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Pontos Importantes
do Index de Liberdade
Económica 2013
Numa base à escala mundial, o avanço da liberdade
económica chegou a uma paragem.

D

epois de atingir
o pico em 2008,
momento em que
a pontuação média
de liberdade económica alcançou
os 60,2 num índice entre 0 e 100, a liberdade económica
global deixou de avançar, e neste ano, a
pontuação média foi de 59,6, em nada
melhor do que a pontuação de uma década atrás, em 2003.
Ainda assim, há alguns pontos luminosos por esse mundo a fora:
Quatro economias da Ásia-Pacifico
e a Suíça ganharam a designação de
economia verdadeira mente “livre” no
2013 Index.
Sete economias emergentes e uma
economia avançada juntaram-se aos
já considerados “sobretudo livres” no
2013 Index, fazendo subir o número de

países assim designados para 30. Estes
oito países são a Geórgia, os Emirados
Árabes Unidos, a República Checa, o
Botswana, a Noruega, a Jordânia, a Coreia do Sul e os Bahamas.
As pontuações de 91 países melhorou, e 24 registaram as suas pontuações
mais altas de sempre no Index.
Cinco economias emergentes acabaram de registar avanços notáveis em
liberdade económica relativamente aos
últimos 5 anos, mantendo altas taxas
de crescimento económico apesar do
complexo ambiente da economia internacional. Este cinco países são a Colombia, a Indonesia, a Jordânia, a Polónia, e
os Emirados Árabes Unidos.
Cada região continua a ser representada por pelo menos um país no top
das 20 economias mais livres, mas claros casos de remexidas visíveis também
ocorreram no 2013 Index.
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Líderes Económicos em Queda
A estagnação geral observada mundialmente nos níveis de liberdade económica
tem coincidido com importantes recuos
em países anteriormente olhados como
líderes na liberdade económica. Em particular, os Estados Unidos e a Irlanda, que
em anos passados tinham-se elevado ao
quarto lugar da listagem, viram as suas
pontuações cair substancialmente nos
anos mais recentes. Ambos sofreram inclusive mais uma queda este ano.
Setenta e oito países registraram declínios de liberdade económica no 2013
Index, e outros oito não registaram qualquer alteração no quadro geral. Teremos
ainda de averiguar, se a economia mundial esta a passar pelo ponto de viragem de
um realinhamento profundo, realizado ao
longo do contínuo espectro de liberdade
económica, ou, em alternativa, se as ruturas em andamento em muitos países são
apenas manifestações transitórias de uma
certa perda de comprometimento para
com o avanço da liberdade económica.

O Governo limitado aumenta
o dinamismo da economia
Uma surpresa agradável nos rankings do
Index deste ano foi a prova evidente de
que muitos países estão a por a componente orçamental em ordem. A categoria
no Index que mede a contração na despesa
do governo demonstrou uma das maiores
melhorias de entre as 10 liberdades económicas, onde a média mundial aumentou
de pontuação de 59,8 para 61,1. A liberdade orçamental melhorou igualmente, com
muitos países tentando simplificar os sistemas tributários e baixar taxas marginais.
Três anos de informação estão agora
disponíveis sobre o impacto dos estímulos
governamentais nas taxas de crescimento económico. O Índice de 2011 reportou
o impacto negativo da despesa pública
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nos primeiros dias da recessão mundial
no caso das economias avançadas que
são membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). A informação completa está
agora disponível para um número muito
maior de países e mostra de novo uma relação negativa entre aumentos da despesa
pública e o crescimento económico.

De forma algo interessante, a relação
é ainda mais negativa no caso das economias avançadas do que no caso das economias em desenvolvimento ou emergentes
(coeficiente de correlação de -0,46 contra
-0,09). Nos últimos 30 anos, os países que
tenham aumentado a despesa pública têm
tendencialmente registado taxas de crescimento económico mais baixas.

