assistência a

gestão da terra e energia nuclear. 48 Mas seu financiamento é limitado,

e muitos não têm capacidade para desempenhar seu papel de maneira eficaz, com limitação

participação das PME. 49 Eles também são liderados por empregadores, limitando

sua capacidade de se envolver com a força de trabalho. Com mais recursos com

para se envolver com as empresas, e com um mandato ampliado,

Acreditamos que essas organizações poderiam assumir um papel central na condução

aumentar os níveis de habilidades e a produtividade em todo o país. Por isso

Recomendamos que uma parte da taxa atual de aprendizagem compreenda

Os gastos vão para a expansão e a obtenção de recursos para os conselhos setoriais aprimorados .

Os conselhos que recebem fundos do governo devem ser obrigados a adotar uma

modelo de parceria, envolvendo sindicatos em sua governança e

elaboração de políticas.

Ao mesmo tempo, há uma importante oportunidade de dar aos trabalhadores

um meio melhor de aumentar a aceitação do treinamento de habilidades, dando-lhes

mais autonomia. Portanto, recomendamos a introdução de Personal

Créditos de treinamento, para fornecer trabalhadores mal remunerados e adultos desempregados

com até £ 700 por ano para investir em suas próprias habilidades .

Um 'padrão de bons empregos'

Agora, existem muitas evidências de que mudar a maneira como os empregos

configurados podem ajudar a melhorar a produtividade, os ganhos e as oportunidades de trabalho

isfaction. 50 Vários países têm iniciativas que visam especificamente

para ajudar os empregadores a melhorar a qualidade dos empregos através de melhores empregos

design e inovação no local de trabalho. Estes incluem a Escócia, que tem

foi pioneiro nesse trabalho por meio de sua Convenção de Trabalho Justo, um
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parceria entre governo, empresas e sindicatos. 51 Vemos ótimos

potencial na difusão mais ampla dessa idéia.

Portanto, propomos que o governo do Reino Unido estabeleça um 'bom emprego

padrão "para a Inglaterra (com potencial para equivalentes desconcentrados em

País de Gales e Irlanda do Norte), com o objetivo de incentivar um melhor projeto de emprego.

Esse seria um conjunto de diretrizes para os empregadores - e para os funcionários

e sindicatos - na criação de empregos de alta qualidade. Como na Escócia,

isso poderia ser uma iniciativa totalmente voluntária. Mas também há potencial

Utilizar a política de contratos públicos para incentivar a aceitação pelos empregadores;

tornar a acreditação sob um padrão de bons empregos um requisito para

empresas que entregam certos contratos públicos.

Repensando o sistema de imigração

Na opinião da Comissão, o sistema de imigração do Reino Unido deve ser
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projetado para promover a dignidade humana, prosperidade e justiça,

do que usar reduções na migração líquida como a definição de sucesso.

Por isso, propomos a adoção de uma nova estrutura de imigração

visando apoiar a estratégia econômica do Reino Unido, bem como a vitalidade

e coesão de nossas comunidades e a dignidade dos migrantes.

Apresentamos seis propostas específicas de reforma: 52

• Substitua a meta de migração líquida por uma Imigração anual

Estrutura composta por destinos separados para diferentes tipos

de migração. Isso garantiria que o Reino Unido permanecesse aberto a

tipos de imigração que ajudam a promover o crescimento e

competitividade, como a dos trabalhadores altamente qualificados.

• Dar às nações descentralizadas mais controle sobre sua própria imigração

regras de integração. Isso proporcionaria um sistema mais justo, permitindo que o
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nível e tipo de imigração a ser adaptado às necessidades geográficas

potencialmente, e potencialmente ajudar a fechar

desequilíbrios. No devido tempo, isso poderia ser estendido ao

executivos econômicos regionais que propusemos para a Inglaterra.

• Lançar um visto de talento global. Isso permitiria ao Reino Unido

recrutar ativamente os melhores talentos globais em setores críticos para conduzir

inovação para a frente.

• Introduzir um esquema de patrocinador confiável para os empregadores que procuram

para patrocinar migrantes qualificados. Empregadores que se qualificam porque

eles podem demonstrar que são empregadores responsáveis   e

investir na força de trabalho do Reino Unido deve ter vantagens significativas

no sistema de vistos.

• Introduzir um novo esquema, semelhante aos pós-graduados anteriores

internacional, para aproveitar a oportunidade

para a promoção comercial oferecida pelas diásporas e internacionais

estudantes no Reino Unido.

• Redobrar o investimento em integração para garantir

os migrantes podem dar uma contribuição econômica completa e usar o

caminho para a liquidação como forma de incentivar a integração e

contribuição.

Dessa maneira, acreditamos que a estratégia industrial tem o potencial de

remodelar a economia para alcançar maior prosperidade e justiça

em todas as partes do país.
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garantir bons salários, bons empregos
e boas vidas

O trabalho molda nossas vidas. Ela influencia como os indivíduos se vêem

sociedade e se eles acreditam que o sistema econômico está funcionando.

A natureza do trabalho - horário, remuneração e qualidade - é, portanto, central

para uma economia justa e próspera. Um bom trabalho fornece às pessoas

renda decente e padrão de vida, cria dignidade pessoal ao

capacitar as pessoas a sustentar a si mesmas e suas famílias e dá

pessoas um senso de propósito e contribuição para a sociedade.

Aparentemente, o mercado de trabalho do Reino Unido parece estar realizando

fortemente: há quase 2,7 milhões a mais de pessoas empregadas

hoje do que dez anos atrás. 1 Mas os números das manchetes mascaram vários problemas

problemas: muitas pessoas experimentam baixos salários e rendas estagnadas,

más condições, insegurança, acesso desigual e muito pouco tempo para

compromissos com a família e a comunidade. Neste capítulo, examinamos

natureza e causas desses problemas e propor uma série de medidas

formas através das quais eles podem ser abordados.

Um mercado de trabalho dividido

Muitas pessoas têm empregos estáveis   e seguros, oferecendo autonomia e flexibilidade.

flexibilidade, salário decente e trabalho satisfatório. As pessoas no topo continuam a fazer

bem. O Reino Unido tem algumas das pessoas mais qualificadas do mundo fazendo
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alguns dos trabalhos mais interessantes e estimulantes. Nos principais setores

ciências da vida, serviços financeiros, indústrias criativas e

fabricação avançada e em profissões prósperas, como

cine, direito, contabilidade e serviço público, a economia do Reino Unido gera

bons empregos com bons salários.

Mas para muitos outros, o mercado de trabalho não está funcionando bem. Real

os ganhos médios dos funcionários ainda estão 2 a 3 por cento abaixo dos

2 , e apenas se prevê recuperar ao seu pico pré-crise no período

meio da próxima década. 3 O declínio dos salários reais do Reino Unido entre 2007

e 2016 foi o maior de todos os países desenvolvidos, exceto a Grécia,

México e Portugal. 4 A introdução de salários mínimos mais altos

teve um impacto bem-vindo nos trabalhadores mais mal pagos, mas o crescimento

ridade e uso de contratos fora do padrão significa que os ganhos ainda podem ser baixos

mesmo quando as pessoas são pagas acima do salário mínimo.

Quase um quinto de todos os funcionários tem salários baixos, definidos como abaixo de dois

terços da taxa horária média. 5 Destes, a maioria (61%)
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são mulheres. Nas East Midlands, West Midlands e Yorkshire e
Humber, 27 por cento dos empregados são pagos abaixo da vida voluntária

salário, comparado a 19 por cento no Sudeste e 20 por cento em

Londres e Escócia. 6 Salários baixos significam que o trabalho não é mais uma relação

saída da pobreza: dois terços das pessoas que vivem na pobreza estão

uma família onde alguém está no trabalho, 7 e entre 2004 e 2014,

apenas uma em cada quatro pessoas mal remuneradas deixou de receber baixos salários. 8

No início de 2018, a taxa de desemprego no Reino Unido era de 4,2%,

uma baixa de 42 anos. 9 Mas esse número oculta grandes informações subjacentes

discrepâncias. Em algumas áreas industriais anteriores, o nível de 'desemprego real'

estima-se que seja tão alto quanto 10%, quando as pessoas

que estão inativos, mas gostariam de trabalhar, são levados em consideração. este

compara com taxas de 2 a 3% em grande parte do sul e leste

Inglaterra. 10 Cerca de 8% dos trabalhadores britânicos estão 'subempregados',
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isto é, querer trabalhar mais horas do que o empregador está disposto a

ofereça-os. 11

A insegurança no mercado de trabalho aumentou dramaticamente ao longo dos

última década: estima-se que 3,2 milhões de pessoas estejam inseguras

trabalho temporário, trabalho autônomo mal remunerado ou trabalho

em um contrato de zero horas. 12 O uso de tais contratos cresceu pré-

cipitously nos últimos anos, de modo que agora mais de 900.000 pessoas

são empregados dessa maneira - de apenas 168.000 em 2010. 13 É indicativo

de um mercado de trabalho que transferiu o risco de empregadores para indivíduos.

Outras formas são vários tipos de contratos não padronizados, trabalho 'gig',

'trabalho autônomo falso' e trabalho de agência. Maior flexibilidade permitiu

empregadores a criar mais empregos, mas reverteu os ganhos de renda e

proteções garantidas durante grande parte do século anterior. Enquanto discutimos

no capítulo 3, isso quase certamente contribuiu para a paralisação do Reino Unido

crescimento da produtividade também.

Observando como o trabalho se encaixa em nossas vidas, uma 'crise do tempo' moderna

também surge no mercado de trabalho, de cima para baixo. Trabalhos

pode fornecer uma renda com a qual desfrutar a vida e cuidar da família,

mas longas horas de trabalho minam esses objetivos. Nossa economia e

sistemas de bem-estar social são cada vez mais projetados para incentivar todos os adultos

em uma família para trabalhar, mas isso está coincidindo com o envelhecimento da população.

necessidade de mais cuidados. Desde 2010, houve 27 por cento

redução do número de pessoas que recebem fundos sociais financiados pelo Estado

cuidados, colocando mais encargos para os membros da família. 14 No Reino Unido,

trabalho não remunerado, realizado principalmente por mulheres, foi calculado em 2014

ter um valor total de 1,01 trilhão de libras, equivalente a aproximadamente

56% do PIB. 15  Aqueles com renda mais baixa também têm maior probabilidade de

faça trabalho não remunerado, 16 e isso cai desigualmente; Paquistanês e Bangladesh

é mais provável que as mulheres sejam sobrecarregadas com isso do que as mulheres de outros países.

etnias. 17
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Desde o final de 2014, mais pessoas queriam reduzir seus

horas pagas do que aumentá-las: um em cada dez no emprego gostaria

trabalhar menos horas. 18 Muitas vezes, esse trabalho adicional não é remunerado: em 2016, o

empregado médio realizava 7,7 horas de horas extras não remuneradas por semana,

setor público confiando mais nele do que no setor privado. Isso equivale

estimados em £ 33,6 bilhões em trabalho produtivo, mas não remunerado. 19

Mas isso não se traduz em melhores resultados econômicos: no Reino Unido, nós

trabalhe mais horas, menos produtivamente e para menor crescimento dos salários reais

do que a maioria das outras economias avançadas. 20

Em 2018, se você pode acessar os melhores trabalhos depende de um grande

extensão em que você mora, seu sexo, classe, idade, etnia e se

você tem uma deficiência. Oportunidades de emprego e a chance de progredir

através de uma carreira estão mais disponíveis nas grandes cidades, particularmente em Londres

e o sudeste. Contatos pessoais e se você pode pagar

realizar um estágio não remunerado ainda atuam como guardiões de muitos

profissões. 21 As mulheres ainda enfrentam uma lacuna de emprego e de remuneração,

em média 18,4% a menos que os homens; trabalho de meio período

que tendem a pagar menos por hora são predominantemente mantidas por mulheres. 22

Mulheres de Bangladesh e Paquistão são muito menos propensas a trabalhar

mulheres brancas e com maior probabilidade de estarem desempregados do que homens

dos mesmos grupos étnicos. 23 A deficiência também cria diferença em

resultados de emprego. Menos da metade das pessoas em idade ativa com

portadores de deficiência estão empregados, em comparação com quatro quintos das pessoas

deficiências. 24

De todas essas maneiras, o Reino Unido passou a ter um trabalho altamente dividido

mercado. Enquanto muitos se dão bem, existe um grupo muito grande de pessoas em seu

final agudo que carece de segurança, voz, tempo, previsibilidade, progressão

ou bom salário. Acreditamos que o mercado de trabalho do Reino Unido se perdeu -

proporcionando altas taxas de emprego, mas para muitas pessoas não é suficiente

das coisas que proporcionam uma vida boa.
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A mudança no poder de barganha

A estrutura do mercado de trabalho do Reino Unido mudou drasticamente

nos últimos 40 anos. Este período testemunhou o declínio dos pro-

produção, a mudança para uma economia de serviços e padrões de globalização

que aumentaram o movimento de pessoas, capital e produção.

Essas tendências levaram a grandes mudanças nos tipos de trabalho disponíveis.

Eles, em particular, esvaziaram muitos empregos de qualificação média, especialmente

principalmente em regiões que anteriormente tinham forte produção e

indústrias de mineração. 25

No coração dos salários estagnados do Reino Unido está o nosso fraco histórico de pro-

dutividade. A produtividade é a chave para gerar ganhos mais altos,

produção permite aos empregadores pagar mais aos trabalhadores. No entanto, a produtividade não é

o único fator que determina as condições de pagamento e de trabalho. Estes

dependem também do poder de barganha dos trabalhadores: a capacidade de empregar

garantir uma parte justa do sucesso de suas empresas. 26 E isso tem

esteve em declínio.

À medida que o mercado de trabalho do Reino Unido se tornou mais flexível, tornou-se
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mais difícil para muitos trabalhadores, particularmente em empregos menos qualificados, procurar
taxas salariais mais altas e melhores condições de trabalho. Muitos não têm a

segurança do emprego e da voz no local de trabalho, o que daria

eles a capacidade de negociar com seus empregadores. Em circunstâncias normais

seria de esperar que as altas taxas de emprego do Reino Unido

últimos anos levaria a ganhos médios mais altos, já que

os trabalhadores puderam oferecer seus salários. Mas a prevalência de menos segurança

o trabalho enfraqueceu ainda mais o poder relativo de barganha dos trabalhadores,

e aumentou o poder dos empregadores de usarem recursos disponíveis e baratos

trabalhadores, em vez de buscar melhorias de produtividade.

Isso foi exacerbado pelo declínio dos sindicatos no Reino Unido

economia. Existem extensas evidências de que a presença de sindicatos
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nos locais de trabalho ajuda a melhorar não apenas os salários, mas vários aspectos do trabalho

qualidade, do treinamento e do tempo de trabalho à segurança no emprego. 27 Portanto, é

É provável que o declínio da filiação sindical e a negociação coletiva

no Reino Unido nas últimas décadas contribuiu para o agravamento das condições

experienciadas por muitos trabalhadores.

Em 1979, cerca de metade de todos os funcionários eram membros de sindicatos;

hoje é menos de um em cada quatro. 28 O movimento sindical é agora altamente

concentrado no setor público. Indústrias inteiras praticamente não têm

presença sindical; apenas 2,9% dos trabalhadores em acomodações e

as atividades de food service, por exemplo, são membros do sindicato. É notável

que os trabalhadores que mais poderiam se beneficiar da filiação sindical - aqueles

pessoas mal qualificadas e pagas que têm menos poder no trabalho

mercado - são menos propensos a participar. 29 Ao mesmo tempo, o declínio da união

filiação e fragmentação de muitas indústrias levaram a

uma grande queda no número de locais de trabalho onde os sindicatos negociam

em nome de seus membros. Na década de 1970, a proporção de

trabalhadores abrangidos por acordos de negociação coletiva foi mais do que

70%. Hoje, são apenas 26%. O declínio no Reino Unido tem sido

o maior da OCDE. 30

O menor poder de barganha dos trabalhadores contribuiu não apenas

a um crescimento mais lento dos salários. Isso levou a um declínio de longo prazo na participação

da renda nacional que vai para os salários e ganhos, e o aumento

parte que é devolvida ao capital. Medidas diferentes produzem diferenças

estimativas da “parte do trabalho” da renda nacional, mas o Banco de

A Inglaterra calculou que caiu de quase 70 por cento no

hoje, em meados da década de 1970, para cerca de 55% (veja a Figura 1.3). 31

O menor poder de barganha dos trabalhadores também contribuiu para

maior desigualdade. Isso é verdade na força de trabalho: enquanto aqueles com

níveis mais altos de habilidades podem garantir altos salários, muitos trabalhadores com menor

poder de barganha em um mercado de trabalho fragmentado acabam presos em
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trabalho de baixa remuneração e baixa qualidade. Também é verdade entre trabalhadores e
aqueles cujos rendimentos são principalmente derivados do capital. Figura 7.1

dá uma ilustração impressionante disso. Mais de cem anos a ascensão e queda

filiação sindical foi refletida por uma queda e aumento paralelo

a parcela da renda que chega ao 1% superior da distribuição de renda

ção. Cerca de 40% do aumento na participação média do rendimento de

estima-se que os 10% principais das economias avançadas estejam relacionados a

declínio da filiação sindical. 32.

Existem muitas razões inter-relacionadas para o declínio da união

Assinatura. A estrutura dos locais de trabalho mudou: tradicionalmente

setores privados altamente sindicalizados, como manufatura e mineração

diminuíram e uma proporção maior da força de trabalho agora trabalha em

Figura 7.1 O declínio da filiação sindical no último século
espelha a crescente participação nos rendimentos dos 1%

Adesão ao sindicato (milhares, lado esquerdo) e parcela da renda
(%, lado direito) indo para o primeiro por cento, 1918–2014

Fonte : World Inequality Database (2018) 33 e BEIS (2017) 34
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setores de serviços que normalmente tiveram menor representação sindical

e são mais difíceis de organizar. O declínio também foi um conse-

conseqüência das decisões políticas dos governos sucessivos. Considerando que em

muitos sindicatos de países europeus são vistos como instituições sociais vitais,

nos sindicatos britânicos têm sido frequentemente vistos como um obstáculo à economia

sucesso em vez de um parceiro para alcançá-lo. Várias políticas têm

portanto, pretendia diminuir o papel do movimento trabalhista no

economia.

Ao mesmo tempo, globalização, mudança tecnológica e capital

A mobilidade continua a moldar o mundo do trabalho e a relativa barganha

poder dos trabalhadores dentro dela. 35 O desenvolvimento da economia 'gig'

foi ativado por novas plataformas digitais que permitem que os trabalhadores

contratado de forma extremamente flexível. 36 Atenção crescente nos EUA

O Reino Unido também se concentrou na 'monopsonia' no mercado de trabalho: quando

existe um pequeno número de empregadores em uma área específica, eles têm

enorme poder para selecionar funcionários e definir salários, deixando os funcionários menos capazes

pechinchar. 37 No Reino Unido, há evidências de que funcionários com salários baixos são

na verdade, concentrado em um número menor de empresas do que em salários mais altos

trabalhadores: vinte empresas empregam um em cada seis trabalhadores mal remunerados, mas

menos de um em cada dez funcionários bem pagos. 38.
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Como essas várias tendências continuam moldando o mercado de trabalho, a

A opinião da Comissão é de que precisamos de um novo quadro político. o

estrutura que temos hoje foi amplamente projetada para um tempo de alta

emprego e aumento dos salários e não acompanhou o impacto

novas tecnologias, fragmentação, crescente insegurança e

concentração gráfica. Em alguns casos, a política exacerbou a

efeitos dessas tendências. O risco foi transferido para o indivíduo em

ao mesmo tempo em que as proteções sociais diminuíram

mudanças no sistema de bem-estar. Precisamos de um novo e mais moderno

aproximação.
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No capítulo 6, definimos políticas para aumentar a produtividade por meio de investimentos.

um bom padrão de emprego, reconhecendo a ligação entre a qualidade do trabalho

e produtividade. Nas seções a seguir, estabelecemos uma lista de propostas

visando reequilibrar o poder no mercado de trabalho. Queremos dar

trabalhadores mais poder de barganha, para permitir que as empresas façam o certo

por seus funcionários e por eles mesmos, e para ajudar a criar empregos que

coincidir com a economia e a vida profissional do século XXI. Nós

propor cinco áreas principais para a reforma de políticas: regulamentação do mercado de trabalho;

sindicatos e negociação coletiva; ampliando as oportunidades de trabalho;

reorganização do tempo de trabalho; e melhorar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

regulamentação do mercado de trabalho

A modernização da regulamentação do mercado de trabalho tem o potencial de melhorar

a vida profissional de milhões de pessoas. Propomos três áreas para

melhoria: aumento do salário mínimo; reforço do emprego

direitos; e melhorar a aplicação.

Aumento do salário mínimo

Parece difícil negar que os trabalhadores mais bem pagos do Reino Unido precisam de um salário

subir. Salários mais altos são essenciais para tirar as pessoas da pobreza e dos baixos

ganhos. Embora a renda e os padrões de vida dependam em parte da família

estruturas, bem como o sistema de impostos e benefícios, salários decentes são o

único fator maior para a maioria das famílias. Em 2016, o governo introduziu

reduziu um salário mínimo mais alto para trabalhadores com 25 anos ou mais

chamou o 'salário vivo nacional'. No entanto, apesar do nome, isso não está em

fato baseado no custo de vida. E exclui os jovens, que têm

continuou a receber o "salário mínimo nacional" mais baixo.

Page 136

PARTE II: NOSSO PLANO DE 10 PARTES

A Living Wage Foundation calculou que o salário exigido

para cobrir os custos de vida em 2018 - o 'salário real' - é de £ 10,20 em
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Londres e £ 8,75 no resto do Reino Unido, em comparação com os £ 7,83

salário nacional e £ 7,38 para menores de 25 anos. 39 Acreditamos que

o salário mínimo deve ser baseado no custo de vida. Nós

propor, por conseguinte, que o salário mínimo nacional seja elevado ao nível

do 'salário real'. Esses níveis salariais devem ser supervisionados por

Comissão de baixos salários, para que continuem a crescer com a vida

custos. Acreditamos que o salário digno deve ser aplicado a todos com 21 anos

e mais, ea taxa de aprendizagem deve ser aumentada proporcionalmente

atentamente.

O argumento usual contra o aumento do salário mínimo é que ele

levar ao desemprego, uma vez que, sem aumento da produtividade, as empresas

não poder pagar. Mas a evidência sugere que o inverso é verdadeiro.

Aumentar o salário mínimo aumentará a produtividade, à medida que as empresas se adaptam

a mudança reconfigurando trabalhos e práticas de trabalho para habilitá-los

para pagar. Foi o que aconteceu em grande parte após a introdução do

'salário vivo nacional' em 2016. 40 Mas reconhecemos que uma imediata

O aumento do salário mínimo pode ser difícil para algumas empresas

pagar, o que poderia levá-los a buscar economias através de recursos indesejáveis

medidas reativas. Portanto, para garantir que as empresas possam se ajustar às

as novas taxas, propomos que haja uma redução temporária

nas contribuições nacionais de seguro do empregador (ENICs) para empregados

e trabalhadores pagos com um salário igual ou superior ao novo salário mínimo. 41 isto

seria determinado pelo Tesouro com orientação do Baixo

Comissão de pagamento; seguindo seus conselhos, poderia ser aplicado universalmente ou para

apenas alguns setores. Seria eliminado gradualmente após um período de ajuste

de três anos.

Como o salário mínimo é aumentado no futuro, existem boas razões para

acreditando que isso ajudará a melhorar os níveis de produtividade do país. 42.
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O capítulo 6 descreve como a política poderia apoiar as empresas a se tornarem

mais produtivo. Aumentos nos salários mínimos afetarão claramente

alguns setores mais que outros; assistência social e puericultura provavelmente

estar entre aqueles que acham mais difícil se adaptar. 43 Como setores em que o governo

é um grande comprador, reconhecemos que isso precisará ser

através de um aumento do financiamento para serviços essenciais.

Acreditamos também que um novo salário mínimo deve ser aplicado a

horas não contratadas. Como os contratos de zero hora se tornaram mais previsíveis

Atualmente, houve alguma discussão sobre se eles deveriam ser

banido. Reconhecendo que a flexibilidade que eles oferecem às vezes é desejável

possível, acreditamos que uma proibição total não seria apropriada. Em vez de,

propomos que um novo salário mínimo seja 20% maior que o

taxa padrão deve ser introduzida por horas não especificadas em um

contrato. 44 Isso significaria que os funcionários eram remunerados pela

correm o risco de assumir legitimamente a flexibilidade, enquanto agem

como um forte incentivo para os empregadores melhorarem seu plano de força de trabalho

e alterar suas práticas de agendamento para evitar o uso de tais

contratos. Muitas empresas de varejo, por exemplo, vêm estabelecendo turnos com

muito pouco aviso, mesmo que isso possa ser mais eficiente. 45 Tais

uma mudança nivelaria o campo de jogo entre bons empregadores que

cumprir suas obrigações com seus funcionários e com aqueles que procuram
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fugir dessas obrigações.

Melhorar os direitos do emprego

Atualmente, os direitos trabalhistas não são muito claros, tanto com os trabalhadores quanto com os trabalhadores.

empregadores freqüentemente confusos sobre como identificar os

status e direitos trabalhistas. A definição de categorias foi

construído através dos tribunais, e não na legislação. Muitas pessoas

trabalhando na economia 'gig' que são relatados como trabalhadores por conta própria são
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realmente classificados como trabalhadores sob a lei existente e estão perdendo

direitos a que têm direito legal. Além disso, incorreto

classificações de status de emprego tendem a ser contestadas apenas se

levantadas pelo indivíduo em questão - muitas vezes com o apoio de sua união -

em um tribunal de emprego; aqueles que desconhecem seus direitos são improváveis

para fazer isso.

A falta de clareza permite que os empregadores sem escrúpulos evitem a lei e

dificulta que os indivíduos decidam se desafiam seus

status. Portanto, é importante que a lei seja esclarecida e melhor

comunicados e que os indivíduos tenham poderes para exercer suas

direitos. Por isso, propomos que:

• todos os trabalhadores devem ter direito a uma declaração escrita de seu status

e condições desde o primeiro dia de trabalho

• as pessoas que trabalham em horários irregulares devem ter direito a dois

semana de aviso prévio de seus turnos e direito a compensação se

isso não é seguido

• as pessoas com contratos de zero hora devem ter direito a um horário regular

contrato se horas regulares estão sendo trabalhadas

• O ACAS (Serviço de Assessoria, Conciliação e Arbitragem) deve

fornecer orientações claras sobre a lei em relação às categorias de emprego

categorias, incluindo os casos e resultados mais recentes

• o ônus da prova nos tribunais deve mudar do indivíduo

empregador, para que os trabalhadores possam ter maior confiança em

levando os empregadores a tribunal. Não deve haver retorno do emprego

honorários do tribunal.

Uma das maiores características do mercado de trabalho desde 2010 tem

tem sido o crescimento do trabalho independente. Os trabalhadores independentes recebem

menos direitos trabalhistas do que empregados. 46 Portanto, acreditamos que
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benefícios e apoio relacionados ao trabalho devem ser estendidos a pessoas que

são trabalhadores independentes. Isso deve incluir pagamento parental legal e

Subsídio contributivo de candidato a emprego. Propomos que seja

financiado exigindo empregadores que dependem de uma grande proporção de
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trabalho por conta própria para pagar um bloco de contribuições

e aumentando as contribuições nacionais de seguro pagas pela

trabalhadores por conta própria.

Aplicação das leis no local de trabalho

A aplicação atual da regulamentação do emprego é fraca. Muitos

indivíduos não recebem o salário mínimo legal ou direitos

eles têm direito, como férias remuneradas. Em 2017-18, uma estimativa de

300.000–580.000 pessoas com 25 anos ou mais receberam menos do que o

salário mínimo. Se horas extras não remuneradas forem incluídas nas estimativas,

o número aumenta para 1 a 2 milhões de trabalhadores mal pagos, ou

entre 4% e 9% dos funcionários com 25 anos ou mais. E

esses números não incluem trabalhadores independentes que ganham menos de

o salário mínimo de seus negócios ou de trabalhar através de um

plataforma digital. 47

Nestas circunstâncias, o governo precisa facilitar a

as pessoas levantem suas preocupações sem medo de repercussões de

empregador, e deve haver maior fiscalização proativa.

Essa abordagem foi bem-sucedida em aumentar a identificação de

salário a menos: entre 2014-15 e 2016-17, o salário mínimo

número de trabalhadores identificados como não recebendo o salário mínimo

cada ano aumentou mais de 13 vezes para mais de 68.000. No mesmo

Quando o lançamento de um serviço de reclamações on-line aumentou o número

reclamações acima do salário mínimo e ajudou o HMRC

para identificar um número recorde de casos em 2017-18. 48.
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Portanto, acreditamos que as agências de execução devem receber

poder e recursos para investigar proativamente os empregadores , não apenas

pagamento de salário mínimo, mas com status e direitos trabalhistas mais amplos.

As agências de execução devem ser apoiadas por uma agência bem anunciada

linha de apoio completa para os funcionários levantarem reclamações. Deve também

permitir que as pessoas relatem casos em que a lei foi desrespeitada, mesmo

se eles não foram diretamente afetados. Além de tornar mais difícil para

empregadores para evitar a lei, as sanções por isso devem ser

mais difícil - envolvendo tanto aumento de multas quanto maior uso de 'nomeação'

e vergonha 'das empresas transgressoras.

Sindicatos e negociação coletiva

Queremos que empregadores e sindicatos trabalhem em parceria para aumentar

produtividade e criar negócios mais bem-sucedidos, onde os ganhos são

bastante compartilhado. 49 Para construir esse tipo de parceria, é preciso haver um

aumento da negociação coletiva, especialmente no setor privado. Enquanto

políticas de salário mínimo podem criar um piso salarial e reduzir o número

de pessoas com baixos salários extremos, elas não têm um efeito tão grande

aqueles acima do piso e correm o risco de levar a um número crescente

de pessoas presas nele. Em 2017, 7% dos trabalhadores recebiam salário

andar, duas vezes mais alto que dez anos antes. 50 Lata de negociação coletiva
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alcançar aumentos salariais além desse mínimo, tanto em nível empresarial quanto setorial.

nível.

Acreditamos que o governo deve promover ativamente a coletividade

negociação, com o objetivo de aumentar a produtividade, combater a desigualdade

e aumentar os salários. Por isso, propomos uma meta de duplicação coletiva

cobertura de negociação para 50% dos trabalhadores até 2030, com foco em

setores mais bem pagos. A negociação coletiva deve ser conduzida
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através do estabelecimento de conselhos setoriais, com empregadores e

representação dos trabalhadores, para acordar padrões mínimos de remuneração e outras

termos e Condições. O objetivo deve ser garantir que o pagamento não seja

deprimidos, os empregadores responsáveis   não são prejudicados e

A petição entre empresas se baseia na qualidade e produtividade do trabalho,

do que apenas custos salariais. Ao mesmo tempo, negociação coletiva no nível da empresa

deve ser apoiada através da redução da barreira para alcançar

reconhecimento e dar aos sindicatos direitos mais fortes de acesso aos locais de trabalho.

O governo também pode usar as compras como uma ferramenta para promover coletiva

negociação alterando a Lei do Valor Social (ver capítulo 8).

Acreditamos que os sindicatos devem ser parceiros no local de trabalho para

aumentar a produtividade e melhorar os salários. Isso significa permitir que os sindicatos

recrutar de forma mais eficaz e abraçar a inovação. Propomos que

isso deve ser alcançado através de um novo 'direito de acesso' - baseado no

recente modelo neozelandês - que daria aos sindicatos direitos mais fortes de

acesso físico aos locais de trabalho, combinado com um 'direito digital de acesso'

para alcançar trabalhadores remotos. Ao mesmo tempo, incentivar novos trabalhadores

para ingressar em um sindicato, propomos um 'direito de ingresso' . 51 Como parte de uma declaração de

direitos trabalhistas, isso estabeleceria o direito de ingressar em um sindicato e

benefícios da associação e permitir que os trabalhadores 'optem' pela associação em

início do emprego, com subs deduzidos da folha de pagamento.

