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Ranking País Escore Geral Ranking País Escore Geral Ranking País Escore Geral

1 Hong Kong 89,9
2 Cingaura 87,5
3 Austrália 83,1
4 Nova Zelândia 82,1
5 Suíça 81,1
6 Canadá 79,9
7 Chile 78,3
8 Maurício 77,0
9 Irlanda 76,9
10 Estados Unidos 76,3
11 Dinamarca 76,2
12 Bahrein 75,2
13 Luxemburgo 74,5
14 Reino Unido 74,1
15 Holanda 73,3
16 Estônia 73,2
17 Finlândia 72,3
18 Taiwan 71,9
19 Macau 71,8
20 Chipre 71,8
21 Suécia 71,7
22 Japão 71,6
23 Lituânia 71,5
24 Santa Lúcia 71,3
25 Qatar 71,3
26 Alemanha 71,0
27 Iceland 70,9
28 Áustria 70,3
29 Uruguai 69,9
30 República Tcheca 69,9
31 Coreia do Sul 69,9
32 Jordão 69,9
33 Botswana 69,6
34 Geórgia 69,4
35 Emir. ÁrabesUnidos 69,3
36 Espanha 69,1
37 Barbados 69,0
38 Bélgica 69,0
39 Armênia 68,8
40 Noruega 68,8
41 El Salvador 68,7
42 Peru 68,7
43 Macedônia 68,5
44 Costa Rica 68,0
45 Colômbia 68,0
46 Bahamas 68,0
47 Omã 67,9
48 Israel 67,8
49 Hungria 67,1
50 Malta 67,0
51 Eslováquia 67,0
52 SãoVicente 

e Granadinas
66,5

53 Malásia 66,4
54 México 65,3
55 Panamá 65,2
56 Letônia 65,2
57 Albânia 65,1
58 Jamaica 65,1
59 Ruanda 64,9
60 Tailândia 64,9
61 Bulgária 64,7
62 Romênia 64,4
63 Trinidad e Tobago 64,4
64 Polônia 64,2

65 Casaquistão 63,6
66 Cabo Verde 63,5
67 França 63,2
68 Portugal 63,0
69 Eslovênia 62,9
70 África do Sul 62,7
71 Kuwait 62,5
72 Montenegro 62,5
73 Turquia 62,5
74 Arábia Saudita 62,5
75 Madagascar 62,4
76 Namíbia 61,9
77 Belize 61,9
78 Uganda 61,9
79 Paraguai 61,8
80 Domínica 61,6
81 Mongólia 61,5
82 Guatemala 60,9
83 Croácia 60,9
84 Gana 60,7
85 Burkina Faso 60,6
86 Samoa 60,5
87 Marrocos 60,2
88 República do Quirguistão 60,2
89 República Dominicana 60,2
90 Líbano 60,1
91 Azerbaijão 58,9
92 Itália 58,8
93 Honduras 58,8
94 Gambia 58,8
95 Tunísia 58,6
96 Zâmbia 58,3
97 Sri Lanka 58,3
98 Sérbia 58,0
99 Brasil 57,9
100 Egito 57,9
101 Nicarágua 57,9
102 Camboja 57,6
103 Quênia 57,5
104 Bósnia e Herzegovina 57,3
105 Fiji 57,3
106 Suazilândia 57,2
107 Filipinas 57,1
108 Moçambique 57,1
109 Tonga 57,0
110 Tanzânia 57,0
111 Butão 56,6
112 Vanuatu 56,6
113 Gabão 56,4
114 Malawi 56,4
115 Indonésia 56,4
116 Nigéria 56,3
117 Mali 55,8
118 Benin 55,7
119 Grécia 55,4
120 Senegal 55,4
121 Iêmen 55,3
122 Paquistão 54,7
123 Índia 54,6
124 Moldova 54,4
125 Níger 54,3
126 Costa do Marfim 54,3
127 Djibouti 53,9
128 Papua Nova Guiné 53,8
129 Tadjiquistão 53,4