DESTAQUES DO INDEX DE 2013 EM LIBERDADE ECONÓMICA

Medidas de Abertura de
Mercado Perduram, Mas a
Eficiência na Regulação Desce
A categoria de liberdade económica
que mais melhorou no 2013 Index foi a
liberdade de investimento. As pontuações médias nesta categoria aumentaram para 52,2, vindos de 50,7 no Index
de 2012. Os países continuam a reconhecer claramente os benefícios em integrarem-se tanto quanto possível nos
mercados económicos globais.
A eficiência regulatória, ao invés,
decresceu significativamente. As pontuações médias caíram em cada nível de
liberdade económica relacionada com
eficiência regulatória, com a liberdade
laboral a sofrer o máximo. Muitos países
parecem acreditar que melhoramentos de bem-estar para os trabalhadores
mais pobres podem ser alcançados por
decreto legislativo. Até o altamente bem
classificado Hong Kong introduziu um
salário mínimo. E, as regulações rígidas
no mercado trabalho, assim como outras onerosas e burocráticas regulações
empresariais, têm continuado a levar
muitas pessoas para as atividades económicas de cariz informal, particularmente nos países em desenvolvimento.

O Estado de Direito
The Rule of Law
O Index 2013 concentra-se no impacto
do crescimento económico e do bemestar social do estado de direito, um dos
quatro pilares da liberdade económica.
Os cinco trabalhos incluídos na Secção
Especial fornecem uma visão abrangente desta matéria. As medidas no Index
relacionadas com o estado de direito incluem índices relacionados com a proteção de direitos de propriedade e de corrupção, e o indicador compósito destes
dois está ainda mais correlacionado do
que pontuações gerais de liberdade económica com altos níveis de PIB per capita. Esses países que melhoraram quanto
ao estado de direito durante os últimos
cinco anos mostram um crescimento médio à taxa de 4,4% nesse mesmo
período, enquanto nas economias onde
a estado de direito declinou cresceram,
em média, abaixo dos 3% anuais.
Sem surpresa, os indicadores do estado de direito estão altamente correlacionados com altos níveis de investimento e
de crescimento do emprego. O seu impacto é mais impressionante dentro dos
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países em desenvolvimento e emergentes
do que nas economias avançadas (coeficiente de correlação de 0,70 contra 0,53),
talvez porque haja uma maior variação
de pontuação entre os países emergentes
e em desenvolvimento. O Index, assim
sendo, vê no estado de direito um aspeto fundamental da liberdade económica,
essencial para alcançar progresso económico e prosperidade societal.

Liberdade Económica
e Prosperidade
Os resultados do Index 2013 reforçam a
conclusão de que fazer avançar a liberdade económica nas áreas do estado de
direito, governo limitado, eficiência regulatória e abertura de mercados, é o caminho mais eficaz de gerar um dinamismo económico alargado, criando mais
oportunidade para as pessoas trabalharem, melhores níveis de produtividade, e ganhos de comércio e de abertura
de mercado que elevem a prosperidade
reduzindo a pobreza humana. Esta relação multidimensional entre liberdade
económica e um verdadeiro progresso
humano tem sido suportada empiricamente neste Index perante os últimos 19
anos e outros estudos semelhantes têm
confirmado estes resultados.
O benefício mais básico da liberdade
económica, confirmado agora com informações que cobrem 19 anos, está na
forte relação entre liberdade económica
e bons níveis de rendimento per capita. Para países que atingem pontuações
que refletem apenas níveis moderados
de liberdade económica (60 ou mais), a
relação entre liberdade económica e PIB
per capita é altamente significante. Os
países que sobem na escala da liberdade
económica demonstram altos níveis de
rendimento médio.
Dada a força e durabilidade empírica
da relação entre altos níveis de liberdade
económica e grande prosperidade, só pode
ser visto como sendo uma tragédia que a
maioria dos povos mundiais ainda viva em
países onde a liberdade económica seja reprimida ou duramente regulada.
Os governos da Índia e China carregam uma grande responsabilidade neste
domínio. O ambiente político que desenham para a atividade económica afeta as vidas de mais de 2.500 milhões de
pessoas. Ambas economias se consideram aqui “principalmente não-livres”.
Grandes níveis de liberdade econó-