Também queremos ver as inovações tecnológicas adotadas por vinte

sindicalismo do primeiro século. Tornou-se claro que muitas pessoas

O trabalho através de plataformas digitais enfrenta baixos salários, exploração e

negação de seus direitos trabalhistas. A associação do sindicato neste grupo é

baixo, e há dificuldades inerentes à organização de um sistema atomizado

trabalhadores. As mesmas tecnologias que foram usadas para atomizar

trabalhadores poderiam ser usados   para coletivizá-los. Portanto, propomos um teste

auto-inscrição em sindicatos dentro da economia 'gig' , por

modelo de inscrição automática em pensões no local de trabalho. Também propomos uma
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WorkerTech Innovation Fund , com base na Modernização da União

Fundo, para apoiar sindicatos a inovar e usar a tecnologia digital para

recrutar e organizar. Esse fundo deve valer £ 10 milhões em cinco

anos, e poderia ser pago através de uma sobretaxa sobre o emprego

Pagamentos de indenizações por parte dos empregadores. A proibição de
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a votação eletrônica em sindicatos deve ser encerrada.

ampliando as oportunidades de trabalho

Apesar do progresso em muitas frentes, o mercado de trabalho atual ainda tem

desigualdades de gênero, região, classe, deficiência e etnia. Nós

Acreditamos que muitas das recomendações deste relatório ajudariam a resolver

desigualdades, aumentando a disponibilidade e o acesso a oportunidades,

gerar prosperidade e melhorar os salários em toda a economia;

estabelecendo um piso superior para salários e condições. Além disso, propomos

maior transparência e relatórios para colmatar lacunas nas perspectivas de emprego

vem e para acelerar o ritmo da mudança. Em 2018, grandes empregadores

foram obrigados a publicar suas diferenças salariais entre homens e mulheres. Agora precisamos ir

mais distante.

Acreditamos que as diferenças salariais e salariais devem ser tornadas transparentes.

entre toda a economia. Portanto, propomos que todas as empresas acima

250 funcionários devem publicar suas tabelas salariais (ambas

intervalos e médias por função) aos funcionários de suas empresas. Ajudar

diminuir as disparidades salariais, deve haver um requisito para todos os empregos no Reino Unido

descrições para incluir um salário anunciado, já que as salas não listadas

rias permitem grandes variações de remuneração ao ingressar em uma empresa. No

Além disso, deve-se declarar se o salário é negociável ou

não, pois as mulheres são mais propensas a negociar quando sabem que isso é

possível. 52
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Embora a divulgação de dados sobre disparidades salariais entre homens e mulheres tenha se tornado obrigatória

Para as grandes empresas, a comunicação de diferenças salariais entre etnias permanece voluntária e

não foi amplamente aceito. 53 Portanto, propomos que os relatórios

sobre isso deve ser tornado obrigatório. Também acreditamos que obrigatório

relatórios sobre emprego para deficientes e diferenças salariais devem ser considerados

com uma avaliação de como isso pode ser feito enquanto se observa

sensibilidades importantes . Todos os relatórios de disparidades salariais devem ser acompanhados

por planos de ação obrigatórios.

Mas os relatórios e a transparência não devem parar com os empregadores.

As decisões e políticas governamentais podem ter impactos extremamente variáveis

para diferentes grupos. Embora o dever de igualdade do setor público exija todas as

departamentos governamentais tenham 'devida consideração' às igualdades, o principal

mecanismos de aplicação foram enfraquecidos. 54 Gostaríamos de

veja o governo introduzir o dever de informar sobre as questões socioeconômicas

impacto de suas políticas, incluindo o impacto sobre as desigualdades e

mobilidade e para que isso seja publicado.

Transformando o tempo de trabalho

A organização do tempo no local de trabalho afeta a vida de todos: como

combinamos trabalho com lazer, tempo com a família e responsabilidade

responsabilidades. Mas afeta desproporcionalmente as mulheres, que são muito mais

provável que os homens cuidem de crianças e idosos. A disponibilidade

trabalho flexível - e a remuneração, nível de habilidade e qualidade de tais funções -
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modela fortemente se as mulheres participam do mercado de trabalho no

mesma taxa que os homens. 55

Melhorar a organização do tempo e do trabalho deve envolver

opções significativas sobre a realização de trabalho remunerado e não remunerado

todos na economia. Requer mudanças nas expectativas da sociedade
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sobre quem deve realizar o trabalho não remunerado; garantindo que mais empregos sejam

flexível em todo o mercado de trabalho (por setor, região e nível de habilidade); e

fornecer apoio estatal suficiente para o atendimento, a fim de permitir a participação

trabalhos.

Para permitir que os homens assumam um papel maior nas responsabilidades de cuidar,

propomos que a licença parental compartilhada seja alterada para incluir uma

período de licença de paternidade 'use-o ou perca-o' . 56 O atual parental compartilhado

sistema de licença permite, em princípio, escolher quem cuida das crianças,

mas o afastamento dos homens foi de apenas 2%, fazendo pouco para

mudar as normas da sociedade sobre quem tira tempo do trabalho para cuidar

seus filhos. 57 Licença específica de paternidade adicional, paga a um preço razoável

é comum em países escandinavos que também têm menor sexo

lacunas salariais e provou ser eficaz em incentivar os pais a tomar

período de férias e na redução da 'multa salarial' da maternidade. 58.

A falta de empregos flexíveis dificulta a combinação de trabalho e

família e significa que os cuidadores - geralmente mulheres - têm menos opções

sobre quais empregos eles podem se candidatar. O trabalho flexível também pode se beneficiar

pessoas com condições e deficiências de saúde e pessoas que possam

não tem um meio de transporte pronto para começar a trabalhar. Acreditamos que deveria ser

obrigatório que todos os trabalhos estejam disponíveis e anunciados de forma flexível e

potencial de compartilhamento de trabalho, exceto por um bom motivo . 59 Isso mudaria

a norma sobre como os empregos são projetados e exigiria que os empregadores

demonstrar por que um trabalho não pode ser flexível.

Infra-estrutura social, na forma de acolhimento de crianças, assistência social, educação

serviços de juventude e serviços de saúde, é crucial para determinar

quem pode acessar o trabalho e que tipo de trabalho. Embora as especificidades de

infra-estrutura social e o estado de bem-estar social estão além do escopo deste

Comissão, reconhecemos sua importância e a necessidade de

reforma.
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O sistema de bem-estar

A reforma do estado de bem-estar social estava fora do escopo desta Comissão.

missão. Reconhecemos, é claro, sua importância vital para trabalhar

vida. Uma rede de segurança abrangente é vital para garantir que as pessoas estejam

adequadamente protegido e suportado quando eventos de vida perturbadores
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Mudando o relógio

Os padrões de vida são determinados não apenas pelo quanto precisamos

gastar, mas pela maneira como gastamos nosso tempo. No Reino Unido, trabalhamos mais horas

do que muitas outras grandes economias avançadas: em 2017, a média

ocorrer, como desemprego, trabalho inseguro, problemas de saúde,
responsabilidades de envelhecimento e cuidado. Pagamentos de bem-estar sempre

ser essencial redistribuir daqueles com mais para aqueles com

o menos, mesmo em uma economia que está ligada à justiça. Bem-Estar

pagamentos são importantes para reduzir a pobreza infantil e equalizar

padrões de vida entre homens e mulheres. 60 O sistema de bem-estar

também desempenha um papel crucial na formação do mercado de trabalho. Ele define um

bar mínimo (ou 'salário de reserva') para os empregadores se encontrarem para fazer

trabalho que vale a pena. E pode desempenhar um papel crucial na correspondência e

ajudando as pessoas no tipo certo de trabalho.

Nos últimos tempos, as mudanças no mercado de trabalho e o aumento da

automação desencadeou um debate sobre a conveniência e

viabilidade de um 'rendimento básico universal', um sistema em que todas as

zens recebem um pagamento de renda incondicional do estado. 61

Embora interessante e importante, nem este nem outro potencial

reformas do sistema de bem-estar social estão dentro do escopo de nossa

trabalhos.
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horas anuais por trabalhador no Reino Unido foi de 1.681, comparado a 1.514 em

França e 1.356 na Alemanha. 62 Ainda que trabalhemos mais, não fazemos

trabalhe melhor. Nos 35 países da OCDE, há uma forte correlação negativa

relação entre horas de trabalho anuais e PIB por hora trabalhada. 63.

As economias com menos horas do que o Reino Unido conseguem compensar

com maior produtividade.

Quando a produtividade aumenta, devemos fazer uma escolha mais ativa

se os ganhos são alcançados com rendimentos mais altos ou mais

tempo livre de trabalho. Enquanto uma em cada três pessoas que gostariam de menos

horas o fariam por menos salário, 64 a realidade dos salários para muitos hoje

é que reduzir horas reduziria a renda: portanto, a mudança precisará

para ser conquistado com maior produtividade. Novas tecnologias e os

o potencial de automação coloca isso ao seu alcance. Ao mesmo tempo, redis-

tributar o horário de trabalho também poderia compartilhar benefícios salariais de maneira mais ampla,

devido ao excesso e subemprego. 65 Reduzindo homens

horas de trabalho e redistribuí-los a mulheres com maior probabilidade

trabalhar em meio período poderia ajudar a espalhar responsabilidades de cuidado

de forma mais justa e reduzir as disparidades salariais entre homens e mulheres.

Existem várias maneiras pelas quais as reduções no tempo de trabalho

pode ser perseguido. Estes incluem uma melhor aplicação do mínimo

salário para interromper as horas extras não remuneradas, o que muitas vezes empurra os lucros abaixo

mínimo legal; orientação explícita sobre o direito de solicitar uma redução

horário de trabalho como parte do trabalho flexível; e apoiar sindicatos

negociar horas de trabalho reduzidas juntamente com aumentos salariais.

Mas é improvável que ocorra uma redução geral do horário de trabalho

simplesmente como resultado de escolhas individuais. Em vez disso, precisaremos fazer
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tais decisões coletivamente, como uma sociedade. Acreditamos que precisamos de um nacional
conversa sobre como trabalhamos, e pelo menos as mesmas proteções em

o futuro como temos atualmente. As expectativas da sociedade são importantes. Apesar

é possível optar voluntariamente pela exclusão, é notável que a União Europeia
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A Diretiva Tempo de Trabalho ajudou a reduzir o número de empregados no Reino Unido

trabalhando 48 horas ou mais por semana em 700.000 por um período de dez anos.

período. 66 Garantir que todos - e não apenas setores, empresas e setores específicos

indivíduos - podem se beneficiar do aumento da produtividade através da redução

tempo de trabalho, propomos que o número de feriados bancários seja

aumentou, com novos feriados bancários vinculados ao aumento da produtividade nacional

e adicionado aos direitos de férias legais existentes . O Reino Unido atualmente

tem apenas oito feriados por ano - o menor número de países da

todo o G20 ou União Européia.

O bom trabalho está no centro de uma economia de prosperidade e justiça,

onde todos são valorizados e capazes de dar sua contribuição total.

Acreditamos que nossas propostas podem melhorar a vida de indivíduos, famílias

comunidades e, ao mesmo tempo, aumenta a produtividade e o crescimento

fora da economia.
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Direcionando os negócios para
sucesso a longo prazo
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Empresas de sucesso do setor privado estão no coração do Reino Unido
economia. A grande maioria deles são de pequeno e médio porte

firmas e empresas - aquelas com menos de 50 ou menos de 250 funcionários.

Os melhores são de classe mundial. Eles fazem o que a sociedade precisa deles:

criar riqueza a longo prazo; proporcionar bons empregos e meios de vida sustentáveis

capuzes para trabalhadores; construir capital físico e humano; e dirigir

inovação. Muitos procuram se comportar como bons 'cidadãos corporativos',

suas responsabilidades perante a sociedade em geral. Há muitos bons

empresas - queremos que elas floresçam e queremos mais delas. UMA

economia bem-sucedida requer negócios que tenham sucesso em casa e

no exterior.

Se o Reino Unido quiser prosperar e prosperar, precisamos continuar trabalhando para

melhorar a governança corporativa. Pelo fraco desempenho do Reino Unido em

investimento, produtividade e desigualdade decorrem em parte de como - e

em cujo interesse - nossas empresas são governadas. Neste capítulo nós

apresentar propostas para alcançar empresas mais propositadas, focadas em

fazendo as coisas certas para alcançar o sucesso a longo prazo.
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Os problemas da corporação britânica
modelo de governança

Nosso atual sistema de governança corporativa - as regras e estruturas

pelo qual uma empresa é dirigida e controlada - oferece

primazia aos direitos e interesses dos acionistas de uma empresa.

Os acionistas têm direito a voto para nomear o conselho de administração e

tomar outras decisões estratégicas, e os deveres legais dos diretores são

explicitamente focado em promover seus interesses.

Essa abordagem contrasta com os sistemas de governança comuns na

resto da Europa, que consagram os direitos de outras partes interessadas

empresa. Isto é particularmente verdade nos funcionários, cujos representantes sentam-se

nos conselhos de empresas de muitos outros países. No Reino Unido, os interesses

funcionários, fornecedores e a comunidade em geral permanecem em sigilo

considerações diversas.

Esse modelo restrito de governança corporativa não está servindo às empresas do Reino Unido.

despensas ou a economia em geral também. Como descrevemos, é um dos fatores

Isso explica nossas baixas taxas de investimento e produtividade, altas taxas de

pagam desigualdade e baixos níveis de confiança pública em grandes empresas. 1

Curto prazo e investimento

Em comum com as tendências de outras economias avançadas, muitos

as empresas estão muito focadas no curto prazo e não suficientemente

focado no sucesso a longo prazo. Há algum progresso bem-vindo; muitos

As empresas do FTSE 100 já deixaram de praticar trimestralmente

comunicando. Mas o resultado do curto prazo tem sido uma proporção crescente

dos ganhos distribuídos aos acionistas, em vez de serem reinvestidos
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no crescimento a longo prazo. Entre 1990 e 2016, a proporção de des-

fluxo de caixa crecionário retornado aos acionistas do Reino Unido
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as corporações aumentaram de 39% para 55%. 2 Com menos

lucros retidos, isso inevitavelmente levou a um declínio significativo

investimento (ver figura 8.1). O Banco da Inglaterra estima que apenas

Agora, uma em cada quatro empresas prioriza o investimento como uso de recursos internos.

com um número semelhante priorizando a compra de recursos financeiros

ativos. 3

Essa tendência não está relacionada aos níveis de lucro. Desde o período financeiro

crise, os pagamentos de dividendos permaneceram relativamente constantes mesmo

como os lucros flutuaram (veja a figura 8.2). 4 Parece que as empresas têm

priorizou retornos consistentes e garantidos aos acionistas. Compartilhar compra-

backs, outro meio de distribuição de lucros aos acionistas,
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Figura 8.1 O investimento corporativo caiu conforme as empresas priorizaram
retornos dos acionistas
Proporção (%) do fluxo de caixa das sociedades não financeiras do Reino Unido alocado para
investimento, dividendos e poupança, 1987-2016

Fonte : Cálculos do IPPR usando o ONS (2017) 5, com base na empresa de amanhã
(2016) 6
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também aumentou acentuadamente nos últimos 25 anos. 8 De fato, em

Nos últimos anos, o valor das recompras de ações entre empresas do Reino Unido

excedeu consistentemente os valores das ações emitidas. 9 Isso teve o

efeito surpreendente de tornar o mercado acionário menos uma fonte líquida de novos

financiamento para empresas do Reino Unido do que um meio de extrair valor delas.

Essa reorientação do sucesso de longo prazo para o financeiro de curto prazo

retornos às vezes é descrito como 'financeirização'. 10 Enquanto houver

várias razões pelas quais isso ocorreu, um dos fatores mais significativos é

o modelo de governança corporativa focado nos acionistas.

Desde a década de 1980, os mercados acionários do Reino Unido tornaram-se cada vez mais

dominada pelo comércio de curto prazo, e não pelo investimento de longo prazo.

Isso se reflete no período de tempo em que as ações são em média

realizada: agora há menos de seis meses no Reino Unido, abaixo dos cerca de

seis anos em 1950. 11 Ao mesmo tempo, a estrutura da participação acionária

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Lucro Líquido (rolando 12m) Dividendos (rolando 12m)

Figura 8.2 A obtenção de retornos previsíveis aos acionistas passou a dominar
comportamento de pagamento de dividendos, quase independentemente da lucratividade
Dividendos e lucros para empresas do FTSE 350 (£ m, rolando 12 meses), terceiro trimestre de 2008 – primeiro trimestre
2015

Fonte : Grande Centro de Inovação (2016) 7
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mudou, com um declínio significativo na proporção de ações cotadas

em empresas domiciliadas no Reino Unido, mantidas por pessoas físicas

50 por cento na década de 1960 para cerca de 10 por cento hoje) e em

fundos e companhias de seguros (de mais da metade de todas as ações do Reino Unido

em 1990 para menos de 15% hoje). 12 Eles foram substituídos por

vários tipos de fundos de investimento cujos gestores de ativos são geralmente

recompensado com base no desempenho financeiro de curto prazo relativo

uns aos outros, e não no valor de longo prazo das empresas

em que eles negociam. 13 Ao mesmo tempo, as empresas britânicas são muito menos

provável que as empresas europeias possuam 'detentores de blockchain',

com um número significativo ou controlador de ações, cujos interesses

tendem a estar no crescimento a longo prazo. 14 O resultado é que as empresas enfrentam

pressão crescente por retornos consistentes de curto prazo, e não por

investimento de longo prazo.

O caráter focado nos acionistas de nossa governança corporativa

Esse modelo também ajuda a explicar por que as aquisições no Reino Unido são mais comuns

e mais propensos a ter sucesso do que em outras economias avançadas. 15

As aquisições podem impulsionar um desempenho corporativo mais forte, gerando escala

eficiência e redução de custos operacionais. Mas agora é amplamente reconhecido

concluiu que muitas aquisições (principalmente as grandes) frequentemente destroem valor,

em vez de criá-lo e, no caso do Reino Unido, contribuíram para

declínio industrial a longo prazo. 16

Voz dos trabalhadores

Se a Grã-Bretanha quiser enfrentar seu desafio de produtividade, um forte

deve ser estabelecida uma relação entre a gerência, os trabalhadores e

acionistas. Agora, é amplamente reconhecido que o envolvimento dos funcionários

na tomada de decisões é um dos principais contribuintes para a melhoria
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produtividade e inovação nas empresas modernas, principalmente como

Page 153

133

PRIMEIROS NEGÓCIOS DE NEGÓCIOS PARA O SUCESSO DE TERCEIROS

mais economia baseada no conhecimento colocou um prêmio mais alto

capital humano e habilidade. 17 Ter uma voz, tanto individual quanto coletiva.

também é crucial para a experiência de um bom trabalho. 18 Apesar de alguns

exceções, o Reino Unido tem um mau desempenho na promoção de funcionários significativos

engajamento e voz. No Índice Europeu de Participação, que

classifica a representação e o envolvimento dos funcionários, a Grã-Bretanha chega em 23

de 28 países europeus. 19

O modelo britânico de governança corporativa provavelmente será um fator

esse fraco desempenho. Os funcionários são excluídos da representação

nos conselhos de administração da empresa e quase não concedia direitos formais de informação.

informações ou envolvimento na tomada de decisões. Governança hierárquica

modelos, por sua vez, contribuem para níveis fracos de engajamento e

voz, minando a experiência do trabalho para muitos e reduzindo

níveis de produtividade.

Pagamento executivo

O aumento inexorável dos salários dos executivos tem sido um fator significativo

tornando a Grã-Bretanha uma das sociedades mais desiguais da Europa nos últimos

décadas. 20 Na década de 1980, um típico alto executivo-chefe (CEO) no Reino Unido

foi pago aproximadamente 20 vezes mais que o trabalhador médio; no

2016, a relação salarial média entre os CEOs do FTSE 100 e seus empregados

era de 129 para um. 21 O salário dos executivos superou significativamente os retornos

de ações nos últimos 20 anos. Isso contribui para o sentido profundo

injustiça que muitas pessoas percebem no coração de nossa eco-

sistema econômico. O salário dos executivos parece ser mais um reflexo de quem

decide - os arranjos de governança corporativa - que os da empresa

desempenho.

O código de governança corporativa recomenda que a empresa remova

comitês de geração deveriam consistir exclusivamente em
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diretores não executivos, muitos dos quais, na prática, são executivos

diretores de outras empresas. Isso levou a um sistema auto-referencial

prêmios salariais, com pouquíssimos incentivos estruturais para manter o pagamento

desempenho, e muitos para mantê-lo aumentando. Isso levou, por exemplo, ao

crescente e generalizado uso dos chamados "planos de incentivo a longo prazo"

e bônus anuais baseados quase inteiramente em métricas de curto prazo

que na verdade não medem adequadamente a criação de valor a longo prazo. 22

O fracasso do atual sistema de governança em controlar a execução

pagamento positivo tem sido particularmente prejudicial para a confiança do público na Grã-Bretanha

empresas, que sofreu uma queda considerável nos últimos anos. ampla

disparidades salariais entre executivos seniores e funcionários também é

uma das fontes de desligamento dos funcionários e é negativamente
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relacionado à produtividade. 23

Desafiando o primado dos acionistas

Geralmente, são apresentados vários argumentos para justificar os privilégios

posição ocupada pelos acionistas na governança corporativa do Reino Unido

sistema.

Primeiro, diz-se que os acionistas são os donos benéficos das empresas

empresas e, portanto, devem ser administradas em seu interesse, com

os diretores atuando como seus agentes para maximizar o retorno sobre o patrimônio

investimentos dos

Em segundo lugar, alega-se que o dever de promover os interesses dos acionistas

ajuda a resolver o 'problema de agência' decorrente da separação de

navio e controle em uma corporação moderna. Obrigar os diretores a agir em

o interesse dos acionistas, não os seus próprios interesses, os impede

assunção excessiva de riscos e ajuda a alinhar riscos e direitos dentro do

empresa.
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Terceiro, diz-se que os acionistas - como os "requerentes residuais" de um

ganhos da empresa após outros (como funcionários e credores) -

suportar o maior risco. Para minimizar seu potencial de perda, eles devem

portanto, têm direitos de controle sobre a administração.

Por fim, argumenta-se que a maximização do valor para o acionista é

os melhores meios para promover a alocação eficiente de capital. Dentro

teoria econômica neoclássica, o valor do acionista pode ser tomado como

proxy para o interesse econômico geral - já que o preço das ações

reflete a rentabilidade das empresas, e o bem-estar é maximizado quando

os recursos fluem para seus usos mais rentáveis.

Quando cada um é examinado, esses argumentos não resistem

escrutínio. 24

Em primeiro lugar, não é legalmente que os acionistas sejam os proprietários da

empresa na qual eles têm ações. Eles possuem parte da empresa

capital - conforme constituído por suas participações acionárias -, mas na lei isso não

torná-los proprietários da própria empresa. Em vez de conferir propriedade

sociedade, as ações constituem um pacote de direitos e responsabilidades; se

eles também têm direito a voto depende da constituição da empresa.

Portanto, não há razão legal para que eles sozinhos devam ter controle

direitos sobre a empresa ou apenas para promover seus interesses

governar os deveres dos diretores.

Segundo, a transformação no caráter de propriedade das ações

nos últimos anos enfraqueceu bastante a alegação de que os acionistas estão

melhor colocado para supervisionar exclusivamente as empresas. A ascensão do

“empresa sem dono”, com poucas participações significativas, significa

detentores não têm poder nem incentivo para exercer controle sobre

gestão.

Terceiro, responsabilidade significa que os acionistas estão protegidos contra

falência se a empresa falir, e a maioria diversificou

riscos (eles possuem ações em muitas empresas). Empregados, por outro
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Por outro lado, correm um risco muito maior em relação à empresa (que

geralmente seja seu único empregador); eles têm, portanto, muito mais forte

incentivo para supervisionar a administração e exercer quaisquer direitos de controle.

Desde que a duração da participação acionária diminuiu ao longo do tempo, e

gestão também está em declínio, geralmente são os funcionários que

ter o relacionamento mais longo com as empresas.

Quarto, esse sistema falha em reconhecer o papel crítico desempenhado por

trabalho dentro de uma empresa. Os funcionários não são apenas mais um grupo de

titulares em pé de igualdade com, digamos, clientes ou fornecedores; eles são essenciais

constituintes do processo de produção, com longo prazo e em grande parte

compromissos contratuais exclusivos para a empresa.

Por fim, acreditamos que o modelo restrito de acionistas

entende a natureza colaborativa das empresas modernas. Empresas

são comunidades de interesses, que compartilham um objetivo comum e

obrigações mútuas. São órgãos incorporados que reúnem

diversas partes interessadas - proprietários e fornecedores de capital, mão-de-obra,

alicates e clientes - para fins empresariais. Por sua vez, acreditamos

isso deve refletir-se na forma como são governados e em cuja interação

ests eles operam.

É notável que, embora o primado dos acionistas seja amplamente considerado o

forma normal de governança corporativa no Reino Unido, EUA e outros países

países de língua oficial, não é de modo algum o modelo universal nos países desenvolvidos.

países. As economias europeias mais bem-sucedidas têm

modelos de governança corporativa baseados em detentores. Nesses modelos, seja

regidos por lei ou normas sociais, as empresas devem equilibrar os interesses

acionistas com os dos funcionários e outras partes interessadas.

Em particular, a maioria dos países europeus oferece aos trabalhadores

direitos de tomada de decisão. Em 13 países, incluindo a Alemanha,

França, Holanda e Irlanda, os trabalhadores têm direitos significativos

representação em grande parte do setor privado. 25 Isso inclui
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representação no conselho e nas comissões de remuneração,

formalmente reconhecendo o papel da força de trabalho na definição do

direção da empresa.

A pesquisa realizada para a Comissão mostra que os países

adotam modelos de governança corporativa com stakeholders formais

Os meios de representação dos funcionários têm um investimento mais forte em P&D

maior produtividade e menor desigualdade do que as ações

modelos centrados no suporte. 26 Portanto, acreditamos que a reforma das empresas

governança não é apenas necessária para refletir a verdadeira estrutura de uma

pany. É também um meio importante de construir um ambiente mais produtivo e

economia próspera.
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Reforma da governança corporativa

Nossa opinião é de que a reforma da governança corporativa deve ter como objetivo

reorientar as empresas para que sejam mais propositais, inclusivas e

comportamentos de longo prazo, fundados em uma nova parceria entre

acionistas, administradores, trabalhadores e sociedade. Nossas propostas são

projetado para ser aplicado a grandes empresas - aquelas com mais de 250

funcionários - sejam listados publicamente ou privados. Nós reconhecemos que

São necessários acordos diferentes para subsidiárias integrais de

empresas estrangeiras.

Redefinindo os deveres dos diretores

Atualmente, a seção 172 (1) da Lei das Empresas de 2006 deixa claro

que os interesses dos acionistas devem ter primazia na determinação

o que constitui o 'sucesso' de uma empresa. Embora os diretores devam

'ter em conta' as 'consequências prováveis   de qualquer decisão a longo prazo
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para os interesses dos funcionários e de outras partes interessadas, é

é amplamente reconhecido que esses fatores secundários têm pouco impacto

na prática.

Alguns de nossos melhores conselhos de empresas já prestam atenção a uma ampla

variedade de partes interessadas - trabalhadores, clientes, fornecedores e assim por diante -

ao invés de focar apenas nos acionistas. Precisamos incentivar

mais para fazer o mesmo. Acreditamos que retornos de curto prazo das ações

nunca devem ser colocados à frente dos interesses de longo prazo da

empresa. Empresas que procuram seus stakeholders em vez de apenas

ascendente para os acionistas terá mais sucesso e, ao fazê-lo,

de fato, servem também aos interesses de longo prazo de seus investidores.

Para fornecer aos diretores orientações mais claras sobre sua necessidade de

servir uma vasta gama de interesses e atividades corporativas, que, portanto,

recomendamos que a Seção 172 seja alterada. Deve ser explicitado

que o principal dever dos diretores é 'a promoção de longo prazo

sucesso da empresa '. No exercício deste dever, os diretores devem ter

consideração pelos interesses dos acionistas da empresa; mas também e

igualmente, pelos interesses dos funcionários da empresa; a necessidade de

promover relações comerciais com fornecedores, clientes e outros; a

impacto das operações da empresa no meio ambiente, na comunidade e

direitos humanos; e a conveniência de manter uma reputação de alta

padrões de conduta nos negócios. 27

A reformulação dos deveres dos diretores nessas linhas ajudaria a garantir

que os conselhos da empresa não viram suas responsabilidades simplesmente em termos

interesses de curto prazo dos acionistas, mas foram capazes de

foco no desempenho a longo prazo. Para reforçar essa mudança, compara-

as empresas devem relatar isso de uma forma integrada, financeira e

relatório estratégico . Isso deve explicar sua definição de propósito e

sucesso a longo prazo e explicam o uso não apenas de capital financeiro,

mas de recursos humanos e também de impacto ambiental.
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Direito de voto dos acionistas

Para ajudar a garantir que os acionistas tenham maior probabilidade de agir no longo prazo

interesses de longo prazo das empresas, há também um bom argumento para restringir

os direitos de voto daqueles que possuem ações apenas temporariamente. Na França,

desde 2014, os acionistas de longo prazo recebem mais votos

direitos de governança corporativa. As empresas podem optar por sair e reintroduzir

o princípio tradicional de um voto e uma ação, mas eles devem

tome medidas positivas para fazê-lo. Acreditamos que esse sistema seria

apropriado no Reino Unido também. Portanto, propomos que, em condições normais

circunstâncias, o direito de voto automático só deve ser concedido a ações

realizada por mais de um ano. As empresas podem decidir mudar isso, mas

o padrão deve ser redefinido para favorecer os comprometidos com as empresas por

a longo prazo.

Trazendo trabalhadores para as placas e fazendo placas
mais diversificado

Empresas são instituições através das quais capital e trabalho vêm

juntos para produzir bens e serviços. Acreditamos que é, portanto, apropriado

apropriado que os trabalhadores de uma empresa estejam representados na governança de

empresa, juntamente com os provedores de capital, seus acionistas. Como

Como argumentamos, existem justificativas éticas e econômicas para

isso e funciona com sucesso em muitos países europeus.

Acreditamos que os diretores dos trabalhadores contribuiriam para criar melhores

empresas governadas e mais eficazes. Eles provavelmente aumentarão o

qualidade da tomada de decisões estratégicas, aumentar a diversidade de opiniões

e experiência no conselho, representam os interesses dos funcionários e

fortalecer o envolvimento dos funcionários. 28 Instituir essa mudança

ajudar-nos a avançar para um tipo diferente de economia, em que um

Page 160

PARTE II: NOSSO PLANO DE 10 PARTES

parceria entre trabalho e capital está incorporada na maneira como os britânicos

empresas operam. Por isso, propomos que grandes empresas de mais

mais de 250 funcionários devem ter pelo menos dois trabalhadores, eleitos pelo

força de trabalho, tanto no quadro principal quanto no comitê de remuneração.

Eles atuariam como conselheiros plenos e independentes, com as mesmas responsabilidades

responsabilidades como outros membros do conselho.

Uma opção para incluir trabalhadores nos conselhos seria através de

ação irregular, através de uma nova provisão para o governo corporativo

código. No entanto, existe um risco substancial de que muitas empresas

simplesmente deixaria de cumprir. Portanto, acreditamos que é provável que a legislação seja

necessário. Esta é uma reforma que há muito vem sendo debatida no Reino Unido; nós

acredito que é hora de ser implementado.

Os conselhos de nossas empresas precisam de mais mulheres e mais

pessoas de diversas comunidades, bem como a inclusão de trabalhadores.

O aumento da diversidade melhora a qualidade da tomada de decisão, enriquece
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discussões estratégicas e aprimoramento do desafio para a gerência.

Hoje, apesar dos progressos realizados desde a revisão de Lord Davies em 2011, também

muitas pranchas permanecem 'masculinas, pálidas e obsoletas'. 29 Portanto, apoiamos o

proposta de que as empresas devam estabelecer critérios mensuráveis

objetivos e políticas para alcançar a diversidade étnica e de gênero em

seus níveis superiores. Em particular, as empresas devem ser obrigadas a definir

planejam avançar em direção a conselhos equilibrados por gênero - com total

processos transparentes de nomeação e nomeação do conselho.

A introdução de diretores de trabalhadores e conselhos mais diversos

por si só, resolve os problemas da voz ruim dos funcionários e

em muitas empresas, ou remover os obstáculos ao avanço

amplamente experimentado por mulheres, pessoas de negros, asiáticos e minorias

grupos étnicos (BAME) e outras minorias. Uma variedade de outras

Também são necessárias instituições e práticas nas empresas, incluindo

conselhos formais de funcionários, outros fóruns de representação e
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consulta, representação sindical, esquemas de participação nos lucros e

políticas específicas para promover a inclusão.

Reforma da remuneração

Garantir que os incentivos dos executivos seniores estejam adequadamente alinhados

com o sucesso a longo prazo de suas empresas, as estruturas e sistemas

os salários dos executivos precisam ser reformados.

