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Περίληψη

Η συνολικός δείκτης της οικονομικής ελευθερίας μας δείχνει πόσο ανοιχτή και
φιλική είναι μια χώρα προς το «επιχειρείν». Οι επιμέρους πυλώνες της, μας
δείχνουν

το

άνοιγμα

σε

διάφορους

τομείς

της

οικονομίας,

όπως

του

χρηματοπιστωτικού τομέα ή του τομέα του εμπορίου. Γεγονός είναι ότι, το κύριο
ζητούμενο σήμερα των κυβερνήσεων όλων των δημοκρατικών κρατών είναι η
ευημερία των πολιτών τους μέσω της ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, αντικείμενο της
παρούσας διατριβής αποτελεί η αξιολόγηση του κατά πόσο και αν η οικονομική
ελευθερία έχει

θετική συσχέτιση με την ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες

Αμερικής. Μέσω της διατριβής εξετάζονται τόσο το επίπεδο της οικονομικής
ελευθερίας παγκοσμίως και η συσχέτιση της με την ανάπτυξη, όσο και οι επιμέρους
πυλώνες της το κατά πόσο έχουν επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ τα
τελευταία έτη. Επιπρόσθετα, εξετάζονται οι υφιστάμενες οικονομικές πολιτικές που
επηρέασαν την οικονομική ελευθερία έως τώρα στις ΗΠΑ και η σχέση
αλληλεπίδρασης ανά επιμέρους πυλώνα της οικονομικής ελευθερίας με την
οικονομική μεγέθυνση, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων και την διατύπωση
προτάσεων μεταρρυθμίσεων εναρμονισμένων με διεθνείς καλές πρακτικές. Τέλος,
η έρευνα για την σύνταξη της διατριβής βασίστηκε σε στοιχεία από διεθνείς δείκτες
σχετιζόμενους με την οικονομική ελευθερία τόσο μεμονωμένα όσο και σε συσχέτιση
με διεθνείς συγκριτικούς οικονομικούς δείκτες αλλά και οικονομικά δεδομένα της
εξεταζόμενης χώρας.
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Abstract

The overall index of economic freedom shows how open and friendly a
country is to the "business". The individual pillars of economic freedom show us the
opening in various sectors of the economy such as the financial sector or trade.
Also, in recent years the current main task of all democratic state’s government, is
the welfare of their citizens via the development. Hence, the subject of this thesis is
the evaluation and assessment the degree which of the economic freedom is
positively correlated with growth in the United States. Through the thesis, it has
examined both the level of economic freedom worldwide, and its association with
the development, and how the individual pillars have affected the US’s economic
growth in recent years. Additionally, we have been examining the current economic
policies in relation with affecting economic freedom so far in the US and the impact
of each pillar of economic freedom on economic growth, in order to draw conclusions
and make recommendations reforms harmonized with international best practices.
Finally, the research for the preparation of the thesis was based on data from
international indicators of economic freedom, both individually and in relation to
other international economic indicators and economics of the examined country.
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αδιαμφισβήτητα, η προβληματική των ανθρώπων περί της οικονομικής

οργάνωσης των κοινωνιών από την αρχαιότητα ακόμη, περιλάμβανε ζητήματα ιστορίας
οικονομικής σκέψης, οικονομικής ιστορίας και θεωρίας

επιχειρηματικότητας, καθώς

και οικονομικής ηθικής στα πλαίσια των, μετά της αρχαϊκής εποχής, κοινωνιών και
οικονομιών. Τα αντίστοιχα ζητήματα σήμερα προσεγγίζονται διεπιστημονικά

και

τεκμηριωμένα με μοντέλα, υποθέσεις και θεωρίες της Οικονομικής, αλλά και άλλων
κοινωνικών επιστημών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Θα λέγαμε ότι, για να μελετήσει
κανείς αυτά τα φαινόμενα, θα πρέπει να λάβει υπόψη του, αφ’ ενός τη διαχρονική
διάδραση αξιακών και κανονιστικών αρχών και θεσμών και αφ’ ετέρου τις άμεσες
επιπτώσεις στην οικονομική

συμπεριφορά,

στην επίδοση

των οικονομικών

συστημάτων και στην οικονομική ανάπτυξη. Παραδείγματος χάριν, οι βασικές αξίες της
αρχαίας αθηναϊκής κοινωνίας, όπως η επιδίωξη ελευθερίας, η διασφάλιση δικαιοσύνης
στις οικονομικές συναλλαγές, η εργασία ως βιοτική στάση και ο υψηλός βαθμός
αλτρουισμού, ήταν ευεργετικές στην ανάληψη οικονομικών δραστηριοτήτων.
Από την άλλη, κεντρικά θεσμικά στοιχεία όπως η πολιτική ελευθερία, η ατομική
ιδιοκτησία, η εγκαθίδρυση ισονομίας και ισοπολιτείας, η δικαιοσύνη των φορολογικών
μηχανισμών, έθεσαν τις προϋποθέσεις ευημερίας και κοινωνικο-οικονομικής προόδου
στην αρχαία Αθήνα των κλασσικών χρόνων1. Αντιθέτως, σύμφωνα με τον καθηγητή
Καραγιάννη, η ανυπαρξία οικονομικών κινήτρων, θεσμών και μηχανισμών στην αρχαία
Σπάρτη ελαχιστοποιούσε τα περιθώρια προαγωγής της υλικής ευημερίας. Σε αντίθεση
προς την αθηναϊκή οικονομία, οργανωμένη στα πρότυπα μιας αγοραίας οικονομίας με
οικονομική ελευθερία, ανάπτυξη και ευημερία, η οικονομία της Σπάρτης λειτουργούσε
ως κλειστή οικονομία, με κύριο στόχο την επίτευξη ενός ελάχιστου βαθμού οικονομικής
αυτάρκειας (Καραγιάννης, 2007:126-127). Με βάση, συνεπώς, τη διαπίστωση ότι «οι
θεσμοί, όπως και οι ηθικές αξίες, εμφανίζονται ενδογενώς σε μία κοινωνία», η επιλογή

1

«ΣΠΟΥ∆ΑΙ», Τόμος 58, Τεύχος 1ο-2ο, (2008) , Πανεπιστήμιο Πειραιά, σελ. 331-334
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κατάλληλου θεσμικού πλαισίου συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση οικονομικής
ανάπτυξης.
Βλέπουμε έτσι, ότι η επιλογή της οικονομικής πολιτικής από την εκάστοτε ηγεσία
κάθε μορφής κοινωνικοπολιτικού μορφώματος διαχρονικά (πόλη/κράτος, έθνος/κράτος
κλπ.) ήταν και είναι κρίσιμος παράγοντας αρχικά για την επιβίωσή του και
δευτερεύοντος για την ανάπτυξή του.
Φτάνοντας σε ποιο πρόσφατους αιώνες, η προβληματική της οικονομικής σκέψης
είχε επίκεντρο την οικονομική μεγέθυνση, που ουσιαστικά ήταν το αποτέλεσμα της
συνισταμένης διάφορων οικονομικών πολιτικών με σκοπό την επίτευξη της ευημερίας
των ανθρώπων. Έτσι, οι κλασικοί οικονομολόγοι του 18ου και 19ου αιώνα, όπως ο
Adam Smith (1776), ο David Ricardo (1817) και αρκετά αργότερα ο Frank Ramsey
(1928), ο Allyn Young (1928)
καθοριστικούς