130 Bangladesh 53,2
131 Mauritânia 53,0
132 Seychelles 53,0
133 Suriname 52,6
134 Etiópia 52,0
135 Camarões 51,8
136 Vietnã 51,3
137 Guiana 51,3
138 China 51,2
139 Síria 51,2
140 Algéria 51,0
141 Guiné 50,8
142 Haiti 50,7
143 Micronésia 50,7
144 Rússia 50,5
145 Rep. Centro Africana 50,3
146 Bolívia 50,2
147 Nepal 50,2
148 São Tomé e Príncipe 50,2
149 Guiné-Bissau 50,1
150 Laos 50,0
151 Maldivas 49,2
152 Serra Leão 49,1
153 Belarus 49,0
154 Libéria 48,6
155 Togo 48,3
156 Equador 48,3
157 Burundi 48,1
158 Argentina 48,0
159 Kiribati 46,9
160 Angola 46,7
161 Lesoto 46,6
162 Ilhas Salomão 46,2
163 Ucrânia 46,1
164 Uzbequistão 45,8
165 Comores 45,7
166 Chade 44,8
167 República do Congo 43,8
168 Turcomenistão 43,8
169 Timor-Leste 43,3
170 Guiné-Equatorial 42,8
171 Irã 42,3
172 Rep. Dem. Do Congo 41,1
173 Burma 38,7
174 Venezuela 38,1
175 Eritreia 36,2
176 Líbia 35,9
177 Cuba 28,3
178 Zimbábue 26,3
179 Coreia do Norte 1,0
N/A Afeganistão N/A
N/A Iraque N/A
N/A Liechtenstein N/A
N/A Somália N/A
N/A Sudão N/A
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A liberdade econômica global 
foi reduzida no ano passado.  

A tensão entre o controle 
governamental e o livre mercado 
cresceu ao redor do mundo, em 
especial, nos países desenvolvidos.  
O desgaste dos penosos ganhos 
em liberdade econômica dos anos 
passados e o aumento da carga fiscal 
de governos irresponsáveis,  fizeram 
com que os gastos, em muitos casos, 
fossem superiores aos ganhos 
alcançados na liberdade econômica 
em outras políticas públicas.

•	 A	18ª	Edição	do	Índice	de	2012, 
analisa os desenvolvimentos da 
política econômica de 184 países 
desde a segunda metade de 2010. 
Somália, embora não formalmente 
avaliada, retorna para o índice 
pela primeira vez desde a edição 
do índice de 2001. Os países são 
avaliados e classificados segundo 
10 indicadores que medem o 
estado de direito, a intrusão 
governamental, a eficiência 
regulatória e a abertura de 
mercados. 

•	 A	média	global	do	escore	
em	liberdade	econômica	no	
Índice	de	2012	é	de	59,5, um 
declínio de 0,2 ponto em relação 

ao ano passado e de acordo com 
segundo nível mais baixo nos 
últimos 10 anos. (Veja Gráfico 1.) 
Incertezas econômicas renovadas 
e estagnação,  causadas pelo caos 
de débito soberano em principais 
economias desenvolvidas, 
conseguiram derrubar o progresso 
econômico mundial. 

•	 Os	escores	de	75	economias	
melhoraram, mas 90 países 
perderam suas liberdades 
econômicas e 14 mostraram 

Destaques do Índice de 
Liberdade Econômica 2012

Do Índice de Liberdade Econômica 2012.
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nenhuma mudança. Das 75 
economias que melhoraram, 73 são 
consideradas países emergentes 
ou em desenvolvimento. Muitas 
economias estão nas regiões 
Ásia-Pacífico, África Subsaariana, 
América do Sul/Central e Caribe. 
A Austrália e Islândia são os 
únicos dois países desenvolvidos 
que registraram melhoras em 
seus escores no Índice de 2012, 
parcialmente devido aos seus 
esforços de controlarem o gasto 
governamental. 