Maior diversidade nos conselhos e nos comitês de remuneração

devem fortalecer sua determinação em enfrentar os salários excessivos dos executivos. Nós

propor que um terço dos membros dos comitês de remuneração

deve ser composto por representantes eleitos dos trabalhadores e que as

As atribuições do comitê devem ser ampliadas para levar em conta os salários, incentivos

e condições de todos os funcionários da empresa. Essas duas mudanças ajudariam

garantir que a definição de remuneração dos executivos esteja adequadamente relacionada à

desempenho da empresa e pagar níveis na organização como um

todo. Apoiamos as propostas do governo de que as empresas devem

deve publicar a relação de pagamento entre diretores da empresa e

o salário médio da força de trabalho da empresa. Pagamento obrigatório de gênero

O relatório de lacunas claramente iluminou uma luz valiosa sobre

discriminação; 30 , propomos que isso agora seja estendido às minorias étnicas

lacunas salariais, com as empresas obrigadas a ter planos de igualdade para fechar

ambas as lacunas (consulte o capítulo 7).

Segundo, os pacotes de remuneração de executivos devem ser simplificados e vinculados

aos principais fatores de valor a longo prazo, como inovação e pro-

produtividade, e não apenas os preços das ações . Novas orientações sobre formulários apropriados

pacote de remuneração deve ser incluído no

código de governança. E para garantir a supervisão adequada, os acionistas

um voto vinculativo anual sobre políticas salariais e executivos

pacotes.
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Uma Comissão de Empresas

Reconstruindo a confiança entre as empresas e o público - tão desgastada pela

escândalos na BHS, Sports Direct e outras empresas - é vital para o nosso futuro

prosperidade. A governança corporativa no Reino Unido é pouco regulamentada e

aplicada. O código voluntário é supervisionado pelo Relatório Financeiro

Conselho (FRC), órgão cuja função principal é a regulamentação da

contadores e atuários. O FRC tem apenas poderes para monitorar um

relatório estratégico e demonstrações financeiras da empresa, e só pode levar

ação contra diretores em violação do código de governança corporativa, se

eles são contadores, auditores ou atuários.

Ao mesmo tempo, os acionistas são o único grupo constituinte dentro de um

empresa que pode tomar medidas legais contra os diretores se eles estiverem em

violação de suas obrigações nos termos da Seção 172 da Lei das Sociedades. Rotas

reparação é, portanto, restrito em termos de quem é capaz de agir

e fraco no que pode ser feito para reforçar a boa governança. Este entendimento

mina tanto a eficácia da própria governança corporativa quanto da

Confie no sistema. Precisamos de um regulador mais forte e com melhores recursos.

Portanto, propomos a criação de uma nova empresa estatutária

Comissão para supervisionar e fazer cumprir um governo corporativo reformado

código de conformidade e da Lei das Empresas. A Comissão deve assumir

funções de governança corporativa da FRC, atuando como um

regulador com poderes de investigação e de execução em ambos

empresas de capital aberto e grandes empresas privadas. A Comissão deve

publicar informações sobre o estado do governo corporativo das empresas

ance; têm o poder de investigar possíveis violações de leis corporativas

governança; propor remédios contra diretores do conselho em violação de

governança; e ter o poder de levar as empresas a tribunal como um público

litigante de interesse. Onde é provável que tenham ocorrido violações, o

Espera-se que a Comissão se envolva inicialmente em particular com um
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conselho da empresa e solicita a implementação dos remédios propostos.

Se não estivesse convencido de que isso havia sido feito, teria o poder de

publicar suas descobertas e, em última instância, poderia iniciar litígios sob

Seção 172 da Lei das Sociedades. Acreditamos que esse regulador

ajudaria a melhorar a governança corporativa e restaurar a confiança do público

no comportamento dos negócios.

Reforma das regras de aquisição

As aquisições de empresas no Reino Unido são mais comuns, mais propensas a serem

hostil e com maior probabilidade de sucesso do que em qualquer outra economia avançada

o meu. 31 Isso reflete o regime regulatório liberal do Reino Unido, priorizando a

interesses dos acionistas, com os conselhos de empresas do Reino Unido tendo uma relação fiduciária

dever de maximizar o interesse dos acionistas ao considerar a aquisição

e ofertas de fusão. Isso contrasta com muitas outras economias avançadas.

onde os governos têm o poder de considerar o público em geral
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interesse.
Atualmente, a Lei da Empresa de 2002 permite aos ministros do governo

impedir aquisições e fusões por razões de segurança nacional,

estabilidade financeira e pluralidade da mídia. Para garantir a aquisição do Reino Unido

regime apoia a criação de valor a longo prazo, propomos que uma nova estatu-

teste de interesse público obrigatório para lances acima de um determinado tamanho . este

poderia incluir a consideração de questões como as prováveis   conseqüências

inovação, emprego, base industrial do Reino Unido e regional

desenvolvimento.

A implementação dessas medidas melhoraria, acreditamos, a

Modelo de governança corporativa do Reino Unido. Eles refletem uma abordagem mais apropriada

maneira de pensar sobre o objetivo e a estrutura das empresas e

ajudaria a promover investimentos e sucesso a longo prazo.
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usando contratos públicos para impulsionar o comportamento da empresa

Além da reforma da governança corporativa, o governo pode apoiar

porto e incentivar melhores negócios através de suas compras

decisões.

Os gastos públicos criam grandes mercados para bens e serviços:

o total de contratos públicos no Reino Unido totalizou 268 bilhões de libras em 2015,

cerca de 14% do PIB. 32 Normas que orientam as compras

decisões podem, portanto, ter um efeito poderoso no apoio e

incentivar bons comportamentos de negócios.

Acreditamos que o governo pode fazer mais para implementar os princípios

princípios da 'contratação aberta', em que todos os contratos do setor público são

divulgados publicamente, usando informações abertas, acessíveis e oportunas. 33

A contratação aberta pode ampliar o número de empresas capazes de fazer lances por

contratos, proporcionar uma melhor governança do processo de compras,

e reduzir as oportunidades de corrupção e interesses adquiridos

beneficiar de contratos.

A Lei de Serviços Públicos (Valor Social) de 2012 leva essa idéia adiante.

A lei exige que todos os órgãos públicos da Inglaterra e do País de Gales considerem

as implicações econômicas, sociais e ambientais do serviço

vícios que comissionam ou adquirem. 34 A lei exige, portanto,

órgãos públicos a olhar além de uma métrica simples de "valor para o dinheiro", e

considerar o valor mais amplo que poderia ser entregue por ele. Isso pode

incluem, por exemplo, emprego local e desenvolvimento da oferta

correntes, padrões de práticas de trabalho ou impactos ambientais.

A lei foi amplamente bem recebida como um canal significativo

através do qual os gastos públicos podem apoiar políticas públicas mais amplas

Objetivos. 35 Ao mesmo tempo, é claro que a lei não está sendo

usado tão amplamente quanto em todo o setor público. Lá permanece
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falta de consciência de seus requisitos e potencial e confusão

onde ele pode ser aplicado e como o valor social pode ser medido

e contabilizado. 36.

Portanto, recomendamos várias medidas para fortalecer

e ampliar a aplicação da Lei do Valor Social. Esses incluem

exigindo que todas as decisões de compras públicas acima de um determinado tamanho

'dar conta' do valor social, em vez de simplesmente ter o dever de '

sider 'it; normas de codificação e práticas esperadas; apoiando

PME e empresas sociais para ganhar um número maior de contratos;

e diminuindo o valor limite dos contratos elegíveis.

Acreditamos que essas medidas ajudariam a capturar mais

valor social que pode ser obtido com os gastos do governo, e

apoiaria e encorajaria as empresas que se engajam em

atividades que ofereçam maior abrangência social, econômica e ambiental

benefícios.
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Promoção de mercados abertos em
a nova economia

Mercados abertos e competitivos são bons para a economia. Eles forçam

inovar, tornar-se mais produtivo e servir seus interesses

clientes melhorando a qualidade e reduzindo os preços. Mas acabou

nas últimas décadas, a política de concorrência não acompanhou as mudanças

natureza da concentração do mercado.

Como descrevemos no capítulo 3, muitos setores da economia do Reino Unido

são altamente concentrados, resultando em acumulação excessiva de poder de mercado

para um pequeno número de empresas. Oito em cada dez dos principais consumidores

mercados no Reino Unido estão altamente concentrados, levando a maus resultados

para consumidores. 1 Poder de mercado excessivo cria problemas de 'monopólio'
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Sony também, onde um pequeno número de empresas tem compras excessivas
poder nas cadeias de suprimentos (e às vezes também no mercado de trabalho).

Os mercados mais concentrados de todos estão na economia digital. Como

O capítulo 3 argumenta que isso apresenta desafios fundamentais à inovação

e empreendedorismo, já que empresas dominantes investem em inovação

e erguer barreiras para os outros participantes.

Este capítulo analisa a política de concorrência em geral e como

deve responder ao crescimento das empresas 'plataformas' digitais e

o novo papel dos dados na economia em particular. Exploramos o

problemas teóricos subjacentes à política de concorrência, descrevem uma

nova abordagem à regulamentação da economia digital e estabeleceu novas

pensando em criar uma 'comunidade digital' de benefício para todos.
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Reforma da política de concorrência

A atual política de concorrência do Reino Unido foi estabelecida em 1998

Act Competition Act e 2002 Enterprise Act, complementando posteriormente

da Lei de Reforma Regulatória e Empresarial de 2013, que

criou a Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA). Os principais ele-

princípios da política de concorrência do Reino Unido incluem estudos de mercado e

investigações para examinar se os mercados estão trabalhando nos interesses

de consumidores; controle de fusões para prevenir ou mitigar os efeitos adversos

de fusões anticoncorrenciais; e política antitruste para evitar conluio

ou o abuso de uma posição dominante no mercado. 2

A Lei de 2013 transferiu a tomada de decisões sobre concorrência de

ministros do governo eleitos para público independente e tecnocrático

corpos. 3 A Comissão da Concorrência e o Escritório de Comércio Justo

(OFT), que antes eram responsáveis   por um dos dois

fases de um processo de investigação da concorrência, foram substituídas pelas

CMA, que ganhou responsabilidade tanto inicial quanto mais profundamente

inquéritos. No exame da CMA em 2016, a Auditoria Nacional

Escritório constatou que o estabelecimento do novo órgão ajudou a

melhorar a coordenação interna e a robustez da concorrência

apesar de ter notado um problema contínuo de 'baixo fluxo de casos'. 4

Entre 2010 e 2016, apenas 24 decisões foram tomadas pelo OFT

e a CMA, com mais oito por seus reguladores associados. o

As autoridades de concorrência do Reino Unido emitiram apenas £ 65 milhões em concorrência

multas de execução entre 2012 e 2014 (nos preços de 2015), comparadas

quase 1,4 bilhões de libras esterlinas impostas por seus colegas alemães. 5

O principal desafio do regime de concorrência existente não é o seu

estrutura institucional, mas os princípios do próprio regime. 2002

A lei mudou a base da tomada de decisão para se concentrar na promoção de

concorrência em benefício dos consumidores. Antes de 2002, as decisões sobre
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comportamento potencialmente "anticoncorrencial" da empresa e aquisições e
fusões, foram feitas com base em uma ampla noção de

interesse'. O interesse público foi agora reduzido a perguntas apenas de

segurança nacional, pluralidade da mídia e estabilidade do sistema financeiro.

A CMA concentra-se na promoção do bem-estar do consumidor, entendida em

termos de preço, qualidade e escolha. Em comum com outros países, o

O Reino Unido adotou esse forte foco no bem-estar do consumidor, seguindo

desenvolvimentos nas décadas de 1970 e 1980, notadamente liderados pelo

Escola 'de economia nos Estados Unidos. Isso argumentou por concorrência

política de focalização no objetivo único de eficiência alocativa baseado em

efeitos quantificáveis   e de bem-estar a curto prazo. 6 Os reguladores deveriam ser agnósticos

estruturas da indústria, desde que efeitos negativos não tenham sido

influenciado pelos consumidores. Em vez de um mecanismo para impedir o mercado

poder de se concentrar nas mãos de um pequeno número de grandes

empresas, a política de concorrência agora tende a ser usada de forma relativamente pequena

número de casos, e somente onde danos aos consumidores possam ser comprovados.

Poucos dos problemas emergentes identificados no capítulo 3 podem ser

abordado na perspectiva do bem-estar do consumidor. Em casos como

pesquisa na Internet e mídias sociais, por exemplo, os preços ao consumidor não podem

ser usado para julgar o estado da concorrência, uma vez que negócios com preço zero

modelos são frequentemente usados. Como descrevemos no capítulo 3, pesquisas recentes

pelo FMI mostra que, nas últimas quatro décadas, aumentos de preços - um

proxy do poder de mercado - aumentaram quase 40% em todo

toda uma gama de setores em muitos países avançados. 7 Além disso,

demonstra que com o aumento do poder de mercado vem a queda corporativa

investimento, taxas mais baixas de inovação e quotas de mão-de-obra em declínio

receita firme. Isso sugere que o consenso atual sobre concorrência

política de integração falhou em servir ao interesse público quando isso é concebido

mais amplamente. A lente do bem-estar do consumidor parece inadequada para

enfrentar os desafios da nova economia.

Page 169

PROMOÇÃO DE MERCADOS ABERTOS NA NOVA ECONOMIA

Portanto, acreditamos que é hora de projetar novos marcos regulatórios

que antecipam os desenvolvimentos do mercado e são capazes de abordá-los

no interesse público mais amplo. Acreditamos que precisamos de uma nova abordagem para

política de concorrência, visando a criação de mercados abertos que promovam

inovação e permitir a entrada de empreendedores. Isso deve incluir um

renascimento das ferramentas tradicionais para enfrentar o poder excessivo do mercado:

regras que proíbem a discriminação de preços, para que todos os participantes do mercado

ter acesso aos mercados digitais em igualdade de condições e a proibição

integração vertical, para que quem controla o mercado digital

também não forneça os bens e serviços vendidos nele.

Por isso, propomos que o mandato da CMA seja ampliado

incluir um foco no poder de mercado que prejudique o interesse público,

juntamente com os compromissos existentes de promover o bem-estar do consumidor e

eficiência econômica . Ao determinar o interesse público, a CMA deve

considerar os interesses dos consumidores, fornecedores e empresários,

ao lado de contribuintes, trabalhadores e o valor público mais amplo da inovação.

Uma revisão dos poderes e princípios de tomada de decisão da CMA poderia

determinar se os limites de participação de mercado para ação regulatória

deve ser definido, se as ferramentas reguladoras para abordar a integração vertical

e discriminação de preços deve ser reforçada, e se as
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política de petição deve ter um objetivo a priori de limitar o poder de mercado

limitando a concentração do mercado.

O papel das plataformas digitais

Na economia digital, um novo tipo de empresa passou a dominar

nate a paisagem. 8 empresas de 'Plataforma', como Facebook, Google

e Amazon - e menores, como Uber e Airbnb - fornecem uma

novo conjunto de arranjos digitais que organizam e estruturam a economia
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atividade. Às vezes, eles são descritos como 'mercados de vários lados',

onde a plataforma funciona como intermediária entre o provedor

de um serviço e seus usuários. 9 Central para o modelo de negócios da plataforma é o

extração e análise de dados para gerar informações que são vendidas ou usadas

para melhorar os recursos da plataforma.

As plataformas fornecem serviços flexíveis sob demanda, para os quais

é uma enorme demanda do consumidor. As principais empresas de plataformas têm um

número de recursos comuns. 10 Eles geram ou organizam o trabalho

outros, terceirizando a produção e transferindo o custo de capital para

outras. Os custos marginais de escalar esse modelo são quase insignificantes,

plataformas de significado tendem a crescer rapidamente. Como resultado, plataformas

normalmente operam com poderosos efeitos de rede: quanto maior a rede,

quanto mais valioso se torna para seus usuários, e mais lucrativo para

a empresa proprietária. Por sua vez, isso cria um prêmio para os

para atrair a maioria dos usuários, recompensando empresas que podem escalar

rapidamente nos mercados 'vencedor leva tudo'. 11

A combinação desses fatores significa que as plataformas tendem a

monopólio, com as principais plataformas universais dominando todas as suas

mercados e, cada vez mais, novos mercados à medida que se expandem. 12 No

No Reino Unido, por exemplo, o Facebook agora possui 74% da rede social

participação de mercado, a Amazon é responsável por cerca de 80% dos

vendas físicas de livros, e o Google desfruta de aproximadamente 90%

participação no mercado de mecanismos de pesquisa. 13 Essa tendência ao monopólio

corre o risco de agravar a desigualdade (como discutimos no capítulo 3) e

prejudicando a inovação.

As maiores plataformas estão comprando um grande número de inovadoras

empresas iniciantes, com a empresa-mãe do Google, a Alphabet, adquirindo

mais de 200 empresas desde 2001 e o Facebook mais de 65 desde 2005. 14

Essas aquisições servem para expandir a extração e análise de dados

sis de grandes plataformas e potencialmente limitam a capacidade de
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empresas concorrentes a surgir. Ao limitar o acesso a seus grandes conjuntos de dados -

crucial para a criação de sistemas de inteligência artificial (IA) do
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futuro - as plataformas podem agora estar limitando o potencial de inovação do

economia e o surgimento de outras start-ups. 15

Regulando a economia digital

Propomos que a CMA dê maior peso ao impacto

fusões e aquisições em inovação, com o poder de limitar ou

bloquear aqueles com probabilidade de reduzi-lo. Isso pode exigir que o CMA

bloquear a entrada no mercado horizontal ou exigir que as plataformas abram

dados como condição de expansão. Dado que a principal plataforma

as despensas são principalmente americanas ou chinesas, e as mais difíceis

regulador até o momento tem sido a UE, maior cooperação internacional

será indubitavelmente necessário.

Um pequeno número de empresas agora oferece serviços que se tornaram

características essenciais da vida moderna na era digital. Esses incluem

pesquisando na internet, fazendo conexões sociais, combinando

fornecedores e terceiros ea infraestrutura baseada em nuvem de

a economia digital. Fornecidos por algumas empresas dominantes, esses serviços

são semelhantes aos bens públicos fornecidos por serviços públicos tradicionais, como água,

eletricidade, telecomunicações e radiodifusão. Utilitários tradicionais

modernas plataformas digitais compartilham outras características semelhantes:

os serviços que prestam não podem ser eficientemente ou facilmente replicados e

são fornecidos por empresas de monopólio ou quase monopólio. Existe, portanto,

um bom argumento para um sistema de regulamentação comparável.

Portanto, propomos que um novo regulador, o Escritório de

Plataformas (OfDigi), é estabelecido para regular as principais plataformas em um

modelo comparável ao das concessionárias . Regularia essas plataformas
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fornecendo um ou mais dos quatro serviços (pesquisa, conexão,

infra-estrutura) uma vez que uma participação de mercado determinada pela CMA

foi alcançado. OfDigi obedeceria às disposições institucionais

dos outros escritórios de regulamentação, trabalhando em estreita colaboração com um

CMA. Existem várias funções que o OfDigi poderia desempenhar para garantir que

a infraestrutura digital é regulamentada para o bem público. Estes podem

incluir:

• proteger a 'neutralidade da rede' - o princípio antimonopolista

que os provedores de serviços da Internet devem permitir o acesso a todo o conteúdo

e aplicativos, independentemente da fonte

• reforçar maior transparência e fiscalização sobre os

coleta e uso de dados e informações públicas mais fortes

requisitos sobre o uso de dados pessoais

• imposição de padrões abertos, incluindo padrões digitais interoperáveis

padrões, reduzir barreiras à entrada dos concorrentes

• possibilitar mais 'portabilidade' de dados, o que aumentaria tanto

poder individual e coletivo do consumidor e possibilitar melhor

competição entre plataformas

• exigir que empresas e instituições públicas mantenham registros de auditoria

dos dados que eles alimentam em seus algoritmos e estejam preparados para
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explicar seus algoritmos ao público mediante solicitação
• estabelecer um dever de cuidar das plataformas de mídia social para seus

usuários, garantindo padrões mínimos em relação ao conteúdo publicado. 16

Uma comunidade digital

Hoje, a maioria dos dados on-line é um recurso capturado, analisado e

armazenados para serem monetizados para ganho privado, com a infraestrutura digital
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de propriedade de um número relativamente pequeno de empresas de plataforma. 17 por

capturando uma grande proporção dos dados gerados pelas novas formas de

consumo digital, essas empresas alcançaram resultados quase

crescimento edentado e riqueza. Os dados e insights obtidos com eles são

zelosamente guardado. A transparência é mínima. O potencial dos dados é

limitado ao desenvolvimento de novos produtos comerciais, em vez de

abordar problemas coletivos.

As políticas públicas devem responder a esta nova era, procurando fazer

dados um recurso comum, aberto e disponível para ser usado por um

diversos fins e compartilhados de acordo com as regras estabelecidas por um

regime de governança executória. Isso permitiria mais inovação

nos setores público e privado. De empresas iniciantes a

ferramentas no nível da cidade para melhor tomada de decisão democrática e colaboração

solução de problemas, existe um enorme potencial inexplorado. 18 Criando dados

mais disponibilidade é essencial para uma economia digital aberta e próspera.

Chamamos essa visão de 'comunidade digital', uma economia em que os dados

e tecnologias digitais servem ao bem comum e à inovação

floresce. Algumas medidas já foram tomadas nessa direção: por

Por exemplo, o portal de dados abertos da Transport for London torna público

Dados TfL acessíveis gratuitamente para desenvolvedores usarem em seu próprio software

e serviços. 19 Com o tempo, pode ser necessário que os utilitários digitais façam

seus dados disponíveis em uma base semelhante. Seria essencial manter

privacidade de informações pessoais neste processo.

Existe um enorme potencial para o valor dos conjuntos de dados públicos serem

desbloqueado. Existe uma grande quantidade de dados gerados no domínio público,

por várias instituições públicas importantes. Chamamos isso de 'digital

bens comuns: onde a privacidade é respeitada e os dados são organizados como

bom coletivo, acessível e fácil de usar para criar serviços, insights

e valor. Portanto, recomendamos a criação de um 'computador digital'.

através do estabelecimento de um serviço público Digital UK . Digital
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O Reino Unido organizaria e selecionaria melhor os dados públicos, trabalhando com

organismos públicos regionais e nacionais. Deve ser estabelecido por

talvez, em um modelo semelhante ao da BBC, e recorra à experiência

do Serviço Digital do Governo.
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A Digital UK desenvolveria a capacidade digital do domínio público.

Garantiria o cumprimento de rigorosos padrões de privacidade e segurança,

permitir a padronização e interoperabilidade dos dados, expandir o

serviços digitais fornecidos pelo governo e coordenam a gestão

gerenciamento de infra-estruturas de dados para tornar mais dados abertos e acessíveis.

A Digital UK desenvolveria uma rede de bancos de dados para selecionar e armazenar

conjuntos de dados públicos abrangentes. 20 Poderia ser um centro de pesquisa e

experimentação, apoiando cientistas de dados a trabalhar com instituições públicas

para produzir melhores conjuntos de dados, usar os dados com mais eficiência e

gerar novas idéias e produtos. Um desenvolvimento adicional pode ser

a criação de um sistema de 'Conta do Cidadão Digital' que

vide cada cidadão do Reino Unido com um perfil on-line através do qual eles poderiam

gerenciar e agregar dados importantes sobre si mesmos mantidos em público

- de arquivos fiscais a informações e propósitos de assistência médica

contratos de locação.

Estratégias locais da comunidade digital

Acreditamos que as autoridades locais devam desenvolver seus próprios

estratégias monwealth '. Estes procurariam reimaginar a geração

uso de dados e garantir que seu valor seja retido e circulado entre os

comunidades locais. Essa abordagem liberaria o potencial de acelerar

inovação na prestação de serviços locais, incentivar maior

participação cívica na tomada de decisões e criar novas start-ups e

melhorar as empresas locais existentes. Nossas inspirações são inovadoras

cidades como Barcelona e Amsterdã, que estão democratizando os dados
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dentro de suas cidades, repensando como os dados são criados e quem

tem acesso a ele. 21 Cada estratégia poderia ser sustentada por quatro

princípios: mudar o regime jurídico para a acessibilidade e

acumulação de dados; garantindo dados de código aberto e interoperáveis

qualquer lugar possível; recuperação de infraestruturas digitais; e usando público

aquisições para abrir dados privados para o bem público.

Inclusão digital

À medida que a economia digital se torna uma parte cada vez mais importante do cotidiano

vida, é essencial maximizarmos a participação de todos. 22 isto

deve ser conseguido atualizando a infraestrutura digital, especialmente

nas áreas rurais e equipando as pessoas com habilidades digitais, tanto através

sistema de ensino e aprendizagem ao longo da vida. O Reino Unido deve procurar estar no

principal decil no ranking internacional de conectividade digital, com novos

investimento em infraestrutura e habilidades digitais.

Permitir a participação é particularmente importante para as PME, quer

eles estão localizados em vilas, cidades ou áreas rurais. Embora as PME tenham

para mais de 50% do VAB e emprego no Reino Unido, eles são

responsável por menos de 40% das exportações. 23 Pode ser caro

envolver-se em mercados internacionais, o que significa que apenas os produtos mais

as empresas inovadoras podem se dar ao luxo de fazer isso. Para as PME em particular, a falta de escala

significa que os custos comerciais representam uma parcela maior das exportações - eles são
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desproporcionalmente afetados por barreiras tarifárias e não tarifárias ao comércio. 24

As plataformas digitais representam uma oportunidade para reduzir o custo e

reduzir a complexidade das PME para acessar mercados globais.

Ao avançar para uma "comunidade digital", onde a propriedade

e governança de dados e sistemas digitais de suporte são organizados

para o bem comum, podemos servir à prosperidade e à justiça.
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10

Aumentar o investimento público em
uma reforma macroeconômica

Estrutura

Desde a crise financeira global de 2008, o crescimento econômico no Reino Unido tem

média de 1,1% - e se o crescimento populacional for excluído, apenas

0,4%. 1 Como observamos no capítulo 1, a recuperação do Reino Unido da crise

está entre os mais lentos de todos os países desenvolvidos. 2 Apesar disso

quase uma década de ativismo monetário sem precedentes pelo Banco de

Inglaterra, combinando taxas de juros próximas de zero com o não convencional

política de 'quantitative easing' (QE). E depois de quase uma década de fiscal

austeridade, o prazo para atingir um 'orçamento equilibrado' continua a

ser empurrado para trás.

Neste capítulo, examinamos por que a política macroeconômica não

trabalhou nos últimos anos, e como acreditamos que sua política fiscal e monetária

elementos podem ser combinados com mais sucesso no futuro.

O cabo de guerra: política fiscal e monetária acabou
a última década

Desde que o Banco da Inglaterra se tornou independente em 1997, os dois

principais alavancas da política macroeconômica voltada para o gerenciamento

nível agregado de demanda na economia têm estado sob a

controle de diferentes instituições: política fiscal do Tesouro, política monetária
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política do Banco. Isso tem sido amplamente considerado como um

divisão de responsabilidade. 3 Mas desde a crise financeira, os dois conjuntos de

os formuladores de políticas estiveram essencialmente envolvidos em um cabo de guerra, puxando

direções opostas.

Por um lado, a política fiscal vem atraindo demanda e
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gastos fora da economia. A política de austeridade (discricionária)
contração fiscal) viu os gastos públicos reduzidos de cerca de 45,1 por

cento do PIB em 2009–10 - a alta que alcançou após a crise financeira

crise - para uma estimativa de 38,8 por cento em 2017-18. 4 No governo atual

planos de desenvolvimento, ele será reduzido ainda mais, para 37,6%, até 2022-3.

O total de empréstimos do governo foi reduzido de 9,9% do PIB em

2009-10, para 2,2% estimados em 2017-18. 5

Por outro lado, e para combater isso, o Banco da Inglaterra

vem experimentando uma política monetária ultra-flexível para aumentar

consumo e investimento na economia. As taxas de juros foram

mantidos em níveis mínimos de 0,5% ou menos por mais de oito anos

até agosto de 2018, reduzindo o custo dos empréstimos com o objetivo

de incentivar gastos mais altos. Ao mesmo tempo, um total de £ 445

bilhões de dólares foram injetados na economia através do

política internacional de QE - a compra de empresas governamentais e

títulos do Banco usando dinheiro criado eletronicamente ('impresso')

para o propósito. Fornecendo bancos e outras instituições financeiras

com dinheiro novo, o objetivo do QE tem sido incentivá-los a emprestar

mais para empresas e famílias no resto da economia e, portanto,

aumentar gastos e investimentos gerais. QE tornou-se uma forma

"suporte de vida" para a economia quando as taxas de juros não poderiam cair

mais distante.

Esse cabo de guerra entre política monetária e fiscal não gerou

crescimento sustentado e, portanto, não permitiu ao Reino Unido

economia para escapar às condições monetárias de emergência que eram
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introduzido há quase uma década. E, como resultado, a economia está agora

muito mal colocado para lidar com a próxima recessão.

À medida que o governo perseguia seu objetivo de eliminar o orçamento

déficit por meio da redução da despesa pública, sem diferenciações

foi feita entre os gastos e investimentos diários que

pode ajudar a impulsionar o crescimento a longo prazo. Além de ter um curto prazo

impacto direto na produção econômica, reduções no investimento público

reduziram o potencial produtivo de longo prazo da economia. este

por sua vez, torna mais difícil aumentar as receitas tributárias que podem

reduzir o déficit. O resultado não é apenas que o déficit não é esperado

deve ser liberado até pelo menos 2027–8 - 12 anos após o governo

planejado. 6 É que a taxa na qual a economia pode crescer sem

agora, a geração de inflação quase certamente caiu. Isso torna

provável que a 'década perdida' de crescimento do país se torne permanente

e que o PIB nunca acompanhará sua crise pré-financeira

tendência. 7

Ao mesmo tempo, tivemos taxas de juros próximas a zero para o

período mais longo da história do Banco da Inglaterra. 8 Isso tem estimulado

agregados familiares a contrair empréstimos em vez de poupar, mas, como resultado, a

economia está mais dependente do que nunca da dívida das famílias

crescimento. A OBR estima que, em 2017, o consumo das famílias

representaram nove décimos do crescimento estimado de 2% do PIB. 9

Com o crescimento dos salários estagnado, a dívida das famílias tem aumentado desde

2016 e está previsto atingir 146% da renda disponível até

2023. 10
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Acreditamos que agora é necessária uma nova abordagem. A dependência atual de

política monetária para gerenciar a demanda não é mais sustentável. Isto é

em parte porque o QE não é um instrumento político de longo prazo satisfatório.

O QE teve um impacto crucial logo após o período financeiro

crise. Mas mesmo o Banco da Inglaterra não tem certeza de como exatamente o

Page 179

159

ARIENTANDO O INVESTIMENTO PÚBLICO

o dinheiro criado é usado e se ou onde estimulará a

economia. 11 Também é altamente desigual. Suprimindo os rendimentos em

dívida de longo prazo, a QE incentivou os investidores a migrar para terras e

ações em seu lugar. Assim, aumentou substancialmente o valor de alguns

ativos, enquanto reduz outros. Proprietários de propriedades e outros ativos

beneficiado; pensionistas e inquilinos foram penalizados. 12 No entanto, a criação

A ocorrência desses vencedores e perdedores econômicos ocorreu quase sem

discussão pública ou prestação de contas. 13

Mas a principal razão pela qual precisamos repensar o papel da política monetária

é que as taxas de juros simplesmente não estão agora em condições de responder a uma

recessão futura.

Nos últimos 40 anos, o Reino Unido passou por um processo gradual e de longo prazo.

declínio nas taxas de juros. Surgiu um padrão em que, quando eco-

crescimento econômico diminui, as taxas de juros são reduzidas para estimular

demanda do consumidor e investimento comercial; mas cada vez que as taxas têm

tendiam a não se recuperar aos níveis pré-recessão antes de serem cortados

novamente (veja a figura 10.1). Isso sugere que a economia do Reino Unido se ajustou

crédito mais barato, com cada desaceleração subsequente exigindo

política monetária extremamente frouxa para puxar a economia para fora dela, enquanto

de uma base cada vez mais baixa.

Esse padrão de demanda em declínio progressivo requerendo sempre

doses mais altas de estímulo monetário não são exclusivas do Reino Unido. É um

sintoma do fenômeno em várias economias ocidentais

algumas vezes descrito como 'estagnação secular', na qual persistentemente

demanda deficiente e economia excessiva significam que taxas normais de

O crescimento econômico só pode ser sustentado em níveis muito baixos ou mesmo negativos.

taxas de juros 14 Economistas contestam as causas da baixa demanda,

citando mudanças demográficas, dívida pendente, desaceleração da taxa de

inovação tecnológica e maior 'financeirização' dos princípios

setor privado como possibilidades. 15 Mas a surpreendente persistência desses
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condições cria um problema sério, com o excesso extraordinário de

economia corporativa em todo o mundo desenvolvido, tanto como causa quanto

conseqüência do fenômeno. 18

Com as taxas de juros ainda tão baixas nesse ponto do ciclo econômico,

a política monetária efetivamente "ficou fora de estrada". A história do pós-guerra sugere

afirma que as recessões na economia do Reino Unido ocorrem em média uma vez a cada

10-15 anos. Portanto, é provável que estejamos mais próximos do que o anterior.