παράγοντες

και ο Joseph Schumpeter (1934), εξέτασαν τους
της

θεωρίας

της

οικονομικής

μεγέθυνσης

και

προσπάθησαν να συμπεριλάβουν μέσα σε αυτούς ιδέες, όπως οι φθίνουσες οριακές
αποδόσεις καθώς και το πώς σχετίζονται με τους συντελεστές της παραγωγής, την
επίδραση της τεχνολογικής προόδου μέσω της εξειδίκευσης της εργασίας, τη
δημιουργία νέων αγαθών αλλά και μεθόδων παραγωγής, καθώς και το κατά πόσο η
μονοπωλιακή δύναμη αποτελεί κίνητρο για τεχνολογική πρόοδο.
Οι θέσεις των πρώτων οικονομολόγων για την οικονομική μεγέθυνση είχαν ως
κύριο στόχο την διερεύνηση της μακροχρόνιας εξέλιξης του καπιταλιστικού συστήματος
και έτσι, πέρα από τα οικονομικά φαινόμενα ασχολήθηκαν και με κοινωνικά, πολιτικά
και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των τότε κοινωνιών, ενώ παράλληλα μια μεγάλη
ποικιλία κοινωνικών, πολιτικών, ακόμη και ψυχολογικών παραγόντων αποτέλεσε
κεντρικό χαρακτηριστικό των θεωριών αυτών. Ωστόσο, παρά τις εντατικές
προσπάθειες των κλασικών οικονομολόγων να διερευνήσουν τα φαινόμενα της
οικονομικής μεγέθυνσης, η διαδικασία αυτή ατόνησε καθώς αντιμετώπισε έντονα
προβλήματα: πρώτον, την έλλειψη κατά την δεδομένη χρονική στιγμή κατάλληλων
μαθηματικών τεχνικών και μεθόδων για την ανάλυση δυναμικών προβλημάτων, όπως
το ζήτημα της διαχρονικής αριστοποίησης και δεύτερον, την έλλειψη κατάλληλων
στατιστικών στοιχείων, τα οποία θα αποτελούσαν το υπόβαθρο για τον έλεγχο των
διαφόρων θεωριών.
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Η ανάπτυξη των μαθηματικών υποδειγμάτων της οικονομικής μεγέθυνσης άρχισε
βασικά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συμπίπτει με την προσπάθεια
ανασυγκρότησης και ανάπτυξης των κατεστραμμένων από τον πόλεμο οικονομιών,
καθώς πρώτος στόχος σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής ήταν η ανάπτυξη του
κεφαλαίου με σκοπό την μεγέθυνση του ΑΕΠ, το οποίο αντανακλά την οικονομική ισχύ
ενός κράτους. Τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν ουσιαστικά ξεπεράστηκαν κατά
τα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν η κατασκευή διαφόρων βάσεων δεδομένων αλλά
και η εισαγωγή νέων μαθηματικών τεχνικών έδωσαν ώθηση, τόσο στην θεωρητική,
όσο και στην εμπειρική έρευνα.
Στις μέρες μας λοιπόν, η οικονομική μεγέθυνση αποτελεί έναν από τους πιο
δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους της οικονομικής επιστήμης. Έχει κεντρίσει το
ενδιαφέρον πολλών μεγάλων ερευνητών και έχει συμβάλει στην δημιουργία της νέας
θεωρίας της οικονομικής μεγέθυνσης. Χρονολογικά, η δουλειά του Ramsey (1928) για
την διαχρονική μεγιστοποίηση των νοικοκυριών, αποτέλεσε το εφαλτήριο για τις
σύγχρονες θεωρίες της οικονομικής μεγέθυνσης. Οι Solow (1956) και Swan (1956)
χρησιμοποίησαν τη νεοκλασική συνάρτησης παραγωγής, σε συνδυασμό με την
υπόθεση ενός σταθερού ρυθμού αποταμίευσης και κατασκεύασαν ένα απλό υπόδειγμα
γενικής ισορροπίας, το οποίο προβλέπει την σύγκλιση των εισοδημάτων, ενώ
παράλληλα τονίζει ότι χωρίς τεχνολογική πρόοδο η οικονομική μεγέθυνση θα
σταματήσει. Θέλοντας να επεκτείνουν το υπόδειγμα του Solow, οι Cass (1956) και
Koopmans (1965) κατάφεραν να καταστήσουν ενδογενή τον ρυθμό αποταμίευσης, ενώ
παράλληλα διατήρησαν την υπόθεση της εξωγενούς τεχνολογικής προόδου, η οποία
αποτελεί και τον καθοριστικό παράγοντα για οικονομική μεγέθυνση.
Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης όλης αυτής της διαρκούς αναζήτησης των
ερευνητών οικονομολόγων, εμφανίζονται πάρα πολλές μελέτες πάνω στο εάν και κατά
πόσο μία οικονομική πολιτική υπέρ της ανοιχτής αγοράς και της οικονομικής
ελευθερίας, στο σύγχρονο πλέον φιλελεύθερο κράτος δυτικού τύπου δύναται να
προωθήσει την οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη. Επιπλέον, ταυτόχρονα με την
έρευνα πάνω στα θέματα της μεγέθυνσης, από το νεοκλασικό υπόδειγμα εξωγενούς
μεγέθυνσης, έως τα υποδείγματα ενδογενούς μεγέθυνσης όπως αυτό της διάχυσης της
τεχνολογίας και της «υπό συνθήκη σύγκλισης» μέσα σε μια, όλο και περισσότερο
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παγκοσμιοποιημένη οικονομία, μέσα από εμπειρικές εφαρμογές αυτών των
υποδειγμάτων μελετάται και η συμπεριφορά της χώρας-ηγέτη. Λόγω του γεγονότος ότι,
μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου και την κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού»,
υπήρξε μετεξέλιξη στο Διεθνές Σύστημα από διπολικό σε μονοπολικό, με μοναδική
υπερδύναμη τις ΗΠΑ, πολλές οικονομικές θεωρίες και εμπειρικές εφαρμογές
ασχολήθηκαν μ’ αυτήν. Επιπλέον, η εξεταζόμενη χώρα, εξαιτίας της απόλυτης
οικονομικής, τεχνολογικής και στρατιωτικής υπεροχής, για πάνω από δύο δεκαετίες,
επηρέαζε και συνεχίζει να επηρεάζει, σε τεράστιο βαθμό το «εκ νέου» μεταβαλλόμενο
παγκόσμιο πολιτικό -κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι και έτσι, αυτό το γεγονός την
καθιστά πολλές φορές επίκεντρο σε διάφορες μελέτες και οικονομικές έρευνες.
Παρόλο αυτά, πολλές μελέτες έως τώρα έχουν εξετάσει τη σχέση μεταξύ της
οικονομικής ελευθερίας και της ανάπτυξης για διάφορες χώρες, ενώ λίγες έχουν
εξετάσει αυτή τη σχέση σε υπο-εθνικό (κρατικό & τοπικό) επίπεδο και σε ομοσπονδιακό
(εθνικό) επίπεδο για τις ΗΠΑ.
Στόχος μας λοιπόν σε αυτή την διατριβή είναι η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ
της οικονομικής ελευθερίας και της ανάπτυξης στις ΗΠΑ. Η ειδοποιός διαφοράς της
παρούσας διατριβής σε σχέση με προηγούμενες μελέτες του φαινομένου, έγκειται στην
συγκεντρωτική παρουσίαση και τυπική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με τα ποιο
πρόσφατα επεξεργασμένα στοιχεία τόσο σε υπο-εθνικό όσο και σε ομοσπονδιακό
επίπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Ως εκ τούτου, σκοπός μας είναι να διαπιστώσουμε τη σχέση μεταξύ της
οικονομικής ελευθερίας με

ορισμένες μακροοικονομικές

μεταβλητές (όπως για

παράδειγμα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ο ρυθμός μεγέθυνσης κ.α.) αλλά και με άλλους
επιμέρους θεσμικούς και μη θεσμικούς πυλώνες της (όπως για παράδειγμα το κράτος
δικαίου, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, το μέγεθος κυβέρνησης , την ελευθερία από τη
διαφθορά, τις άμεσες ξένες επενδύσεις κ.α.). Ως εκ τούτου, η έρευνά μας μπορεί να
χαρακτηριστεί ως περιγραφική, καθώς ο στόχος είναι η διαπίστωση του βαθμού
αλληλεπίδρασης δύο (ή περισσοτέρων) μεταβλητών. Για παράδειγμα, θα εξετάσουμε
τυπικά τη σχέση μεταξύ του επιπέδου οικονομικής ελευθερίας (όπως αυτό
καταγράφεται από την τιμή του δείκτη “IEF” το 2016 και του δείκτη “Freedom in the 50
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States”) και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, προκειμένου να δούμε το βαθμό και τον τρόπο
συσχέτισης αυτών των μεταβλητών.
Έτσι, η παρούσα εργασία θα προσπαθήσει να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα
που διατυπώνονται όπως παρακάτω :
-

Υπάρχει συσχέτιση της οικονομικής ελευθερίας με την ανάπτυξη αφενός

γενικά στον κόσμο και αφετέρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής;
-

Ποιοι πυλώνες της οικονομικής ελευθερίας, επηρεάζουν περισσότερο τη

μακρόχρονη διαδικασία της ανάπτυξης στις ΗΠΑ και πως;
-

Ποιες είναι οι άμεσες επιδράσεις του επιπέδου της οικονομικής ελευθερίας σε

ομοσπονδιακό και κρατικό επίπεδο, στην οικονομική μεγέθυνση των ΗΠΑ;
-

Ποιες είναι οι έμμεσες επιδράσεις του επιπέδου της οικονομικής ελευθερίας σε

άλλους κρίσιμους παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ΗΠΑ;
-

Ποιες είναι οι αλληλεπιδράσεις των πυλώνων της οικονομικής ελευθερίας των

ΗΠΑ με δείκτες άλλων διεθνών οργανισμών/ιδρυμάτων και ποια τα συμπεράσματα;
-

Ποια η συσχέτιση της οικονομικής ελευθερίας με τη διαφθορά στις ΗΠΑ, σε

σχέση με την ανάπτυξη;
-

Ποια η συσχέτιση και ποιες οι τάσεις της οικονομικής ελευθερίας με το κράτος

δικαίου και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας στις ΗΠΑ, σε σχέση με την ανάπτυξη;
-

Ποια η συσχέτιση της οικονομικής ελευθερίας με τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

στις ΗΠΑ, σε σχέση με την ανάπτυξη;
-

Ποια η συσχέτιση της οικονομικής ελευθερίας με το μέγεθος του Κράτους στις

ΗΠΑ, σε σχέση με την ανάπτυξη;
-

Ποιες είναι οι κυριότερες πολιτικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει

να γίνουν ως προς την οικονομική ελευθερία με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης
στις ΗΠΑ και με ποιο τρόπο δύναται να υλοποιηθούν;
Από την παρούσα μελέτη εξάγονται τα συμπεράσματα ότι, η οικονομική ελευθερία
έχει θετική συσχέτιση με την οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη. Επιπρόσθετα,
όλοι οι επιμέρους πυλώνες αυτής έχουν θετική επίδραση επί της ανάπτυξης όμως
κάποιοι από αυτούς έχουν ισχυρότερη συσχέτιση από κάποιους άλλους, όπως
παραδείγματος χάριν η ρυθμιστική πολιτική και η αποδοτικότητα των κυβερνήσεων των
ΗΠΑ, τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε υπό εθνικό/κρατικό επίπεδο. Διαπιστώνουμε
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επίσης ότι, το επίπεδο της οικονομικής ελευθερίας επιδρά θετικά στην αύξηση του κατά
κεφαλήν εισοδήματος των πολιτών και στο ρυθμό ανάπτυξης και στα δύο επίπεδα
διακυβέρνησης αλλά, η επίδραση στο ομοσπονδιακό επίπεδο είναι μεγαλύτερη στο
κατά κεφαλήν εισόδημα των πολιτών όλης της χώρας. Επιπρόσθετα, εξάγεται το
συμπέρασμα ότι, η οικονομική ελευθερία έχει σημαντική θετική συσχέτιση ως προς το
αναμενόμενο όριο επιβίωσης τόσο σε παγκόσμια κλίμακα και ιδιαίτερα στις
αναπτυσσόμενες ποιο φτωχές χώρες, όσο και στις ΗΠΑ. Τέλος διαπιστώνουμε ότι, η
οικονομική ελευθερία έχει πολλές έμμεσες θετικές επιδράσεις σε σημαντικούς
παράγοντες της ανάπτυξης, όπως στη μείωση της διαφθοράς, στις μεγαλύτερες
εισροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη μείωση
της ανεργίας, στη διάχυση της τεχνολογίας, στη μείωση του μεγέθους του κράτους,
στην μείωση των δημόσιων δαπανών και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των
θεσμών.
Αναλυτικότερα, η διάρθρωση της διατριβής είναι η εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο
παρουσιάζουμε βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναφερόμαστε αρχικά στην έννοια της
οικονομικής ελευθερίας, της ανάπτυξης - μεγέθυνσης και έπειτα αναφερόμαστε σε
μελέτες που έχουν γίνει επί της συσχέτισης της οικονομικής ελευθερίας και της
ανάπτυξης τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και για τις ΗΠΑ. Στο δεύτερο κεφάλαιο,
παρουσιάζουμε τη μεθοδολογία μας και αναλύουμε τον τρόπο μέτρησης της
οικονομικής ελευθερίας από αναγνωρισμένους Διεθνείς Δείκτες και ελέγχουμε την
αλληλεπίδραση αυτών των δεικτών με δείκτες άλλων διεθνών οργανισμών/ιδρυμάτων.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται, τα δεδομένα για κάθε επιμέρους διεθνή
δείκτη που μετρά την οικονομική ελευθερία στις ΗΠΑ και γίνεται τυπική αξιολόγηση κριτική επί των ανωτέρω αποτελεσμάτων καθώς εξετάζονται η άμεση και έμμεση
αλληλεπίδραση των πυλώνων της οικονομικής ελευθερίας με δείκτες άλλων διεθνών
οργανισμών / ιδρυμάτων και άλλους παράγοντες που έχουν σημαντική επίδραση τόσο
στη οικονομική μεγέθυνση όσο και γενικότερα στην ανάπτυξη των ΗΠΑ.
Στο πέμπτο κεφάλαιο παραθέτουμε τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις, που κατά
τη γνώμη μας θα αυξήσουν την οικονομική ελευθερία, τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και
σε κρατικό κυβερνητικό επίπεδο των ΗΠΑ, με σκοπό την προώθηση περαιτέρω της
ανάπτυξης και σε σχέση με διεθνείς καλές πρακτικές. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο
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κάνουμε περίληψη των αποτελεσμάτων της διατριβής και παραθέτουμε τα
συμπεράσματα μας.
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2.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
2.1 Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί
Γενικά το πολιτικό-οικονομικό σύστημα μιας χώρας διαμορφώνεται σύμφωνα με