mica têm tido um grande impacto positivo nos níveis de pobreza da década
passada. A intensidade da pobreza,
baseada no Index de Pobreza Multidimensional das Nações Unidas, nos países cujas economias são consideradas
“principalmente livres” e “moderadamente livres” é apenas um-quarto do
nível dos países classificados como menos livres. Os graus de pobreza têm diminuído mais significativamente, também, em países mais livres.
Os benefícios sociais da liberdade
económica estendem-se muito para
além dos rendimentos altos e redução
da pobreza. Os países com altos níveis
de liberdade económica gozam de altos
níveis de desenvolvimento humano, que
incluí uma melhor educação e cuidados
de saúde mais alargados. Vivem em ambientes mais limpos e fazem um melhor
trabalho, usando de forma mais eficiente
dos recursos naturais e energéticos.

Liberdade Económica:
A Fonte do Verdadeiro
Progresso
Durante o ano passado, uma batalha
decisiva tem sido travada entre os que
defendem e os que oprimem a liberdade
económica. A incerteza económica global endureceu os críticos do sistema de
livre empresa, que têm levantado questões acerca de qual será o melhor enquadramento político para revitalizar o
crescimento económico, o emprego, e o
progresso social geral.
O consenso alargado alicerçado por
volumes de investigações empíricas é
que um crescimento económico vibrante e duradouro é apenas alcançável
quando o governo adota políticas económicas que aumentem as escolhas e a
oportunidade individual, dando força e
encorajando o empreendedorismo.
Para além dos grandes níveis de prosperidade e desenvolvimento humano
induzidos pelos altos níveis de liberdade
económica, as taxas altas de crescimento estimuladas por avanços na liberdade
económica tendem a favorecer um ciclo
virtuoso de abertura e resiliência, despoletando novas melhorias na liberdade
económica. O resultado é uma espécie de
composto que tem criado nos países com
os mais altos níveis de liberdade económica um nível de prosperidade e de bemestar humano ímpar na história humana.
Uma maior liberdade económica

também fornece uma base mais fértil
para um governo democrático e eficaz.
Dá poder às pessoas para que tenham
um maior controlo nas suas rotinas diárias. Ao aumentar as opções possíveis, a
liberdade económica favorece também
as reformas políticas. A liberdade económica torna possível que os indivíduos
possam ganhar os recursos económicos
necessários a desafiar os interesses instalados ou para competir pelo poder
político, encorajando portanto a criação de sociedades mais pluralistas.

Tempo de Renovar o
Compromisso da Liberdade
Económica
O atual período de incerteza e de frágil
desempenho económico global representa uma oportunidade crítica de ponderação sobre os princípios que podem
revitalizar o crescimento económico.
Os resultados do Index de Liberdade
Económica 2013 documentam uma política económica estagnada em muitos
países pelo mundo a fora e registam um
declínio geral momentâneo para um
aumento de liberdade. Se quisermos
voltar ao crescimento económico, esse
declínio terá de ser invertido, principalmente em países como os Estados
Unidos e a Irlanda, que outrora encabeçaram os esforços por mais liberdade.
Tal como Friedrich Hayek disse
uma vez, “se verdades antigas estiverem para ficar presentes nas mentes
humanas, elas deverão ser rescritas na
linguagem e conceitos de sucessivas
gerações.” Isto nunca foi tão evidente
para aqueles que se mantêm na luta por
maior liberdade económica e por uma
aceitação e entendimentos mais vastos
acerca dos princípios fundamentais nos
quais a prosperidade é baseada.

REGRA DE LEI
THE RULE OF LAW
Edwin J. Feulner, Ph.D.
A liberdade económica assenta no poder dado ao indivíduo, na não discriminação, e na livre concorrência. Nenhum destes requisitos poderá existir
numa sociedade que careça de estado
de direito. Uma secção especial do Index 2013 da Liberdade Económica fornece quatro perspetivas únicas sobre o
estado de direito na sua relação com a
liberdade económica e prosperidade.
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O Estado de Direito
e o Desenvolvimento
O Index da Liberdade Económica fornece uma confirmação sem ambiguidades
da importância que o estado de direito
tem para com o crescimento económico
e a prosperidade. Ambos os indicadores
de estado de direito no Index demonstram um alto nível de poder preditivo

no que diz respeito a rendimentos per
capita. O coeficiente da correlação entre o indicador da propriedade privada e
os rendimentos per capita é 0,76 (onde
1,00 seria correlação perfeita). Para com
a liberdade de [ausência de] corrupção, o
coeficiente é 0,81. Juntos, os indicadores
de estado de direito são altamente fiáveis
a prever o PIB per capita, independen-