•	 Chile	e	Maurício	avançaram	
para	os	10	primeiros na 
classificação do Índice de 2012, 
refletindo notáveis progressos 
em seus escores de liberdade 
econômica. O Chile retorna 
novamente para os 10 primeiros 
quando apareceu pela última 
vez em 2008. Para Maurício é 
a primeira vez que se classifica 
entre os 10 primeiros países e é o 
primeiro país da África Subsaariana 
que se classifica tão bem. Irlanda 
e os EUA perderam terreno, 
passando para o nono e décimo 
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lugares respectivamente. Apesar 
de sua alta eficiência regulatória e 
forte estado de direito, a Dinamarca 
sai da lista dos 10 primeiros por 
causa do seu alto gasto público 
equivalente à quase 60% do seu 
PIB e também à sua alta carga 
tributária. Bahrein saiu da lista dos 
10 primeiros devido à piora dos 
escores em corrupção, direitos de 
propriedade e gasto público. 

•	 Cada	região	continua	sendo	
representada	por	pelo	menos	
uma	das	20	maiores	economias	
livres. Nove destas economias de 
elite estão na Europa, lideradas 
pela Suíça, Irlanda e Dinamarca. 
Seis estão na região Ásia-Pacífico. 
Substituindo o Japão, Taiwan 
entrou para a lista das 20 maiores 
ficando em 18º lugar. O Canadá e 
os EUA representam a América 
do Norte. As outras regiões são 
representadas por um país de cada: 
Chile (região da América do Sul/
Central e Caribe); Maurício (região 
da África Subsaariana); e Bahrein 
(região do Oriente Médio e África 
do Norte).

•	 Quatro	economias	da	Ásia-
Pacífico	e	a	Suíça	conquistaram	
a	denominação	de	economias	
verdadeiramente	“livres”	no 
Índice de 2012. Cada uma alcançou 
o escore acima de 80 na escala de 
graduação. Hong Kong defendeu 
sua posição com sucesso como a 
economia mais livre em 18 anos 
sucessivos.  Cingapura permanece 
a segunda maior economia livre e 
diminui o gap em relação à Hong 
Kong, devido aos avanços em 
liberdade financeira. Austrália, 

Nova Zelândia e Suíça mantiveram 
suas posições anteriores em 
terceiro, quarto e quinto lugares 
respectivamente. A força relativa 
destas 5 economias livres não são 
por acaso. Seus compromissos 
permanentes em relação ao Estado 
de Direito, eficiência regulatória, 
limitação governamental 
e mercados livres têm sido 
uma fonte impressionante de 
resistência durante tempos 
econômicos incertos.

•	 A	relação	positiva	entre	
liberdade	econômica	e	
prosperidade	foi	confirmada 
novamente no Índice de 2012. 
O PIB per capita é muito maior 
em países com maior liberdade 
econômica. O Gráfico 2 mostra 
uma relação positiva forte entre 

Gráfico 3 heritage.org

Liberdade Econômica e Pobreza

Intensidade 
de Pobreza

Categorias do Índice de Liberdade 
Econômica 2012

0,08

0,24

Do Índice de Liberdade Econômica 2012.

Maioria Livre e 
Maioria Não-livre

Moderad

Maioria 
Não-livre e 
Reprimido



4 Destaques do Índice de Liberdade Econômica 2012

•	 Alta	liberdade	econômica	está	
fortemente	vinculada	com	a	
eliminação	bem	sucedida	da	
pobreza. O Gráfico 3 mostra que 
a intensidade da pobreza, medida 
pelo novo Índice de Pobreza 
Multidimensional das Nações 
Unidas (PNUD) que acessa a 
natureza e intensidade da pobreza 
em nível individual de educação, 
saúde e qualidade de vida, é muito 
menor na média dos países com 
maior liberdade econômica. 

•	 O	avanço	da	liberdade	
econômica	é	fundamental	
para	estimular	as	pessoas	em	
direção	à	maior	prosperidade. 

o nível de liberdade econômica 
e o PIB per capita. Enquanto 
grande parte do mundo avançou 
em termos de maior liberdade 
econômica e maior prosperidade 
nas últimas décadas, uma 
proporção significativa da 
população mundial vive em países 
onde liberdade econômica e 
oportunidade são restritas. Como 
se pode ver no Gráfico 2, quase 
¾ da população mundial vive em 
países que são de maioria não-
livre ou reprimidos (escores de 
liberdade econômica com menos 
de 60). A maioria dos 75% vem de 
dois países, Índia e China. 
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Não somente um maior nível de 
liberdade econômica é claramente 
associado a um maior nível de 
renda per capita, mas as melhorias 
em liberdade econômica também 
aumentam as taxas de crescimento 
da renda, acelerando progresso 
econômico e social. (Veja Gráfico 
4.) A liberdade econômica tem 
um alto grau de correlação com 
a atividade empresarial que cria 
novos empregos e aumenta as 
oportunidades e as opções que as 
pessoas têm para melhorar seu 
próprio bem-estar. (Ver Gráfico 5.)