τον χαρακτήρα του πολιτεύματος που θεμελιώνεται βάσει του Συντάγματος, ενώ
παράλληλα διαμορφώνει και την κοινωνική πραγματικότητα μέσα στην οποία ζουν οι
πολίτες της. Ένα κράτος, ανάλογα με το πολιτειακό καθεστώς που έχει καθιερωθεί σε
αυτό, μπορεί να είναι αμιγές φιλελεύθερο, αμιγές σοσιαλιστικό, ή μικτό. Ο χαρακτήρας
του εξαρτάται, ως ένα σημείο, από τον βαθμό στον οποίο προστατεύεται, μέσα στο
συνταγματικό κείμενο της εκάστοτε χώρας, η οικονομική ελευθερία και ιδιαίτερα η
ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία. Πράγματι, η συνταγματική προστασία του
δικαιώματος στην επιχειρηματική δραστηριότητα καθορίζει την έκταση της κρατικής
συμμετοχής στην οικονομική ζωή και τα όρια μέσα στα οποία επιτρέπεται από το
Κράτος να παρεμβαίνει στον τρόπο δραστηριοποίησης ενός ιδιώτη στον οικονομικό
χώρο.
Η οικονομική ελευθερία κατατάσσεται στα δικαιώματα του λεγόμενου οικονομικού
χώρου ως ελευθερία ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας, η σημασία της οποίας είναι
καίρια για την οικονομικοπολιτική ζωή, αφού από τον βαθμό στον οποίο περιορίζεται,
προσδιορίζεται το οικονομικό σύστημα και κατ’ επέκταση το πολιτικό καθεστώς κάθε
χώρας2.
Ταυτόχρονα, ένα Σύνταγμα μιας χώρας με δημοκρατικό πολίτευμα, αναμφίβολα
κατοχυρώνει και ένα οικονομικό σύστημα, με βάση το οποίο η δημοκρατία
προσδιορίζεται ως «φιλελεύθερη - διευθυνόμενη». Αυτό σημαίνει ότι, αφενός
αναγνωρίζεται η οικονομική ελευθερία ως δικαίωμα και ως θεσμός, αφετέρου αυτές
περιορίζονται μέσω του κρατικού παρεμβατισμού. Συνεπώς, το σύνταγμα των
περισσότερων κρατών της Δύσης έχουν ένα μικτό οικονομικό σύστημα : πρώτον, αυτό
θεμελιώνεται στην ελεύθερη οικονομία ή οικονομία της αγοράς και δεύτερον, αυτό

2

«Η Συνταγματική προστασία της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας», Λειβαδίτου Αφροδίτη, 2004,398
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επιτάσσει την εμπλοκή του κράτους στην οικονομική δραστηριότητα, με σκοπό την
προώθηση μιας πιο κοινωνικής πολιτικής, προς όφελος των χαμηλότερης στάθμης
κοινωνικών στρωμάτων, ως αποτέλεσμα των λαϊκών διεκδικήσεων.
2.1.1 Οικονομική Ελευθερία
Η οικονομική ελευθερία είναι μια ειδικότερη εκδήλωση της ελευθερίας,
σύμφωνα και με την αντίληψη που υποστηρίζει η σύγχρονη θεωρία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων: «από την αντικειμενική αρχή της ελευθερίας απορρέουν οι μερικότερες
ελευθερίες του κάθε ανθρώπου, του κάθε πολίτη». Και η οικονομική ελευθερία με τη
σειρά της, εμφανίζει μερικότερες εκδηλώσεις. Ως προς τη διάκριση των ειδικότερων
αυτών μορφών η θεωρία δεν τηρεί μια κοινή στάση. Ο συνηθέστερος διαχωρισμός που
γίνεται από τους συγγραφείς είναι μεταξύ ελευθερίας εργασίας και επαγγέλματος
αφενός, εμπορίου και βιομηχανίας αφετέρου 3 . Επίσης, δύο άλλες εκφάνσεις της
οικονομικής ελευθερίας που αναφέρονται στη θεωρία συνιστούν η ελευθερία των
συμβάσεων και της ιδιοκτησίας.
Η οικονομική ελευθερία συμπεριλαμβάνει το κατοχυρωμένο δικαίωμα του
ιδιώτη να αναπτύσσει επιχειρηματική δραστηριότητα εντός του συστήματος της
ελεύθερης οικονομίας, σύστημα το οποίο έχει επικρατήσει στις περισσότερες χώρες
του κόσμου. Η οικονομική ελευθερία συνιστά μορφή της προσωπικής ελευθερίας που
απολαμβάνει στις μέρες μας ο πολίτης των δυτικών κοινωνιών.
Σύμφωνα, με κάποια ανεξάρτητα ινστιτούτα/ιδρύματα ερευνών που
πρωτοασχολήθηκαν με τη μέτρηση της οικονομικής ελευθερίας σε παγκόσμια κλίμακα,
αυτή καθορίζεται ως το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ανθρώπου να έχει τον έλεγχο ο ίδιος
στο δικαίωμα της εργασίας και στην περιουσία του 4 . Σε μια οικονομικά ελεύθερη
κοινωνία, τα άτομα είναι ελεύθερα να εργάζονται, να παράγουν, να καταναλώνουν και
να επενδύουν με όποιο τρόπο επιθυμούν. Επίσης, οι κυβερνήσεις των οικονομικά
ελεύθερων κοινωνιών επιτρέπουν την ελεύθερη διακίνηση εργατικού δυναμικού,

3
4

«Η Συνταγματική προστασία της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας», Λειβαδίτου Αφροδίτη, 2004
The Heritage Foundation & Wall Street Journal, Index of Economic Freedom 2016 Annual Report
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κεφαλαίου και αγαθών και απέχουν από κάθε είδους εξαναγκασμό ή περιορισμό της
ελευθερίας πέρα από το βαθμό που είναι απαραίτητο για την προστασία και διατήρηση
της ίδιας της ελευθερίας.
Επίσης, σύμφωνα με το Heritage Foundation και τη Wall Street Journal 5 , η
οικονομική ελευθερία αποτελεί την κατάσταση στην οποία κάθε άτομο μπορεί να
λειτουργήσει με βάση τη μέγιστη αυτονομία και την ελάχιστη παρεμπόδιση, για να
ικανοποιήσει τα προς το ζην και να επιτύχει τη μεγαλύτερη ευημερία. Οι χώρες που
επιτυγχάνουν υψηλά επίπεδα οικονομικής ελευθερίας έχουν καλύτερες επιδόσεις
στους τομείς της οικονομικής ανάπτυξης, της μακροπρόθεσμης ευημερίας και της
κοινωνικής προόδου. Αντίθετα, όσοι χάνουν αυτή την ελευθερία κινδυνεύουν να
αντιμετωπίσουν οικονομική στασιμότητα, υψηλή ανεργία και χειροτέρευση των
κοινωνικών συνθηκών (Miller 2015).
Σε μια οικονομικά ελεύθερη οικονομία τα άτομα μπορούν πετύχουν ή να
αποτύχουν σε αυτά που θέλουν βασιζόμενοι στην ατομική τους προσπάθεια και τις
ικανότητές τους. Τα θεσμικά όργανα δεν κάνουν διακρίσεις υπέρ ή κατά των ατόμων
με βάση το φύλο, την τάξη, τη φυλή, την εθνικότητα, τις οικογενειακές διασυνδέσεις ή
οτιδήποτε άλλο στοιχείο πέραν της ατομικών προσόντων. Οι αποφάσεις που
λαμβάνουν οι κυβερνήσεις χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και προωθεί ίσες ευκαιρίες
για όλους. Επιπρόσθετα, σε μια ελεύθερη οικονομικά κοινωνία, η δύναμη της λήψης
οικονομικών αποφάσεων, είναι κατανεμημένη ισομερώς στα άτομα και σε επιχειρήσεις,
καθώς και η κατανομή των πόρων για την παραγωγή και την κατανάλωση, βασίζεται
στον ανοικτό διαγωνισμό, έτσι ώστε κάθε άτομο ή επιχείρηση να λαμβάνει ίσες
ευκαιρίες να πετύχει. Αυτές οι τρεις θεμελιώδεις αρχές της οικονομικής ελευθερίας: της
ενίσχυσης των δικαιωμάτων του ατόμου, της μη διάκρισης και του

ανοικτού

ανταγωνισμού, χαρακτηρίζουν την Οικονομική Ελευθερία (Miller and Kim, Heritage
Foundation & Wall Street Journal, Index of Economic Freedom Principles of Economic
Freedom 2016).

5

The Heritage Foundation & Wall Street Journal, Index of Economic Freedom 2016 Annual Report
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2.1.2 Οικονομική Ανάπτυξη & οικονομική μεγέθυνση
Ο όρος ανάπτυξη έχει γίνει αντικείμενο μελέτης, ερμηνείας και μέτρησης από
πολλούς ειδικούς τις 5 τελευταίες δεκαετίες. Αν και φαίνεται, με πρώτη προσέγγιση, ότι
η έννοια της ανάπτυξης είναι απλή στην περιγραφή της, εν τούτοις θα πρέπει κανείς να
παραδεχτεί ότι είναι έννοια σύνθετη και ακόμη περισσότερο μπορεί να σημαίνει
διαφορετικά πράγματα μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων, διαφορετικών κρατών,
διαφορετικών κοινωνιών. Πάντως όλες οι θεωρήσεις θα διαφέρουν και θα εξαρτώνται
από το αν συγκεκριμένες δραστηριότητες βελτιώνουν τη ζωή ή όχι. Έτσι λοιπόν είναι
αναπόφευκτο ο ορισμός της ανάπτυξης να διαμορφώνεται ανάλογα με το πώς κανείς
αξιολογεί τις θέσεις των διαφόρων χωρών ως προς τα σχετικά δικά τους επίπεδα
ανάπτυξης, με το πώς κρίνει τις δυνάμεις που θεωρούνται ότι συμβάλλουν στην
ενίσχυση της προόδου και με το πώς κάποιος μπορεί να αρχίσει να διατυπώνει τις
κατάλληλες πολιτικές με τις οποίες μπορεί να διευκολυνθεί η επίτευξη των
αναπτυξιακών στόχων της συγκεκριμένης κοινωνίας.
Παρόλα αυτά υπάρχει μία ευρεία, γενική τάση και συναίνεση στην αποδοχή
κάποιων φανερών βασικών προβλημάτων που σχετίζονται με την έννοια της
ανάπτυξης. Ο Gerald Meier, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Stanford, δίνει ένα
ορισμό σύμφωνα με τον οποίο ανάπτυξη είναι "η διαδικασία με την οποία το πραγματικό
κατά κεφαλήν εισόδημα μιας χώρας αυξάνεται για μακρά χρονική περίοδο και υπό τον
όρο ότι ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται κάτω από τη γραμμή απόλυτης φτώχειας6
δεν αυξάνεται και ότι η κατανομή του εισοδήματος δεν γίνεται περισσότερο
άνιση". Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό δίδεται έμφαση στη διαδικασία, επειδή αυτή
υπαινίσσεται τη λειτουργία συγκεκριμένων παραγωγικών δυνάμεων. Όπως επίσης και
στο ότι η ανάπτυξη είναι κάτι περισσότερο από την οικονομική μεγέθυνση. Ανάπτυξη
σημαίνει μεγέθυνση μαζί με αλλαγές που προσδίδουν ουσιώδεις ποιοτικές διαστάσεις
στη διαδικασία της ανάπτυξης.

