
Sumário

A presente tese está organizada em seis ensaios independentes, ligados pelo tema

do crescimento económico de longo prazo e dinâmica industrial.

O primeiro ensaio sistematiza a evidência empírica dispersa que relaciona a

dinâmica das �rmas com a dinâmica macroeconómica, tanto de curto como de

longo prazo. Apresenta-se também uma breve revisão da literatura teórica mais

recente sobre o tema, procurando relacionar os seus resultados com a referida

evidência empírica.

O segundo ensaio estuda um modelo de tournament com I&D vertical e horizon-

tal sob uma especi�cação lab-equipment . Deste quadro resultam efeitos fortes

de composição inter-I&D que permitem explicar (qualitativamente) a conhecida

correlação empírica negativa ou não signi�cativa entre a intensidade agregada

de I&D e a taxa de crescimento económico.

O ensaio seguinte propõe um mecanismo analítico capaz de explicar a dis-

tribuição empírica das �rmas e da produção entre sectores high e low-tech. Aí

se desenvolve um modelo de directed technical change endógeno que junta os

mecanismos de expansão de variedades e de quality ladders, no quadro de uma

especi�cação lab-equipment e sob diferentes regimes de efeitos de escala.

O quarto ensaio estuda o impacto dos animal spirits na estrutura industrial,

nos níveis de consumo e no crescimento económico, no contexto de um modelo

de tournament com I&D vertical e horizontal. O modelo prevê um efeito positivo

dos animal spirits no nível do consumo per capita em balanced growth path (BGP),

mas um impacto nulo no crescimento económico. Porém, uma economia sujeita

a choques de expectativas apresentará uma velocidade de convergência para o

BGP variável no tempo.

O quinto ensaio fornece uma justi�cação teórica para o Modelo de Inventário

Permanente usado para estimar o stock de conhecimento tecnológico, ao mostrar

que a acumulação deste stock pode ser representada como um processo dinâmico

com taxa de depreciação endógena, constante em BGP.

O último ensaio estuda uma distribuição não degenerada dos preços de um bem

homogéneo, no quadro de um modelo de directed technical change endógeno.

Deriva-se analiticamente uma função densidade de probabilidade e mostra-se a

sua relação com os parâmetros tecnológicos e de inovação do modelo.
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Summary

This thesis is organised into six independent essays, linked through the theme

of long-run aggregate growth and industry dynamics.

The �rst essay brings together, in a systematised fashion, the scattered empirical

evidence relating �rm dynamics with both short- and long-run macroeconomic

dynamics. The essay also gives a brief account of the most recent theoretical

literature on �rm dynamics and macroeconomic dynamics, and tries to relate it

to the empirical �ndings.

The second essay develops a single-technology tournament model of horizontal

and vertical R&D under a lab-equipment speci�cation. This setup gives rise to

strong inter-R&D composition e�ects that o�er a (qualitative) explanation for

the well-known negative or insigni�cant empirical correlation between aggregate

R&D intensity and both �rm size and economic growth.

The next essay proposes an analytical mechanism to explain the data on the

distribution of �rms and production across high- and low-tech sectors. It builds

a model of endogenous directed technical change that merges the expanding-

variety with the quality-ladders mechanism, within a lab-equipment speci�ca-

tion and under distinct regimes of scale e�ects.

The fourth essay studies the e�ect of animal spirits on the industrial structure,

consumption level and economic growth in a tournament model of vertical and

horizontal R&D. The model predicts a positive e�ect of animal spirits on the

balanced-growth-path (BGP) level of per-capita consumption without impacting

on economic growth. However, an economy that is subject to expectations

shocks converges to BGP at a time-varying speed.

The �fth essay gives a theoretical background to the Perpetual Inventory Model

used to estimate the technological-knowledge stock, by showing that the tech-

nological knowledge accumulation can be represented as a dynamic process with

an endogenous depreciation rate, which remains stable along the BGP.

The last essay studies a non-degenerate price distribution for the homogeneous

good within a model of endogenous directed technical change. A probability

density function is analytically derived and shown to be related to the technology

and innovation parameters of the model.
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