Nas últimas três recessões, as taxas de juros foram reduzidas em cerca de

5 pontos percentuais ou mais. Mas é improvável que as taxas de juros sejam

próximo de 5% quando a próxima recessão ocorrer. Então, com o QE também

quase certamente ainda em vigor, o Banco da Inglaterra terá muito pouco

capacidade de agir.

Portanto, é necessário um novo quadro macroeconômico. Nós promovemos

três conjuntos de reformas: à política fiscal, ao Banco da Inglaterra e

0 0

2

4

1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Taxa básica (durante as contrações do PIB) Taxa Base (durante o crescimento do PIB)

Figura 10.1 O escopo da política monetária convencional para refletir a demanda
atualmente é limitado
Taxa básica do Banco da Inglaterra (%), média trimestral, primeiro trimestre de 1975 a segundo trimestre de 2018

Fonte : Bank of England (2018) 16 e ONS (2018) 17
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mandato de política monetária e à maneira pela qual a política monetária

deve responder a condições recessivas.

Reforma da política fiscal

A sustentabilidade fiscal é garantir uma demanda agregada suficiente.

Sem demanda, não pode haver crescimento, e sem crescimento, é

muito mais difícil - e doloroso - reduzir o déficit e a dívida. este

requer um papel muito mais ativo da política fiscal no cenário macroeconômico geral.

quadro econômico.

Novas regras contábeis

Um dos maiores equívocos no debate público tem sido o

comparação das finanças do país com as de uma família e

a dívida pública com uma fatura de cartão de crédito. Um país não é uma família:

seus gastos podem gerar crescimento de renda. Investimento em educação

resulta em uma força de trabalho mais qualificada, que ganha mais e

paga mais impostos; gastos em transporte e infraestrutura de banda larga

torna as empresas mais produtivas. Além disso, os benefícios de investimento

gerações futuras, portanto, há boas razões para compartilhar seus custos ao longo do tempo

através de empréstimos. Portanto, é altamente enganador falar de

endividamento das gerações futuras: é provável que se beneficiem

investimentos de longo prazo que financia.

Seguem duas conclusões importantes. A primeira é que empréstimos públicos
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não deve ser combinado em um único número de 'déficit'. Empréstimos para
os gastos atuais devem ser claramente definidos como uma categoria; empréstimo

para investimento como outro. Apoiamos o princípio de que, em circunstâncias normais,

médias, calculadas em média durante o ciclo econômico ou um período de, digamos,
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Em cinco anos, os governos não devem tomar empréstimos para pagar pelos gastos atuais

(a chamada "regra de ouro"). Esses gastos devem ser pagos por impostos

recibos. Mas isso não é verdade para os investimentos. Para isso, emprestar

determinados níveis devem ser determinados por uma avaliação de até que ponto as despesas

contribuirá para o crescimento e, portanto, se o custo de manutenção do

No futuro, a dívida será superada pelo aumento da receita tributária. Estes dois

tipos de empréstimos e déficits devem ser claramente contabilizados separadamente.

Segundo, isso, por sua vez, significa que a dívida nacional também deve ser

diferenciado. A avaliação de custo-benefício dos empréstimos dependerá

em grande parte, quanto custa emprestar - a taxa de juros

títulos do governo. Quando a taxa de juros é muito baixa, como atualmente,

empréstimos para investimento provavelmente serão atraentes; quando é muito

mais alto, será menos. Sem o custo do empréstimo, o nível total

da dívida pública não é uma figura significativa. Depende de quanto o

parcelas diferentes do custo do empréstimo nos pagamentos de juros. Na prática,

isso significa que a sustentabilidade da dívida de um país depende de dois

métricas: sua 'estrutura de maturidade', que determina quando o governo

contrato tem que pagar ou renovar suas dívidas; e a diferença entre o

taxa de juros que paga sobre sua dívida versus a taxa pela qual as receitas tributárias

estão crescendo. Como o FMI reconheceu agora, desde que este último seja

superior ao anterior, a dívida é sustentável. 19

Por conseguinte, não existe um número único definitivo para o

nível de dívida 'como uma porcentagem do PIB, e os governos não devem estabelecer

alvos arbitrários para ele. Depende de quando precisa ser reparado e

quanto custa, em relação ao crescimento dos impostos que devem pagar

isto. No final de 2017, o prazo médio da dívida do governo britânico era

pouco menos de 16 anos, enquanto no primeiro trimestre de 2018, poderia emprestar

por um período de 20 anos a uma taxa de juros de pouco mais de 2%. 20 Quando

examinado sob essa perspectiva, o Reino Unido tem consideravelmente mais espaço

emprestar de forma sustentável.
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Também é importante obter a definição correta de 'investimento'. o

definição atual de gasto de capital usado nas contas públicas

é quase certamente muito estreito para fins de definição de regras fiscais,

excluindo algumas formas de despesas intangíveis e sociais que

pode contribuir para o crescimento a longo prazo. Isso inclui o que às vezes é

agora chamada 'infraestrutura social', como educação, saúde e

creche, uma parte da qual pode ser classificada como uma forma de

investimento. 21 Portanto, propomos que o OBR e o ONS conduzam uma
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revisão independente das práticas contábeis do setor público, para garantir
que investimento e dívida são melhor definidos, mensurados e apresentados.

Como parte desse processo, acreditamos na definição de público e governo.

dívida do governo deve estar alinhada com a usada pela maioria dos

países, de modo que, por exemplo, empréstimos por empresas públicas independentes

parcelas não é classificado como dívida ou empréstimo do governo. 22

Aumentar o investimento público

Como argumentamos no capítulo 3, alcançar a prosperidade a longo prazo requer a

estrutura geral da demanda na economia do Reino Unido para se afastar

consumo dirigido por dívida para investimento. Precisa haver um

particular foco no investimento em infraestrutura, inovação e habitação

juntamente com o crescimento geral dos negócios. No entanto, é claro que o setor privado

investimento, que tem estado em grande parte estagnado nos últimos anos, não é

vai ser suficiente.

Com taxas de juros ainda extremamente baixas, e os benefícios do crescimento

investimento provavelmente considerável, há, portanto, uma grande

forte argumento para elevar o nível de gastos de investimento público. Nós

por conseguinte, propõem que as despesas anuais com investimento público sejam

aumentou em pelo menos £ 15 bilhões além da previsão atual

até 2022. Isso dobraria o aumento atualmente planejado de
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equivalente a 0,8% do PIB de 2017. 23 In

Por sua vez, isso exigiria formação bruta de capital fixo no setor público

aproximadamente 3,5% do PIB, que é o nível médio acima

o período 1997-2017 para as economias do G7. 24 Propomos que cerca de metade

desse montante, £ 7,5 bilhões, devem ser gastos em estratégia industrial,

discutimos no capítulo 6, com o restante em outros campos da

investimento.

Novas regras fiscais

É uma boa ideia que os governos adotem regras fiscais. Estes ajudam a

desabafar pressões políticas de curto prazo minando a estabilidade a longo prazo,

e dar às empresas e mercados financeiros um certo grau de certeza sobre

o caminho dos gastos públicos, impostos e empréstimos. Projetado corretamente,

devem permitir que os governos tomem melhores decisões macroeconômicas

sões. Isso significa que as regras devem reconhecer a diferença entre

investimentos que se espera gerem benefícios econômicos ou sociais de longo prazo

benefícios e gastos com os custos diários. Eles devem formalizar o

métricas de sustentabilidade da dívida e fornecem uma estrutura para empreender

gastos e investimentos sustentáveis. E eles devem dar espaço para

manobra em situações de crise, onde a política monetária é restrita.

Portanto, propomos as três regras fiscais a seguir para orientar os governos

decisões de despesa e investimento :

• Regra de gastos atual - para equilibrar a governança geral do dia a dia

gastos com receitas ao longo de um período de cinco anos consecutivos

circunstâncias econômicas normais (nós definimos isso mais abaixo).

• Meta de gastos de investimento - um nível mínimo anual de público
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investimento líquido, permitindo que os governos tomem empréstimos para produzir

receitas futuras e distribuir o custo de ativos de longo prazo por
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várias gerações. Todos os novos investimentos devem estar sujeitos a um

avaliação independente e transparente da expectativa econômica

e retornos sociais, para descartar más escolhas de investimento.

simplesmente para atingir a meta.

• Métrica da dívida sustentável - uma meta rotativa de cinco anos para governos

dívida do governo como proporção do PIB, definida de acordo com um

avaliação do nível de dívida sustentável do Reino Unido, conduzida pelo

OBR com base nas taxas de juros, vencimento da dívida e impostos esperados

receitas. Como esta regra envolve maior incerteza de avaliação,

deve ser aplicado de forma flexível nas circunstâncias em que conflita

com os dois primeiros.

Acreditamos que essas regras estabeleceriam uma estrutura sensata para

política em condições econômicas normais. Em tempos de graves

quando a política monetária é restringida por taxas de juros muito baixas,

os governos deverão se envolver em uma política fiscal mais ativa,

sustentar ou estimular a demanda por meio de maiores despesas correntes

ou cortes de impostos. De fato, nessas circunstâncias, seria prudente para o

Banco da Inglaterra para afirmar claramente que a política monetária não pode mais

fornecer um estímulo eficaz e que a política fiscal seja necessária. este

poderia envolver, por exemplo, o Comitê de Política Monetária (MPC)

calcular o valor de um estímulo 'ausente', em termos do tamanho de um estímulo

corte na taxa de juros que eles gostariam de fazer. 25

Um mandato revisado para o Banco da Inglaterra

Desde que se tornou operacionalmente independente em 1997, o Banco de

A Inglaterra operou com um mandato simples do governo:

manter a inflação em 2% no horizonte de dois anos. O MPC pode
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considerar seu impacto no crescimento e no emprego, sujeito ao cumprimento de suas

objetivo primário de estabilidade de preços; também tem escopo para permitir que a inflação

afastar-se da meta em caso de choque econômico. 26

Acredita-se que a política monetária seja a ferramenta mais ágil para

estabilização macroeconômica no curto prazo. 27 Isso ocorre porque

teoria macroeconômica sugere que inflação e produto são bons

proxies um para o outro; segmentar um segmenta efetivamente ambos. 28 mas

a experiência do Reino Unido no período após a crise financeira deve

serve como um lembrete de que essa teoria nem sempre é válida na prática:

inflação e produto podem se comportar de maneiras diferentes. Entre 2008 e
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2014, a inflação permaneceu quase exclusivamente igual ou superior a 2%
meta, o que implica que a economia estava "quente". No entanto, a produção

estava, de fato, significativamente abaixo do potencial durante todo o período. 'Custo-

pressão 'pode ser impulsionada por fatores independentes do mercado interno

custos de produção, como aumento do preço do petróleo, apesar da

desempenho inferior.

O MPC tem a liberdade de 'olhar através' da inflação de curto prazo e

considerar informalmente indicadores econômicos mais amplos ao estabelecer

política, particularmente após um choque econômico. É por isso que fez

aumentar as taxas de juros entre 2008 e 2014. No entanto, veio

quase isso: em 2011, o MPC estava com dois votos a menos do que

taxas mais diversas em várias ocasiões. 29 Dado que, mesmo sem taxa

aumentar, a produção demorou tanto para se recuperar após 2011, isso teria

foi um erro muito caro. De fato, no continente, a União Européia

O Banco Central aumentou as taxas de juros e a recessão se seguiu logo

mais tarde. A votação apertada mostra que um entendimento informal para

considere que mais de um indicador pode não ser suficiente.

Portanto, proporíamos que esse entendimento informal seja

tornado mais explícito. O Tesouro deve revisar formalmente as MPCs

mandato para incluir metas explícitas para o desemprego (incluindo
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subemprego) eo nível do PIB nominal, seja ao lado de

inflação ou como guias intermediários para uma meta de inflação primária. este

garantiria que o MPC se concentrasse nos fatores subjacentes da economia

dinâmica do crescimento do produto e do emprego, e não simplesmente a inflação.

Por sua vez, isso tornaria uma política expansionista apropriada mais

provável durante e após a recessão.

Uma ferramenta adicional ao QE quando as taxas de juros
estão perto de zero

É provável que a política monetária convencional permaneça restrita por

número de anos ainda. Mesmo que o Banco da Inglaterra consiga elevar

taxas de juros de seu nível extremamente baixo atual, eles são muito

é improvável que tenha atingido 5% ou mais quando o próximo Reino Unido

entra em recessão. Reduzir apenas as taxas de juros é, portanto, improvável

ser suficiente como resposta política. No entanto, o QE também não se mostrou confiável,

alternativa responsável e equitativa. 30

Portanto, acreditamos que é necessária uma ferramenta adicional para o QE, se

e quando as taxas de juros atingem seu "limite inferior efetivo" próximo de zero

(ELB). Nosso objetivo é estabelecer mecanismos de políticas que possam proporcionar uma

estímulo de maneira mais direcionada, certa e mensurável que o QE

praticada atualmente, com uma abordagem mais transparente e democraticamente

processo responsável.

Existe agora um debate em torno do escopo que um banco central precisa

criar dinheiro eletronicamente e injetar na economia através de

várias formas de 'estímulo financiado por dinheiro'. 31 QE é apenas uma forma

que isso pode levar. Outra seria o Banco fornecer fundos para

governo a introduzir cortes de impostos, como um corte no IVA, por meio de
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financiamento em dinheiro. Uma forma ainda mais direta seria através do uso
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do chamado 'dinheiro de helicóptero', onde o Banco forneceu dinheiro diretamente

às famílias para gastar na economia. 32.

Nós favoreceríamos um 'estímulo delegado'. Conforme discutido no capítulo 6,

acreditamos que o Reino Unido precisa de um National Investment Bank (NIB) com

o poder de contrair empréstimos para financiar economicamente e socialmente produtivo

empréstimos em áreas como infraestrutura, inovação e desenvolvimento de negócios

desenvolvimento. Um novo NIB no Reino Unido atuaria como um instrumento fundamental para a

estratégia industrial mais ativa que propomos.

A inovação de política macroeconômica adicional que propomos é que

o Banco da Inglaterra terá o poder de pedir ao NIB para expandir os empréstimos

na economia real quando as taxas de juros estão no seu efetivo menor

ligado . 33 Poderia definir o volume de empréstimos para igualar a totalidade ou parte de

o corte da taxa de juros que o MPC teria em circunstâncias normais

desejava fazer.

Para garantir que o NIB sempre possa financiar uma organização delegada

estímulo, nossa proposta é que seja capaz de financiar isso por meio de

a criação de novas reservas no Banco da Inglaterra, da mesma maneira

que o Banco atualmente financia compras de títulos sob QE. O MPC

poderia então coordenar sua solicitação de estímulo delegado com um pro-

programa de compras de títulos corporativos do NIB em mercados secundários. este

significaria que os investidores sempre saberiam que havia uma demanda por NIB

títulos, e seria, de fato, um meio de financiamento monetário das

programa de investimento expandido.

Seria possível fazer isso assim que um NIB fosse formado. 1

maneira de garantir a confiança inicial do mercado em uma nova instituição nacional

seria o Banco da Inglaterra anunciar sua intenção de

comprar um nível de títulos NIB em mercados secundários para coincidir com

a primeira rodada de emissão. Isso pode ser feito reinvestindo um pequeno

parte dos rendimentos dos títulos comprados sob QE, uma vez amadurecidos.

Na maioria dos trimestres, cerca de £ 10 bilhões ou mais de títulos mantidos sob o
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Programa de QE do Banco amadurece e é reinvestido ativamente para manter o

nível geral de constante QE. 34 Nós proporíamos que alguns ou todos os

recursos provenientes de títulos vencidos poderiam ser investidos em títulos emitidos por

Banco Nacional de Investimento.

É vital que a economia seja mantida em um nível suficiente de

demanda agregada para gerar o crescimento necessário. Nossas propostas são

visa garantir que o quadro macroeconômico do Reino Unido tenha

ferramentas certas disponíveis nos momentos certos.
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fortalecimento do sistema financeiro

Nas últimas décadas, o setor financeiro assumiu uma posição

de crescente importância e influência na economia britânica. isto

é um dos maiores e mais bem-sucedidos setores financeiros da

mundo: em 2017, contribuiu com cerca de 7% do PIB do Reino Unido,

3% do emprego total no Reino Unido e quase 5% dos impostos

receitas. 1

O crescimento das finanças transformou a estrutura da economia britânica

o meu. Em 1970, as finanças representavam 5% do valor agregado bruto total

(GVA), comparado com 32% no setor manufatureiro. 2 De

a partir de 1970, o setor financeiro cresceu mais rápido que a economia,

um todo: em 2008, representava 9% do VAB, próximo a 11%

para fabricação. 3 Hoje, o financiamento é responsável por 7% do VAB,

com fabricação em 10%. 4

Embora o setor financeiro tenha tido muito sucesso, seu impacto

não foi totalmente benigno. Seu desenvolvimento nas últimas décadas

gerou sérios desafios estruturais para a economia britânica, que

dificultar a prosperidade e a justiça que desejamos ver.

Neste capítulo, examinamos essas questões e propomos medidas para

abordá-los. 5
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O papel e o impacto do setor financeiro

A economia do Reino Unido exibe o que, à primeira vista, parece um paradoxo. o

O Reino Unido abriga uma das maiores e mais bem-sucedidas instituições financeiras do mundo.

Centro. No entanto, ao mesmo tempo, possui uma taxa de investimento muito menor, pois

uma proporção do PIB do que a maioria das outras economias desenvolvidas. Tem

um problema consistente, em particular do "capital do paciente" por

investimento a longo prazo. 6 No entanto, a razão é relativamente direta: o Reino Unido é

um hub global para finanças internacionais, fornecendo capital para as empresas

em todo o mundo, em vez de simplesmente investimento doméstico.

Ainda existem questões importantes sobre o papel das finanças na

a economia do Reino Unido. Uma das descobertas mais impressionantes de pesquisas recentes

no setor financeiro do Reino Unido é que o custo que o setor efetivamente

cobra o restante da economia por seus serviços - o 'custo unitário da

mediação »- permaneceu mais ou menos constante nos últimos 60 anos. 7

Isso apesar dos enormes avanços da produtividade neste período, em

tecnologias da informação e capacidade analítica, incluindo computadores

chips, internet, telefonia móvel, banda larga e análise de dados. 8

Um mercado verdadeiramente competitivo teria assegurado que as instituições

envolvidos na intermediação financeira repassou alguma proporção de

o ganho de produtividade desses avanços tecnológicos quanto menor

custos para empresas e poupadores (e, potencialmente, para maiores níveis de

investimento também). No entanto, enquanto na OCDE como um todo, os custos médios

intermediação financeira caiu um terço entre 2000 e 2014, no período

Os custos do Reino Unido permaneceram quase idênticos. 9 O que parece ter acontecido

é que, de maneira agregada, o setor financeiro se apropria de grande parte de

ganhos de produtividade para si.

O objetivo do setor financeiro deve ser intermediar a eficácia

entre mutuários e poupadores, alocando com eficiência

capital para os investimentos mais produtivos. 10 Há evidências para
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sugerem, no entanto, que atualmente não está cumprindo esse objetivo. Quatro

questões específicas surgem na relação entre o setor financeiro

e o resto da economia. Uma diz respeito à provisão de longo prazo

financiamento de investimentos para o desenvolvimento de negócios, os chamados

tal '. Segundo, há a questão do 'curto prazo', a maneira pela qual

os mercados de participação acionária pressionam o desempenho corporativo.

Terceiro, o Reino Unido tem um problema de longo prazo da inflação de preços de ativos,

principalmente em terras e propriedades. Por fim, o setor financeiro teve um papel fundamental

em manter o valor da libra esterlina mais alto do que teria

fui. Examinamos cada uma dessas questões por vez.

Escassez de capital do paciente
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A produção econômica depende do investimento, mas o Reino Unido
níveis de investimento significativamente mais baixos do que outros países avançados.

Gastos de negócios na substituição ou expansão de capital no Reino Unido

17 por cento do VAB, contra 20 por cento em média em todo o

a zona do euro. 11 Com o tempo, isso deixou o estoque de capital no Reino Unido longe

inferior ao de outras economias de sucesso. 12

Parece haver uma lacuna específica a longo prazo - ou

'paciente' - financiamento sendo disponibilizado a menores, de rápido crescimento e

empresas inovadoras. 13 Embora os empréstimos às PME tenham se recuperado desde

crise financeira, foi inteiramente impulsionado por empréstimos a

empresas de porte. 14 As pequenas empresas continuaram a pagar mais para

bancos do que foram emprestados. 15 Isso não é porque eles não querem

crédito: o British Business Bank descobriu que a oferta de empréstimos para crescimento

(até um valor de 2 milhões de libras) para as pequenas empresas que mais crescem

demanda em 2014 entre £ 170 milhões e £ 870 milhões. 16 A

relatório do painel de Revisão do Capital do Paciente do governo

Embora o Reino Unido continue sendo um bom lugar para empresas iniciantes,
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capital insuficiente disponível para atender à demanda por 'ampliação'

finanças, particularmente fora de Londres e do sudeste. Isto é um

problema particular para empresas que requerem mais de £ 5 milhões em

investimento em ações. 17

Parte da razão disso é que os empréstimos bancários no Reino Unido são menos

focado no investimento empresarial do que em outros países comparáveis.

Os empréstimos para empresas do Reino Unido representam 5% do total de ativos bancários do Reino Unido,

em comparação com 14%, em média, na zona do euro. 18 Empréstimos bancários

ao contrário, é desproporcionalmente direcionado à terra e à propriedade:

Os empréstimos imobiliários representam mais de 78% de todos os empréstimos a instituições não financeiras.

empresas e indivíduos no Reino Unido. 19 Uma vez excluídos os imóveis,

empréstimos a empresas do Reino Unido representam agora apenas 3% de todos os bancos

ativos. 20

Mercado de curto prazo e ações

É agora amplamente reconhecido que os mercados financeiros do Reino Unido se tornaram

'curto prazo' nas últimas décadas, o que significa que os investidores estão

buscando obter retornos em períodos mais curtos do que no passado. 21 isto

levou a uma mudança no comportamento corporativo e uma redução considerável

em investimento de longo prazo. 22

Nos últimos 25 anos, a proporção dos lucros da empresa

distribuídos aos acionistas, em vez de serem reinvestidos, foram

crescente: como observamos no capítulo 8, para as empresas não financeiras esse

aumentou de 39 para 55% entre 1990 e 2016. 23 Essa tendência foi

ocorreu de maneira amplamente não relacionada aos níveis de lucro: uma vez que os

crise, os pagamentos de dividendos permaneceram relativamente constantes, mesmo

os lucros flutuaram. O resultado é que a 'cobertura de dividendos' média

(o múltiplo pelo qual os ganhos da empresa após impostos excedem os acionistas

pagamentos) caiu um quarto na última década e agora está em um
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20 anos de baixa. 24 Recompras de ações, outro meio de distribuir lucros para

acionistas também aumentaram acentuadamente. 25

Essas tendências surgiram em parte como resultado de mudanças na estrutura

mercado de ações, que se tornaram cada vez mais dominados

por negociação de curto prazo, em vez de investimento a longo prazo. Fundos de hedge,

negociação de alta frequência e negociação proprietária agora representam 72 por cento

volume de negócios do mercado acionário no Reino Unido, 26 em comparação com 51%

nos EUA e 39% no resto da Europa. 27 Para esses comerciantes, o lucro

e taxas dependem do volume de negociação e desempenho

em relação a outros negociadores, em vez da criação de valor a longo prazo pela

empresas cujas ações negociam. Isso viu a proliferação

dos fundos de investimento, muitos dos quais apresentam desempenho melhor que

médias. 28.

O resultado é um desalinhamento dos incentivos entre tais acionistas.

e os poupadores que eles representam. 29 Por sua vez, isso influencia

comportamento corporativo, à medida que os conselhos da empresa são pressionados

retornos de curto prazo para os acionistas em vez de longo prazo

investimento, como discutimos no capítulo 8. 30 A estrutura do executivo

pagar em muitas empresas, com incentivos baseados nos preços das ações

em vez de criação de valor a longo prazo, freqüentemente exacerba esses

pressões.

Inflação dos preços dos ativos e instabilidade financeira

Até que ponto os bancos do Reino Unido estão focados em empréstimos contra propriedades

ao invés de desenvolvimento de negócios, tem um impacto mais amplo na economia.

Em vez de aumentar a capacidade produtiva da economia, suas principais

O efeito é aumentar os preços dos ativos.

De 1979 até o final de 2017, os preços das casas no Reino Unido subiram quase

dez vezes, enquanto os preços ao consumidor aumentaram apenas metade desse valor. 31
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Um ciclo de auto-reforço foi criado, no qual os níveis aumentados de

empréstimos ajudaram a elevar os preços dos imóveis e os altos preços das casas, por sua vez

permitiu que os consumidores emprestassem mais dinheiro contra o aumento de suas casas

valor (veja a figura 11.1). Entre o final dos anos 80 e 2008, as famílias

A dívida aumentou de cerca de 50 para 100% do PIB, enquanto os empréstimos

consumidores atingiram mais de 160% da renda disponível e

as taxas de poupança caíram para mínimos históricos. 32 Um padrão semelhante desenvolvido no

setor corporativo, onde os imóveis representavam mais da metade dos

aumento de empréstimos corporativos no início dos anos 2000. 33
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Figura 11.1 Preços da habitação, dívida hipotecária e crédito ao consumidor
aumentou em sincronia, caindo brevemente após a crise financeira global antes
subindo novamente

Preços da habitação (Índice: 1º trimestre de 1993 = 100), empréstimos pendentes garantidos contra
habitações (Índice: abril de 1993 = 100) e crédito ao consumidor pendente (Índice:
Abril de 1993 = 100)

Fonte : Nationwide (2018) 34 e Bank of England (2018) 35
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A inflação dos preços da habitação e outros ativos como empréstimos bancários

aumentou criou dois problemas significativos. Aumentou a riqueza

desigualdade, como discutiremos mais adiante no capítulo 12. E contribuiu

à instabilidade financeira. A proporção dos ativos financeiros dos bancos britânicos e seus

o patrimônio líquido (uma maneira de medir a alavancagem bancária) aumentou para quase 12: 1 em

2008, um dos mais altos da OCDE. 36 Esses altos níveis de alavancagem

instituições financeiras vulneráveis   a aumentos razoavelmente pequenos

taxas padrão. 37 Como os bancos se tornaram mais interconectados através do

sistema interbancário, os problemas com instituições únicas se espalharam rapidamente para

todo o sistema. 38.

Outro fator importante foi a ascensão do 'sistema bancário paralelo'

sistema. 39 Bancos-sombra são instituições financeiras que emprestam dinheiro

sem tomar depósitos garantidos pelo estado. A escala da sombra

bancário no Reino Unido cresceu drasticamente na preparação para o

crise, e grande parte do risco acumulado no sistema bancário foi

nadas, pois eram menos rigorosamente regulamentadas do que a captação de depósitos

instituições. 40 Na prática, os dois setores estavam intimamente ligados através de

criação de 'veículos especiais de investimento' e outros bancos fora de equilíbrio

entidades de folha de pagamento para manter investimentos mais arriscados. Impulsionado pela regulamentação,

a evolução da fintech (tecnologia financeira) e a expansão do mercado

setor de gestão de ativos, o sistema bancário paralelo continuou

desde 2009. 41 As instituições financeiras não bancárias estão agora respondendo

responsável por quase 50% do total dos recursos financeiros do sistema financeiro.

ativos, um aumento de 13 pontos percentuais desde 2008. 42

Sterling e o déficit em conta corrente

O Reino Unido registra um déficit em conta corrente todos os anos desde 1984,

comprando consistentemente mais do resto do mundo do que nós

vender para ele. Em 2017, o Reino Unido registrou o maior déficit em conta corrente como
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uma porcentagem do PIB de todos os países do G7. 43 Como discutimos no capítulo 3,

isso indica um sério problema de competitividade.

As saídas de libras esterlinas associadas à administração de uma conta atual

o déficit deveria, em teoria, levar à sua depreciação nesse período.

Isso teria aumentado a competitividade das exportações e

tornou as importações mais caras, reduzindo o déficit. Mas o Reino Unido

conseguiu cobrir seu déficit em conta corrente através de grandes

entradas de capital no exterior. 44 De fato, o setor financeiro conseguiu

usar níveis muito altos de empréstimos na véspera da crise financeira para

retorno de capital que flui para o exterior de volta à economia do Reino Unido. Entradas em

Os depósitos bancários do Reino Unido e os instrumentos de dívida titularizada, em média,

6,2% do PIB entre 1997 e 2008. 45

Quando a crise financeira encerrou esse processo, o impacto

a libra esterlina foi imediata: entre julho de 2007 e janeiro de 2009, o

o valor da libra caiu mais de 25%. 46 A votação para deixar o

A União Europeia, em junho de 2016, levou a outra rápida depreciação. 47 mas

os processos principais pelos quais o setor financeiro é capaz de atrair

capital estrangeiro para cobrir o déficit em conta corrente permanece em vigor. De ativos

os preços continuaram aumentando desde a crise financeira. Famílias

ainda podem contrair empréstimos contra o valor crescente de suas casas, e

a dívida das famílias está agora quase nos níveis pré-crise. 48 Também houve

aumento do investimento estrangeiro direto no Reino Unido - principalmente no

forma de aumento da participação estrangeira em empresas domésticas - com 2016

marcando um ano recorde para fusões e aquisições estrangeiras da British

negócios. 49 Os efeitos da reavaliação também aumentaram o valor do

Investimentos estrangeiros do Reino Unido. 50.

O resultado é que o Reino Unido sofre efetivamente de uma espécie de

doença holandesa, o processo pelo qual uma economia é negativamente

impactado pela alta demanda por sua moeda gerada por uma grande

setor. À medida que o setor financeiro cresceu e sustentou o valor de

Page 198

PARTE II: NOSSO PLANO DE 10 PARTES

acima do que seria de outro modo, isso teve uma seriedade

impacto nas exportações de manufatura do Reino Unido. 51 Do ponto de vista

vista dos setores manufatureiro e de outros setores comerciais, criou um

moeda sobrevalorizada. Isso contribuiu para o declínio de nossa

exportação e à alta dependência de importação de muitos de nossos

indústrias de manufatura. 52 Isso significa que, mesmo quando o valor de

libra cai, a economia do Reino Unido tem sido incapaz de responder

cientificamente: grande parte do ganho de preço para os exportadores foi corroído pelo

aumento do custo de componentes importados. 53

Por todas essas razões, acreditamos que o setor financeiro precisa

reforma. Propomos uma série de medidas destinadas a manter um nível global

setor financeiro de sucesso, mitigando seus impactos negativos sobre

a economia mais ampla do Reino Unido. Queremos ver uma economia do Reino Unido mais equilibrada

alcançada acelerando o crescimento em uma gama mais diversificada de setores,

de modo que somos menos dependentes de qualquer setor para nossa economia

desempenho econômico. Devemos procurar 'subir de nível' em vez de 'nivelar

baixa'. O setor financeiro já está enfrentando fortes ventos contrários como
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resultado da decisão de deixar a União Européia e do provável

acesso diminuído ao mercado único.

Aumento do investimento e do capital do paciente

Aumentar a oferta de capital do paciente para a economia do Reino Unido é um

tarefa significativa. Saudamos a recente criação de novos financiamentos

mecanismos através do British Business Bank. 54 Mas acreditamos que

isso precisa ir além. É por esse motivo que expomos no capítulo

6 nossa proposta para a criação de um novo Banco Nacional de Investimento,

pode fornecer financiamento de longo prazo para o crescimento dos negócios e inovação

e infraestrutura.
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Também acreditamos que o curto prazo nos mercados acionários e nas empresas

o comportamento da taxa precisa ser abordado. No capítulo 8, defendemos uma

mudança na governança corporativa para ajudar a fazer isso, encerrando a primazia

acionistas nas funções de conselheiros, restringindo o direito de voto para

acionistas de curto prazo e trazendo novas vozes, inclusive as

de trabalhadores, nos conselhos da empresa. Também defendemos uma mudança no

composição dos comitês de remuneração e pacotes de incentivos

concedido aos executivos da empresa.