6
Γραμμή απόλυτης φτώχειας είναι το όριο του εισοδήματος κάτω από το οποίο οι συνθήκες διαβίωσης είναι
τόσο υποβαθμισμένες που χαρακτηρίζονται ως συνθήκες απόλυτης φτώχειας.
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Ο καθηγητής Michael Todaro συμπεραίνει ότι «η ανάπτυξη σε όλες τις
κοινωνίες πρέπει να αποβλέπει το λιγότερο σε τρεις στόχους». Πρώτον, να αυξάνει τη
διαθεσιμότητα και να διευρύνει την κατανομή των βασικών αγαθών της ζωής όπως η
τροφή, η διαμονή, η υγεία και η ασφάλεια. Δεύτερον, να προάγει τα επίπεδα της
ποιότητας ζωής περιλαμβάνοντας, εκτός του μεγαλύτερου εισοδήματος, προσφορά
περισσότερης απασχόλησης, καλύτερη εκπαίδευση και μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε
πολιτιστικές και ανθρώπινες αξίες, με σκοπό όχι μόνο την παραγωγή υλικών αγαθών
αλλά και την απόκτηση μεγαλύτερης ατομικής και εθνικής αυτοεκτίμησης. Τρίτον, να
επεκτείνει το εύρος των οικονομικών και κοινωνικών ευκαιριών που είναι διαθέσιμες
στα άτομα και στα κράτη.
Ένας άλλος ακαδημαϊκός, ο καθηγητής Dudley Seers ορίζει την ανάπτυξη ως
«τη μείωση και εξάλειψη της φτώχειας, της ανισότητας και της ανεργίας με τη βοήθεια
της οικονομικής ανάπτυξης». Οπωσδήποτε όμως η πραγματική εκπλήρωση των
ανθρώπινων αναγκών απαιτεί περισσότερα από αυτά που προσδιορίζουν αυτοί οι
όροι. Συμπεριλαμβάνουν επαρκή εκπαιδευτικά επίπεδα, δημοκρατικά δικαιώματα και
συμμετοχή στην περιουσία ενός κράτους το οποίο είναι αληθινά ανεξάρτητο και
οικονομικά και πολιτικά, ανεξάρτητο υπό την έννοια ότι οι απόψεις άλλων κυβερνήσεων
δεν προκαθορίζουν τις αποφάσεις της δικής του κυβέρνησης. Καθώς ο υποσιτισμός, η
ανεργία και η ανισότητα αμβλύνονται, αυτοί οι εκπαιδευτικοί και πολιτικοί σκοποί
γίνονται ιδιαίτερα σημαντικοί και αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της ανάπτυξης.
Είναι

γεγονός ότι,

παρά

την

αναμφισβήτητα

μεγάλη

πρόοδο

που

πραγματοποιήθηκε τις δεκαετίες που ακολούθησαν τον Β' παγκόσμιο πόλεμο,
περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν ακόμη σε συνθήκες μεγάλης
φτώχειας. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας που είναι βασικές προϋποθέσεις για
να τους δοθεί μια ευκαιρία για καλύτερη ποιότητα ζωής είναι σχεδόν ανύπαρκτες για
τους ανθρώπους αυτούς.
Οι εθνικές συγκρούσεις στο εσωτερικό πολλών χωρών έχουν αντικαταστήσει
τις παλαιές ιδεολογικές διαμάχες μεταξύ Ανατολής και Δύσης και αποτελούν την κύρια
πηγή προβλημάτων, ενώ η οικονομική «αναμόρφωση» των χωρών της Ανατολικής
Ευρώπης δεν φαίνεται να είναι, όσο θα περίμενε κανείς, αποτελεσματική. Οι
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αναπτυγμένες οικονομίες των ΗΠΑ, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Νέας Ζηλανδίας
και των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, ενώ έχουν ποσοστό 15% του πληθυσμού της
γης, παράγουν αγαθά που αποτελούν το 80% της αξίας της παγκόσμιας παραγωγής
και πραγματοποιούν εξαγωγές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70% της αξίας των
συνολικά πραγματοποιούμενων εξαγωγών.
Η ετήσια αύξηση του πληθυσμού παγκοσμίως σε απόλυτους αριθμούς είναι
τεράστια. Πολλά εκατομμύρια άνθρωποι προστίθενται κάθε χρόνο στον πληθυσμό της
γης, αριθμός ατόμων μεγαλύτερος από τον πληθυσμό της Γαλλίας και του Καναδά
συνολικά. Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού, όπου στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες
είναι μεγαλύτερη, εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη, αυξάνει τη φτώχεια και θέτει σε
κίνδυνο το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.
Όσο αφορά τους όρους «οικονομική μεγέθυνση» και «οικονομική ανάπτυξη»,
συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, χωρίς αυτό ωστόσο να είναι απόλυτα ακριβές.
Η οικονομική μεγέθυνση έχει μια πιο υλική διάσταση, καθώς αναφέρεται σε υλική
αφθονία και, συνεπώς, σε μεγαλύτερη δυνατότητα για την ικανοποίηση του οικονομικού
προβλήματος. Η οικονομική μεγέθυνση αναφέρεται σε μια αύξηση του κατά κεφαλήν
πραγματικού ΑΕΠ (McConnell και Brue, 1991:366). Η μελέτη της οικονομικής
μεγέθυνσης μπορεί να γίνει είτε με αναφορά σε παράγοντες προσφοράς είτε σε
παράγοντες ζήτησης (Πίνακας 2-1).

Πίνακας 2-1
Τα Συστατικά της Οικονομικής Μεγέθυνσης
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ποσότητα και Ποιότητα των Ανθρώπινων
Παραγωγικών Πόρων
Ποσότητα και Ποιότητα των Φυσικών
Παραγωγικών Πόρων
Απόθεμα Κεφαλαιακών Αγαθών
Τεχνολογία

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
Πλήρης Απασχόληση των Παραγωγικών
Συντελεστών
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Ως εκ τούτου, η οικονομική μεγέθυνση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κλάδο
της οικονομικής επιστήμης και έχει ελκύσει το ενδιαφέρον πολλών μεγάλων
οικονομολόγων. Έτσι, με σκοπό να εξετάσουμε το τρόπο και το βαθμό συσχέτισης στη
μελέτη μας, της οικονομικής ελευθερίας με την οικονομική μεγέθυνση αφού πρώτα
προσδιορίσαμε τη σημασία του όρου της πρώτης, θα πρέπει τώρα να αναζητήσουμε
και τον ορισμό της τελευταίας.
Το κύριο αντικείμενο της μακροοικονομικής είναι το συνολικό εισόδημα και ο
καθορισμός του. Το εισόδημα αποτελεί το κύριο οικονομικό μέτρο του επιπέδου
διαβίωσης: όσο υψηλότερο εισόδημα διαθέτει κάποιος τόσο περισσότερα αγαθά είναι
σε θέση να αποκτήσει και άρα τόσο περισσότερο θεωρείται ότι βελτιώνεται η οικονομική
θέση και η ατομική ευημερία του. Με αυτή την έννοια, όπως χαρακτηριστικά έθεσε το
ζήτημα ο νομπελίστας οικονομολόγος Robert Lucas (1988): «Από τη στιγμή που
κάποιος αρχίζει να σκέπτεται γύρω από το φαινόμενο της οικονομικής μεγέθυνσης είναι
πολύ δύσκολο να σκεφτεί οτιδήποτε άλλο». Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητο να
μελετηθεί η οικονομική συμπεριφορά, που οδηγεί στον καθορισμό του εισοδήματος για
το σύνολο της οικονομίας. Η οικονομική μεγέθυνση θεωρείται σήμερα ως ένα από τα
κυριότερα αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης γιατί ασχολείται με το εισόδημα, τις
μεταβολές του, καθώς και τους παράγοντες που επιδρούν καθοριστικά στα παραπάνω.
Είναι γνωστό ότι, το εισόδημα εξαρτάται από τη διαχρονική επιλογή μεταξύ
τρέχουσας κατανάλωσης και αποταμίευσης επένδυσης (που ισοδυναμούν με
μελλοντική κατανάλωση). Άρα όλες οι αποφάσεις για το εισόδημα και την ευημερία
συνδέονται αναπόφευκτα με την επιλογή των νοικοκυριών μεταξύ κατανάλωσης και
αποταμίευσης με στόχο τη μεγιστοποίηση της ευημερίας τους, καθώς και με την
επιλογή της παραγωγής των επιχειρήσεων με στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους.
Με βάση τα παραπάνω, η ανάλυση γίνεται συνήθως σε μακροοικονομικό πλαίσιο
(εισόδημα,