•	 A	rápida	expansão	
governamental, mais do que 
qualquer fator de mercado, aparece 
como responsável pela perda do 
dinamismo econômico. Gastos 

públicos não somente falham 
em deter a crise econômica, mas 
também—em muitos países— 
prolongam esta crise. A abordagem 
de um governo grande somente 
leva a um inchaço no débito 
público, tornando uma redução 
na economia em uma crise fiscal 
com a estagnação econômica 
estimulando um desemprego de 
longo prazo. 

•	 A	necessidade	de	melhorar,	ou	
em	alguns	casos	de	recuperar,	a	
liberdade	econômica,	está	mais	
forte	do	que	nunca. O desafio é de 
preservar os ganhos passados em 
liberdade econômica e garantir que 
a agenda de reformas se concentre 
em criar maior liberdade 
econômica, não menos.
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Liberdade Econômica:  
Padrões Global e Regional

C omo demonstrado na próxima 
página “As 10 Liberdades 

Econômicas: uma visão global”, 
a liberdade econômica declinou 
significativamente em relação ao 
controle governamental. A qualidade 
da finança pública se deteriorou 
drasticamente, em especial na 
economia avançadas; pesados gastos 
públicos conduziram ao aumento 
dos níveis de dívida pública e 
estagnação econômica. Os escores 
também caíram na categoria de 
Estado de Direito devido ao aumento 
da corrupção e da erosão do respeito 
aos direitos de propriedade. 

Os níveis de liberdade econômica 
relacionados com eficiência 
regulatória e livres mercados tiveram 
uma leve melhora, embora o escore 
da liberdade trabalhista não tenha se 
modificado e a liberdade de comércio 
tenha declinado. O maior ganho 
médio foi da liberdade monetária 
onde muitos países estabilizaram 
suas moedas ao manter sob controle 
a pressão inflacionária.

Variações Regionais
Cada região no mundo tem pelo 

menos um país que se classificou 
nas 20 maiores economias livres do 
Índice 2012. No entanto, os níveis 
médios de liberdade econômica 

variam amplamente entre as regiões 
e existem diferenças marcantes em 
termos de performance econômica 
regional. Muitas vezes os países 
compartilham determinadas 
características—cultural, geográfica, 
histórica, etc—com seus vizinhos 
regionais e que podem esclarecer os 
desafios particulares em liberdade 
econômica que seus cidadãos 
sofrem. Como mostra o Gráfico 6, 
os habitantes da América do Norte e 
da Europa desfrutam altos níveis de 
liberdade econômica comparados 
com aqueles que vivem em outras 
regiões do mundo, mas em cada 
região, a liberdade econômica é a 
chave para maior oportunidade e 
prosperidade. Apesar dos variados 
graus de liberdade econômica, a 
relação entre liberdade econômica 
e prosperidade é consistente 
dentro das regiões: as rendas per 
capita são maiores em países que 
são economicamente livres. (Veja 
Gráfico 7.) 

Sem maiores surpresas, o 
desenvolvimento humano geral 
também prosperou em ambientes 
que são economicamente livres. A 
liberdade econômica é mais do que 
um ambiente empresarial onde 
empreendedorismo e prosperidade 
podem florescer. Em todas as 
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As 10  Liberdades Econômicas: Uma visão global

O Estado de Direito enfraqueceu. A economia global tem sido tumultuada e existe uma maior
escala de demonstrações ao redor do mundo. Alguns governos continuam a justificar 
expropriações e nacionalizações com base na crise contínua financeira e econômica. Os 
escores em direitosde propriedade de 13 países caíram. Os escores em liberdade da corrupção 
continuam atrasando os outros componentes da liberdade econômica.