DESTAQUES DO INDEX DE 2013 EM LIBERDADE ECONÓMICA

temente de outros fatores ou mesmo do
nível geral da liberdade económica.
O estado de direito é um fator extremamente importante na determinação
dos países que atrairão fluxos de investimento capital globais. Os países com
estado de direito que se posicionam no
quarto superior da tabela registaram níveis de investimento direto estrangeiro
que excede os níveis dos restantes três
quartos todos juntos. Há também uma
evidência forte entre a relação estado de
direito e o emprego. A informação disponível da Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Económico (OCDE)
permite comparar taxas de desemprego e
pontuações de estado de direito no Index
para os membros da OCDE. O quarto superior da OCDE em termos do estado de
direito tinha taxas de desemprego médias
em torno dos 6% em 2011. Os membros
cuja pontuação era abaixo do meio da tabela do estado de direito tinham em média 10% de desemprego.
Dada a importância óbvia dos direitos de propriedade e da liberdade de
[ausência de] corrupção em sustentarem
altos níveis de desempenho económico,
é vital vincarmos o nosso entendimento
geral do estado de direito, as suas várias
manifestações, e os caminhos nos quais
ele afeta as conquistas económicas.

O Estado de direito
e a Democracia
A relação entre o estado de direito e o desenvolvimento económico foi explorada
em detalhe na pesquiza do Doutor Robert
J. Barro que se publicou no Index de Liberdade Económica 2000. Num capítulo
inovador o Doutor Barro esteve entre os
primeiros que questionaram a relação
entre a promoção da democracia e o desenvolvimento, salientando as diferenças
práticas entre democracia e um conceito
mais geral de estado de direito, que concluí que o estado de direito, ao capacitar
os indivíduos dentro de um ambiente
previsível e estável, é o fator mais confiável na promoção de desenvolvimento.
O Doutor Barro volta ao Index este
ano com uma versão atualizada desse
estudo baseada em melhores informações e novas pesquizas. A sua conclusão,
contudo, não se alterou: Os esforços de
promoção do estado de direito podem
ser substancialmente frutuosos no desenvolvimento a promover; a promoção da democracia, pelo contrário, é na
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melhor das hipóteses incerta no despoletar do crescimento económico ou no
estabelecimento de uma fundação sólida da liberdade económica.
Num tempo em que o Médio Oriente
está em turbilhão, com os sistemas políticos em rápida evolução e mesmo em
revolução, o estudo de Barro fornece
um base sólida na qual podemos avaliar
a possibilidade de sucesso de tentativas,
doando ajuda para a defesa de maiores
níveis de liberdade e desenvolvimento
económico alargado, ao longo da região.

Igualdade de
Tratamento Perante a Lei
Em países em desenvolvimento, avanços
no estado de direito englobam normalmente elementos básicos como a implementação de enquadramentos legais,
regularização fundiária, e uma luta contra a pequena corrupção. Em economias
avançadas, a corrupção toma formas
mais subtis, envolvendo subsídios especiais ou privilégios fiscais para as elites,
abusos na contratação governamental,

nepotismo, e resgates de dívida seletivos.
Muito embora tudo isto também exista
em países em desenvolvimento. De facto, os privilégios especiais com garantia do governo tendem a existir sempre
que o governo reclama a si um papel na
economia mais determinante, seja como
detentor de propriedade, empresário,
regulador ou por lançar programas com
vista à redistribuição da riqueza.
Estas políticas e práticas violam um
dos três princípios da liberdade económica: tratamento igual perante a lei. Tal
como sublinhado no Index, em sociedades livres, os indivíduos têm sucesso
ou fracassam com base nos seus esforços
e capacidades, não pelos seus conhecimentos pessoais ou classe. A abertura e
a transparência são os grandes antídotos
contra a discriminação, mas estão entre
os mais difíceis objetivos a alcançar pelos governos, onde o sigilo e a burocracia
permitem a corrupção e as tramoias.
No segundo estudo desta secção, o
Doutor Matteew Mitchell pesquizou o
alcance das práticas de governos corruptos envolvendo privilégios especiais
para indivíduos ou grupos favorecidos
pelo governo, e sublinha os custos económicos que impõem sobre a sociedade.
De seguida, James M. Roberts e John