κατανάλωση,

επενδύσεις-αποταμίευση),

αλλά

τα

εργαλεία

που

χρησιμοποιούνται αφορούν συχνά τη μικροοικονομική συμπεριφορά των ατόμων και
των επιχειρήσεων.
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Όσον αφορά τα μερίδια των συντελεστών παραγωγής (κεφάλαιο, εργασία)
που αποτελούν και ένα από τα κύρια ζητήματα στην οικονομική μεγέθυνση, έχει
αναφερθεί ότι όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι, το μερίδιο του κεφαλαίου στο
συνολικό εισόδημα ανέρχεται περίπου σε 30% και της εργασίας σε 70% και ότι τα
μερίδια αυτά είναι διαχρονικά σταθερά.
Σύμφωνα με τον ορισμό η οικονομική μεγέθυνση προσδιορίζεται κυρίως από
το εισόδημα της οικονομίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ενδιαφέρει το επίπεδο του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της οικονομίας, το οποίο δίνεται από τους
Εθνικούς Λογαριασμούς. Το μέγεθος αυτό ενδιαφέρει όχι μόνο ως απόλυτη τιμή
(επίπεδο οικονομικής μεγέθυνσης), αλλά και στη διαχρονική εξέλιξή του, η οποία
δίνεται από το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, δηλαδή την ποσοστιαία μεταβολή του
σε κάθε περίοδο. Επίσης, αυτό που ενδιαφέρει είναι όχι η ονομαστική αλλά η
πραγματική τιμή του.
Σήμερα, ο ρυθμός μεγέθυνσης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ αποτελεί, σύμφωνα
με τα καθιερωμένα πρότυπα, τον καλύτερο δείκτη οικονομικής μεγέθυνσης (growth)
μιας οικονομίας. Επιπρόσθετα, όμως επειδή η διάκριση μεταξύ της οικονομικής
μεγέθυνσης και της κοινωνικής ευημερίας αποτέλεσε ένα σημείο έντονης διαμάχης
μεταξύ των οικονομολόγων και των επιστημόνων από άλλα πεδία, δημιουργήθηκε και
σε μας η ανάγκη για τη μελέτη και άλλων παραγόντων σε σχέση με την οικονομική
ελευθερία, πέρα από το εισόδημα, που είναι πιθανόν να καθορίζουν το επίπεδο της
διαβίωσης και συνιστούν σύμφωνα με τα προαναφερθέντα τον πρώτιστο στόχο της
ανάπτυξης. Οι παράγοντες αυτοί συνιστούν την ποιότητα ζωής σε μια οικονομία και
σχετίζονται με το περιβάλλον, τη θνησιμότητα, τη μόρφωση και γενικά την καθημερινή
διαβίωση. Ως τούτου, η τυπική αξιολόγηση της συσχέτισης της οικονομικής ελευθερίας
με την οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη στα επόμενα κεφάλαια θα
πραγματοποιηθεί , πρώτον επί της μελέτης της άμεσης επίδρασης της οικονομικής
ελευθερίας στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και στο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ (που μετρά
κατά κύριο λόγο την οικονομική μεγέθυνση) και δεύτερον επί των διάφορων
επιλεγμένων δεικτών «ποιότητας ζωής» (που συμπληρώνει την γενικότερη έννοια της
ανάπτυξης και της ευημερίας) και τελευταία επί της μελέτης της έμμεσης επίδρασης της
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οικονομικής ελευθερίας σε σημαντικούς

παράγοντες της ανάπτυξης, όπως η

διαφθορά, οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και το μέγεθος του κράτους.
2.2 Τα Αποτελέσματα από Μελέτες για τη Συσχέτιση της Οικονομικής
Ελευθερίας με την Ανάπτυξη
2.2.1 Παγκόσμιο επίπεδο
Η σχέση μεταξύ οικονομικής ελευθερίας και της οικονομικής ανάπτυξης πολύ
συχνά εξετάζεται στη σχετική βιβλιογραφία. Η οικονομική ελευθερία γενικά πιστεύεται
ότι, ενισχύει την ανάπτυξη, η οποία με τη σειρά της δημιουργεί περισσότερη οικονομική
ελευθερία. Θα λέγαμε ότι, ο τεράστιος αριθμός των σχετικών μελετών καθιστά αδύνατη
τη συνολική βιβλιογραφική ανασκόπηση, ως εκ τούτου θα αναφέρουμε κατά την κρίση
μας ένα μέρος των μελετών αυτών επιλεγμένα με κριτήριο αφενός τη σπουδαιότητά
τους και αφετέρου τον αντικειμενικό σκοπό της παρούσας εργασίας.
Ο νομπελίστας οικονομικών Milton Friedman υποστηρίζει πως πιστεύει «ότι
οι ελεύθερες κοινωνίες έχουν προκύψει και διατηρήθηκαν μόνο επειδή η οικονομική
ελευθερία είναι τόσο πολύ παραγωγικότερη οικονομικά από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο
ελέγχου της οικονομικής δραστηριότητας.» (Milton Friedman, εισαγωγή σε Gwartney
κ.α. 1996).
Στη μελέτη «Για τη σχέση μεταξύ της οικονομικής ελευθερίας και της
οικονομικής ανάπτυξης», οι Haan και Sturm δηλώνουν ότι η οικονομική ελευθερία
ενθαρρύνει τα κίνητρα και την αποτελεσματικότητα της κατανομής των πόρων, κάτι που
ενισχύει με τη σειρά του την παραγωγικότητα και την οικονομική ανάπτυξη (2000).
Πραγματοποιούν μια εμπειρική μελέτη που εξετάζει τον αντίκτυπο της οικονομικής
ελευθερίας

στην

οικονομική

ανάπτυξη

χρησιμοποιώντας

διαφορετικά

μέτρα

οικονομικής ελευθερίας. Το κύριο συμπέρασμά τους είναι ότι περισσότερη οικονομική
ελευθερία προωθεί οικονομική ανάπτυξη, αλλά δεν υπάρχει καμία άμεση σχέση μεταξύ
του επιπέδου οικονομικής ελευθερίας και της οικονομικής ανάπτυξης. Μια αύξηση στην
οικονομική ελευθερία ωθεί το ρυθμό ανάπτυξης μιας χώρας στο σταθερό ρυθμό
ανάπτυξης της αλλά εκείνος ο ρυθμός ανάπτυξης καθορίζεται από έναν συνδυασμό
παραγόντων, όχι μόνο από το επίπεδο οικονομικής ελευθερίας.
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Στο βιβλίο «Καθοριστικοί παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης», ο Robert
Barro χρησιμοποιεί ένα οικονομετρικό πρότυπο για να μελετήσει τα στοιχεία που έχουν
επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη. Ο Barro συζητά αρχικά τη σύγκλιση της
ιδιοκτησίας στο μοντέλο του. Παρατηρεί από το σύνολο των στοιχείων του ότι οι χώρες
που αρχίζουν με ένα χαμηλότερο επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, παρουσιάζουν
μεγαλύτερο ποσοστό ταχείας ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια της υπό μελέτης περιόδου
για να φέρουν την οικονομία τους πίσω στη γραμμή τάσης της. Εντούτοις, η σύγκλιση
είναι «υπό συνθήκη» και η μακροπρόθεσμη αύξηση εξαρτάται από άλλες μεταβλητές
όπως οι κυβερνητικές πολιτικές, το επίπεδο ανθρώπινου κεφαλαίου, η αναλογία
επένδυσης και οι περιφερειακές μεταβλητές. Για το εμπειρικό μοντέλο του, ο Barros
χρησιμοποιεί τους μέσους όρους των ετών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης των ανδρών, εισοδηματικής ανισότητας (δείκτης Gini), δείκτη κράτους
δικαίου, του ΑΕΠ, του δείκτη δημοκρατίας και μεταβλητών ποσοστού πληθωρισμού ως
ανεξάρτητες μεταβλητές που έχουν επιρροή στην οικονομική ανάπτυξη. Καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι η δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση των ανδρών, η
υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής, ο δείκτης κράτους δικαίου, και ο δείκτης δημοκρατίας
έχουν έναν σημαντικά θετικό αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη.
Ακόμη, ενώ ένα υψηλό επίπεδο του ποσοστού πληθωρισμού πάνω από
15%- 20% έχει δυσμενές αποτέλεσμα στην οικονομική ανάπτυξη, ο Barro δεν βρίσκει
καμία αδιαμφισβήτητη ένδειξη για τον αντίκτυπο του μετριότερου πληθωρισμού στην
οικονομική ανάπτυξη. Επίσης επισημαίνει ότι, η γεωγραφική θέση ενός έθνους έχει
επίσης επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξή της. Επιπρόσθετα, λόγου του ότι, ο
αρνητικός συντελεστής του τετραγώνου του δείκτη δημοκρατίας ορίζει ένα «βέλτιστο»
ποσό δημοκρατίας, διαπιστώνει ότι, εάν το επίπεδο δημοκρατίας σε μια χώρα
ξεπεράσει αυτό το βέλτιστο ποσό, η δημοκρατία μπορεί να μειώσει την οικονομική
ανάπτυξη της χώρας.
Στο βιβλίο «Ο πλούτος και η ένδεια των εθνών», ο Lands προτείνει ότι οι
πολιτιστικοί κανόνες και οι θεσμοί μπορούν να αιτιολογήσουν, εν μέρει, το γιατί μερικά
έθνη γίνονται ποιο πλούσια και μερικά άλλα παραμένουν φτωχά. Μεταξύ πολλών από
τους καθοριστικούς παράγοντες της επιτυχίας ενός έθνους, το κράτος δικαίου παρέχει
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τα κίνητρα και θέτει το εξωτερικό περιβάλλον για όλες τις οικονομικές δραστηριότητες.
Μια χώρα με υψηλό επίπεδο κράτους δικαίου αυξάνει την εμπιστοσύνη των ατόμων
στο σύστημα διακυβέρνησης και ως εκ τούτου, τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν σε
περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αυτό επιβεβαιώνει το συμπέρασμα του
Barro ότι, το κράτος δικαίου είναι ένας ισχυρός επεξηγηματικός δείκτης της οικονομικής
ανάπτυξης (Barro 1994). Μια άλλη πτυχή του πολιτισμού ενός έθνους, η θρησκεία της,
επίσης συχνά υποστηρίζεται όπως ασκεί κρίσιμες επιδράσεις στην οικονομική
ανάπτυξη. Στη μελέτη «Όπιο των ανθρώπων; Η θρησκεία και οι οικονομικές
τοποθετήσεις», ο Guiso μελετά διάφορες οικονομικές τοποθετήσεις επηρεασμένες από
τη θρησκευτική πίστη σε διάφορα έθνη, ελέγχοντας για επιρροές. Μετά από την
ανάλυση των δεδομένων του, ο Guiso υποστηρίζει ότι κατά μέσο όρο, η θρησκεία έχει
θετική συσχέτιση με την οικονομική ανάπτυξη.
Στο δοκίμιο «Μερικές κοινωνικές προϋποθέσεις της δημοκρατίας: Η
οικονομική ανάπτυξη και η πολιτική νομιμότητα», ο Lipset υποστηρίζει ότι «από τον
Αριστοτέλη μέχρι σήμερα, οι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι μόνο σε μια πλούσια κοινωνία,
μέσα στην οποία λίγοι πολίτες σχετικά ζουν σε συνθήκες φτώχειας, θα μπορούσε να
υπάρχει μια κατάσταση όπου μεγάλος αριθμός πολιτών μπορεί να ασχοληθεί με τα
κοινά και να συμμετέχει στην πολιτική ζωή». Ο Lipset διαπιστώνει ότι μόνο η οικονομική
ανάπτυξη και η νομιμότητα του κράτους μπορούν να διατηρήσουν μια σταθερή
δημοκρατία, η οποία αυξάνει με τη σειρά την οικονομική ελευθερία. Η οικονομική
ανάπτυξη είναι η προϋπόθεση για τη δημοκρατία και την ελεύθερη αγορά. Επίσης
υποστηρίζει ότι τα τέσσερα πιο σημαντικά στοιχεία για τη στήριξη της οικονομικής
ανάπτυξης είναι ο πλούτος, η εκπαίδευση, η εκβιομηχάνιση και η αστικοποίηση.
Η οικονομική θεωρία δείχνει ότι η οικονομική ελευθερία έχει επιπτώσεις στην
παραγωγική διαδικασία και στην αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων. Η
ελευθερία της επιλογής και της εκμετάλλευσης των πόρων, ο ελεύθερος επιχειρηματικός
ανταγωνισμός, το ελεύθερο εμπόριο και η προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας
αποτελούν βασικές μεταβλητές που προωθούν την οικονομική πρόοδο (North and
Thomas, 1973).
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Σύμφωνα με τους De Haan και Sturm (2000)