 A média mais alta do imposto individual de renda é de 28,6% e a média mais alta do imposto 
corrporate tax corporativo é de 24,8%. A média do total de carga fiscal é de 23% do PIB. A média 
do nível de gasto público é 35,2% do PIB. Muitos governos geraram deficits orçamentários nos 
últimos anos, com o aumento da dívida pública. A média do nível de dívida pública bruta em 
economias avançadas é mais de 90% do PIB.
 

Muitas economias continuaram a racionalizar e modernizar suas estruturas. Globalmente,
abrir um negócio leva 30 dias e 7 procedimentos, enquanto que preencher requisitos de 
licenciamento leva em média 194 dias. Para o mundo como um todo, o avanço da reforma 
rogress trabalhista foi reduzido. O Índice 2012 registrou uma melhora contínua em liberdade 
monetária como resultado da redução das pressões inflacionárias.

A liberdade global de comércio está empacada ou pior ainda, pode estar indo no caminho 
reverso. Embora o avanço não tenha sido desigual, a liberdade de investimento subiu no Índice 
de  Overall, the 2012. O escore médio total em liberdade financeira permanece basicamente o 
mesmo comparado com o ano passado. O sistema financeiro global sofreu considerável 
esgotamento, em grande parte por causa da contínua crise de débito soberano europeu.
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liberdade econômica caiu abaixo 
da média mundial.  A região Norte-
Americana registrou consideráveis 
quedas nos escores de  liberdade 
fiscal e gastos públicos, ambos no 
rastro das médias mundiais. Os 
países europeus estão 4 pontos 
abaixo da média mundial no escore 
de liberdade fiscal e mais de 20 
pontos abaixo do escore em gastos 
públicos—um reflexo dos sérios 

regiões, uma alta 
liberdade econômica 
induz um maior 
desenvolvimento 
humano em geral, 
como medido 
pelo Índice de 
Desenvolvimento 
Humano da ONU, 
que acessa fatores 
como expectativa de 
vida, alfabetização, 
educação e qualidade 
de vida. 

Padrões Regionais 
Divergentes

Enquanto que 
o escore da média 
global declinou 
no ano passado, a 
liberdade econômica 
continuou a avançar 
em regiões da África 
Subsaariana e Ásia-
Pacífico. A região 
Norte-Americana 
registrou o maior 
declínio do escore (1,3 
pontos), onde cada 
país da região perdeu 
mais do que meio 
ponto. As regiões 
da Europa , Oriente 
Médio e Norte da África empataram 
em segundo lugar, na segunda 
maior perda média em liberdade 
econômica, abaixo 7/10 de ponto. 
(Veja Gráfico  9.) 

A Tabela 1 mostra componentes 
da liberdade econômica nas regiões 
onde registraram as melhores e 
piores médias mundiais.  

Cada região apresenta 2 ou mais 
áreas onde a média do nível de 
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problemas em gestão pública 
financeira e anos de subsídios 
do crescente Estado-
Previdência. Regulamentação 
trabalhista rígida também 
é um problema, assim 
como crescentes taxas de 
desemprego e prejudicado 
crescimento do trabalho. 

Os países da América 
do Sul e Central/Caribe 
estão abaixo das médias mundiais 
em seis componentes, em especial, 
liberdade da corrupção e direitos 
de propriedade, ambos essenciais 
ao Estado de Direito. A região do 
Oriente Médio/África do Norte 
tem escore médio baixo em quatro 
liberdades econômicas, a região 
Ásia-Pacífico em 6 componentes e 

a região da África Subsaariana em 9 
componentes.  

Preservando e progredindo em 
Liberdade Econômica

A recente crise financeira 
e econômica ilustra bem a 
interdependência das economias. Más 
escolhas em políticas públicas podem 

África Subsaariana
Ásia–Pacífico

América Sul e Central/Caribe
Oriente Médio/África do Norte

Europa
América do Norte 

+0,2
+0,1

–0,2
–0,7
–0,7

–1,3

VariaçãoRegião
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Comparação Regional Média dos Escores para Média Global

Tabela 1 heritage.org

América 
Norte Europa

Américas/
Caribe

Oriente  
Médio/
North 
Africa

Ásia-
Pacífico

África 
Subsa.