A. Robison ponderaram sobre uma contribuição que analisa as vulnerabilidades
específicas de sociedades dotadas com
significantes recursos naturais, particularmente minerais como petróleo ou diamantes. Através de uma comparação de
países que têm gerido a chamada maldição
dos recursos, ora particularmente bem ou
de forma pobre, eles identificam as políticas e sistemas legais mais indiciadores de
uma gestão e exploração bem-sucedida
desses recursos naturais. Parece-lhes que
direitos de propriedade firmes são a melhor cura contra a “maldição”.

O Estado de Direito:
Bom para os Negócios
A economia de livre mercado depende de
uma atmosfera aberta, concorrencial e
de um campo de jogo equilibrado. O papel apropriado ao governo é o de arbitrar
essa concorrência. Ao abandonar a sua
neutralidade, quer seja por total corrupção ou através de esforços extraviados de
engenharia social que envolvam escolher
os vencedores ou os perdedores da economia, os resultados previstos são a perda
de eficiência, a redução da produtividade
e uma eventual estagnação económica. Os
empresários têm poucas hipóteses de sucesso se os governos curvam os equilíbrios
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contra si e se inclinam em favor de interesses instalados. É uma realidade da vida que
as empresas já estabelecidas, que não são
as mais inovadoras, são ainda as primeiras
na fila do bebedouro governamental.
Para fechar esta secção especial,
o Index apresenta o ensaio de Myron
Brilliant da Camara de Comércio Americana, que argumenta que negócios sustentados são impossíveis sem o estado
de direito, que fornece previsibilidade
ao mercado e aos processos legais. Para
Brilliant, boa governação são bons negócios, e ele incita a mais esforços para
que se desenvolvam novos e melhores
indicadores que meçam a eficácia do
estado de direito e que guiem as decisões de investimento das empresas.
Na realidade, os esforços para iden-

tificar melhores medidas do estado de
direito é uma preocupação central para
toda a gente comprometida em estudos
comparados de liberdade económica.
Dos quatro pilares de liberdade económica avaliados no Index de Liberdade Económica, o estado de direito é de
longe o mais difícil de medir. Há poucas medidas padronizadas, e muitas das
publicações que tentaram quantificar e
comparar o estado de direito em muitos
países recaem em pesquizas de opinião
que podem ser subjetivas e inseguras.
Para mitigar estas deficiências, o
Index desenhou um alargado espetro
de fontes que avaliaram o respeito pela
propriedade, que incluem informações
de organizações internacionais, fontes
governamentais, empresariais, insti-

tuições de estudos científicos e de comunicação. Claramente que melhores
medidas permitiram ainda melhores
análises e mais compreensão.

A fundação da Liberdade
Económica e Crescimento
O estado de direito, especialmente em
países em desenvolvimento, poderá ser
a área da liberdade económica que mais
importante para fundação da base para
o crescimento económico, e em economias avançadas, os desvios do estado de
direito podem ser os primeiros sinais de
que o crescimento irá baixar.
Há muitas provas em todo o mundo
em como o estado de direito é o fator
crítico da capacidade dada aos indivíduos, pondo fim à discriminação, e
despoletando a concorrência. Na nunca
cessante luta para melhorar a condição humana e alcançar a prosperidade,
as políticas que promovam o estado de
direito podem reclamar a precedência
sobre outros objetivos desejáveis.
O primeiro e mais importante papel
do governo é preservar a paz, respeitando
simultaneamente os direitos humanos, a
dignidade, e a liberdade. É o estado de direito que permite a resolução pacífica de
conflitos e que garante a integridade da
interação dos indivíduos com o governo.
Os estudos desta secção especial representam um esforço para que melhor se
perceba, se meça e se promova este aspeto chave da liberdade económica.
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