η μεγαλύτερη οικονομική

ελευθερία προάγει την οικονομική ανάπτυξη, αλλά το επίπεδο της οικονομικής
ελευθερίας, δεν βρέθηκε να σχετίζεται με την ανάπτυξη. Η μελέτη του Scully (2002)
ερευνά το ρόλο που η οικονομική ελευθερία παίζει στην οικονομική ανάπτυξη και στη
διανομή του εισοδήματος της αγοράς, το ρόλο της κυβερνητικής πολιτικής για την
προώθηση της οικονομικής προόδου και την προώθηση της ισότητας των εσόδων και
την επίδραση που ο ρυθμός της οικονομικής προόδου έχει στην κατανομή του. Έτσι,
διαπιστώνει ότι η οικονομική ελευθερία προωθεί και την οικονομική ανάπτυξη και την
ισότητα και υπάρχει μια θετική, αλλά σχετικά μικρή αντιστάθμιση μεταξύ της ανάπτυξης
και της εισοδηματικής ανισότητας.
Επιπλέον, στη διπλωματική του εργασία ο Β. Σίνος7 (2009), αφού εξέτασε
τους προσδιοριστικούς παράγοντες της οικονομικής μεγέθυνσης, (σε χώρες ΕΕ και
ΟΟΣΑ) βρήκε σημαντική θετική επίδραση, στο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, από το
μέγεθος του αρχικού κατά κεφαλήν εισοδήματος, των επενδύσεων σε πάγιο κεφάλαιο,
των δημόσιων δαπανών, της ανοικτότητας των χωρών προς το διεθνές εμπόριο, των
δαπανών για R&D, των συνολικών δαπανών για εκπαίδευση, του ποσοστού του
πληθυσμού ηλικίας 25 έως 64 ετών που έχει ολοκληρώσει δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
καθώς και του πραγματικού εργατικού κόστος και του ποσοστού ανεργίας. Επίσης,
διαπίστωσε ότι, οι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης διέφεραν ανάμεσα στις χώρες που
εξετάστηκαν (χρονική περίοδο 1983-2007), δημιουργώντας έτσι σημαντικές αποκλίσεις
στο επίπεδο ζωής των κατοίκων των χωρών αυτών. Επιπρόσθετα, οι δαπάνες για την
εκπαίδευση βρέθηκε να έχουν σημαντική επίδραση στο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης,
ενώ ο παράγοντας που ασκεί την μεγαλύτερη θετική επίδραση στην ποσοστιαία
μεταβολή του ΑΕΠ είναι οι επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο. Επιπλέον, παράγοντες της
οικονομικής μεγέθυνσης, όπως ο δείκτης R&D, η ανοικτότητα της οικονομίας και οι
δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, βρέθηκαν να έχουν θετική και στατιστικά
σημαντική επίδραση στο ρυθμό μεγέθυνσης.

Β. Σίνος, Διπλωματική εργασία «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Μεγέθυνσης και Σύγκλισης στην ΕΕ και
στον ΟΟΣΑ», Πανεπιστήμιο Πατρών/Τμ. Οικ. Επιστημών, Πάτρα, 2009)
7
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Η μελέτη των Pal, Dutta και Roy (2011) εξετάζει την επίδραση των ελεύθερων
Μέσων Ενημέρωσης (ελευθερία αγοράς εργασίας και υπηρεσιών) σε διάφορους
δείκτες που μετράνε το επίπεδο της κοινωνικο-πολιτικής αστάθειας μιας χώρας.
Χρησιμοποιώντας ένα πάνελ (πίνακα) από 138 χώρες κατά τη διάρκεια του 1994-2005,
η μελέτη διαπιστώνει ότι ένα «ποιο ελεύθερο» ΜΜΕ, συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα
της κοινωνικο-πολιτικής αστάθειας, όπως μετρήθηκε από τις εθνικές εντάσεις, τις
εξωτερικές και εσωτερικές συγκρούσεις, τα εγκλήματα και τις κοινωνικές αναταραχές,
τη συμμετοχή του στρατιωτικού τομέα στην κυβέρνηση και τις θρησκευτικές εντάσεις.
Επιπρόσθετα, ο Williamson και Mathers (2011) υποστηρίζουν ότι ο
πολιτισμός, όπως μετριέται από τις Παγκόσμιες Δημοσκοπήσεις Αξιών και οι
οικονομικοί θεσμοί που συνδέονται με την οικονομική ελευθερία είναι και οι δύο
αυτοτελώς σημαντικοί για την οικονομική ευημερία, αλλά η έκταση των επιπτώσεών
τους μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή μόνο όταν και οι δύο περιλαμβάνονται στην
παλινδρόμηση της ανάπτυξης. Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι η οικονομική
ελευθερία είναι πιο σημαντική από τον πολιτισμό για τα αποτελέσματα της ανάπτυξης,
γεγονός που υποδηλώνει δυνατότητα υποκατάστασης μεταξύ των δύο. Επιπλέον
διαπιστώνουν ότι, ο πολιτισμός είναι σημαντικός για την ανάπτυξη όταν η οικονομική
ελευθερία είναι απούσα και μειώνεται σε σημασία μόλις «παγιωθεί» η οικονομική
ελευθερία.
Κλείνοντας, οι Ershad και Haque (2016), θεωρούν ότι οι «παραδοσιακές»
νεοκλασικές οικονομικές θεωρίες έως τώρα, έχουν εξηγήσει την οικονομική ανάπτυξη
εξετάζοντας περισσότερο την προσφορά της εργασίας, του κεφαλαίου και της
τεχνολογίας, παραμερίζοντας έτσι κατά τη γνώμη τους, σημαντικούς θεσμικούς
παράγοντες. Αποτέλεσμα αυτού, ήταν να εξετάσουν τη σχέση ορισμένων μηοικονομικών (θεσμικών) καθοριστικών παραγόντων της οικονομικής ελευθερίας (όπως
η εμπορική και οικονομική ελευθερία, η ελευθερία της εργασίας, επιχειρηματική και η
δημοσιονομική ελευθερία) με την ανάπτυξη. Η μελέτη παρουσιάζει στοιχεία

που

βασίστηκαν σε δύο πίνακες συνόλων δεδομένων. Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από
186 χώρες κατά την περίοδο 2013, 2014 και 2015 και βρίσκουν ότι αυτοί οι θεσμικοί
(μη-οικονομική) παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη. Τα
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ευρήματα από το δεύτερο σύνολο δεδομένων, με στοιχεία για 57 χώρες για την περίοδο
2004-2014, καταδεικνύουν επίσης θετική συσχέτιση αυτών των θεσμικών παραγόντων
στο ρυθμό αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυτών των χωρών.
Έτσι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, τα νεοκλασικά μοντέλα ανάπτυξης που
βασίζονται στη παραγωγική διαδικασία (εργασία, κεφάλαιο και τεχνολογία) λόγω ότι,
δεν συμπεριλαμβάνουν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης,
δηλαδή, την οικονομική ελευθερία μιας χώρας, αποτυγχάνουν ως υποδείγματα να
καθορίσουν και να υποδείξουν οικονομικές πολιτικές που θα έχουν ως αποτέλεσμα την
ανάπτυξη και την ευημερία. Ως εκ τούτου, συμπεραίνουν ότι, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη
σημασία, κατά τη διαδικασία χάραξης-σχεδίασης τέτοιων πολιτικών και στο
«εξωτερικό» περιβάλλον της επιχείρησης δηλαδή, στους μη οικονομικούς παράγοντες
όπως, η διαφθορά, οι κανόνες και οι κανονισμοί του κράτους, το κράτος δικαίου, η
πολιτική σταθερότητα, το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, τα ατομικά δικαιώματα
ιδιοκτησίας κ.α
2.2.2

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Ο de Haan (2003) επισημαίνει ότι ενώ το μεγαλύτερο μέρος της υπάρχουσας
βιβλιογραφίας βρίσκει μια σχέση μεταξύ της ελευθερίας και της οικονομικής ανάπτυξης,
η σχέση δεν είναι εξ ολοκλήρου ισχυρή σε όλες τις μελέτες.
Οι Carlsson και Lundström (2002), παραδείγματος χάριν, διαπιστώνουν ότι η
σχέση μεταξύ της ελευθερίας και της ανάπτυξης εξαρτάται πολύ από ποια συστατικά
της οικονομικής ελευθερίας μελετώνται. Με χρήση περισσότερο προηγμένων
προσεγγίσεων, ο Dawson (2003) διαπιστώνει ότι το επίπεδο της οικονομικής
ελευθερίας, γενικά, προκαλεί οικονομική ανάπτυξη ενώ υπάρχει μια αμφίδρομη
αιτιώδης σχέση μεταξύ της αλλαγής στην οικονομική ελευθερία και της οικονομικής
ανάπτυξης. Πιο πρόσφατα, ο Justesen (2008) επίσης χρησιμοποιεί τεστ Grangerαιτιότητας και βρίσκει την οικονομική ελευθερία να σχετίζεται με το μέγεθος της
κυβέρνησης και οι ρυθμιστικές πολιτικές διαστάσεις έχουν ισχυρά θετικά αποτελέσματα
στην οικονομική μεγέθυνση, ενώ άλλες διαστάσεις της οικονομικής ελευθερίας δεν
σχετίζονται. Χαρακτηριστικό συμπέρασμα πολλών μελετών στη σχετική βιβλιογραφία
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είναι ότι, η αλλαγή στην οικονομική ελευθερία είναι πολύ πιο ισχυρά σχετική με την
οικονομική μεγέθυνση παρά ο βαθμός αύξησης ή μεταβολής αυτής. (Sturm και de
Haan, 2001. De Haan και συν, 2006. Ashby και Sobel, 2008).
Οι ανωτέρω μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει γενικά ευρέως χρησιμοποιούμενα
σύνολα δεδομένων (data) για να μελετήσουν τα αποτελέσματα της ελευθερίας στην
ανάπτυξη. Ο τρόπος δημιουργίας όμως ενός δείκτη οικονομικής ελευθερίας σε κρατικό
επίπεδο είναι περίπου παρόμοιος με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για το
ομοσπονδιακό/εθνικό επίπεδο (ΗΠΑ), αλλά απαιτεί μερικές μικροαλλαγές από τους
δημιουργούς τους. Παραδείγματος χάρη, οι υπο-δείκτες των πυλώνων της οικονομικής
ελευθερίας ομοσπονδιακό/εθνικό επίπεδο περιλαμβάνουν