MÉDIA
GLOBAL

TOTAL 73,8 66,1 60,0 59,9 57,5 53,7 59,5

Estado de Direito
  Direitos Propriedade 75,0 61,3 40,9 41,2 38,7 31,2 43,4
  Liberdade da Corrupção 63,7 55,5 39,3 40,9 36,1 29,3 40,4

Tamanho Governo
   Liberdade Fiscal 76,6 72,4 78,0 87,7 79,5 74,0 76,9
   Gastos Públicos 55,6 35,5 70,1 60,9 66,7 69,7 59,8

Eficiência Regulatória
   Liberdade Empresarial 89,9 77,5 62,7 66,2 64,7 51,6 64,7
   Liberdade Trabalhista 79,6 61,4 61,1 61,6 65,9 56,5 61,4
   Liberdade Monetária 77,0 78,3 75,3 73,1 73,4 71,5 74,4

Mercados Livres
   Liberdade Comércio 82,4 85,5 73,3 76,7 70,7 67,2 74.5
   Liberdade Investimento 68,3 69,9 51,2 45,6 38,0 44,6 50.7
   Liberdade Financeira 70,0 63,7 47,9 45,3 41,5 41,1 48.6

Acima ou equivalente média global Abaixo Média Global

Do Índice de Liberdade Econômica 2012.
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liberdade e colheram resultados para 
seus cidadãos. Como mostra o Índice, 
nos últimos 18 anos, a liberdade 
economica é a conexão indispensável 
entre o potencial econômico e 
resultados prósperos. Nenhum outro 
sistema chega tão perto em termos de 
promoção do crescimento econômico 
independente da história, recursos ou 
nível de desenvolvimento de um país. 

prejudicar a liberdade econômica e 
retardar a performance econômica 
de um país, além de causar efeitos 
negativos em outros países. Da mesma 
forma, boas políticas públicas de um 
país, como abertura de comércio 
ou de investimentos por exemplo, 
podem provocar efeitos positivos em 
qualquer lugar.

Cada região possui exemplos 
positivos de países que escolheram a 
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Temas em Profundidade

Foco no Débito
Do capítulo 3, “Débito Público, 
Liberdade Econômica e Crescimento,” 
pelo Embaixador Terry Miller  
e J.D. Foster, PhD

O Índice de Liberdade Econômica 
inclui este ano, pela primeira 
vez, dados sobre débito público 
em determinadas economias. 
Em teoria, o financiamento do 
débito em gasto público pode 
trazer uma contribuição positiva 
para um investimento produtivo 
e no final, para o crescimento 
econômico. O débito pode ser 
também um mecanismo positivo 
para intervenções contra-cíclica 
macroeconômicas ou mesmo para 
políticas de crescimento a longo 
prazo, como a taxa marginal de 
redução de imposto. Por outro lado, 
altos níveis de débito público podem 
trazer numerosos impactos negativos 
como o aumento das taxas de juros, 
concentração do investimento 
privado e limitação da flexibilidade 
governamental em responder a crises 
futuras econômicas e de segurança 
nacional. O débito público crescente, 
em especial aquele que meramente 
estimula o consumo governamental 
ou transferência de pagamentos, vai 
certamente atacar a produtividade 

geral e levar à estagnação econômica, 
em vez de crescimento.

Os estudos econométricos em 
destaque neste capítulo mostram 
pouco se qualquer impacto negativo 
no nível de desenvolvimento 
dos países for abaixo do que 35% 
da proporção débito/PIB.  Para 
economias avançadas, os níveis de 
débito acima de 90% do PIB podem 
ser sustentáveis, embora níveis tão 
altos são certamente indesejáveis. 
Nossos próprios estudos mostram 
que a proporção débito/PIB alto 
como 70% são consistentes com 
os níveis de liberdade econômica 
que podem suportar um vibrante 
crescimento econômico. Acima 
destes níveis provocam significativa 
deterioração da performance 
econômica.  

Os altos níveis de débito são 
péssimos para o crescimento e as 
políticas públicas de austeridade, que 
são necessárias para manter estes 
níveis sob controle, também são ruins 
para o crescimento. A estagnação 
econômica ou mesmo o colapso 
podem ser o resultado, como indicam 
as exemplificações do mundo real.  