Ao mesmo tempo, os incentivos precisam estar melhor alinhados entre

investidores, seus intermediários e empresas. A lei fiduciária exige

que os agentes que representam os interesses dos poupadores e de outros

passo razoável para garantir que suas ações resultem de fato no

melhor valor para o cliente final ou proprietário do ativo. Este dever tendeu

para ser interpretado estritamente. Ecoando as recomendações do

Revisão da Kay e da Comissão de Direito, acreditamos que as

alugue uma provisão legal, que cubra diretores e administradores de fundos,

pode ser fortalecido e esclarecido. 55 Há um forte argumento para o

obrigações e poderes de responsabilidade fiduciária de permanecer com

principais 'agentes' ou administradores de fundos de pensão, mesmo que

intermediários são contratados para agir em seu nome; e para o legal

alcance da responsabilidade fiduciária a ser estendida aos gestores de ativos e

corretores da cadeia de investimentos. Propomos, portanto, que as medidas legais

dever fiduciário sobre fundos de pensão e seguro deve ser revisto,

incluindo a sua extensão a intermediários financeiros. Isso deve incluir

uma revisão de como obrigações ambientais e sociais mais explícitas

pode ser incluído em deveres fiduciários. O objetivo deve ser

garantir que os acionistas exerçam uma boa administração sobre as

no interesse de longo prazo de seus poupadores e da economia como um

todo.
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Melhorando a estabilidade financeira

Desde a crise financeira, as instituições internacionais concordaram amplamente

sobre a necessidade de regulamentação "macroprudencial" para garantir a

estabilidade de toda a economia, não apenas de empresas individuais. O voluntário

Recomendações de 'Basileia III' - acordadas em setembro de 2010, mas

sendo progressivamente implementado em 2019 - efetivamente triplicar o tamanho do capital

reserva que os bancos do mundo devem manter contra perdas. 56 A recomendação

recomendações incluem índices de alavancagem relacionados aos balanços dos bancos e

seus estoques de capital; implementação de rácios de 'capital dinâmico' e

outras medidas para diminuir a pró-ciclicidade (a tendência dos bancos de

emprestar mais quando a economia estiver em alta); e um financiamento estável

relação que exige que os bancos tenham ativos líquidos suficientes para cobrir seus custos

por pelo menos 30 dias.

Existe um amplo consenso de que Basileia III é 'necessária, mas não

suficiente'. 57 Foi efetivamente projetado para proteger os bancos do

ciclo de negócios, mas não o contrário. Ao restringir as atividades de

bancos individuais - que por si só tiveram um efeito apreciável em seus

abordagem de risco e disposição para emprestar - não reduziu o sistema

risco histórico a níveis aceitáveis, nem impediu o aumento dos níveis de dívida e

inflação de preços de ativos. 58.

Por isso, propomos três conjuntos de medidas para melhorar o desempenho financeiro.

estabilidade, reduzindo os níveis excessivos de dívida. Nossas propostas cobrem alterações

empréstimos para habitação; reformas da taxa bancária para melhorar a resiliência

importância do setor; e mudanças na forma como a dívida é tratada pelas empresas.

Uma meta de inflação dos preços da habitação

Acreditamos que o Banco da Inglaterra deve poder fazer mais para amortecer

inflação dos preços dos ativos como parte de sua responsabilidade macroprudencial de
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contra risco sistêmico. Propomos, portanto, que o governo invista

discutir se o Comitê de Política Financeira (CPE) deve receber uma

meta explícita de inflação dos preços da habitação, estabelecida pelo governo. Este seria

análogo ao mandato do Comitê de Política Monetária do Banco

controlar a inflação de preços ao consumidor. O objetivo desse objetivo seria

definir expectativas de preços de imóveis (um fator crítico da inflação de preços de imóveis)

), reduzir o endividamento excessivo e controlar as entradas de capital.

Reconhecemos que procurar controlar a inflação dos preços da habitação hoje é

até certo ponto 'fechando a porta do estábulo depois que o cavalo pular'. isto

teria sido muito melhor se tal medida fizesse parte do

estrutura política quando o Banco da Inglaterra se tornou independente

20 anos atras. Reconhecemos as limitações de sua adoção nesta fase;

no entanto, acreditamos que possa desempenhar um papel na limitação

inflação dos preços da habitação no futuro e é digno de um exame sério

inclusive pelo próprio Banco.

As principais alavancas disponíveis para o FPC para atuar no preço da habitação

meta de inflação seria o controle que pode impor aos bancos e

outros credores quanto aos níveis de crédito que eles podem disponibilizar para
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compra de propriedades. Estes incluem empréstimos em valor e dívida em rendimentos
índices e a proporção do total de ativos de um banco que pode ser emprestado

contra a propriedade. O FPC implementou recentemente um empréstimo-à-renda

limite de 4,5% para 15% das novas hipotecas, embora o

O Banco da Inglaterra estimou que apenas cerca de 11% das hipotecas

excedeu esse índice em 2015. 59 Implementar metas que restringem

empréstimos excessivos exigirão um mandato mais forte do que atualmente

limitar a inflação dos preços dos ativos.

Como a inflação dos preços da habitação é muito diferente em diferentes partes do

país, quaisquer desses controles precisariam ser exercidos em nível regional

base diferenciada. Eles também precisariam reconhecer o patrimônio

impactos em diferentes grupos de compradores de casas, com prioridade dada
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(por exemplo) para compradores iniciantes em vez de segunda casa e comprar para alugar

compradores. O objetivo geral seria reduzir os níveis de hipoteca

empréstimos e manter os preços da habitação dentro da nova meta de inflação. Desde a

os preços das casas também são determinados pela oferta, se o CPF não puder

manter os preços da habitação em uma meta obrigatória, deve poder solicitar

que o governo faça mais através de medidas do lado da oferta, incluindo

construção de casas. Discutimos algumas dessas medidas mais adiante no capítulo 12.

Limitando o risco financeiro sistêmico

Além de explorar uma nova meta de inflação dos preços da habitação, propomos

que o CPE seja capaz de impor novos recursos 'anticíclicos'

requisitos legais em instituições e grupos bancários. Tais controles,

crescentes e decrescentes, dependendo do estado do ciclo financeiro,

demonstrou ser eficaz na redução da alavancagem e na limitação de

risco no sistema financeiro. 60

No período que antecedeu a crise financeira, grande parte do risco que havia construído

O sistema financeiro estava escondido no setor bancário paralelo.

A crescente interconectividade entre bancos e instituições financeiras não bancárias

instituições significava que um leve aumento nos padrões se espalhava rapidamente

em todo o sistema, criando uma crise sistêmica. 61 Finanças não bancárias

instituições sociais ainda são muito importantes para o sistema financeiro do Reino Unido

hoje, e a regulamentação falhou em acompanhar os desenvolvimentos no

setor. 62 Há preocupações sobre a distribuição e visibilidade dos riscos

neste sistema complexo, que em última análise pode precipitar uma

crise. 63.

Atualmente, o Reino Unido possui uma taxa bancária baseada nos balanços dos credores,

e os bancos também estão sujeitos a uma sobretaxa de imposto sobre as sociedades. Este último em

prática tem um efeito anticoncorrencial, com maior proporcionalidade

impacto nos bancos pequenos e desafiadores. 64 Propomos, portanto, que o
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a sobretaxa de imposto sobre as sociedades seja abolida e a taxa bancária transformada em
medida anticíclica aplicada a bancos regulares e bancos paralelos.

Isso limitaria a lucratividade no auge do ciclo financeiro e

proteger os bancos em desaceleração.

Melhorando a estabilidade da empresa

Embora o empréstimo para investimento seja desejável, como a crise financeira

expostas, as empresas podem se tornar vulneráveis   se forem excessivamente

endividado. Níveis de dívida muito altos - às vezes até seis ou sete

vezes lucros antes dos impostos - aumente a exposição das empresas a choques,

como um aumento no custo dos empréstimos ou uma súbita queda no

receitas que significam que a dívida não pode ser atendida.

As razões para o aumento do nível de endividamento das empresas antes da

a crise financeira era multifacetada. Desregulamentação financeira,

combinada com baixas taxas de juros globais, incentivou as empresas a tomar

mais dívidas. 65 O surgimento do modelo de compra alavancada de

aquisições viram a engenharia financeira aumentar os níveis de dívida da empresa,

em muitos casos, com pouca ou nenhuma criação de valor a longo prazo no processo. 66.

Uma das razões subjacentes tem sido o tratamento preferencial

concedido a financiamentos de dívida sobre capital próprio por meio de isenção de imposto sobre juros de dívida. 67

As diretrizes da OCDE sobre erosão de base e orientação para a transferência de lucros

linhas recomendam que os países adotem reformas para limitar a quantidade de

alívio dos juros da dívida entre 10 e 30% do valor anual da empresa

ganhos. Desde então, o Reino Unido comprometeu-se a seguir com este

recomendação, usando o limite superior de 30%. No entanto, isso

afetará apenas um pequeno número de empresas muito grandes. 68 Portanto, nós

propõe que o Reino Unido revise se o teto deve ser progressivamente

reduzido ao limite inferior de 10% dos ganhos recomendados pelo

OCDE de 2022–7 .
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Combater os fluxos ilícitos de capital e promover
transparência

Nos últimos anos, chamou-se atenção crescente para o papel de

Londres e, portanto, excelente, na lavagem internacional de dinheiro

e evasão e evasão fiscal. 69 Há evidências que sugerem que

fluxos de capital ilícitos representam uma parcela considerável e crescente da

capital que flui para o Reino Unido. Isso se reflete no positivo sustentado

saldo na rubrica 'erros e omissões líquidos' (NEO) do saldo de

pagamentos, que na última década têm sido consistentemente acima de 0,5

por cento do PIB. 70 É provável que tenha contribuído para a apreciação da libra esterlina.

e sustentou seu alto valor.

A libra esterlina é uma moeda particularmente atraente para uso na lavagem de dinheiro

evasão fiscal e por várias razões. O Reino Unido é um dos principais

conduto à rede das chamadas “jurisdições de sigilo”, onde

empresas podem ser registradas sem escrutínio, como o britânico

Ilhas Virgens e Ilhas Cayman. 71 Ao mesmo tempo, o London

mercado imobiliário é um destino significativo para lavagem de dinheiro. 72

Até recentemente, a libra esterlina era uma moeda forte, não sujeita a

muita volatilidade.
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Reduzir o uso da libra esterlina para atividades ilegais deve ser um objetivo

em si. Também ajudaria a conter o nível de entradas de capital no Reino Unido,

colocando pressão descendente sobre a libra esterlina e ajudando a corrigir

sua supervalorização. Por isso, propomos uma série de medidas para prender

redução da evasão fiscal e fluxos ilícitos de capital para o Reino Unido.

A transparência da propriedade da empresa é vital para a administração

risco e a eliminação de atividades criminosas e corruptas. Se o

autoridades devem agir sobre este último e, se os investidores quiserem

decisões de investimento com base no risco, eles precisam saber quem é o dono

o que.
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O Reino Unido foi pioneiro no desenvolvimento de um sistema pesquisável,

'Registro de Pessoas com Controle Significativo' público e de livre acesso

empresas. Em maio de 2018, a Câmara dos Comuns votou através do

Sanções e projeto de lei contra lavagem de dinheiro, que incluía uma

para ampliar o registro público de pessoas com controle significativo

para os territórios ultramarinos. Isso é bem-vindo, mas existem dois problemas sérios

fraquezas que agora devem ser sanadas. Primeiro, os dados enviados

não é verificado e, em vez disso, conta com dados totalmente auto-relatados de

empresas, reduzindo a confiança em sua precisão. 73 Prova de identidade

poderia ser necessário, como é o caso da Dinamarca. E outros atores - como

advogados, auditores, bancos e agentes imobiliários - devem ser obrigados a

verifique os dados com seus próprios registros e com as devidas diligências

informações e discrepâncias. Segundo, o limiar para declaração

atualmente, a propriedade beneficiária é fixada em 25% das ações ou

direitos de voto em uma empresa. 74 Isso torna relativamente simples

a evitar: se uma família dividisse a propriedade entre cinco de seus membros

uma única pessoa não seria obrigada a divulgar sua identidade. Nós

recomendamos, portanto, que os dados do registro público de pessoas com

controle significativo deve ser verificável; que indivíduos nomeados devem

ser obrigado a fornecer prova de identidade; e que o limiar para inclusão

A inscrição no registo deve ser reduzida de 25% para 5% do

ações ou direitos de voto.

Paralelamente ao registro público de propriedade efetiva, acreditamos que a

O Reino Unido deve criar transparência sobre os beneficiários das relações de confiança. Relações de confiança

Existem acordos legais nos quais um indivíduo transfere ativos, como

propriedade, a um administrador para gerenciar em nome de outra pessoa. Por

oferecendo controle aos curadores, é possível ocultar a verdadeira fonte do

ativos no trust. 75 Portanto, propomos que as relações de confiança sejam incluídas

no registro público de pessoas com controle significativo . Isto deveria

incluir a divulgação de todas as partes em um trust, incluindo o indivíduo
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que estabeleceu a confiança, as pessoas que se beneficiam dela e a confiança

camisetas que gerenciam isso.
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Uma série de outras medidas também é necessária. O Reino Unido deve implementar

publicamente disponível, relatórios país a país para coibir

elisão fiscal e criar uma 'lista negra' de regulamentos financeiros

refúgios. Paralelamente ao aumento da transparência, medidas de execução

deve ser reforçada, e sanções mais substanciais são aplicadas

aqueles que praticam atividades ilegais no ou via Reino Unido. Bancos

descobriu-se que facilitou, consciente ou inconscientemente, atividades ilegais

o Reino Unido deve ser responsabilizado por multas muito mais altas e esses indivíduos

descobriu-se que se envolveu ou facilitou essas atividades também deve ser

espera enfrentar condenações criminais.

Como demonstrou a crise financeira, o setor financeiro possui uma significativa

impacto em todos nós. Acreditamos que nossas propostas ajudariam a fortalecer

estabilidade financeira e promover investimentos produtivos.
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espalhando riqueza e propriedade
em toda a economia

Quanta riqueza as pessoas têm molda suas vidas: segurança econômica

afeta se eles podem assumir um risco e montar um novo negócio, investir em

futuro através de períodos de educação ou afastar-se do trabalho

para ajudar ou apoiar seus entes queridos.

Mas a riqueza que indivíduos e famílias possuem - suas propriedades

previdência privada, ativos financeiros e ativos físicos - é muito

desigualmente distribuído. As desigualdades de riqueza estão piorando e são um

fonte particular de injustiça, uma vez que a riqueza geralmente não é obtida, mas

herdado ou o resultado de valores crescentes de ativos, não relacionados a

esforço. Muitas das causas de tais desigualdades, particularmente o aumento de

preços, também servem para minar a prosperidade.

Neste capítulo, examinamos as desigualdades de riqueza do Reino Unido e suas

causas, explique por que essas desigualdades são importantes e faça uma série de
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propostas para compartilhar mais riqueza e propriedade de ativos.

desigualdade de riqueza e suas causas

A riqueza total de famílias e indivíduos na Grã-Bretanha é estimada

acoplado a £ 12,8 trilhões. 1 É muito desigualmente distribuído. 2 Os mais ricos

10% das famílias possuem mais de 900 vezes a riqueza da

10% mais pobres e cinco vezes mais que a metade inferior inteira
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de todos os agregados familiares combinados. 3 A riqueza é muito mais desigualmente distribuída.

mais do que a renda: considerando que a renda mediana entre os 10%

é cerca de sete vezes a renda mediana nos 10% inferiores,

a riqueza mediana dos 10% principais é 315 vezes a mediana no

10% inferiores (ver figura 12.1). 4

Talvez o aspecto mais marcante da desigualdade de riqueza hoje seja

internacional. Na primeira metade do século XX, a riqueza tendia a

cascata através das gerações: cada geração tinha mais riqueza do que

o anterior. Mas todas as gerações desde o boom do bebê no pós-guerra

outros tiveram menos riqueza do que a geração anterior a eles no

mesma idade. 5 As pessoas nascidas na década de 1980 tinham apenas um terço da propriedade

riqueza aos 28 anos de idade, nascidos na década de 1970. 6

A riqueza é distribuída de maneira muito desigual entre as regiões - tanto um

conseqüência e motor dos desequilíbrios econômicos geográficos
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Riqueza Renda equivalente

Figura 12.1 A riqueza é muito menos distribuída igualmente do que a renda

Renda líquida média mediana do agregado familiar e riqueza líquida total mediana por
decile, Grã-Bretanha, julho de 2014 a junho de 2016

Fonte : ONS (2018) 7
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descrito no capítulo 15. Pessoas que vivem em Londres e no Sul

O Oriente detém muito mais da riqueza do país do que os de outros países.

regiões. A família média no sudeste tem mais de duas vezes

a riqueza (£ 380.600) da família média no Nordeste
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(£ 163.000). 8

Há também uma clara divisão de gênero. O homem médio na aposentadoria

hoje a idade tem quatro a cinco vezes o pote de pensão da mulher média

na idade da aposentadoria, enquanto os homens com trinta e poucos anos já têm 60 por cento

centavo a mais que as mulheres. 9 Classe social, educação e etnia

também importam imensamente. Pessoas com um diploma são quase cinco vezes mais

provável que aqueles sem qualificação estejam em uma família com riqueza

de 1 milhão ou mais. 10

Ao mesmo tempo, baixos níveis de poupança e altos níveis de dívida (que

riqueza financeira efetivamente negativa), acrescenta à imagem distributiva

ture. Um em cada oito adultos não tem economia de dinheiro disponível para um período chuvoso.

dia "ou despesas inesperadas. 11 Uma em cada dez famílias tem mais de

£ 10.000 de dívida não garantida do consumidor e 13% das famílias

gastam mais de um quarto de sua dívida mensal de serviço de renda ou

mora em empréstimos e contas. 12 Os pais, particularmente os pais solteiros, são

maior probabilidade de estar enfrentando dívidas do que outros adultos. 13

A desigualdade de riqueza caiu durante a maior parte do século XX, devido à

crescimento permitiu que grupos de baixa renda acumulassem poupança e comprassem

casas. Mas desde os anos 80, a desigualdade tem aumentado novamente em quase

todas as economias desenvolvidas. Como a taxa de retorno dos ativos financeiros e

propriedade excedeu a taxa de crescimento das economias como um todo, aquelas

com maior riqueza puxaram ainda mais à frente daqueles dependentes

principalmente em seus ganhos com o trabalho. 14

No Reino Unido, o maior fator isolado da crescente desigualdade de riqueza

tem aumentado os preços de terrenos e propriedades, que há duas décadas

cresceram muito mais rápido que os ganhos (veja a figura 12.2). Esta tendência tem
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reduziu drasticamente as taxas de propriedade de casas. Dos anos 90 até o

meados dos anos 2000, uma proporção crescente da população passou a possuir

suas próprias casas. 16 Mas desde o colapso financeiro em 2007–8, essa tendência

foi revertida, com taxas decrescentes de aquisição de imóveis entre aqueles
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Figura 12.2 A inflação dos preços da habitação superou significativamente os salários
crescimento por duas décadas

Ganhos medianos em tempo integral e preços medianos das casas na Inglaterra e no País de Gales,
1997–2017 (Índice: 1997 = 100)

Fonte : análise IPPR usando o ONS (2018b) 15

Nota : Os dados para ganhos anuais não estão disponíveis antes de 1999. Para esses anos, o

A relação entre o preço da habitação e os ganhos foi calculada usando-se semanalmente
ganhos.
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na metade inferior da distribuição de riqueza, gerando uma significativa

aumento da desigualdade patrimonial. 17 É um fato gritante que hoje um

em 10 adultos, ou 5,2 milhões de pessoas, possui uma segunda casa, enquanto 40 por

cento não possuem propriedades. 18

Há uma dimensão geracional distinta nisso. Em 1990, metade dos

as pessoas entre 25 e 34 anos possuíam casa própria. Mas até 2017

isso havia caído para um em cada quatro. Por outro lado, em 1990, metade dos idosos
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mais de 65 possuíam sua própria casa, mas em 2017 isso aumentou para

três em quatro. 19 Com os preços de terrenos e propriedades divergindo acentuadamente

entre diferentes partes do país, este também é o maior

fonte de desigualdade regional de riqueza: o valor total do estoque de moradias

Londres agora é maior que o estoque de toda a Escócia, País de Gales,

A Irlanda do Norte e o norte da Inglaterra combinados. 20

Os preços das terras e propriedades aumentaram porque a demanda superou

fornecimento despojado. Crescimento econômico e populacional, principalmente em

Londres e Sudeste, juntamente com uma redução na média

tamanho das famílias, aumentou a demanda. Isso também foi animado

práticas de empréstimos mais permissivas dos bancos e outras instituições financeiras

instituições oficiais, discutidas mais adiante no capítulo 11. 21 O aumento estrangeira

O investimento em propriedades, em grande parte especulativo, exacerbou esses

tendências, particularmente em Londres. 22

A oferta também foi restringida. Políticas de planejamento e habitação,

incluindo as restrições impostas por sucessivos governos

na construção de casas das autoridades locais, mantiveram novas construções bem abaixo

a taxa necessária para atender à crescente demanda. 23 E enquanto discutimos

abaixo, uma falha mais geral das políticas públicas em capturar o aumento de

valor da terra que surge quando a permissão de planejamento é dada

construção de casas muito mais caras do que precisam.

Embora o aumento dos preços das terras e propriedades seja a principal causa de

crescente desigualdade de riqueza, outros fatores também são importantes. Individual

a propriedade das ações da empresa diminuiu acentuadamente desde os anos 80.

Os 10 por cento mais ricos agora possuem mais de 60 por cento dos

riqueza financeira, incluindo ações e ações. 24

Ao mesmo tempo, como discutimos no capítulo 3, existem riscos claros que

a desigualdade de riqueza piorará no futuro se a automação acelerar.

À medida que os avanços tecnológicos substituem as máquinas por mão-de-obra,

processo de produção, é provável que isso leve a retornos crescentes ao capital. Se compartilhar
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propriedade permanece altamente concentrada, isso tenderá a aumentar

desigualdade de riqueza. 25

por que a desigualdade de riqueza é importante
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A riqueza faz uma grande diferença nas chances de vida das pessoas e em seus sentimentos.

segurança. Aqueles com poupança e uma pensão têm o conforto

de saber que eles e sua família podem lidar com imprevistos

eventos - como um aparelho quebrando em casa ou sendo feito

redundante - e pode esperar viver confortavelmente na aposentadoria.

A falta de economia é surpreendentemente associada ao estresse, ao relacionamento

colapso e um sentimento de falta de escolha e controle sobre a própria vida. 26

A riqueza da propriedade é particularmente importante nesse sentido. O capital

a participação em uma casa pode ser emprestada mais tarde na vida: para pagar

custos de assistência, por exemplo. Mas também reduz os custos de moradia. Aqueles que

geralmente pagam mais, como proporção da renda, do que aqueles que

próprio. 27

A riqueza também confere oportunidade, criando um 'efeito patrimonial' na vida

chances. Aqueles que começam na vida adulta com alguma riqueza têm melhor

resultados aos trinta e poucos anos do que aqueles que não o fazem, medidos em

termos de emprego, ganhos, saúde física e mental e até

maior agência política. 28 Aqueles com ativos são mais capazes de assumir riscos

e investir em novos empreendimentos: entre os empreendedores de sucesso, os mais

traço comumente compartilhado não é personalidade, mas acesso ao capital. 29

Essas vantagens da riqueza levantam uma questão importante de

justiça, porque uma grande quantidade de riqueza é imerecida. Enquanto muitos

o desejo das pessoas de transmitir riqueza aos filhos é compreensível

possível, a herança cria uma loteria de nascimento. A quantidade de legados

a riqueza como proporção da renda nacional está aumentando: entre 1977
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Em 2006, estima-se que a riqueza total doada a cada ano dobrou

4,7 a 8,2% da renda nacional. 30

Parte do retorno de diferentes tipos de ativos pode ser uma recompensa por

assumir riscos e necessário para permitir que as pessoas assumam riscos. Mas muito é

simplesmente um “aluguel econômico” - a diferença entre o que um ativo

aliados e o investimento (geralmente muito menor) necessário para

coloque-o em uso. Os aumentos nos valores da terra e da propriedade que

ocorreu nos últimos 30 anos, são aluguéis quase totalmente não ganhos de

esse tipo.

A desigualdade de riqueza é prejudicial à prosperidade. Terra em ascensão e

valores elevados desviaram os investimentos e os empréstimos de mais

usos produtivos, com bancos em particular (como discutido no capítulo 11)

aumentando a proporção de seus empréstimos totais destinados a imóveis.

Ao mesmo tempo, o aumento da riqueza imobiliária incentivou os consumidores

tomar emprestado e gastar além da renda, aumentando a dívida das famílias

e contribuindo para um padrão desequilibrado de crescimento geral.

Dada a importância da riqueza privada para o empreendedorismo, parece

provável que a falta de riqueza entre grandes partes da população seja

limitando a atividade empreendedora na economia como um todo. 31

Terceiro, a estrutura e distribuição das formas de propriedade do capital

como recompensas econômicas e poder são distribuídos na economia.

A propriedade do capital concede direitos à renda e ao controle

sobre como as empresas são administradas. A concentração de empresários

navio significa que relativamente poucas pessoas têm uma participação significativa na economia

tomada de decisão, inclusive nos negócios em que trabalham.
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Portanto, acreditamos que o governo deve procurar reverter o recente aumento de

desigualdade de riqueza e espalhar riqueza e propriedade mais amplamente.

Apresentamos propostas para ampliar a propriedade da riqueza e garantir

mais pessoas se beneficiam com seus retornos crescentes; para enfrentar o aumento da terra

valores e construir mais casas; e abrir a propriedade de
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negócios para seus trabalhadores. No próximo capítulo, veremos como a riqueza

e a terra pode ser tributada de maneira mais justa e eficiente.

Um fundo de riqueza para os cidadãos

Como mais pessoas podem compartilhar a riqueza do país? Propomos que o

O Reino Unido deve estabelecer um Fundo de Riqueza do Cidadão, um fundo soberano de riqueza

possuído e administrado no interesse de toda a população. Acreditamos que um

Esse fundo forneceria um mecanismo para toda a sociedade realizar

participação na riqueza nacional e se beneficiar dos retornos crescentes

capital. Ao transformar uma parte da riqueza nacional e privada e corporativa

na riqueza pública líquida compartilhada, e administrá-la bem, ajudaria

redistribuir riqueza dentro e entre gerações. 32.

Mais de 70 governos em todo o mundo têm riqueza soberana

fundos, incluindo os da Noruega, Austrália, França, Nova Zelândia,

Irlanda, Cingapura e nove estados dos EUA. Muitos, mas não todos, são capitalizados

usando royalties e receitas tributárias de recursos naturais ou fiscais

excedentes; quase todos são investidos em uma gama diversificada de ativos globais,

incluindo patrimônio, propriedade e títulos. O Reino Unido teve a oportunidade

criar um fundo soberano de riqueza (como a Noruega fez) quando começou a

explorar o petróleo do Mar do Norte na década de 1970: estima-se que esse fundo

criado então, valeria mais de 500 bilhões de libras hoje. 33

Existem várias fontes através das quais o Reino Unido poderia capitalizar

é um Fundo de Riqueza do Cidadão, que é descrito em detalhes na política

documento publicado pela Comissão. 34 Eles variam de receitas

dos impostos sobre a riqueza aos rendimentos da venda de ativos (vendas planejadas de ativos

Prevê-se que entre 2017-18 e 2022–23 angarie cerca de 57 mil milhões de libras,

incluindo £ 15 bilhões da venda de ações da RBS e £ 27 bilhões da

resolução da resolução de ativos do Reino Unido). 35 Os US $ 14,1 bilhões 36 em valor

Page 215

APRESENTANDO O TEMPO DE INTERESSE EM TODA A ECONOMIA

ativos no Crown Estate poderiam ser incluídos, e novas opções como

como um 'imposto de script' (um imposto sobre a emissão de ações) poderia ser considerado. At

numa época em que os custos dos empréstimos públicos de longo prazo são muito baixos - e

com uma provável provável taxa real de retorno de investimentos em uma riqueza

fundo - o governo também pode emitir títulos para ajudar a capitalizar o fundo.

Estimamos que, a partir de uma mistura dessas fontes, juntamente com o

retornos do investimento, seria possível criar uma política de cidadania
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No valor de cerca de £ 186 bilhões em aproximadamente dez

período do ano. 37 Retorno médio real (acima da inflação) de 4% por cento

ano a partir desse fundo deve ser possível; mais fundos em todo o

mundo alcançaram ou excederam confortavelmente essa taxa a longo prazo

prazo. 38 Os pagamentos seriam feitos somente a partir de retornos anuais, pré-

servir o fundo em perpetuidade.

A governança do fundo deve ser estruturada de forma que o público

controle e benefício de seus fundos e ativos. 39 Gostaríamos

propõe que o Parlamento consagre o fundo e a sua estrutura em

legislação, com um conselho nomeado publicamente. O Parlamento deve definir o

mandato de investimento e quaisquer requisitos éticos e de sustentabilidade

como o fundo poderia investir, mas o fundo deveria ser independente

administrado pelo conselho, usando uma agência de gerenciamento de ativos.

Como os donos finais do fundo, e como seu objetivo é a riqueza

redistribuição, acreditamos que o público deve receber os benefícios monetários

efeitos de propriedade. Isso poderia ser feito, por exemplo, fornecendo todos os

cidadãos com dividendos anuais. Isso é feito atualmente pelo Alasca

fundo estadual. 40 Mas qualquer dividendo universal seria inevitavelmente relacionado

extremamente pequeno.

Portanto, estamos mais atraídos por pagar um dividendo maior, mas

focando nos jovens. Aos 25 anos, os jovens procuram

investir em seus futuros. Eles podem querer investir em sua educação,

depositar uma casa ou iniciar um negócio. Atualmente, apenas o
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já ricos - geralmente aqueles com pais ricos - podem fazer isso. UMA

um fundo de £ 186 bilhões seria suficientemente grande para permitir

uma 'herança mínima universal' de £ 10.000 para todas as crianças de 25 anos

no Reino Unido a partir de 2030. 41 A Fundação Intergeracional da Resolution Foundation

A Comissão apoiou esta proposta. 42 Ao fornecer a todos

com os meios para investir no futuro e assumir riscos, um montante fixo

dividendo de capital desse tipo ajudaria a igualar a 'oportunidade

efeito 'de deter ativos, sustentando uma abordagem mais justa, mas também

sociedade empreendedora.

Construindo mais casas

Permitir que mais jovens construam riquezas por possuir suas próprias

casa, enquanto permite que outras pessoas aluguem a preços acessíveis, exigirá

mudanças significativas nos mercados de terras e propriedades. Preço da habitação

a inflação precisa desacelerar para que não exceda mais o crescimento de

ganhos. E precisamos aumentar a taxa em que novas casas são

construído.

No capítulo 11, argumentamos que o governo deveria investigar

se o Banco da Inglaterra deve receber uma nova meta para

controlar a inflação dos preços da habitação, utilizando ferramentas macroprudenciais para restringir

empréstimos excessivos para propriedades. Também precisamos reduzir o custo de novos

casas, reduzindo o custo de construção.

O alto custo da terra é uma causa fundamental da escassez de

fornecimento de habitação nas últimas décadas: torna mais caro,
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difícil e arriscado construir casas a preços acessíveis. Uma alimentação negativa
Foi criado um loop back, no qual o alto custo da terra é impulsionado por

escassez de casas, mas à medida que os preços da terra aumentam, torna-se mais caro

para construir, elevando os preços ainda mais. 43 Como menos pessoas são capazes
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possuir sua própria casa, o aumento dos preços das casas beneficia cada vez mais

pequeno grupo de proprietários (geralmente mais velhos) - e agora cada vez mais

proprietários de segundas residências - exacerbando ainda mais a desigualdade de riqueza.

Uma parte importante da razão pela qual as novas casas são caras é que

proprietários obtêm ganhos significativos quando o planejamento residencial realiza

missão é concedida. O preço médio de um pedaço de terra agrícola em

A Inglaterra custa 21.000 libras por hectare. Mas para terrenos com permissão de planejamento

para construir casas, é superior a 6 milhões de libras por hectare. 44 Esse enorme 'planejamento

ganho 'é criado pelo Estado, na concessão da permissão de planejamento; mas

ele acumula quase inteiramente para o proprietário da terra como um ganho inesperado.

Atualmente, as autoridades locais podem recuperar parte desse planejamento

ganhos para o benefício da comunidade através do uso de um

Taxa de infraestrutura para os desenvolvedores ou obrigando-os a fornecer uma

certa quantidade de moradias acessíveis, infraestrutura local ou

amenidades comunitárias nos acordos da “Seção 106”. Mas esses poderes são

relativamente fraco e capturar apenas uma pequena quantidade do aumento da terra

valor. 45 'Acessibilidade' é baseada nos preços de mercado e não na renda

e capacidade de pagamento. Uma vez que o custo da terra determina o custo da

habitações nele construídas, isso tem um impacto significativo no preço e qualidade

de novas casas.