μετρήσεις από τη

σταθερότητα και την ασφάλεια του νομικού συστήματος, τη νομισματική πολιτική, την
ελευθερία του να έχουν ξένο νόμισμα, τη δομή των κεφαλαιαγορών, την ιδιωτική
ιδιοκτησία των τραπεζών, τις διεθνείς συναλλαγματικές ισοτιμίες και την αποφυγή
αρνητικών επιτοκίων, το διεθνές εμπόριο και τις άμεσες ξένες επενδύσεις, οι οποίες
μετρήσεις σε πολιτειακό/κρατικό (States level) επίπεδο είναι πολυπλοκότερες και
δυσκολότερες.
Από την άλλη, διάφοροι άλλοι βασικοί πυλώνες της οικονομικής ελευθερίας
είναι ποιο εύκολα μετρήσιμοι σε πολιτειακό/κρατικό επίπεδο, όπως το μέγεθος της
κυβέρνησης, των μεταφορών και των επιχορηγήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ, των
εσόδων και της φορολογίας, του ανώτερου συντελεστή φόρου εισοδήματος και του
κατώτατου ορίου εισοδήματος, των έμμεσων φόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ, του φόρου
επί των πωλήσεων που συλλέγονται ως ποσοστό του ΑΕΠ, της νομοθεσίας βασικών
μισθών, της κυβερνητικής απασχόλησης ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης και
της πυκνότητας της περιοχής.
Πιο πρόσφατα, ο Compton (2014) ερεύνησε τα αποτελέσματα της
οικονομικής ελευθερίας και τα επιμέρους «συστατικά» της, στην αύξηση του
πραγματικού μέσου εισοδήματος για κάθε ένα από τα πέντε πεμπτημόρια εισοδημάτων
στις πολιτείες των ΗΠΑ. Τα συμπεράσματά του δείχνουν ότι, ενώ οι αυξήσεις στην
οικονομική ελευθερία τείνουν να αυξήσουν τα οικογενειακά εισοδήματα συνολικά, τα
αποτελέσματα αυτής της αύξησης, δεν κατανέμονται ομοιόμορφα στα πεμπτημόρια και
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ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι στην κορυφή της εισοδηματικής κατάταξης (δηλαδή τα
μεγαλύτερα εισοδήματα) τείνουν να απολαμβάνουν μεγαλύτερες αυξήσεις από τους
εργαζόμενους με το χαμηλότερο εισόδημα.
Όμως, ένα κυρίαρχο ερώτημα στα τελευταία χρόνια που απασχολεί τις
πολιτικές ηγεσίες των κρατών και τους επιστήμονες ερευνητές οικονομολόγους σε
σχέση με την προηγούμενη παράγραφο είναι το «τι σημαίνει η οικονομική ελευθερία για
την εισοδηματική ανισότητα;». Αδιαμφησβήτητα, πολλές πρόσφατες μελέτες εκθέτουν
μερικές φορές διφορούμενα συμπεράσματα. Παραδείγματος χάριν, ο Berggren (1999)
διαπιστώνει ότι οι αυξήσεις στην οικονομική ελευθερία μεταξύ 1975 και 1985 μειώνουν
την εισοδηματική ανισότητα στις χώρες, αλλά ότι το επίπεδο κυβερνητικής
ανακατανομής – που μειώνει την ελευθερία – το 1985 συσχετίζεται θετικά με την
εισοδηματική ισότητα σε εκείνο τον χρόνο. Ομοίως, ο Carter (2006) αποκαλύπτει ότι η
οικονομική ελευθερία μπορεί «να αυξήσει την εισοδηματική ισότητα με τη διεύρυνση των
ευκαιριών κέρδους εισοδήματος και μπορεί να χαμηλώσει την ισότητα με τη μείωση της
εισοδηματικής ανακατανομής προς τους φτωχούς» (Carter,2006:175). Μερικά
αποτελέσματα κλίνουν εξ ολοκλήρου προς μια κατεύθυνση.
Ο Scully (2002) προτείνει μεγαλύτερες αυξήσεις οικονομικής ελευθερίας στο
μερίδιο του συνολικού εισοδήματος που πηγαίνει στα χαμηλότερα πεμπτημόρια, που
οδηγούν σε μεγαλύτερη εισοδηματική ισότητα. Οι Bergh και Nilsson (2010) εξετάζουν
διάφορους τύπους φιλελευθεροποιήσεων και διαπιστώνουν ότι, ενώ πολλοί δεν έχουν
καμία σημαντική επίδραση στην εισοδηματική ανισότητα, η μικρότερη κυβέρνηση
συνδέεται με την υψηλότερη ανισότητα στις πλούσιες χώρες.
Πιο σχετικά με αυτήν την μελέτη, οι Ashby και Sobel (2008) βρίσκουν, στην
πρώτη τέτοιου είδους κρατική έρευνα στις ΗΠΑ, ότι οι αλλαγές στην οικονομική
ελευθερία συνδέονται με τη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας και τις αυξήσεις στα
εισοδήματα (σε όλο το φάσμα αυτών) και την ανάπτυξη. Οι Bennett και Vedder (2013),
που εξέτασαν τις 50 Πολιτείες των ΗΠΑ, διαπιστώνουν ότι ξεκινώντας από τα χαμηλά
επίπεδα οικονομικής ελευθερίας, οι αρχικές αυξήσεις στην ελευθερία οδηγούν σε
μεγαλύτερη ανισότητα. Εντούτοις, η σχέση αντιστρέφεται τελικά, δεδομένου ότι τα κράτη
συνεχίζουν να αυξάνουν την ελευθερία.
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Επιπρόσθετα, η κατεύθυνση της αιτιότητας είναι μια σημαντική εκτίμηση. Οι
Apergis και άλλοι (2014) σημείωσαν ότι πολλές προηγούμενες μελέτες για το θέμα
«υποθέτουν μια ομοιοκατευθυνόμενη αιτιώδη σχέση από την οικονομική ελευθερία στην
ανισότητα» (Apergis, 2014:68). Η ανισότητα θα μπορούσε, παραδείγματος χάριν, να
οδηγήσει σε περισσότερη αναδιανεμητική οικονομική πολιτική, η οποία χαμηλώνει με
τη σειρά της την οικονομική ελευθερία. Έτσι, διερεύνησαν αυτή την αιτιώδη σχέση και
τη βρήκαν αμφίδρομη κατά Granger-αιτιότητα. Με απλά λόγια δηλαδή, όχι μόνο είναι
δυνατό η αναδιανεμητική πολιτική να μειώνει την οικονομική ελευθερία, αλλά καθώς θα
μειώνεται η οικονομική ελευθερία, η ανισότητα θα αυξάνεται. Ως αποτέλεσμα, οι
πολιτικές που μειώνουν την οικονομική ελευθερία μπορεί να οδηγήσουν στην αύξηση
της ανεργίας δηλαδή, σε μικρότερη συμμετοχή εργατικού δυναμικού στην αγορά
εργασίας (άρα αρνητικός παράγοντας για την οικονομική μεγέθυνση). Αυτή ασκεί με
τη σειρά της περισσότερη πίεση στο κράτος για την εφαρμογή

αναδιανεμητικών

προγραμμάτων, «εγκλωβίζοντας» έτσι το κράτος σε ένα «φαύλο κύκλο» επίλυσης και
ομαλοποίησης αυτών των ανισοτήτων (εκ των πραγμάτων), μ ’αποτέλεσμα να μην
επικεντρώνεται στις πολιτικές για την ανάπτυξη, που θα επέφερε την μακροπρόθεσμη
ευημερία των όλων των πολιτών.
Σημαντικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι, η αύξηση της οικονομικής ελευθερίας
και η δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε μια χώρα,
προσελκύει περαιτέρω ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) που αυτές με τη σειρά τους έχουν
θετική επίδραση τόσο στην οικονομική μεγέθυνση όσο και στην ανάπτυξη γενικότερα.
Αναλυτικότερα θα αναφερθούμε στο θέμα σε ξεχωριστή ενότητα στο τέταρτο μέρος της
παρούσας μελέτης, αφού θεωρούμε ότι, οι μεγάλες εισροές των ΑΞΕ, ως έμμεσο
αποτέλεσμα του αυξημένου επιπέδου της οικονομικής ελευθερίας, έχουν θεμελιώδη
θετική επίδραση στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη μια χώρας.
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MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
3.1 Γενικά
Η μεθοδολογία αξιολόγησης του βαθμού συσχέτισης της οικονομικής ελευθερίας

με την ανάπτυξη στις ΗΠΑ προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, ώστε να
προκύψουν ανάλογες προτάσεις μεταρρυθμίσεων, βασίστηκε κυρίως στις εκθέσεις των
4 κύριων δεικτών «IEF», «EFW», «EFNA» και «Freedom in the 50 States» της
οικονομικής ελευθερίας. Οι δύο πρώτοι δείκτες μετράνε την συνολική οικονομική
ελευθερία σε εθνικό/ομοσπονδιακό επίπεδο και η σειρά κατάταξής είναι σε παγκόσμια
κλίμακα ενώ οι δύο τελευταίοι μετρούν, εκτός από το ομοσπονδιακό επίπεδο (όπου η
σειρά κατάταξης είναι σε περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή Β. Αμερικής) και την
οικονομική ελευθερία σε υπό-εθνικό/κρατικό επίπεδο. Η ειδοποιός διαφορά των δύο
τελευταίων υποεθνικών δεικτών έγκειται στο γεγονός ότι, ο δείκτης «Freedom in the 50
States» μετράει κατά κύριο λόγο την «ελευθερία» αλλά οι δύο από τους τρεις κύριους
πυλώνες του δείκτη μετρούν την οικονομική ελευθερία που είναι και λόγος που
συμπεριλήφθηκε στη μελέτη μας ο εν λόγω δείκτης.
Αυτοί οι δείκτες επιλέχτηκαν πρώτον για να υπάρχει ολιστική προσέγγιση του
ζητήματος, καθώς οι δείκτες διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την μεθοδολογία τους και
κατά δεύτερον διότι, μερικοί από αυτούς αλληλοσυμπληρώνονται και οι δύο από
αυτούς δίνουν λεπτομερή στοιχεία για το υπό-εθνικό/ κρατικό επίπεδο (που οι
επιμέρους επιδόσεις των πολιτειών των ΗΠΑ ουσιαστικά δίνουν το τελικό μετρήσιμο
αποτέλεσμα στους μεγαλύτερης εμβέλειας προηγούμενους δείκτες) που κρίνονται
πολύτιμα για τη απόκτηση πληρέστερης και αντικειμενικότερης εικόνας του θέματος.
Επίσης, εξετάσθηκε η διασύνδεση-αλληλεπίδραση των παραπάνω δεικτών με
επιλεγμένους διεθνείς, οικονομικούς και μη, δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης άλλων
οργανισμών – ιδρυμάτων (όπως το δείκτη CPI που μετράει τη διαφθορά, το δείκτη EDB
που μετράει την ρυθμιστική πολιτική των χωρών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
και το δείκτη KOF που μετράει το βαθμό της παγκοσμιοποίησης των οικονομιών), ώστε
να