A crise de débito soberano, que 
explodiu na europa durante o ano 
de 2011, é um importante estudo 
de caso, ambos para o sistema 
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mundial financeiro e para todos os 
países integrados no sistema global 
de comércio e câmbio econômico. 
Em 2009, o nível de débito na zona 
do euro aproximou-se a 80% do 
PIB, sendo que a Grécia e a Itália 
atingiram mais do que 100% do PIB.

A crise europeia mostrou 
claramente como os impactos 
negativos dos altos níveis de débito 
podem se alastrar além das fronteiras 
do país onde incorreu o débito. 
No mundo financeiro de hoje, 
globalizado e interconectado, os 
problemas de um país rapidamente 
se espalham pelo sistema.

Na realidade, ninguém—
incluindo os próprios banqueiros 
e os reguladores financeiros—
reamente sabe ou entende  todas as 
conexões ou fraquezas do sistema. Os 
empréstimos e os riscos que trazem 
são embalados numa miríade de 
trocas e outros instrumentos que 
dispersam o risco. A flexibilidade 
em tal complexidade, especialmente 
em tempos bons, pode aumentar 
a disponibilidade do capital para 
investimento e melhoria do 
crescimento. 

O problema é que enquanto tais 
instrumentos complexos dispersam 
o risco, eles não somem. Em maus 
tempos, alguém ainda tem que pagar 
e com tal complexidade, que pode 
ficar difícil saber com antecipação 
quem é. 

Para o sistema financeiro, a 
solução é quase certamente uma 
combinação de mecanismos, regras 
e práticas de negócios prudentes 
almejando um aumento dos 
níveis de reserva, e desta maneira, 
aumentando o nível de resiliência no 
sistema. Para os países, no entanto, 
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a melhor resposta para o excesso 
de débito soberano é acelerar o 
crescimento, e este por sua vez 
necessita comprometimento na 
melhoria da liberdade econômica.

Foco no Oriente Médio
Do Capítulo 4, “Corrupção e Terrorismo: 
Irão solapar a Primavera Árabe?” por 
Nahid Kalbasi Anaraki, Ph.D.

Enquanto que para muitos, o 
ponto desencadeador da primavera 
árabe foi a autoimolação do 
vendedor ambulante tunisiano, a 
verdadeira fagulha da inquietação 
foi o movimento pró-democracia 
iraniano de junho de 2009.  A violenta 
e mortífera resposta do governo 
iraniano para abafar os protestos que 
seguiram à reeleição do presidente 
Mahmoud Ahmadenijad, provocou 
revolta e antagonismo contra o regime 
iraniano, plantando as sementes de 
descontentamento contra a ditadura 
e repressão que vazou pela região, 
exaltando aspirações de liberdade 
econômica e política. 

Este capítulo testou 3 hipóteses. 
A primeira foi de que os países com 
altos níveis de corrupção sofrem 
mais confronto com terrorismo. 
Testando esta hipótese através da 
técnica de cointegração Johansen, 
uma relação de longo prazo entre 
corrupção e terrorismo foi encontrada 
na maioria dos países da região. A 
segunda hipótese foi de que existe uma 
relação de longo prazo negativa entre 
liberdade econômica e terrorismo. De 
novo, o teste de cointegração Johansen 
rejeitou a hipótese nula, encontrando 
relação entre as 2 variáveis.     

Finalmente, o capítulo testou 
a hipótese de que o terrorismo 

afeta negativamente os fluxos de 
investimento direto estrangeiro e os 
níveis de PIB per capita no oriente 
médio e na áfrica do norte. Consistente 
com estudos anteriores, descobriu-
se que o terrorismo tem impactos 
estatísticos negativos no fluxo de 
investimento direto estrangeiro, e no 
PIB per capita da maioria dos países da 
região, exceto alguns inconsistentes 
como o Irã e a Síria.  