Para resolver esse problema, propomos uma série de reformas no território

e mercado imobiliário. Primeiro, o limite para o empréstimo de autoridades locais para

a construção de casas financeiras na Inglaterra deve ser abolida . Hoje privado

desenvolvedores do setor estão construindo apenas cerca de metade das

meta de 300.000 novas casas por ano. Para alcançar o restante, os locais

as autoridades devem poder emprestar. Dado que o investimento imobiliário

ganha um retorno em aluguéis pagos ou em vendas efetuadas, não faz sentido

o empréstimo de Cils deve ser limitado como atualmente. 46.

Segundo, o governo deve estabelecer novas diretrizes na Inglaterra para o

proporção mínima de empreendimentos habitacionais que devem ser
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genuinamente acessível . Nossa opinião é que um terço de todas as novas moradias

deve ser habitação social para alugar; um terço genuinamente acessível

(em perpetuidade) para venda; e um terço para venda a preços de mercado. Nós

reconhecemos que isso pode significar que alguns desenvolvedores privados se retirem

do mercado. Mas seu lugar deve ser ocupado pelas autoridades locais,

associações de habitação e outros construtores de casas civis, como a cidade nova

empresas de desenvolvimento. 47

Terceiro, as leis de compra obrigatória devem ser reformadas para permitir

autoridades e órgãos públicos a comprar terras com seu 'valor de uso' antes do planejamento
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permissão, mais um grau de compensação . Esta é a abordagem

em vários países, incluindo a Alemanha e os Países Baixos.

Atualmente, sob a Lei de Compensação de Terras de 1961, os proprietários de terras são

capaz de capturar o "valor da esperança" da terra - o aumento em seu valor que

provavelmente ocorreria se lhe desse permissão de planejamento. o

diferença de custo para a autoridade pública pode ser significativa, com

impacto torturante no mercado de terras. 48 Na prática, compra obrigatória

os poderes provavelmente seriam usados   com moderação; mas a ameaça deles faria

reduzir as expectativas de preço e permitir que o custo da terra caia. 49.

Em quarto lugar, as autoridades de planejamento devem ter o poder de 'zona'

áreas de terra para desenvolvimento e congelar seu preço próximo ao atual

valor de uso , como acontece na Alemanha. 50 proprietários ainda receberiam uma

retorno justo, mas qualquer lucro inesperado seria pago ao Estado para pagar

estrutura e habitação a preços acessíveis para beneficiar a comunidade local.

As autoridades teriam o poder de determinar o que seria construído sobre

terra, garantindo que esses novos empreendimentos ofereçam alta qualidade

comunidades sustentáveis.

Quinto, a venda de terras públicas ao setor privado para uso residencial

o desenvolvimento deve, na maioria das circunstâncias, ser encerrado . Propriedade publica

oferece uma maneira relativamente simples de garantir que a terra seja usada para

habitação sustentável. Também fornece uma maneira de o público compartilhar de qualquer aumento
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nos valores da terra. O setor público possui uma proporção significativa de terras

- cerca de 900.000 hectares, ou 6% de toda a terra livre na Inglaterra

e País de Gales. 51 E enquanto o governo estabeleceu uma meta de construir

160.000 casas em terrenos do setor público até 2020, apenas uma em cada cinco

residências deve ser 'acessível' e terrenos públicos que possam ser desenvolvidos

para habitação continua a ser vendido. 52

Terrenos públicos adequados devem ser priorizados para a entrega

desenvolvimentos genuinamente acessíveis e de alta qualidade. Governo

departamentos devem ser obrigados a manter a propriedade livre de seus

terras e firmar parcerias com autoridades locais e habitação

associações para desenvolvê-lo. Existem oportunidades particulares para o público

terras a serem desenvolvidas por fundos comunitários fundiários (CLTs), sem fins lucrativos

organizações que desenvolvem e mantêm casas perpetuamente acessíveis

para uma comunidade local. Como o acesso à terra e ao financiamento é significativo

barreiras às CLTs, 53 CLTs e outras organizações de habitação cooperativas

devem se qualificar para empréstimos através das divisões regionais de nossos

Banco Nacional de Investimento.

Expansão da propriedade dos funcionários

A terceira área em que acreditamos ser possível espalhar mais riqueza

amplamente pertence à empresa. 54 Gostaríamos de ver uma extensão

propriedade dos funcionários, para dar às pessoas uma maior participação e voz

seus locais de trabalho. O objetivo seria dar a mais pessoas uma parcela

capital e espalhar poder econômico e controle na economia

expandindo os direitos de decisão dos funcionários na administração

de empresas. As evidências mostram que a ampliação do
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navio cria forças de trabalho mais comprometidas e mais produtivas e

locais de trabalho satisfatórios. 55
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Uma maneira de fazer isso é expandir o número de funcionários

relações de propriedade (EOTs). EOTs são uma estrutura de negócios introduzida em

2014, que permite que os funcionários mantenham uma participação controladora (51% ou

mais) de sua empresa. A confiança cria uma forma de funcionário comum

propriedade que oferece aos funcionários uma parte dos lucros e uma decisão

direitos através de assentos no conselho. Com base em práticas bem estabelecidas

nos Estados Unidos, as EOTs geralmente são criadas quando uma empresa

O proprietário se aposenta ou deseja vender o negócio: recebe

o incentivo para vender a uma EOT por isenção do imposto sobre ganhos de capital.

Para aumentar o número de EOTs na economia, propomos um número

de novos incentivos fiscais e outras reformas. 56 Isso inclui isentar

do imposto sobre herança quaisquer empréstimos que o proprietário original da empresa

faz a uma EOT para permitir que ela compre sua participação; isentar EOTs de

imposto sobre as sociedades, desde que suas ações sejam alocadas a seus empregados em

uma base ampla; permitindo que as EOTs alocem suas ações aos funcionários como

participações individuais; e permitindo que ex-funcionários retenham ações conforme

bem como os atuais. Sugerimos também que os empregadores possam

fazer contribuições adicionais de pensão a seus funcionários no

sob a forma de ações da empresa em uma EOT, até um limite para evitar

concentração de risco.

Atualmente, o número de EOTs está aumentando em cerca de 50%

um ano. Acreditamos que essas reformas poderiam incentivar uma grande expansão.

Dobrar a atual taxa de crescimento de EOTs levaria a mais de 21.000

Empresas EOT até 2030, com quase 3 milhões de proprietários de funcionários. 57 Isso

marcaria uma expansão significativa da riqueza e da propriedade do capital.

Um segundo caminho para expandir os funcionários e formas mais amplas de

a responsabilidade é através de cooperativas e mútuas. Estas são empresas

propriedade integral e governada por seus trabalhadores ou consumidores. Em 2017

havia 6.815 cooperativas no Reino Unido com um volume de negócios combinado

£ 35,7 bilhões, com 13,6 milhões de membros e 226.300 funcionários. 58.
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A propriedade comum garante que todos os membros compartilhem

da empresa e tem uma participação e uma opinião sobre como ela é gerenciada.

A evidência sugere que o modelo cooperativo está associado a

benefícios econômicos e sociais, incluindo maior satisfação no trabalho e

bem-estar, níveis mais baixos de desigualdade salarial e taxas mais altas de

produtividade e produtividade. 59

O Reino Unido tem desproporcionalmente menos cooperativas e mútuas

que a maioria dos outros países da OCDE. A Alemanha possui um setor cooperativo

quatro vezes o tamanho do Reino Unido como proporção do PIB, enquanto na França

é seis vezes maior. 60 No Reino Unido, muitas cooperativas lutam para acessar
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o financiamento para o investimento de que necessitam, devido à sua natureza não convencional
estrutura de propriedade. Mas existem oportunidades de expansão, par-

particularmente no setor de serviços onde os requisitos de capital são relativamente

luz.

Para ajudar a apoiar a expansão do setor cooperativo e mútuo,

propomos uma Lei de Desenvolvimento Cooperativo . Tal lei proporcionaria

consubstanciar estatutariamente o princípio de «reservas bloqueadas por ativos»,

garantir que o capital de uma cooperativa não possa ser dividido

entre os membros. Por sua vez, isso permitiria que as cooperativas aumentassem

capital de investimento de longo prazo sem a ameaça de desmutualização.

A lei também poderia introduzir um 'direito de propriedade', dando aos funcionários a

opção de compra de um negócio convencional quando estava sendo oferecido para

venda e transformá-lo em uma cooperativa ou EOT.

Ao ampliar a propriedade da riqueza, combater o aumento dos valores da terra

e construindo mais casas e abrindo a propriedade de empresas

para seus trabalhadores, prosperidade e justiça podem ser servidas.
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projetar mais simples e
Impostos mais justos

A tributação é o principal meio pelo qual os governos aumentam a receita

e financiar os serviços públicos dos quais uma sociedade civilizada depende.

Embora a tributação sempre seja politicamente controversa, é importante

que, como sociedade, temos uma conversa aberta e honesta sobre como

muitos impostos que precisamos aumentar para pagar pelos serviços que queremos e como

pessoas muito diferentes devem contribuir. Nas últimas décadas, o Reino Unido

sistema tributário tornou-se muito complicado e, em muitos aspectos,

não promover a justiça econômica.

Embora uma revisão abrangente do sistema tributário estivesse além da nossa

âmbito, a Comissão examinou tanto a taxa geral de tributação

na economia e a maneira pela qual alguns impostos importantes são cobrados. Nós

buscar um sistema tributário progressivo - para que aqueles com maior

A capacidade de pagar contribui com o máximo possível - além de transparente e eficiente.

Neste capítulo, propomos mudanças na tributação de renda, riqueza,

terra e negócios, cada um dos quais tornaria o sistema tributário

mais justo e justo.

Gastos públicos sustentam uma sociedade moderna

As economias modernas dependem de gastos públicos. O setor privado poderia
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sem fins lucrativos, e nenhum de nós poderia ganhar a vida, sem o núcleo
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serviços prestados pelo setor público, incluindo educação, saúde

assistência social, transporte e policiamento, juntamente com assistência social,

e serviços culturais que sustentam meios de subsistência e coesão social.

Por meio desses serviços, o Estado assume e coleciona riscos vitais

custos e custos, dos quais o setor privado depende, mas que ele próprio não poderia

replicar. Os serviços públicos também são uma parte crucial da economia em sua

emprega mais de cinco milhões de pessoas, gerando seu próprio imposto

receitas e criação de mercados para compras públicas no valor de

200 bilhões de libras por ano. 1 Seus resultados constituem uma parte importante do

prosperidade do país.

A redução do déficit orçamentário do Reino Unido desde 2009-10 foi

alcançada em grande parte através da redução de gastos públicos; por aí

quatro quintos são provenientes de gastos do governo caindo proporcionalmente

do PIB e apenas um quinto do aumento da receita tributária. 2 Isso chegou

A um custo. Está claro agora que muitos serviços públicos estão sob severa

tensão. Isso tem sido amplamente reconhecido no caso do NHS. 3 Mas

isso também é verdade em outros campos: na assistência social, no serviço policial,

prisões e serviços das autoridades locais em geral. Ao mesmo tempo,

dificuldades generalizadas foram geradas por cortes nos benefícios e impostos

créditos e pelo congelamento dos salários do setor público. 4 Acreditamos que existe uma

questão real que o país enfrenta, portanto, se os gastos públicos

pode ou deve ser cortado ainda mais, conforme planejado atualmente; ou deveria

em vez disso, será aumentado.

Pelos padrões europeus, o Reino Unido não é um país com altos impostos. Em torno de

33% do PIB, as receitas tributárias são significativamente inferiores às

Média da OCDE: estão à altura da Estônia, República Tcheca

e Polônia; mas estão bem abaixo de economias mais comparáveis, como

Alemanha (38%), França (45%) e Dinamarca (46%).

cento). 5 Diferentes níveis de tributação refletem parcialmente a economia nacional

condições, mas elas são amplamente determinadas pelas decisões políticas
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que os países recuperaram a qualidade de seus serviços públicos e

gastos com assistência social. Como a experiência de diferentes economias européias

mostra, não existe uma relação simples entre desempenho econômico

e os níveis de tributação e gastos públicos. 6 Níveis mais altos de taxa

não significa desempenho econômico prejudicado - pelo contrário, se

gastos nas coisas certas, eles podem gerar um crescimento mais forte, bem como

melhores bens públicos.

O nível de tributação do Reino Unido não é apenas uma questão de hoje. Quanto mais profundo

O desafio que devemos enfrentar é a pressão sobre os gastos públicos que

virá no futuro. As projeções da OBR mostram que, ao longo do

Nos próximos 30 anos, haverá uma lacuna crescente entre o público esperado

gastos e previsão de receitas fiscais. Sem mudanças na política,
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o déficit do setor público deve crescer ao longo dos anos 2020 e

além, aumentando para mais de 5% do PIB em 2056-7; como resultado,

projeta-se que toda a dívida suba de cerca de 90% do PIB hoje

para 172% até 2056–7. 7 Essa 'lacuna fiscal' continuará aumentando

até 2066–7, o último ano das projeções da OBR. A OBR alerta

francamente que esta é 'uma posição fiscal insustentável a longo prazo

prazo'. 8

Esse déficit crescente será impulsionado em grande parte por mudanças demográficas,

como a proporção da população com mais de 65 anos sobe de 18%

em 2016 para 26% até 2066. 9 Uma população em envelhecimento - particularmente

o número muito maior de idosos - significa aumento da demanda

tanto para aposentadorias públicas quanto para serviços sociais e de saúde de alto custo.

Espera-se que esses dois fatores por si só contribuam para um aumento na

despesa pública de até 3,9% do PIB entre 2021–2

e 2036-7. 10 Ao mesmo tempo, as mudanças demográficas também reduzirão

a proporção da população que está trabalhando. Com efeito, uma proporção

população em idade de trabalhar relativamente menor será obrigada a pagar por

maior (e mais caro) que não funciona.
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A Comissão congratula-se, portanto, com o recente reconhecimento por

o governo que o nível geral de impostos terá que subir para

pagar pela melhoria da saúde e assistência social de que o país precisa. Nós

apelam a um sério debate sobre o nível apropriado de ambos os

gastos e impostos que podem alcançar a economia e a sociedade que

desejo.

Tributação dos rendimentos individuais

Os impostos sobre os rendimentos individuais representam 42% dos principais

receitas fiscais e equivalem a 15,2% do PIB. 11 A atualidade do Reino Unido

O sistema de tributação dos rendimentos é complexo: combina dois

horários, um para imposto de renda e outro para os funcionários nacionais

contribuições de seguro (NICs), com uma variedade de diferentes taxas tributárias,

bandas, limiares, subsídios e franquias. Isso dificulta tanto

entender e menos progressivo do que poderia ser. 12

A taxa marginal de tributação dos rendimentos varia um pouco

arbitrariamente. Embora a taxa efetiva de imposto sobre os ganhos anuais de

emprego acima do subsídio isento de impostos é de 32%, isto é

apenas 7,5% da receita paga em dividendos dos lucros da empresa

Está. A taxa marginal do imposto de renda salta de 40% para

60% e volta a 40 quando o subsídio pessoal é retirado

para rendimentos acima de £ 100.000 (veja a figura 13.1). Para contribuintes de imposto de renda

sobre os ganhos mais baixos, taxas marginais efetivas de imposto - uma vez

os benefícios testados são retirados como resultado de salários mais altos - pode ser o

até 75%. Esse tratamento variável de diferentes fontes de

rendas, combinadas com acentuadas falésias na taxa marginal entre

faixas fiscais, cria incentivos econômicos distorcidos e não é

transparente.
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Um princípio importante de qualquer sistema tributário é que ele deve

agressivo - garantindo que a taxa marginal de imposto de um indivíduo aumente

seus ganhos aumentam. O imposto de renda é o instrumento mais eficaz

por tornar o sistema tributário mais progressivo como um todo. Mas acima de tudo,

eles estão falhando nesta tarefa. Em média, os 20% mais pobres dos

as famílias pagam 35% de sua renda bruta em impostos, o que é mais

que os 20% principais (na verdade, mais do que todos os outros quintis). 13 Isso

significa que o imposto de renda não está fazendo o suficiente para compensar os efeitos de

outros impostos mais regressivos, como o IVA e o imposto municipal. É notável que

o Reino Unido aumenta menos impostos sobre os rendimentos auferidos, como proporção do PIB,

do que a maioria dos outros países da Europa Ocidental. 14

Reformas propostas

Para enfrentar esses desafios, propomos que o imposto de renda pessoal

deve ser simplificado e o sistema reformado. 15 Isso teria dois

elementos chave.

Primeiro, as taxas e subsídios para as NICs dos funcionários e o imposto de renda

deve ser combinada em uma única tabela tributária e aplicada a todos

rendimentos individualmente, anualmente. Toda renda seria tratada

nas mesmas taxas, independentemente de ter sido proveniente de

rendimentos do trabalho ou da riqueza. Discutimos as implicações disso para

tributação da riqueza abaixo.

Segundo, o atual sistema de faixas fiscais marginais deve ser substituído

com um sistema 'baseado em fórmula'. Isso aboliria faixas fiscais, aplicando

em vez disso, uma taxa marginal gradualmente crescente de imposto em uma curva suave

à medida que a renda aumenta. Haveria um novo subsídio isento de impostos e um novo

limiar para a taxa marginal superior. Na prática, o marginal de todos os contribuintes

taxa, bem como sua taxa média, dependeria de sua própria precisão

nível de renda (veja a figura 13.1). Este é o sistema usado na Alemanha.
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Esse novo sistema tributário proposto seria mais progressivo e

eficiente e permitiria ao governo alterar os impostos de maneira mais justa e

facilmente. 17 Melhorando os incentivos ao trabalho para pessoas com baixos salários e removendo

tratamento variável de diferentes fontes de renda, reduziria

distorcer os incentivos econômicos e tornar a evasão fiscal menos viável.

Mais importante ainda, permitiria que o sistema de imposto de renda fosse

tornado mais progressivo. Usando versões ilustrativas de uma fórmula baseada em

Proposta IPPR (taxa média) Horário atual (taxa média)

Proposta IPPR (taxa marginal) Horário atual (taxa marginal)

Figura 13.1 Um cronograma baseado em fórmula produz um aumento mais uniforme
taxas de imposto marginais e médias
Taxas marginais e médias efetivas de tributação da renda (%) para diferentes
rendimentos anuais (£) sob um cronograma ilustrativo baseado em fórmula e os
horário atual, 2017-18

Fonte : análise IPPR usando HMRC (2018) 16

Nota : O sistema atual representa as taxas efetivas de imposto de renda e

NICs de funcionários da classe 1 combinadas. Esta ilustração cobre apenas as formas atuais de
rendimento ao qual o imposto de renda é aplicado.
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sistema tributário para o Reino Unido, uma reforma fiscalmente neutra tem redi-

potencial tributário. 18 Esse sistema permitiria o mesmo nível de total

receita a ser aumentada como atualmente, dando mais de 80% do

contribuintes aumentam sua receita após impostos, com ganhos em torno do

renda mediana tão alta quanto £ 1.200 por ano (ver figura 13.1).

Ao eliminar distorções, esse sistema tornaria mais simples

para que os governos ajustem a posição da curva para atender às receitas

requisitos. Estimamos que, se um governo quisesse levantar uma

ilustrativos £ 16 bilhões por ano para gastos públicos adicionais, uma fórmula

baseado em sistema permitiria que isso fosse feito enquanto aumentava ou aumentava

manter rendas constantes após impostos para pelo menos 75% dos indivíduos

contribuintes. Apenas os 25% mais altos de contribuintes precisariam pagar

Mais. 19 No geral, acreditamos que essas reformas tornariam, portanto, o

Sistema tributário do Reino Unido mais transparente, mais progressivo e mais capaz de

enfrentar os desafios de gastos públicos que enfrentaremos no futuro.

Tributação da riqueza

Atualmente, a riqueza é tributada no Reino Unido de várias maneiras diferentes. 20

Excluindo os impostos sobre a propriedade (mencionados abaixo), os principais impostos

na riqueza são impostos sobre ganhos de capital, tributação sobre dividendos, herança

imposto, imposto de reserva de imposto de selo e tributação de trusts. Esses impostos atualmente

representam 4% do total de receitas fiscais, elevando um valor estimado de £ 27,7

bilhões em 2017-18. 21 Na sua forma atual, esses arranjos funcionam

contra a justiça econômica.

Existem maneiras simples de evitar o pagamento de muitos desses impostos.

Imposto sobre herança (atualmente cobrado a 40% sobre legados sobre

£ 325.000 para uma única pessoa ou £ 650.000 para um casal), por

exemplo, pode ser evitado transferindo riqueza para outras pessoas além de
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sete anos antes da morte. Isso geralmente é mais fácil de fazer pelo

ricos, com menor probabilidade de precisar do dinheiro, do que naqueles com

ativos mais próximos do valor do limite.

Existe uma injustiça fundamental na maneira como a renda de

o trabalho é tributado mais altamente do que a renda da riqueza. Enquanto ganhou

renda é tributada em 20, 40 e 45%, ganhos de capital são tributados em 10

e 20% (e 18 e 28% em propriedades, excluindo os primeiros

residências), enquanto os dividendos atraem taxas de 7,5, 32,5 e 38,1%.

Essas diferenças beneficiam significativamente aqueles com riqueza e aqueles

quem pode organizar sua renda para ser paga dessa forma. Isto é claramente

Injusto.

Acreditamos que é hora de uma nova abordagem para tributar a riqueza. Enquanto o

retornos à riqueza excedem o crescimento da renda auferida, o sistema tributário

deveria fazer mais para reduzir a desigualdade de riqueza. Grande parte do aumento de

A riqueza provém de 'aluguéis' econômicos não adquiridos que não contribuem

devido ao produto ou crescimento econômico e pode ser tributado sem

impacto econômico.

Reformas propostas

Primeiro, propomos que toda a renda, seja do trabalho ou da riqueza,

deve ser tributado da mesma maneira . Isso significaria abolir a capitalização

imposto sobre ganhos reais e alíquotas separadas para dividendos,

e incorporar a receita de dividendos e ganhos de capital no

cronograma de imposto de renda. Embora argumentemos que a maioria das isenções

imposto sobre ganhos de capital deve ser removido, manteríamos o

isenção para ganhos de capital nas primeiras residências. Acreditamos que esses ganhos

poderia ser capturado com mais eficiência através de uma substituição progressiva

para impostos municipais, embora não tenhamos explorado essa possibilidade em detalhes,

juntamente com a reforma do imposto sucessório, descrito abaixo.
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Tributando a renda da riqueza da mesma maneira que a renda do trabalho

foi recomendado pela revisão Mirrlees da tributação 22 , bem como

outras. 23 Permitiria capturar uma proporção maior do número de

aluguéis econômicos derivados da riqueza e reduziriam os incentivos

para evitar. Embora a incerteza em torno da resposta comportamental à

tal reforma dificulta a estimativa do impacto fiscal, gostaríamos de

esperamos que as taxas mais altas em nossa proposta rendam substancialmente mais

que o sistema atual. 24

Segundo, propomos que o imposto sobre herança seja abolido e

substituído por um imposto sobre presentes vitalícios cobrado do destinatário . Imposto sobre herança

é impopular e incide sobre a parte errada. A tributação deve ser

cobrado sobre quem recebe renda (refletindo suas circunstâncias),

não naqueles que fazem um legado. Um imposto sobre presentes vitalícios seria um imposto

em todos os presentes recebidos ao longo da vida de uma pessoa, acima de um

prazo, que propomos inicialmente deveria ser fixado em torno de
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£ 125.000. Depois que um indivíduo recebe presentes que ultrapassam esse limite,

todos os presentes adicionais seriam classificados como receita para esse ano e tributados

às alíquotas do imposto de renda. Presentes no valor de uma pequena quantia e presentes entre

cônjuges e parceiros civis, seriam isentos do imposto.

Vários países têm impostos sobre presentes desse tipo, incluindo a Irlanda,

Alemanha, França, Bélgica e Holanda. 25 No Reino Unido, esse pro-

A proposta também tem sido amplamente defendida por outros. 26 Reduziria o

oportunidades de evasão oferecidas pelo atual sistema de herança

imposto de renda. Isso focaria a tributação naqueles que podem pagar. E poderia

aumentar mais receita, de maneira mais justa, do que o sistema atual. Modelagem

realizada pela Fundação de Resolução indica que tributar presentes

através do sistema de imposto de renda dessa maneira poderia arrecadar cerca de £ 15 bilhões

em 2020-1, cerca de £ 9 bilhões a mais do que o atual imposto sobre herança

sistema. 27
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Tributação de bens e terras

Os impostos sobre propriedades e terras são há muito favorecidos pelos economistas. 28.

Com oferta fixa e difíceis de evitar, eles - e os aluguéis econômicos que

ganhar - pode ser tributado sem distorcer o comportamento. 29 No Reino Unido, o

Os principais impostos sobre propriedades e terrenos são impostos municipais, imposto de selo

(SDLT) e a taxa nacional não doméstica (taxas de negócios). Conselho

O imposto incide sobre propriedades domésticas e faz parte da base de financiamento para

governo local; O SDLT é cobrado pela venda de imóveis residenciais, pago

pelo comprador; taxas de negócios, também coletadas localmente, são calculadas

como porcentagem do valor estimado do aluguel - ou 'tributável' - de

propriedade não residencial. Esses impostos combinados levantaram £ 72,6 bilhões

em 2017-18, representando 10,4% do total das receitas fiscais. 30

Nenhum desses impostos é idealmente projetado. A taxa do Conselho ainda é calculada

relacionados ao valor estimado das casas em 1991, deixando aqueles cujas

os lares ganharam mais em valor desde então, significativamente sub-tributados.

As taxas de negócios não se aplicam a terras não desenvolvidas, criando

distorções nos incentivos para manter e desenvolver terras. Adiciona imposto de selo

atrito indesejável para o mercado imobiliário e torna os proprietários

enviar mais caro, especialmente para aqueles com baixos rendimentos. 31 Nenhuma

esses impostos capturam adequadamente aumentos nos valores da terra, incluindo os

que ocorrem quando a permissão de planejamento é concedida. No geral, existe uma

forte argumento de que as terras no Reino Unido estão atualmente sub-tributadas. 32 Por sua vez (como

discutido no capítulo 11), isso contribui para o problema mais amplo de

preços de terrenos e casas e seu impacto na estabilidade macroeconômica. 33

Reformas propostas

Acreditamos que existe um forte argumento para reformar o sistema de

tributação comercial da propriedade. Em particular, como outros, vemos significantes
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mérito na substituição das taxas comerciais por um imposto sobre o valor da terra (LVT). 34

Se essas reformas fossem bem-sucedidas, forneceriam lições úteis

para uma reforma mais ampla do imposto municipal e do imposto do selo, claramente

necessário.

Um imposto sobre o valor da terra é baseado em dois princípios. 35 Tributa o valor

de terra, não a propriedade sobre ela. E o valor da terra é

calculado com base no seu 'uso ideal' no planejamento existente

permissão, não seu uso atual. Esses princípios conferem várias vantagens

impostos sobre a propriedade, como as taxas atuais de negócios.

Ao tributar terras não desenvolvidas com base em seu valor de uso, penaliza

aqueles que possuem terras sem desenvolvê-las e incentivam o desenvolvimento

ment. Como o valor de uma propriedade é excluído da avaliação de

a terra, não penaliza os negócios que melhoram sua

propriedades, como as taxas de negócios fazem hoje.

A introdução de um imposto sobre o valor da terra no Reino Unido não seria simples. Lá

ainda existem inadequações no registro da propriedade da terra. Estimativa

o valor da terra sem a propriedade exigiria novas tecnologias

técnicas e arranjos institucionais. Também haveria significantes

questões transitórias na mudança de uma forma de tributação para outra.

No entanto, a tributação do valor da terra já está em vigor em vários

Países da Europa, bem como em partes dos EUA, Austrália e Nova

Zelândia, e cada um encontrou maneiras de superar os obstáculos.

A introdução de um imposto sobre o valor da terra seria, acreditamos, o mais ecológico

meios economicamente eficientes de tributar terrenos comerciais sem a

efeitos distorcidos das taxas de negócios. Apoiaria, ao invés de deter,

investimento produtivo; e capturaria alguns dos não merecidos

lucros extraordinários da propriedade da terra e reduzir o incentivo à

especular sobre isso. Ajudaria a reequilibrar geograficamente a economia.

geralmente, tornando as regiões menos favorecidas com menores valores de terra

locais atraentes para fazer negócios. Por isso, propomos que
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a intenção deve ser definida para substituir as taxas de negócios por um novo valor da terra

imposto sobre todas as terras não residenciais e devem ser introduzidas medidas para

o registro e avaliação de terras para esse fim.

Veríamos esse imposto continuando a financiar o governo local,

com as taxas de imposto definidas nacionalmente (como é o caso das taxas comerciais),

permitir redistribuição entre autoridades locais. No devido tempo,

como as regiões convergiram, pode ser possível introduzir algumas

variação.

Tributação comercial

Desde 2008, a principal taxa do imposto sobre as sociedades paga pelas empresas

os lucros no Reino Unido foram drasticamente reduzidos, de 30% para

19%. O Reino Unido agora tem a menor taxa de imposto sobre as sociedades no

G7, e uma das taxas mais baixas entre todos os países desenvolvidos. 36 No

Ao mesmo tempo, a taxa de contribuições para o seguro nacional dos empregadores
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(ENICs) foi criado. Como resultado, a importância relativa desses

impostos em termos de receita foram revertidos: receita de imposto sobre as sociedades

caíram de 3,5% do PIB em 2006 para apenas 2,7% do PIB

hoje. 37 No mesmo período, as receitas das ENIC aumentaram de

3% do PIB para quase 4%. 38 O efeito geral foi o de

reduzir o imposto pago por empresas lucrativas, mas com pouco emprego e

aumentá-lo para aqueles com mais funcionários, mas lucros mais baixos.

A intenção por trás da redução do imposto sobre as sociedades era aumentar

investimento. 39 isso não aconteceu. Investimento corporativo em

hoje o Reino Unido permanece mais baixo do que nas economias com muito mais

taxas de imposto sobre as sociedades, como a França (38%) e a Alemanha

(31%). 40 Há, de fato, pouca evidência de que os níveis de investimento

são significativamente influenciados pelas taxas de imposto sobre as sociedades; toda uma gama de
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outros fatores, particularmente o nível geral de demanda na economia,

são muito mais importantes. 41 Transferência do ônus relativo da tributação

dos lucros à folha de pagamento mudou o saldo de quem paga

eles. De um modo geral, os impostos sobre lucros recaem sobre os acionistas, enquanto

os impostos sobre o emprego são pagos (na forma de salários mais baixos) pelos funcionários

si mesmos. 42 A mudança na tributação das empresas, portanto, quase

contribuiu fortemente para aumentar a desigualdade.

Ao mesmo tempo em que as taxas do imposto sobre as sociedades foram cortadas,

A redução de benefícios e subsídios levou à erosão da matéria coletável.

Como observou o Escritório Nacional de Auditoria (NAO), os 119

os relevos existentes agora criaram um ambiente altamente complicado e opaco

sistema. 43 Esses relevos distorcem os incentivos econômicos de maneira arbitrária e

muitas vezes prejudiciais, bem como proporcionar oportunidades para evitar.

Alguns não conseguiram atingir seu objetivo declarado: como observamos em

no capítulo 6, a caixa de patentes e os créditos fiscais de P&D, por exemplo,

perda significativa de 'peso morto'. 44

Esses desenvolvimentos ocorreram no contexto da montagem

evidência de que muitas empresas multinacionais são capazes de evitar

por completo, no Reino Unido e em outros países. Acordo

para o NAO, 50% das 800 maiores empresas do Reino Unido pagavam menos

10 milhões de libras cada em imposto sobre as sociedades em 2012–13, com 20%

pagando nenhum. 45 Certamente, uma obrigação tributária baixa ou zero pode ser uma verdadeira

reflexo dos baixos lucros obtidos. Mas é claro que o lucro internacional

mudança ”, onde os preços e as contas de uma empresa são organizados de forma a

mostrar lucros que ocorrem nas jurisdições fiscais mais baixas, tornou-se

espalhar. 46 É dentro da comunidade empresarial que isso talvez seja o mais

amplamente considerado injusto, pois efetivamente deixa empresas domésticas que

não pode evitar impostos pagando mais para compensar as receitas perdidas.

A transferência de lucros é um problema global, exigindo a cooperação tributária internacional.

organização para resolvê-lo. A convenção recentemente acordada sobre 'erosão de base
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e lucro "(BEPS) - supervisionado pela OCDE e envolvendo

mais de 100 países - começou a abordar essas preocupações, mas

não alcançou uma solução completa, e o Reino Unido atualmente planeja apenas

implementar algumas das reformas propostas. 47 Mudanças recentes nos EUA

sistema de tributação de renda das empresas - incluindo a redução do

principal taxa federal de 30 a 21% - risco de desencadear uma corrida para o

inferior ”entre jurisdições concorrentes, o que resultaria em menor

receitas fiscais em todos os lugares. 48.