Os resultados indicam que a 
lúgubre perspectiva econômica, a 
desigualdade de renda e os regimes 
corruptos no oriente médio foram 
importantes motivadores na 
insurgência árabe. Esta análise 
também sugeriu uma nova motivação 
para o terrorismo, menos sobre 
o Islã contra valores ocidentais e 
mais sobre vingança contra regimes 
corruptos na região. Os formuladores 
de políticas públicas interessados 
em combater o terrorismo podem 
achar a informação útil, no sentido 
de prestar mais atenção à luta contra 
a corrupção já que os dois estão 
intimamente relacionados. 

Foco na África
Do Capítulo 5, “Combatendo a 
pobreza através da liberdade 
econômica,” pelo Hon. Obiageli 
Ezekwesili, Vice-Presidente do Banco 
Mundial para a Região da África

Um recente relatório de pesquisa 
do Banco Mundial  chamado, On the 
Relevance of Freedom and Entitlement 
in Development por Jean-Pierre 
Chauffour, revisou a performance 
econômica, boa ou má, de mais de 100 
países nos últimos 30 anos. O estudo 
encontrou nova evidência empírica 
apoiando a ideia de que a liberdade 
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econômica e as liberdades políticas e 
civis são os fundamentos pelas quais 
alguns países alcançam e sustentam 
melhores resultados econômicos do 
que outros países. 

O estudo mostra, por exemplo, que 
uma unidade de mudança no estágio 
inicial de liberdade econômica 
entre 2 países, numa escala de 0 a 
10, está associada com quase 1 ponto 
percentual de diferença, na média 
das taxas de crescimento econômico 
a longo prazo. No caso das liberdades 
civis e políticas, o efeito de longo 
prazo é positivo e significativo, 
com uma diferença de 0,3 pontos 
percentuais. A expansão, ao longo do 
tempo, das condições de liberdade-
seja econômica, civil ou política-
também influencia positivamente 
no crescimento econômico a longo 
prazo. Este tipo de evidência, o qual 
chamamos de abordagem em política 
pública  baseada em evidência, é 
realmente o cerne do que fazemos 
para promover as escolhas em 
desenvolvimento.

A liberdade de produzir, de 
comercializar ou de consumir 
qualquer produto ou serviço 
que seja necessitado, sem uso da 
força, fraude ou roubo, é uma das 
características que encontramos 
em muitas sociedades na África 
que desenvolveram-se mais do 
que outras. Estas liberdades estão 
embutidas no Estado de Direito, 
nos direitos de propriedade e na 
liberdade de contrato. 

O Índice de Liberdade Econômica 
destaca o papel positivo que a 
liberdade econômica desempenha ao 
possibilitar a prosperidade, o aumento 
da qualidade de vida, a repressão da 
pobreza e a melhora do crescimento 

econômico e bem-estar social. 
Nelson Mandela, um homem sábio, 
coloca de forma apropriada quando 
diz, “o dinheiro não cria sucesso; a 
liberdade para fazer dinheiro sim.” 
As falhas das políticas públicas que 
causaram a fome no norte da África 
e os desafios de governança que 
criaram o precursor destas políticas, 
produzem resultados similares aos 
que propagaram a má governança, 
corrupção e conflito armado.

A liberdade de regulamentação 
ou outros desmandos do governo 
ou autoridades em assuntos 
econômicos, torna o sistema 
capitalista um meio eficiente de 
alocação de recursos. Muitas análises 
mostram que os países que derem 
prioridade à liberdade econômica 
tendem a ser mais ricos, tendem 
a crescer mais rápido, tendem a 
reduzir mais a pobreza, e as pessoas 
tendem a viver mais e a serem mais 
educadas. Os países que desfrutam 
liberdade econômica tendem a ser 
menos inclinados a iniciar conflitos 
armados ou guerra. Eles tendem a ser 
menos corruptos, a respeitar mais 
os direitos humanos, a promover 
equidade de gênero e a empregar 
mais pessoas. Existem países onde as 
pessoas são livres para possuir bens; 
ganhar sustento, poupar e investir; 
buscar seus sonhos econômicos 
com um mínimo de intervenção 
governamental, regulamentações, 
impostos e controle do ambiente 
fiscal. 

Qualquer que seja o modelo que 
os países africanos escolham, está 
claro que as liberdades econômica e 
política formarão uma importante 
parte da base da prosperidade e 
redução da pobreza.
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