Reformas propostas

Acreditamos que o imposto sobre as sociedades do Reino Unido agora é muito baixo. Isso gera insuficiência

receita eficiente e empresas lucrativas capazes de pagar mais

deve fazê-lo. Não vemos razão para o Reino Unido ser um discrepante entre

países desenvolvidos a esse respeito. Por isso, propomos que o Reino Unido

manter sua competitividade internacional, combinando as menores

taxa efetiva de imposto sobre as sociedades no G7, simplificando o sistema

benefícios e subsídios para aumentar a base tributável. Isso significaria uma

aumento da taxa de imposto sobre as sociedades do Reino Unido de 19% para 24%

cento. (Embora os EUA tenham reduzido sua taxa federal para 21%, seus

taxa média efetiva é de 25,7% quando impostos corporativos do estado

estão incluídos. 49 ) Usando os números do HMRC, estimamos que, se esse aumento

implementados ao longo de três anos, isso aumentaria £ 13,3 bilhões

em receita tributária adicional em 2020-1. 50 Ao mesmo tempo, há escopo

aumentar o nível de subsídios para investimentos para inclinar os incentivos corporativos

ao investimento, e não ao pagamento de dividendos.

O Escritório de Simplificação Tributária apelou a um 'roteiro' para a

simplificação do sistema tributário das empresas e apoiaríamos

tal movimento. Como argumentamos no capítulo 6, há um argumento convincente para

a remoção ou redução do valor dos relevos, incluindo a patente

Page 236

PARTE II: NOSSO PLANO DE 10 PARTES

benefícios fiscais de P&D, e (entre outros) a depreciação dos direitos autorais

abatimentos. Argumentaríamos que nenhum novo incentivo fiscal deveria ser

introduzido, a menos que seja demonstrado que o efeito desejado não pode ser

alcançados através de medidas de gastos mais transparentes.

Ao mesmo tempo, combater a evasão fiscal por empresas multinacionais

porations, propomos a introdução de um mínimo alternativo

Imposto sobre as sociedades (AMCT) . Este seria um "imposto de retorno" cobrado sobre

multinacionais que relataram consistentemente baixos lucros em

Reino Unido e não conseguiram demonstrar que eram genuínos. 51 Nosso pro-

A proposta é que a AMCT seja aplicada quando uma empresa declarar lucros

abaixo de uma certa porcentagem de seus lucros globais por mais de cinco anos.

O imposto seria calculado com base nas vendas da empresa em

Reino Unido, expresso como uma proporção do seu volume de negócios global. Essa proporção

seria aplicada aos lucros globais da empresa, para produzir uma

medida imputada do lucro obtido no Reino Unido. A ACMT

então, incidirá sobre essa estimativa de lucro. As empresas seriam capazes de desafiar

AMCT, abrindo seus livros ao HMRC para provar que o Reino Unido era um

mercado menos lucrativo para a empresa do que sugeria sua margem global.
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Acreditamos que a introdução de um AMCT faria muito para combater
a injustiça da mudança de lucro multinacional e ajudaria a mudar

rumo a um sistema internacional no qual o imposto seja adequadamente atribuído

as jurisdições em que os lucros são obtidos. A esse respeito, o governo

deve procurar ratificar e implementar a Convenção BEPS

o mais rápido possível e trabalhar duro com outros países para desenvolver

medidas adicionais para reduzir a evasão e a evasão fiscais internacionais.

A reforma dos impostos é essencial para que a prosperidade seja promovida e

justiça garantida. Como mostramos neste capítulo, é possível fazer

impostos mais simples e mais justos ao mesmo tempo.
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14

Garantia ambiental
sustentabilidade

No capítulo 2, declaramos nossa convicção de que a sustentabilidade ambiental

capacidade deve estar no cerne da política econômica. Não podemos sustentar

prosperidade no futuro se a mudança climática continuar presente

claro, e se os recursos ambientais do mundo e o suporte à vida

os sistemas continuam a ser degradados e esgotados. Melhorando a integridade

ambiente natural também é central para a justiça: tanto em relação à

gerações futuras e em relação aos cidadãos mais pobres do mundo hoje,

cujos meios de subsistência e segurança são afetados pelos impactos globais da

consumo e produção pelos quais somos responsáveis   no Reino Unido.

Como Comissão, estava além do nosso escopo examinar e fazer

recomendações em todas as áreas da política ambiental. Neste capítulo

portanto, focamos no quadro geral de formulação de políticas que

pode permitir que a economia do Reino Unido se torne ambientalmente sustentável -

enquanto, ao mesmo tempo, apoiamos nossas metas de maior produtividade,

inovação e exportações mais fortes e melhores empregos em todo o país.

sustentabilidade e crescimento verde

Todas as economias são, em última análise, dependentes do ambiente natural,

fornecer recursos materiais e energéticos e assimilar resíduos, e

manter "serviços ecossistêmicos" fundamentais, como a regulamentação de
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o ciclo da água e um clima estável. 1 Hoje, muitos dos sistemas naturais
sistemas que sustentam a vida humana e a atividade econômica estão sob severa

ameaça.

A menos que as emissões atuais de gases de efeito estufa sejam drasticamente

reduzida, a Terra está a caminho de aumentar a média global

temperatura de pelo menos 3-4 graus Celsius até o final do século.

Mesmo com 2 graus de aquecimento, os impactos serão severos. Eles incluem

maior incidência de eventos climáticos extremos (como inundações, tempestades

tempestades e secas), o que pode levar à quebra de infra-estrutura

redes e serviços críticos, particularmente nas cidades e regiões costeiras;

menor produtividade agrícola, aumentando o risco de insegurança alimentar;

aumento da saúde e mortalidade devido a eventos extremos de calor e

facilidade; um maior risco de deslocamento de povos e conflitos; e um

perda mais rápida de ecossistemas e espécies. 2

No entanto, a mudança climática é apenas um dos muitos tipos de

degradação resultante de uma crescente população global e

crescimento econômico. Um terço de toda a terra arável está agora degradada. 3 O

aumento das emissões de dióxido de carbono aumentou a acidez do

oceanos em 30% desde a Revolução Industrial. 4 Perda de habitat

e extinção de espécies estão se acelerando, com o período atual agora

considerada a "sexta maior extinção em massa" da história da Terra. 5

Estima-se que cerca de 8 milhões de toneladas de plástico entrem no mundo

oceanos a cada ano. 6

Para avaliar os riscos apresentados por essas tendências, trabalhos científicos recentes

desenvolveu o conceito de um 'espaço operacional seguro' para a humanidade em

uma variedade de funções ambientais. O espaço seguro é caracterizado por

'limites planetários' além dos quais a degradação ambiental

limiares críticos cruzados ou 'pontos de inflexão', arriscando catastróficos e /

ou danos irreversíveis. 7 A análise sugere que, para perda de biodiversidade e

ciclos de nitrogênio e fósforo, as atividades humanas já estão
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fora do espaço operacional seguro, com mudanças climáticas e uso da terra

mudanças (como desmatamento e perda de áreas úmidas) com o aumento

risco de se aproximar dessa condição. Em quase todos os campos, os riscos são

Aumentar.

Como uma economia avançada e rica, o Reino Unido contribui tanto para esses

ameaças globais e a uma variedade de medidas ambientais nacionais e locais

problemas, incluindo poluição do ar e da água e perda de biodiversidade

e fertilidade do solo. Cerca de 40.000 mortes por ano no Reino Unido estão agora

atribuível à exposição à poluição do ar exterior. 8 Mais de um em

dez das espécies selvagens do Reino Unido estão ameaçadas de extinção, e as

o número total de animais e plantas diminuiu em um sexto desde 1970,

tornando o Reino Unido uma das nações mais pobres da natureza no mundo. 9

Nas tendências atuais, podemos ter apenas 30 a 40 anos de fertilidade do solo. 10

Nesse contexto, o objetivo da sustentabilidade assume importância crítica.

Pode ser definida como a redução do impacto ambiental da economia

impactos a níveis em que as capacidades do meio ambiente natural -

fornecer recursos, absorver resíduos e fornecer serviços de suporte à vida

e amenidades - são mantidas ao longo do tempo, em condições estáveis   e aceitáveis

padrões de saúde e integridade ambiental. 11 Por sua vez, isso significa

definindo quais são esses padrões. Isso será parcialmente um pro-
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processo, baseado em nossa compreensão dos sistemas biofísicos e

capacidades de recursos. E será parcialmente social e político, em

quais sociedades escolhem os níveis de dano que estão dispostas a tolerar,

e a integridade e beleza do mundo natural em que viverão.

É claro que alcançar uma economia sustentável exigirá grandes

mudanças nas maneiras em que usamos e consumimos recursos, neste

país e globalmente. Exige, acima de tudo, uma enorme melhoria no

'produtividade de recursos', a taxa na qual usamos recursos e

resíduos gerados por quilo de valor econômico criado. Levantando recursos

a produtividade precisa se tornar uma fonte tão importante de
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crescimento como aumento da produtividade do trabalho. Existe um potencial considerável

essencial para fazer isso: um estudo recente da Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente

Programa sugere que políticas de eficiência de recursos poderiam impulsionar

O PIB dos países avançados é de cerca de 3% até 2050, com

maiores ganhos globais. 12 Essa é a estratégia agora amplamente descrita como 'verde'

crescimento'. 13

O aumento da produtividade dos recursos pode assumir muitas formas diferentes. o

mudança estrutural na composição do produto nas últimas décadas, de

fabricação de serviços e produtos digitais, já gerou

uma redução acentuada do impacto ambiental doméstico - embora

parte disso foi apenas exportada para países em desenvolvimento onde

a maior parte da fabricação agora é realizada. 14 Inovação tecnológica

está conduzindo outras melhorias dramáticas: de energia renovável

fontes eólicas e solares, para sistemas elétricos 'inteligentes' que

gerenciar oferta e demanda; de novos materiais mais leves e água

processos industriais eficientes, para novas formas de gestão agrícola

que reduzem as emissões de gases de efeito estufa (GEE). 15 O desenvolvimento de

a 'economia circular', focada na reutilização e reciclagem de materiais

eliminação de desperdícios, oferece um potencial particular para 'dissociar'

crescimento econômico do uso de recursos e do impacto ambiental. 16 e como

as tecnologias mudam, assim como os gostos e estilos de vida das pessoas. Geracional

mudanças de atitudes em relação ao consumo, crescimento do vegetarianismo,

valorização de produtos experimentais, "naturais" e "artesanais" e ética

escolhas dos consumidores: todos apontam para a mudança dos padrões de demanda

futuro. 17

É importante, no entanto, reconhecer a escala da produtividade

melhorias necessárias. A dissociação entre crescimento e uso de recursos

deve estar em ritmo suficiente para reduzir os impactos ambientais

a níveis sustentáveis. Por exemplo, para manter o aquecimento global médio

abaixo de 2 graus até 2050, as emissões globais de gases de efeito estufa precisarão
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caem cerca de 5% ao ano. Mas com o contínuo crescimento econômico

superior a 2% ao ano, a intensidade de carbono (ou produção de recursos
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competitividade) da economia global teria que cair em cerca de 7%
por ano. Isso é cerca de dez vezes mais rápido do que vem caindo desde

1990. 18 Significa, com efeito, a mais ou menos completa 'descarbonização'

de energia, transporte e sistemas industriais em meados do século. 19 De fato,

como o Acordo Climático de Paris reconheceu, alcançando o objetivo de

limitando o aquecimento a menos de 2 graus (ou abaixo de 1,5 graus, aos quais

o Acordo aspira) exigirá a redução do efeito estufa líquido

zero a emissão de gases no período posterior a 2050. 20

O desafio das políticas para alcançar a melhoria da produtividade de recursos

recomendações nesse tipo de escala - em várias questões ambientais - é

portanto muito grande. Mas os benefícios econômicos também provavelmente serão

significativo. A melhoria ambiental requer investimento e criação

demanda por novos bens e serviços, o que estimula a economia

crescimento e criação de empregos. Nos últimos dez anos, políticas ambientais

nacionais e internacionais levaram a um crescimento significativo no

Setor de bens e serviços ambientais do Reino Unido. Isso contribuiu com £ 30,5

bilhões em valor agregado bruto para a economia do Reino Unido em 2015, ou 1,6%

do PIB e empregava cerca de 335.000 funcionários em período integral, cerca de 1

por cento do emprego total no Reino Unido. 21 O Reino Unido já é líder mundial em

uma série de indústrias ambientais, com crescentes mercados globais

e enorme potencial para inovação tecnológica. 22

Existe um potencial considerável, portanto, para o Reino Unido alcançar

crescimento verde. Mas o quadro político para alcançá-lo na escala

ainda não é necessário. Embora o Reino Unido tenha tido sucesso em

dissociar seu crescimento econômico e as emissões domésticas de gases de efeito estufa

(ver figura 14.1), o Comitê independente de governo do governo

A mudança climática alertou que não estamos no caminho de cumprir as

orçamentos de carbono para a década de 2020, que os governos estabeleceram sob
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o Climate Change Act 2008, a fim de reduzir nossas emissões em

80% até 2050 (ver figura 14.2). E em muitos dos outros grandes

indicadores ambientais, o progresso é muito lento ou as tendências são

adverso, com a pegada ambiental global do Reino Unido significativamente
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Figura 14.1 Desde 1990, as emissões de gases de efeito estufa do Reino Unido provenientes de
a produção "se separou" do crescimento econômico
Emissões de gases de efeito estufa do Reino Unido em comparação com o PIB, 1990–2017 (Índice:
1990 = 100)

Fonte : Comissão das Alterações Climáticas (2018) 23
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acima de níveis sustentáveis. 24

Uma Lei da Economia sustentável

O Reino Unido possui uma ampla variedade de políticas ambientais, a maioria

que derivaram da nossa participação na União Europeia e

são largamente desconcentrados. No entanto, estamos longe de alcançar a sustentabilidade. Lá

Existem duas razões simples para isso.
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A primeira é que a maioria das políticas ambientais tem como objetivo

melhorar o desempenho ambiental individual das empresas

e produtos, e não seu impacto agregado no meio ambiente. Produtos

carros e mercadorias brancas, edifícios, fazendas e fábricas foram

necessários para reduzir o desperdício e a poluição que geram individualmente,

seja através de normas e regulamentos, impostos e taxas ou

incentivos de vários tipos. Mas seu impacto coletivo no meio ambiente

O ambiente como um todo não foi controlado. Na prática, indivíduos

melhorias no produto e no nível de negócios foram superadas por

efeito geral do crescimento econômico e pela introdução de novas

produtos e atividades econômicas. Mesmo que quase todos os aspectos

da economia é mais ambientalmente eficiente do que no passado, o ar

a poluição continua piorando, a qualidade do solo é danificada, os habitats

e espécies foram perdidas e recursos esgotados.
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Figura 14.2 O Reino Unido está atualmente fora dos trilhos para atender seu carbono estatutário
orçamentos na década de 2020
Riscos relacionados à entrega de políticas para atender aos orçamentos de carbono (não comercializados)
setor)

Fonte : Comissão das Alterações Climáticas (2018) 25
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Segundo, muitos impactos globais quase não são regulados. tem

quase nenhum controle sobre a poluição dos plásticos. Embora existam algumas

padrões de sustentabilidade para madeira, peixe e alguns outros produtos, a vasta

A maioria dos recursos negociados globalmente, incluindo alimentos, enfrenta poucos ou nenhum
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Restrições ambientais. Portanto, não é de admirar que nossa produção e

padrões de consumo não são sustentáveis.

A principal exceção a esse problema fundamental de proteção ambiental

política tem sido no campo das mudanças climáticas. Não é apenas individual

produtos e empresas necessários para reduzir seus gases de efeito estufa

emissões: países inteiros são. Sob o Acordo Climático de Paris,

A legislação da UE e a própria Lei de Mudanças Climáticas de 2008 do Reino Unido, impusemos

limites ambientais em toda a nossa economia. A lei exige que os governos

para limitar as emissões totais de carbono do Reino Unido aos níveis-alvo

estatuto, derivado de uma avaliação da justa contribuição do Reino Unido para

o objetivo global de manter o aquecimento médio abaixo de dois graus.

O Climate Change Act efetivamente traz a economia do Reino Unido dentro

um 'limite de sustentabilidade'. A cada cinco anos, o governo do dia

é necessário adotar um orçamento de carbono juridicamente vinculativo, um máximo

quantidade de emissões de GEE que a economia do Reino Unido pode emitir em um período de cinco anos

período. Esses orçamentos devem ser definidos por 15 anos à frente para dar às empresas

e os investidores tempo para planejar reduções, e eles devem mentir sobre uma plausível

trajetória em direção à meta de longo prazo de uma redução de 80% no Reino Unido

até 2050 (definido em relação aos níveis de 1990). Os orçamentos devem

ser definido pelo governo, levando em consideração os conselhos dos

Comitê de Mudanças Climáticas (CCC), que por sua vez deve

levar em consideração uma variedade de aspectos científicos, econômicos, sociais e internacionais.

fatores. E uma vez que os orçamentos tenham sido adotados pelo Parlamento,

o governo é legalmente obrigado a elaborar um plano mostrando como

irá encontrá-los. O CCC deve informar o Parlamento sobre o sucesso ou

caso contrário, das políticas do governo para atingir suas metas.
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Como atualmente não estamos no caminho de alcançar os orçamentos de carbono,

Pode-se dizer que a lei não funcionou. Mas o ponto crítico é que

os orçamentos são juridicamente vinculativos para o governo, para que possa ser levado a

tribunal por não alcançá-los e forçado a tomar medidas adicionais até

faz. Em 2015, o governo revogou ou abandonou toda uma gama

políticas climáticas. 26 Mas dois anos depois, a lei forçou seu sucessor

administração para voltar com um novo plano e novas políticas para atender

os objetivos legais. Desta forma, a lei superou, portanto, um dos

os principais problemas da política ambiental, a política de curto prazo

mudanças climáticas que comprometem os objetivos ambientais de longo prazo. A lei tem

manteve o apoio quase universal entre as partes. 27

Se o Reino Unido quiser alcançar uma economia sustentável, não apenas em

mudança climática, mas em toda a sua gama de fatores ambientais

impactos, os princípios da Lei de Mudanças Climáticas precisam ser aplicados

mais amplo. Isso é particularmente importante à luz do Brexit, que

exigirá uma nova base para a lei ambiental no Reino Unido e para o

nações descentralizadas. Por conseguinte, propomos que o Parlamento legisle por um período

Lei da Economia Sustentável , para fornecer uma estrutura geral de

política mental para o Reino Unido, fundamentada no princípio da sustentabilidade. isto

seria baseado no modelo bem-sucedido da Lei de Mudanças Climáticas.

O núcleo de uma Lei de Economia Sustentável seria uma exigência legal

ao governo estabelecer limites ambientais legais e produzir

planos de toda a economia para alcançá-los. Com o tempo, esses limites devem
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cobrir todos os principais impactos ambientais globais e domésticos da

Economia do Reino Unido. Para cada grande impacto ambiental, a lei deveria

exigem que uma meta de longo prazo seja estabelecida e, em seguida, uma trajetória de

metas de curto e médio prazo a serem definidas periodicamente. Então, por exemplo,

uma meta de 25 anos de eliminação de plásticos não recicláveis   seria implementada

através de uma série de planos de cinco anos para reduzir o desperdício anual de plástico

um número específico de toneladas. Um objetivo a longo prazo de restaurar a biodiversidade

Page 246

PARTE II: NOSSO PLANO DE 10 PARTES

226

(digamos) uma referência de 1970 seria implementada através de sucessivas

metas de cinco anos para espécies em declínio individuais. Poluição do ar local

metas podem ser definidas de maneira semelhante.

Como nos orçamentos de carbono, esses limites e metas devem ser

fisicamente informado, mas politicamente escolhido. Nosso ato proposto

estabelecer, portanto, um Comitê independente de sustentabilidade,

formado por especialistas em diversas áreas, provenientes de diferentes

e constituintes sociais. No modelo do CCC, seria encarregado

com aconselhamento ao governo sobre a definição de ambos os

metas de longo prazo e metas de curto prazo, com base em uma série de

e critérios econômicos e sociais. Onde os limites relevantes são globais

(como a poluição por plásticos), o Comitê deveria

definir uma meta justa do Reino Unido com base em nossa contribuição para o problema global,

como nas emissões de gases de efeito estufa. Assim como o CCC, ele também pro-

fornecer orientações ao governo sobre como essas metas podem ser viáveis

alcançados por meio de mudanças tecnológicas e políticas, e relatariam

sobre o sucesso ou não da política ao fazê-lo. O Comitê

seria responsável perante o Parlamento.

Da mesma forma que a Lei de Mudanças Climáticas, uma característica fundamental da

a Lei da Economia Sustentável seria sua exigência, não apenas

O Parlamento adotar limites ambientais, mas o governo deve

elaborar um plano mostrando como os encontraria. A combinação

metas e planos estatutários seriam projetados para garantir que o

A economia do Reino Unido foi colocada em uma trajetória em direção a níveis sustentáveis

impacto ambiental a curto, médio e longo prazo. o

o governo precisa ser responsabilizado nessa tarefa por um novo ambiente

órgão de "vigilância" ambiental com poderes suficientes para substituir os papéis

da Comissão Europeia e do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias. 28.

Uma Lei de Economia Sustentável desse tipo preencheria as duas lacunas

formulação atual de políticas ambientais. Isso exigiria governos
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não apenas introduzir padrões ambientais no nível de

produtos e empresas individuais, mas pelo agregado ambiental

impacto. E enquadraria a política não apenas para impactos domésticos, mas

pela pegada global do Reino Unido.
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estratégia industrial verde

Estabelecer limites ambientais é, obviamente, apenas o primeiro estágio do

formulação de políticas ambientais. Garantir que os impactos agregados fiquem dentro

Esses limites exigem uma série de políticas nos setores relevantes projetados

incentivar as empresas a mudar seus métodos de produção e

produtos e consumidores para mudar sua demanda, a fim de aumentar

produtividade de recursos suficientemente. Tais políticas podem assumir várias formas:

leis e regulamentos, impostos, taxas e sistemas de licenças negociáveis,

planejamento de uso e infraestrutura, gastos públicos, incentivos ao consumidor

e assim por diante. 29

Dois objetivos devem ser fundamentais para o processo de formulação de políticas. Primeiro, políticas

não deve aumentar os custos econômicos gerais, mas, tanto quanto possível,

reduzi-los, incentivando a inovação e as mudanças na demanda,

impulsionar o crescimento econômico em vez de retardá-lo. Segundo, ao fazer

portanto, o objetivo deve ser maximizar a vantagem econômica doméstica

alcançar metas ambientais, em termos de produção baseada no Reino Unido,

emprego e exportações.

O último objetivo representa uma partida relativamente nova para o meio ambiente.

elaboração de políticas mentais no Reino Unido. No passado, a política ambiental

empresas exigidas a instalar novas e mais ecológicas

processos e equipamentos e para os consumidores comprarem novos

produtos. Mas não deu muita atenção a onde essas coisas estavam

produzido. Hoje, temos a oportunidade de usar a estratégia industrial
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garantir que, tanto quanto possível, a demanda criada pelos

política mental é fornecida por empresas com sede no Reino Unido.

Um exemplo de integração da demanda e da oferta dessa maneira já

ocorreu desde a aprovação da Lei de Mudanças Climáticas de 2008, que

mudou significativamente a política energética para as energias renováveis. Foi claro

que isso levaria a uma enorme demanda por turbinas eólicas offshore e

bens e serviços associados; mas no momento em que a lei foi aprovada, havia

não havia fabricantes de turbinas offshore localizados no Reino Unido. Então, sucesso

governos têm procurado atrair investimentos em manufatura,

disponibilização de capacidade terrestre e portuária na costa do Mar do Norte,

pesquisa e desenvolvimento, aprimorando as habilidades da força de trabalho e ajudando

As empresas do Reino Unido entram na cadeia de suprimentos. Como resultado, o Reino Unido agora tem nove

instalações de fabricação e montagem de turbinas eólicas, fornecendo não apenas

no Reino Unido, mas o mercado eólico offshore europeu em expansão, com uma

Estima-se que a indústria de suprimentos emprega cerca de 13.000 pessoas. 30

Acreditamos que isso oferece um modelo amplamente aplicável para combinar

política ambiental com estratégia industrial. No capítulo 6, discutimos

que a estratégia industrial deve ser organizada em parte em torno de "missões",

em que o governo direciona as políticas de inovação e cadeia de suprimentos para

enfrentar alguns dos grandes desafios societais do século XXI;

e que 'crescimento verde' deve ser um deles. Por isso, propomos

a adoção de uma “estratégia industrial verde”, com o objetivo de reduzir a

Pegada ambiental do Reino Unido a níveis consistentes com a sustentabilidade global

capacidade até 2040.

Na prática, é provável que uma estratégia industrial verde inclua
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três sub-missões:

• Descarbonização, cobrindo a redução de gases de efeito estufa e

emissões locais de poluição atmosférica em energia, transporte, edifícios,

indústria e agricultura
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• A economia circular, cobrindo a redução geral no uso

materiais, seu suprimento sustentável e a eliminação de

desperdício

• Capital natural sustentável, cobrindo a conservação e

melhoramento de habitats, espécies e paisagens e as principais

manutenção dos ciclos da água, nitrogênio e fósforo.

Cada missão ou sub-missão seria implementada através de três

passos. Do lado da demanda, isso incluiria o estabelecimento de

uma meta de longo prazo e metas intermediárias, e um conjunto de

políticas projetadas para atendê-los. Do lado da oferta, compreenderia

um conjunto de políticas estratégicas industriais destinadas a apoiar a inovação

e cadeias de suprimento através das quais as metas podem ser alcançadas

efetivamente e com o máximo benefício para a economia do Reino Unido.

O governo já possui parte dessa estrutura.

Nos termos da Lei das Alterações Climáticas, publicou um Crescimento Limpo

Estratégia, que define as políticas projetadas para alcançar o carbono

orçamentos que abrangem o período 2023–32. 31 Separadamente, produziu um

Plano Ambiental de 25 anos, cobrindo suas ambições de longo prazo

ampla gama de questões ambientais. 32 Entre eles, estes

documentos iniciam o processo de estabelecimento de metas e objetivos e

elaborar as políticas necessárias para cumpri-las, embora muitas das metas

permanecem meramente aspiracionais e muitas das políticas ainda não estão definidas.

Um dos objetivos de uma Lei de Economia Sustentável seria dar a esses

tem como alvo a força estatutária que somente os orçamentos de carbono têm agora, e

exigir que o governo publique planos de políticas para cumpri-los.

Existe uma importância econômica particular para metas estatutárias

e planos. Eles efetivamente informam às empresas e investidores onde existem

serão mercados presentes e futuros, e quão grandes eles são

provável que seja. Como tal, eles podem incentivar fortemente as empresas a investir
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em técnicas produtivas e bens e serviços que possam atender a essa

demanda e na inovação para encontrá-los de forma mais barata ou de novas maneiras

completamente. Também reduz consideravelmente o risco de fazê-lo, uma vez que

é muito maior certeza da demanda futura do que existiria.

Como argumentamos no capítulo 4, a criação de expectativas e a redução

O risco e a incerteza para aumentar o nível de investimento é uma chave

papel econômico que o estado pode desempenhar. 33
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No lado da oferta, o atual governo começou com o

caminho para uma estratégia industrial verde, nomeando 'crescimento limpo' como um dos

grandes desafios para os quais a política de inovação será direcionada. 34

Gostaríamos de ver esse programa consideravelmente expandido para

abrangem todo o conjunto de sub-missões que identificamos. A missão

deve se tornar um forte foco de organização, tanto para o departamento de negócios

e para as suas agências, nomeadamente a Research and Innovation do Reino Unido (que

já possui programas avançados em algumas dessas áreas) e

nosso Banco Nacional de Investimentos proposto.

Um dos elementos-chave da estratégia industrial verde deve ser

apoiar trabalhadores e comunidades afetados adversamente pelo processo de

mudança. Nos últimos anos, o movimento sindical internacional tem

desenvolveu a idéia e a prática de uma 'transição justa'. 35 Este reconhecimento

arestas que cumprir as metas de mudança climática envolverão o declínio

setores de alto carbono e, portanto, busca políticas de acompanhamento

capacitar os trabalhadores deslocados a adquirir novas habilidades e comunidades

dependentes de setores antigos para criar novas oportunidades de emprego.

Acreditamos que esse deve ser o foco principal da parceria regional baseada em parcerias.

e estratégias industriais locais que propomos nos capítulos 6 e 15.

Reconhecemos que tornar a economia do Reino Unido globalmente sustentável

não será fácil. Isso envolverá uma transformação na maneira como produzimos

e consumir recursos, afetando mais ou menos todos os principais setores. isto

deve se tornar um objetivo central da política econômica, exigindo um certo grau de
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compromisso político que nenhum governo demonstrou ainda. Mas nós acreditamos nisso

oferece imensas oportunidades para o Reino Unido desenvolver novos líderes mundiais

setores e proporcionar oportunidades de emprego de alta qualidade em

o país.
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15

Criando uma nova economia
Constituição

A economia do Reino Unido é frequentemente discutida como se fosse um todo unificado. De fato,

são várias economias que estão entrelaçadas, mas também distintas. Escócia,

O País de Gales, a Irlanda do Norte e as regiões inglesas têm diferentes

história, uma combinação diferente de atividades econômicas e diferentes desafios

para sua prosperidade futura. À medida que a economia do Reino Unido mudou de estrutura

nos últimos 40 anos, principalmente por desindustrialização, grandes

desigualdades geográficas foram permitidas: ganhos médios

agora, por exemplo, são um terço mais baixos em East Midlands do que

estão em Londres. 1

Neste capítulo, discutiremos como devolver mais autonomia ao

formulação de políticas econômicas - para as nações do Reino Unido e para as

na Inglaterra - ajudaria a abordar a situação geográfica do Reino Unido

desequilíbrios econômicos. E nós defendemos mais amplamente um

abordagem da parceria à governança econômica, na qual o governo

O Governo consulta mais amplamente com empresas, sindicatos e organizações civis.

sociedade - bem como com as nações e regiões do Reino Unido - em seus

planos e políticas econômicas. Repensando onde e quão econômico

decisões são tomadas é essencial para alcançar prosperidade e justiça para

todo o país.
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um estado, muitas economias

Em termos de produção econômica per capita, como observamos no capítulo 1, o Reino Unido

é uma economia profundamente desequilibrada. Londres é efetivamente uma economia

por direito próprio, distinto do resto do país: renda, produção

e produtividade são os mais altos do Reino Unido, mas altos custos de moradia

padrões de vida médios estão abaixo da média, e a capital tem o

desigualdades mais amplas entre os bairros mais ricos e mais pobres. 2

Desde a devolução, a economia da Escócia teve um desempenho relativamente bom
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remuneração, crescimento da produtividade e emprego, mas desde o

crise, seu crescimento diminuiu em relação ao Reino Unido como um todo. Norte

Irlanda, País de Gales e algumas áreas no norte da Inglaterra - as partes de

o país onde a perda de capacidade de fabricação foi sentida

mais agudamente - são os mais pobres do Reino Unido (ver figura 15.1 e tabela 15.1). o

As nações e regiões do Reino Unido tiveram experiências muito diferentes

recessão de 2008–9, com as áreas mais pobres demorando muito mais

recuperar. Isso aumentou a distância entre as melhores

artistas e o pior. 3

Inglaterra

A Inglaterra é frequentemente caracterizada como tendo um 'norte-sul' econômico

dividir 'e, na maior parte, isso é verdade. Londres é um centro global para

finanças, serviços profissionais, tecnologia e indústrias criativas,

e é um dos principais destinos turísticos do mundo. Proximidade de Londres

ajudou o Sudeste a se tornar o segundo país mais próspero

parte do Reino Unido. Algumas partes do leste da Inglaterra também beneficiaram

particularmente, o novo cluster de alta tecnologia em torno de Cambridge, que

forma um 'Triângulo Dourado' da atividade de inovação com Oxford e

Londres.
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Figura 15.1 Geograficamente, a economia do Reino Unido está profunda e cada vez mais
desequilibrado
Valor adicionado bruto real (VAB) por cabeça de população (£) para os países do Reino Unido e
regiões, preços de 2005

Fonte : ONS (2017) 4 e HM Treasury (2018) 5

Por outro lado, as regiões do Norte, Midlands e a maioria das regiões

O sudoeste da Inglaterra lutou para encontrar novas identidades econômicas

como seus setores de manufatura e mineração diminuíram. Recentemente

décadas, as estratégias regionais na Inglaterra têm sido quase inteiramente

administrado pelo governo central, com (até recentemente) pouco

intervenção política e existem níveis muito mais baixos de infra-estrutura

investimento de capital do que em Londres e no sudeste. 6 Como resultado, o

O setor público responde por uma parcela maior de empregos, o que significa que

a austeridade teve um impacto econômico proporcionalmente maior. A falta

substituição de alta qualidade para trabalhos de fabricação significa muitos
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regiões da Inglaterra têm lutado com altos níveis de economia 'estrutural'

inatividade econômica e grande parte do emprego atualmente oferecido - no varejo,
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T
umable 15.1

Sele
cte
de
indica conômica

indicadores para o Reino Unido f—

umae re

gions

Média semanalganhos(Abril de 2017)

Fabricaçãocomo% do VAB(2016)

Setor públicoemprego como% do total (2016)

Desempregotaxa (2017)

Econômicotaxa de inatividade(16 a 64 anos de 2017)

Escócia

£ 547

10,7

20,9

4.1

22,5

Irlanda do Norte

£ 501

14,4

25,9

4.4.

27,7

País de Gales

£ 498

18,0

22,4

4.8

24,0

Inglaterra

£ 556

9,8

16,2

4.5

21,4

Londres

£ 693

2.1

14,0

5.3

21,8

Sudeste

£ 575

7,7

15,0

3.2.

18,6

Leste da Inglaterra

£ 546

11,4

15,3

3.6.

19,2

Sudoeste

£ 520

11,0

16,4

3.3.

18,6

noroeste

£ 514

16.1

18,0

4.4.

23,5

West Midlands

£ 515

15,6

17,3

5.2.

23,6

East Midlands

£ 499

16,6

16.1

4.4.

22,4

Yorkshire e o Humber

£ 503

14,7

18,3

5.0

22,7

Nordeste

£ 504

14,3

20,3

6.2

24,6

Fontes

: ONS (2018)

7 ; ONS (2018)

8 ; ONS (2017)

9 ; ONS (2017)

10
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atacado e assistência social e de saúde - é mal remunerado, pouco qualificado e

menos produtivo que as mesmas indústrias de Londres. 11

Mas há exceções importantes. Midlands é um centro para

manufatura de alto valor, principalmente no setor automotivo; no

Norte, Cheshire East é a sub-região mais produtiva fora da região.

Sudeste e Manchester tiveram um forte investimento interno. E

Embora o desempenho econômico agregado de Londres seja forte, esse

mascara uma enorme variação entre as áreas interna e externa. Londres tem o

maior taxa de pobreza infantil no país depois que os custos da habitação são calculados

em consideração (37%), apesar de ter os rendimentos médios mais altos
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no país. 12

Escócia

A Escócia é, sob muitos aspectos, a economia de melhor desempenho fora

de Londres e do sudeste. O seu centro urbano mais rico, Edimburgo,

possui renda média per capita disponível (GDHI) em pé de igualdade com

Sudeste da Inglaterra, 13 e nos últimos 20 anos, desenvolveu

uma economia multidimensional, com pontos fortes em serviços financeiros,

construção e manufatura, bem como a indústria de petróleo e gás

centrado em torno de Aberdeen.

Olhando para o futuro, no entanto, enfrenta um conjunto único de desafios. Apesar

petróleo e gás continuam sendo uma fonte significativa de empregos bem remunerados e

valor agregado (VAB), isso deixa a economia altamente exposta a choques.

O setor eliminou 13.000 empregos entre 2014 e 2017, na sequência da

Queda do preço do petróleo em 2014, 14 e a longo prazo, a possível redução de

importância da indústria para a economia significará que a Escócia precisa

expandir suas outras atividades econômicas.

A Escócia também enfrenta uma perspectiva demográfica mais difícil do que outras

partes do país. Sua população está envelhecendo mais rapidamente que o resto
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do Reino Unido: sua população acima dos 75 anos deverá aumentar em 27 por

entre 2016 e 2026. 15 Isso colocará uma pressão extra sobre a saúde

assistência social e social, reduzindo ao mesmo tempo a proporção

contribuição dos contribuintes em idade ativa.

País de Gales

A economia galesa tem a menor produtividade das quatro nações ou

qualquer região da Inglaterra. O País de Gales tem se esforçado para encontrar fontes alternativas de

crescimento econômico produtivo desde o fechamento das minas de carvão e

declínio da manufatura e sofre de baixa conectividade interna.

Existem divergências importantes dentro do país de Gales; enquanto que em Cardiff GVA

por hora trabalhada é apenas 6% abaixo da média do Reino Unido, em outras partes

do País de Gales, como Powys, é menos de dois terços da média. 16

Embora possua atrativos turísticos naturais significativos, a geração de energia

capacidade de produção e algumas manufaturas avançadas, essas indústrias

geralmente são de pequena escala e não podem oferecer oportunidades de emprego

comunidades que os tornariam um substituto suficiente para o

capacidade de fabricação e mineração perdida. Como um resultado,

grande parte da população rural e semi-rural do País de Gales permanece economicamente

isolado: a inatividade econômica em idade ativa é de 24%, enquanto 18,5%

cento dos jovens (de 19 a 24 anos) não estão empregados, têm educação

ou treinamento. 17

Irlanda do Norte

Através de uma ampla gama de indicadores, a Irlanda do Norte é uma

parte do Reino Unido (consulte a tabela 15.1). Enfrenta os ventos duplos

de instabilidade política - seu governo desconcentrado foi suspenso

desde o verão de 2017 - e relativo isolamento geográfico, não tendo
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fronteira terrestre com o resto do Reino Unido e a uma viagem de 160 km de

Belfast para Dublin, a cidade principal mais próxima de terra. Sua economia é

ponderada para setores de serviços de baixa remuneração e baixa produtividade, como

varejo, turismo e saúde e, embora alguns setores manufatureiros

cresceram fortemente nos últimos 20 anos, em particular produtos químicos e

engenharia, eles continuam sendo um pequeno componente da

economia.

A cidade de Belfast é uma exceção significativa a esta imagem. Mais

mais de um terço da força de trabalho de Belfast são graduados e atraiu

investimento interno significativo. 18 Como resultado, seu VAB per capita é significativo

significativamente superior à média do Reino Unido e ao resto do norte

Irlanda. Possui setores diversificados, incluindo serviços financeiros,

indústrias digitais e digitais (principalmente cibersegurança), ciências da vida e

tech.

Em toda a Irlanda do Norte como um todo, o desempenho econômico é

um condutor e uma conseqüência de sua base de habilidades: 16,3% dos

a população em idade ativa não possui qualificações (duas vezes a média do Reino Unido),

enquanto apenas 31,9% dos adultos possuem qualificação universitária. 19

Em 27,9%, sua taxa de inatividade econômica em idade ativa é a mais alta

no país. 20

desafios diversos exigem políticas descentralizadas
soluções

A Comissão considera que a redução destes desequilíbrios geográficos

deve estar entre as maiores prioridades do governo. Viola nossa

objetivo da justiça que oportunidades econômicas e oportunidades de vida

diferem tanto entre pessoas que vivem em diferentes partes do país

experimentar. Esse padrão desequilibrado de crescimento também não é economicamente
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eficiente, uma vez que deixa de fazer o melhor uso dos talentos e capacidades de

muitas pessoas e lugares.

Impulsionando um crescimento equitativo e sustentável em todo o país

não pode ser feito a partir de Whitehall. Os ativos e capacidades, bem como

os desafios presentes e futuros de diferentes partes do país são

diverso. Os níveis necessários de conhecimento ou compromisso local simplesmente

não pode ser encontrado nos departamentos do governo central. O único jeito

isso pode ser feito, acreditamos, através da descentralização da economia

poderes e recursos.

Já houve devolução para a Escócia, País de Gales e Norte

Irlanda. Na Escócia, a atribuição de receita tributária do IVA e

devolução de outros impostos significa que até 2021 o Parlamento escocês
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aumentará cerca de metade de seu orçamento com impostos levantados na Escócia. o

educação, justiça e sistemas de saúde sempre foram separados em

Escócia; é responsável pelo desenvolvimento econômico e

porta; e, mais recentemente, outros poderes em relação à empregabilidade,

a segurança social e os impostos foram devolvidos. Mas o governo escocês

ainda possui relativamente poucas alavancas de política econômica e

(embora recentemente aumentado) capacidade de contrair empréstimos, enquanto o mercado de trabalho

política de regulamentação e imigração, como no resto do Reino Unido,

de Westminster.

A falta de alavancas econômicas é ainda mais acentuada no país de Gales

e Irlanda do Norte. No País de Gales, alguns poderes sobre o imposto de selo e

o imposto de renda foi devolvido e os poderes de empréstimo aumentaram, mas

o governo galês tem menos poder sobre o imposto de renda que a Escócia,

e, diferentemente da Escócia, não tem poder sobre o dever ou atribuição de

IVA. A Irlanda do Norte tem o menor nível de desconcentração fiscal

entre as nações: o serviço de transporte aéreo de longo curso foi

Janeiro de 2013, enquanto o sistema de taxas (o equivalente ao imposto municipal) e

as taxas de negócios também são devolvidas. 21 Devolução na Irlanda do Norte

Page 260

PARTE II: NOSSO PLANO DE 10 PARTES

240

também é mínimo: os conselhos da Irlanda do Norte foram responsáveis   por menos

de 4% (£ 738 milhões) dos gastos públicos na Irlanda do Norte

em 2015-16, em comparação com 27% na Escócia e no País de Gales. 22

Nos últimos anos, Westminster começou a devolver algumas

poderes nominais na Inglaterra. Nove 'autoridades combinadas' já

foi estabelecido para reunir conselhos locais, principalmente em áreas urbanas.

áreas. Eles têm maior controle sobre a política e os gastos de transporte,

e alguns poderes sobre habilidades e planejamento. Mas os 'acordos de devolução'

estão efetivamente gastando alocações de Whitehall, e muito disso

o poder é de fato delegado, e não desconcentrado. 23 O processo de desconcentração

o processo foi fragmentário e aleatório, mais uma função da Whitehall

disposição dos departamentos de mudar de responsabilidade, combinada com

apetite local aceitável do que a necessidade econômica. Houve um mínimo fiscal

devolução. A retenção da taxa de negócios está sendo testada em algumas áreas, mas

é improvável que ofereça muita autonomia, porque exige muito

redistribuição para fazê-lo funcionar. 24

Na Inglaterra, duas iniciativas governamentais pan-regionais, a

Powerhouse "e" Midlands Engine "forneceram novas marcas

sob o qual o investimento regional pode ser coordenado e promovido. 25

Abrangendo geografias econômicas maiores que as tradicionais

'Regiões' inglesas, a Central do Norte (15,3 milhões de pessoas) e

Midlands Engine (10,5 milhões de pessoas) sugere uma escala de subnacional

governo em linha com os governos regionais de outras empresas

países. Embora ainda relativamente informais, eles começaram a tomar

forma institucional em alguns lugares: o transporte para o norte é o

primeira entidade oficial de transporte fora de Londres e outras organizações

planejadas para outras regiões. 26 Mas a cobertura deles da Inglaterra

é apenas parcial, eles têm pouco escrutínio democrático ou responsabilidade,

e suas atribuições são muito mais restritas do que os governos regionais em outros países.

países. 27
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Comparações internacionais revelam até que ponto o Reino Unido é um

discrepantes no grau em que a tomada de decisão econômica é centralizada

ao invés de desconcentrado. Mesmo entre países com uma unidade em vez de

estrutura de governança federal, o Reino Unido faz relativamente poucos

decisões de gastos no nível subnacional, particularmente devido ao seu tamanho

(veja a figura 15.2). Ele também coleta a menor proporção de imposto localmente

qualquer país do G7: mesmo levando em conta a nova desconcentração fiscal

no pipeline: apenas 12% devem ser cobrados em nível subnacional,

em comparação com quase 50 por cento no Canadá (no local ou no

nível provincial) e 30% na Alemanha. 28.

Está claro por que outros países têm uma governança mais descentralizada.

A devolução do controle sobre a política econômica tem múltiplos benefícios. Primeiro,

e mais básico, é o nível superior de atenção, capacidade de resposta e

percepção que os formuladores de políticas subnacionais podem dar às suas economias; longe

Figura 15.2 O controle local da formulação de políticas econômicas no Reino Unido é baixo em
padrões internacionais

Despesas do governo subnacional em assuntos econômicos (% do PIB), 2015

Fonte : OCDE (2018) 29

Nota : A medição da desconcentração fiscal é complexa e a interpretação desses números deve ser
realizado com cautela. 30
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mais do que o governo central pode alcançar. 31 Segundo, é mais fácil

responsabilizar os representantes locais, uma vez que os canais através

quais impactos da política subnacional sobre os resultados econômicos locais são

muito mais transparente e rastreável. 32 Terceiro, as facilidades de descentralização

coordenação inteligente de infra-estrutura, serviços públicos e

política. Desenvolver a política de transportes juntamente com a política do mercado de trabalho

permite a integração entre modos de transporte e subsídio cruzado

de rotas para melhorar a conectividade em áreas excluídas. 33 Educação em desenvolvimento

política de educação, treinamento e mercado de trabalho significa que as barreiras ao trabalho podem

ser tratado de forma mais eficaz. 34 E entregar o planejamento do uso da terra

política de transporte e habitação significa que podem ser muito mais

alinhados aos objetivos econômicos, sociais e ambientais. 35

Existem evidências internacionais claras de que a devolução funciona em
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reduzir desequilíbrios geográficos. 36 Na Alemanha, o sistema federal,
apoiado por um sistema de transferências fiscais, ajudou a elevar o

desempenho econômico de muitas partes do leste da Alemanha e

a diferença de produtividade com as regiões ocidentais. Menos de 30 anos depois

reunificação, grande parte da antiga Alemanha Oriental agora supera muitas

Regiões inglesas fora de Londres. 37 Mesmo países com forte tradição

do governo centralizado, como França e Japão, têm recentemente

décadas comprometidas com programas de descentralização de longo prazo.

Isso proporcionou benefícios significativos para cidades de segundo nível, como

Lyon, Bordéus e Osaka. 38.

Para políticas em nível local, as áreas funcionais de 'viagem ao trabalho' fornecem o

escala apropriada de governança econômica, particularmente para integrar

planejamento espacial e de transportes e desenvolver educação, habilidades e

políticas de apoio às empresas para atender às necessidades dos mercados de trabalho locais.

Atualmente, porém, essas funções são realizadas de maneira muito irregular: a maioria dos locais

as autoridades são simplesmente muito pequenas e têm poucos poderes e recursos.

Na Inglaterra, as 39 parcerias locais de empresas lideradas por empresas
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em 2010, para substituir o Desenvolvimento Regional muito mais bem financiado

Agências) operam em uma escala mais apropriada, mas têm limitações

recursos e poderes, e são de qualidade e capacidade inconsistentes. 39.

As geografias da Parceria Empresarial Local se sobrepõem,

e com as autoridades combinadas em algumas partes do país.

Além da economia local, as evidências internacionais sugerem

que existe um conjunto de políticas econômicas que são mais efetivas

projetado e controlado no que poderia ser descrito como um 'mezanino

nível de governança: maior que um município ou região da cidade, mas menor que

o tamanho do Reino Unido como um todo. 40 Os Länder alemães (cuja média

5,2 milhões de residentes), regionais franceses de consumo (5,3 milhões) e US

(6,1 milhões) são exemplos de unidades subnacionais que operam

efetivamente suas próprias políticas econômicas. As áreas políticas específicas e

responsabilidades que são adequadas nessa escala são aquelas que exigem

coordenação em uma grande área econômica funcional, como infra-estrutura

planejamento estratégico, investimento interno, estratégia industrial regional e

banco de investimento público. 41

Esse nível mezanino de governança já existe no Reino Unido

nas nações descentralizadas da Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e em

Londres. A Northern Powerhouse e o Midlands Engine são pequenos

passos em direção a arranjos institucionais nessa escala na Inglaterra. Mas

para o resto da Inglaterra, está faltando.

devolver governança econômica na Inglaterra

Construir uma economia que alcance prosperidade e justiça do outro lado

no Reino Unido, acreditamos que poderes e responsabilidades econômicas muito mais fortes

as responsabilidades precisam ser realizadas em nível subnacional. Isto é particularmente verdade em

Inglaterra. Os acordos de desconcentração atuais simplesmente não são adequados para
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a tarefa de desenvolver os pontos fortes das regiões, reviver as regiões mais pobres e

cidades, ou permitindo que as regiões moldem seus próprios destinos. Nós precisamos

instituições com recursos e capacidade suficientes para fazer uma significativa

diferença.

Executivos econômicos regionais

Portanto, propomos a criação de quatro autoridades econômicas ou

'executivos' para as regiões da Inglaterra, sendo responsáveis   pelas

estratégia econômica e industrial. O Executivo Econômico do Norte

Executivo Econômico de Midlands e Midlands seria criado a partir da

instituições de aluguel da Northern Powerhouse e Midlands Engine

respectivamente. No resto do país, propomos que o governo

consultar sobre a criação de um executivo econômico para o sudoeste,

e um Executivo Econômico do Sudeste abrangendo Londres, o Leste

e regiões Sudeste (veja a figura 15.3).

Os executivos econômicos devem ser responsáveis   por uma série de

funções de desenvolvimento econômico em nível regional, incluindo

• estratégias industriais regionais, incluindo clusters de inovação,

cadeias de suprimentos e investimento interno, conforme estabelecido no capítulo 6

• planejamento de infraestrutura regional, incluindo transporte, energia,

comunicações e gestão ambiental e de recursos

• supervisão de redes e franquias interurbanas de trens e as novas

'rede rodoviária principal'

• política regional de imigração, conforme estabelecido no capítulo 6

• supervisão das divisões regionais de nossa proposta nacional

Investment Bank (NIB) na Inglaterra, conforme estabelecido no capítulo 6

• responsabilidade pelos gastos regionais do Fundo de Crescimento Inclusivo

propomos abaixo.
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Executivos econômicos desse tipo poderiam representar seus

regiões do exterior para atrair investimentos internos da maneira que menores

autoridades existentes não podem. Nessa escala, eles teriam o poder político

influência para exigir recursos do governo central e atrair

equipe talentosa. Como o Northern Powerhouse and Midlands Engine

demonstramos, esperamos que eles sejam capazes de superar algumas das

Sudeste
WALES

Sudoeste

Figura 15.3 Geografias potenciais de
executivos econômicos regionais na Inglaterra

Fonte : IPPR

Page 266

PARTE II: NOSSO PLANO DE 10 PARTES

246

rivalidades entre cidades e vilas que atualmente existem nos menores

escala regional. Através das divisões regionais do NIB, eles deveriam

tem o poder de emprestar para investir.

Propomos que cada executivo econômico seja governado

por um 'conselho regional' eleito indiretamente de seus membros locais

autoridades, para garantir que sejam democraticamente responsáveis. Em primeiro

Por exemplo, eles devem ser financiados por uma subvenção em bloco do Tesouro,

mas, no devido tempo, poderá se tornar parte de uma nova fiscalidade mais descentralizada

estrutura para a Inglaterra.

Regiões da cidade e do condado

Abaixo do nível regional, também precisamos de instituições econômicas mais fortes

na região da cidade e no nível do condado. Acreditamos que as autoridades combinadas são

um modelo sensato. Portanto, propomos que as autoridades combinadas sejam

criado para cobrir o resto da Inglaterra , nas regiões da cidade e do condado. este

deve ocorrer dentro de um cronograma apropriado em diferentes áreas,

circunstâncias locais.

Essas autoridades combinadas seriam responsáveis   por muitos

dos elementos locais da estratégia industrial, incluindo mão-de-obra

planejamento de mercado, educação e habilidades e suporte a negócios

serviços, trabalhando em conjunto com a agência nacional de produtividade

(Productivity UK), propomos no capítulo 6. Eles também devem ter

autonomia sobre os serviços de transporte local. Esperaríamos combinado

financiadas por subvenções em bloco, oferecendo a liberdade de conceder

alocar fundos em suas áreas de controle e poder cobrar alguma

impostos próprios, incluindo taxas de estacionamento no local de trabalho, taxas de cama de hotel,

encargos de congestionamento e suplementos de taxa de negócios. Uma vez estabelecido,

cidades-regiões e regiões-condados devem poder emprestar para investir

em habitação social e infra-estrutura de transporte.
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Vemos um potencial particular no desenvolvimento de 'riqueza local'

construção de estratégias. 42 Nos últimos anos, várias autoridades locais

procuraram usar suas políticas de compras para apoiar o desenvolvimento

empresas locais e cadeias de suprimentos (veja o quadro abaixo). De várias

combinados com outras 'instituições âncoras' em nível local, como

hospitais, universidades, associações de habitação e grandes empresas. 43

O objetivo é permitir que o máximo possível de compras locais seja

fornecidos a partir da economia local, apoiando assim os

emprego e prevenir o “vazamento” da demanda local fora do

economia local. 44 Combinado com políticas estratégicas industriais para apoiar

crescimento e inovação dos negócios portuários, estratégias locais de criação de riqueza

oferecer um meio importante de revitalizar economias locais desfavorecidas.

Eles podem oferecer oportunidades particulares para desenvolver empresas sociais

(empresas com fins sociais e comerciais), incluindo

comunidade e empresas de propriedade cooperativa de vários tipos.

Exemplos de estratégias locais de construção de riqueza

• O Conselho da Cidade de Preston fez um esforço conjunto para

fortalecimento da comunidade desde 2013. Coordenando uma série de

outras 'instituições âncoras' locais, aumentou a proporção

aquisição coletiva gasta na economia local

de 5% a mais de 18% em 2016–17 e, em geral,

A economia de Lancashire passou de 39% para mais de 79%. 45

Com base na experiência dos EUA em Cleveland, Ohio, sua estratégia

foi teorizado como um 'modelo Preston'. 46.

• O Conselho da Cidade de Manchester foi pioneiro em 'aquisições progressivas

desde 2008. Segmentar organizações baseadas ou com um

presença em Manchester, aumentou a proporção de
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Política econômica nas nações desconcentradas

Como uma comissão em todo o Reino Unido, não procuramos definir

estratégias para as nações desconcentradas. Estamos conscientes de que os descendentes

governos da Escócia e do País de Gales, em particular, têm buscado

total de compras gastas na cidade de 51% em 2008–9

para 74% em 2015-16. No nível da Grande Manchester, esse

aumentou de 86,5% para 90,7%, com uma estimativa de

criação de mais de 5.000 novos empregos. 47

• Desde que o governo da Assembléia de Gales se comprometeu a aumentar

gastos com compras em empresas do país de Gales em 2013, o

parte das despesas de compras públicas conquistadas pelas empresas

no País de Gales aumentou de 34% para 50%. 48 A

A estratégia mudou as políticas do National Procurement

Serviço para o País de Gales e a organização Value Wales.
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estratégias ativas de desenvolvimento econômico. 49 Na Escócia, vimos

contribuições recentes importantes sobre como o crescimento econômico sustentável

pode ser entregue. 50 Portanto, limitamos nossas recomendações àqueles

áreas em que nossas propostas neste relatório precisariam ser implementadas

a um nível descentralizado e a outros poderes econômicos e responsabilidades

responsabilidades que acreditamos que devam ser retiradas de Westminster. No

Irlanda do Norte, a restauração da Assembléia é claramente uma condição prévia

para mais devolução.

Medidas desconcentradas

Para várias recomendações de políticas que fizemos em outros

capítulos, seria para os governos desconcentrados na Escócia, País de Gales
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e Irlanda do Norte para decidir se e como implementá-los.

Elas abrangem muitas de nossas propostas sobre estratégia industrial, incluindo

o estabelecimento de uma nova agência nacional de produtividade, habilidades

políticas e um 'padrão de bons empregos'. Nossa proposta para este último

já desenhada na agenda de trabalho justo do governo escocês. Onde

na Inglaterra, propomos estender o modelo de autoridades combinadas

prover instituições mais fortes para o desenvolvimento econômico local,

cada uma das nações desconcentradas há fortes argumentos também para dar

maiores poderes para as autoridades locais existentes. Na Irlanda do Norte, esse

envolver uma consideração do status unitário e o desenvolvimento

de "negócios da economia rural". 51

Vemos uma oportunidade particular de devolver alguns aspectos da imunidade.

política de integração. Isso permitiria aos governos da Escócia, País de Gales

e potencialmente na Irlanda do Norte (embora reconheçamos que o

evolução do Brexit terá implicações aqui) para desenvolver novo visto

acordos para cidadãos de países terceiros e cidadãos da UE após o Brexit,

para ajudar a enfrentar as mudanças demográficas e alinhar a imigração com as habilidades

política aplicável a cada país. Tal como acontece com a imigração descentralizada

sistemas no Canadá e na Austrália, o governo do Reino Unido continuaria

emitir vistos (incluindo vistos de nação desconcentrada) e comprometer-se

verificação de segurança.

O governo escocês já está no processo de estabelecer

um Banco Nacional de Investimento Escocês (SNIB), que damos as boas vindas, e

existe um Banco de Desenvolvimento do País de Gales (DBW). 52 Esperamos que estes

cooperaria estreitamente com o Banco Nacional de Investimento (NIB)

propomos, o que consideraríamos operar em grande parte

no resto do Reino Unido. Vemos o NIB tendo uma divisão nacional em

Irlanda do Norte, sob o escrutínio do governo desconcentrado,

regionais e regionais nas quatro regiões executivas econômicas da

Inglaterra.
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Maior desconcentração dos poderes de desenvolvimento econômico

Atualmente, a Escócia pode emprestar 15% de seu capital anual

orçamento (cerca de 450 milhões de libras) até um máximo de 3 bilhões de libras no total.

Acreditamos que existe um bom argumento de que outros poderes de empréstimo devem

delegação ao Parlamento escocês, para tomar seu capital anual

limite de remessa para 1% do PIB (cerca de £ 1,5 bilhões por ano) e seus

limite total de empréstimos de capital a 10% do PIB (cerca de £ 15 bilhões

no total). Isso permitiria ao governo escocês capitalizar o

SNIB mais rapidamente e para impulsionar investimentos em infraestrutura e negócios

na Escócia.

O país de Gales necessita, em particular, de novas infra-estruturas de transporte em

para conectar sua economia fragmentada, e isso também exigirá

investimento adicional substancial. Acreditamos que haveria mérito

ao conceder ao governo galês o mesmo poder de contrair empréstimos

proporção aos seus gastos como governo escocês. Se implementado

mencionado, isso aumentaria seu limite anual de £ 150 milhões (sob o

acordos atuais) a pouco mais de £ 600 milhões (1% do PIB),

e seu limite total de empréstimos de 1 bilhão a 6 bilhões de libras (10%

PIB). 53

Ao mesmo tempo, dado o seu mercado de trabalho único, podemos ver

um argumento forte para que o governo galês tenha mais autonomia

sobre o apoio ao emprego, incluindo trabalho e saúde

programa e a capacidade de completar pagamentos de benefícios, trazendo

seus poderes estão alinhados com os da Escócia. Isso permitiria que o

integração dos serviços públicos que apoiam as pessoas que entram

e permitiria uma correspondência mais eficaz entre os candidatos a emprego e

oportunidades.
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Um fundo de crescimento inclusivo

É desejável uma maior descentralização da arrecadação de receita no Reino Unido, mas o

desigualdades atuais entre diferentes partes do Reino Unido significam que não é viável

sem reter uma função redistributiva significativa do centro.

Por exemplo, dando às regiões da cidade o poder de aumentar suas próprias receitas tributárias

sem uma subvenção em bloco aumentaria imediatamente a desigualdade, já que a maioria

regiões não seriam capazes de captar os recursos de que precisam. Muitos países

tentativas desenvolveram soluções redistributivas para esse problema: Alemanha,

Suécia, França e Canadá, cada um tem um modelo diferente de transferências fiscais

entre os níveis central e regional de governo dos quais o Reino Unido

pode aprender. 54 O funcionamento do novo Quadro Fiscal da Escócia, que

tentativas de equilibrar o risco entre o Reino Unido e a Escócia após a

devolução de poderes e receitas tributárias também será instrutivo. 55

A adesão do Reino Unido à União Europeia proporcionou significantes

apoio direcionado às partes mais pobres do Reino Unido por meio da União Européia

Desenvolvimento Regional e Fundos Sociais. Quando o Reino Unido sai da UE, o

O governo prometeu que esse apoio será substituído. Por isso
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propor que o governo do Reino Unido crie um Fundo de Crescimento Inclusivo
Bilhões de libras esterlinas (IGF) de £ 10 bilhões em cinco anos, com o objetivo explícito de

desigualdades geográficas no Reino Unido . Isso deve ser administrado por

as nações desconcentradas (como são agora os fundos da UE) juntamente com a nossa proposta

executivos econômicos e autoridades combinadas na Inglaterra. Dado que o

Os fundos estruturais europeus devem gastar um total de 10,9 bilhões de euros no Reino Unido

entre 2014 e 2020, um nível de financiamento para o IGF de £ 10 bilhões em cinco

anos atuaria como um substituto. Para um maior financiamento do desenvolvimento econômico

em todo o Reino Unido, pode-se considerar uma "sobretaxa de solidariedade"

alguns impostos, similares aos usados   após a reunificação das regiões leste e

Alemanha Ocidental no início dos anos 90, e aos impostos de solidariedade introduzidos por

Japão e França para financiar a restauração da infraestrutura após crises. 56.
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desenvolvimento da economia da parceria

No capítulo 4, expressamos nosso desejo de modelos mais fortes de

parceria na economia. Isso teria implicações importantes

para governança econômica.

Nos últimos 40 anos, a política econômica no Reino Unido tem sido quase

administrado exclusivamente pelo Tesouro. (Desde 1997, o Banco da Inglaterra

independente, mas operando sob mandato do Tesouro.) Como

instituição, o Tesouro freqüentemente adotou uma abordagem muito ortodoxa

sua consideração de idéias e políticas econômicas. Acreditamos que seria

ser benéfico para que a formulação de políticas econômicas seja mais amplamente aberta,

dentro e fora do governo.

Primeiro, gostaríamos de ver o governo se engajar em

consulta sobre política econômica. Em particular, propomos que as instituições públicas

deve ser necessária consulta para todas as medidas anunciadas no

Despesas. Atualmente, a tomada de decisão fiscal do Tesouro é altamente

secreto, com Chanceleres do Tesouro freqüentemente deliciando

na retirada de "coelhos políticos" surpresa no dia do orçamento. A maioria dos outros

países (incluindo os países descentralizados do Reino Unido) têm muito mais

processos de orçamento aberto, nos quais as políticas são consultadas como

outros departamentos do governo. Embora existam algumas

alterações fiscais noturnas e outras políticas para as quais isso não é possível

devido a sensibilidades do mercado, não há razão para que a maioria das medidas orçamentárias

Os usuários não podem estar sujeitos a consulta. Isso reduziria muito o

risco de elaboração deficiente de políticas fiscais, do tipo visto com muita frequência nos últimos

anos.

Ao mesmo tempo, gostaríamos de ver o governo se engajar em um

conversa pública muito mais aberta sobre escolhas de políticas econômicas.

Muitas pessoas se sentem compreensivelmente mal educadas e confusas sobre

política econômica e deve fazer parte do papel do governo de
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ampliar o entendimento do público, pois o Banco da Inglaterra vem tentando
façam. 57 Vemos um potencial particular nos processos de deliberação dos cidadãos,

como recentemente pilotado pela Royal Society of Arts, e gostaria de

veja mais exercícios desse tipo. 58.

Segundo, acreditamos que uma gama muito maior de vozes precisa ser

envolvidos na elaboração de políticas econômicas nacionais. Já não é suficiente

para o governo de Westminster procurar administrar a economia em seu

próprio: este deveria ser um processo de parceria com as nações desconcentradas

e regiões do Reino Unido, e com os interesses das empresas, do comércio

sindicatos e sociedade civil.

Por isso, propomos o estabelecimento de um Plano Econômico Nacional.

Conselho (NEC) como um fórum para consulta de políticas econômicas e

dinação. Vemos que isso é presidido conjuntamente pelo chanceler da

Tesoureiro e Secretário de Estado dos Negócios, Energia e Indústria

Estratégia, e incluir além disso os ministros da economia da

nações desconcentradas, os líderes dos quatro executivos econômicos em

Inglaterra, e os líderes de grandes empresas, sindicatos e empresas

organizações da sociedade civil.

O NEC teria dois papéis principais. Aconselharia sobre questões econômicas

políticas. E elaboraria e acordaria um plano coordenado de dez anos

para a economia do Reino Unido. O plano forneceria uma estrutura coordenada

para a gestão da política econômica, com metas claras e específicas

compromissos assumidos por cada nível de governo e pelo parceiro social

organizações. Esse plano seria amplamente consultado e o progresso

contra isso seria relatado ao Parlamento do Reino Unido e à delegação

Parlamentos e Assembléias. Seria atualizado a cada três anos.

Os velhos métodos centralizados de formulação de políticas econômicas não

mais fazer. Acreditamos que nossas propostas de desconcentração e parceria

oferecer uma maneira melhor de alcançar prosperidade e justiça juntos.
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