εντοπιστούν

οι

σοβαρότερες

οικονομικές

και

κοινωνικές

συνολικές

αλληλοεπιδράσεις στους επιμέρους πυλώνες της οικονομικής ελευθερίας και η έμμεση
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τελική επίδραση

αυτών στην ανάπτυξη - ευημερία των Ηνωμένων Πολιτειών της

Αμερικής.
Η έρευνα του θέματος βασίστηκε κυρίως στην ανάλυση γραπτών τεκμηρίων τόσο
πρωτογενών με τη χρήση βιβλίων και νόμων όσο και δευτερογενών με τη χρήση
εκθέσεων, μελετών και άρθρων που αντλήθηκαν από οργανισμούς, κυβερνητικούς
φορείς των ΗΠΑ και μη κυβερνητικές οργανώσεις όπου περιέχονταν στατιστικά και
οικονομετρικά στοιχεία τα οποία συνδυάστηκαν με περιγραφικό λόγο αλλά και
παραδείγματα καλών πρακτικών από άλλα κράτη. Η χρονική περίοδο που εξετάσθηκε
αφορούσε το διάστημα από το 1996 έως 2015 διότι στις ΗΠΑ με σημείο εκκίνησης το
1996, όπου άρχισε να μετριέται συστηματικά η οικονομική ελευθερία από μερικούς
δείκτες σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ άλλοι δείκτες όπως ο «Freedom in the 50 States»
δημιουργήθηκε ως βάση δεδομένων ποιο πρόσφατα το 2014 (παρέχοντας στοιχεία και
από το 2000). Όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με τα δεδομένα των
χρησιμοποιούμενων δεικτών, εξετάζεται και η χρονική περίοδος από το 1980 και
εντεύθεν, όταν κρίνεται σκόπιμο με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του
θέματός μας. Επίσης, τη παραπάνω χρονική περίοδο έχουν διεξαχθεί οι περισσότερες
μετρήσεις δεικτών αλλά και οι περισσότερες μελέτες ενώ τα στοιχεία αυτών των ετών
δύναται να μας οδηγήσουν με ασφάλεια σε ορθολογικά συμπεράσματα για την
σημερινή κατάσταση.
Παράλληλα με τα παραπάνω, ερευνήθηκαν οι άμεσες επιδράσεις της οικονομικής
ελευθερίας, στη συγκεκριμένη χώρα, στο ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ και στο ύψος του
κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΙΑΔ, εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτές (οι άμεσες επιδράσεις direct effects) είναι ο κύριος τρόπος να εξεταστεί το θέμα σύμφωνα με τη σύγχρονη
θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης, την οποία συνοπτικά αναλύσαμε στο πρώτο
μέρος της εργασίας. Παράλληλα, εξετάσθηκαν και επιλεγμένες έμμεσες επιδράσεις
(indirect effects) της οικονομικής ελευθερίας σε ορισμένους κρίσιμους παράγοντες,
όπως το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, το επιχειρηματικό περιβάλλον και
οι ΑΞΕ, το μέγεθος του κράτους και η διαφθορά που κατά την άποψή μας, συσχετίζονται
σε σημαντικό βαθμό και επηρεάζουν την ανάπτυξη στις ΗΠΑ, ώστε να κριθεί η
επάρκεια και η αποδοτικότητά τους.
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Η Μεθοδολογία, η κλίμακα, οι πηγές δεδομένων του κάθε δείκτη που θα
χρησιμοποιήσουμε, καθώς και σύντομες τρέχουσες επισκοπήσεις αυτών σε παγκόσμιο
(ή περιφερειακό) επίπεδο και για τις ΗΠΑ σε εθνικό (ή υπό-εθνικό) επίπεδο,
παρατίθενται παρακάτω ώστε να κατανοηθεί πως προέκυψαν τα αποτελέσματα που
αναλύονται στο τέταρτο μέρος της παρούσας εργασίας.
3.2 Ο «Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας», IEF»
Ο «Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας» (Index of Economic Freedom) είναι ένας
δείκτης ο οποίος δημιουργήθηκε το 1995 από το Heritage Foundation 8 και τη Wall
Street Journal9 για να παρέχει ένα μέτρο του βαθμού της οικονομικής ελευθερίας στις
χώρες του κόσμου. Εκδίδεται ετήσια και σκοπός του είναι να αποδείξει την στενή σχέση
που υπάρχει ανάμεσα στην οικονομική ελευθερία και την πρόοδο. Για το 2016 ο δείκτης
υπολογίστηκε για 186 χώρες από όλο τον κόσμο. (Miller and Kim, Index of Economic
Freedom Promoting Economic Opportunity and Prosperity 2016)
3.2.1 Μεθοδολογία του Δείκτη
Ο δείκτης εστιάζει σε τέσσερις (4) βασικούς τομείς, του οικονομικού
περιβάλλοντος πάνω στις οποίες ασκούν οι κυβερνήσεις τις πολιτικές ελέγχου. Αυτοί
οι τομείς είναι: το κράτος δικαίου, το κυβερνητικό μέγεθος, η ρυθμιστική
αποτελεσματικότητα και η ανοιχτή αγορά. Αυτοί οι τομείς με τη σειρά τους αποτελούνται
συνολικά από δέκα (10) πυλώνες, οι οποίοι υπολογίζονται από έναν αριθμό
μεταβλητών, και σταθμίζονται ισοδύναμα ώστε να προκύψει η συνολική βαθμολογία
της οικονομικής ελευθερίας για κάθε χώρα. Οι 4 τομείς και οι αντίστοιχοι 10 πυλώνες
παρουσιάζονται παρακάτω:
- Κράτος Δικαίου
Ελευθερία Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας

8
9

http://www.heritage.org
http://www.wsj.com/europe
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Αποτελεί μια ποιοτική αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το νομικό
πλαίσιο μιας χώρας επιτρέπει στα άτομα να συσσωρεύουν ιδιωτική περιουσία, το οποίο
εξασφαλίζεται από σαφείς νόμους που εφαρμόζονται αποτελεσματικά από την
κυβέρνηση. Μετρά το βαθμό στον οποίο οι νόμοι μιας χώρας προστατεύουν ιδιωτικά
δικαιώματα και το βαθμό στον οποίο αυτοί οι νόμοι τηρούνται. Εξετάζεται επίσης το
ενδεχόμενο η ιδιωτική περιουσία να απαλλοτριωθεί από το κράτος και αναλύει την
ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, την ύπαρξη διαφθοράς στον τομέα της
δικαιοσύνης, καθώς και την ικανότητα των ατόμων και των επιχειρήσεων να εκτελούν
τις συμβάσεις τους. Όσο πιο αποτελεσματική είναι η νομική προστασία της περιουσίας,
τόσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία μιας χώρας.
Ελευθερία από τη Διαφθορά
Η διαφθορά διαβρώνει την οικονομική ελευθερία με την εισαγωγή
ανασφάλειας και αβεβαιότητας στις οικονομικές σχέσεις. Επίσης, μειώνει την
οικονομική ζωτικότητα με την αύξηση του κόστους και τη μετατόπιση πόρων σε μη
παραγωγικές δραστηριότητες. Η βαθμολογία αυτού του υποπυλώνα προέρχεται από
τον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς (CPI).
- Κυβερνητικό Μέγεθος
Δημοσιονομική ελευθερία
Η δημοσιονομική ελευθερία είναι ένα σύνθετο μέτρο της επιβάρυνσης των
φόρων που αντανακλά τόσο τους οριακούς φορολογικούς συντελεστές όσο και το
συνολικό επίπεδο φορολογίας, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και έμμεσων
φόρων που επιβάλλονται από όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Η βαθμολογία του υποπυλώνα προέρχεται από τρεις ποσοτικές μεταβλητές:
• Τον ανώτατο οριακό συντελεστή φόρου για το ατομικό εισόδημα.
• Τον ανώτατο οριακό συντελεστή φόρου στα εισοδήματα των εταιρειών.
• Τη συνολική φορολογική επιβάρυνση ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Κάθε μία από αυτές τις μεταβλητές σταθμίζεται εξίσου με ένα τρίτο.
Δαπάνες Κυβέρνησης
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Ο υποπυλώνας των κρατικών δαπανών αποτυπώνει το επίπεδο των
δημοσίων

δαπανών

ως

ποσοστό

του

ΑΕΠ.

Οι

κρατικές

δαπάνες,

συμπεριλαμβανομένων αυτών που καταναλώνονται και αυτών που χρησιμοποιούνται
για μεταφορές λαμβάνονται υπόψιν για τη συνολική βαθμολογία του υποπυλώνα.
Βέβαια δεν υπάρχει καθορισμένο ιδανικό ποσοστό επί του ΑΕΠ και διαφέρει από χώρα
σε χώρα, αλλά έρευνες έχουν δείξει ότι οι κρατικές δαπάνες καθίστανται αναπόφευκτη
επιβάρυνση καθώς η κυβέρνηση μεγαλώνει σε έκταση και μέγεθος, το οποίο επιδρά
τόσο στην κατανομή των πόρων όσο και στην απώλεια της οικονομικής
αποτελεσματικότητας της χώρας.
- Ρυθμιστική Αποτελεσματικότητα
Επιχειρηματική ελευθερία
Η

επιχειρηματική

ελευθερία

είναι

ένα

συνολικός

δείκτης

της

αποτελεσματικότητας των κρατικών ρυθμίσεων της επιχείρησης. Η βαθμολογία
προέρχεται από μια σειρά από μετρήσεις της ευκολίας της έναρξης, της λειτουργίας,
και του κλεισίματος μιας επιχείρησης. Η βαθμολογία της επιχειρηματικής ελευθερίας
για κάθε χώρα είναι ένας αριθμός μεταξύ 0 και 100, με το 100 να υποδεικνύει ένα πιο
ελεύθερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η βαθμολογία βασίζεται σε 10 μεταβλητές, κάθε
μια από τις οποίες έχει την ίδια βαρύτητα, και χρησιμοποιεί δεδομένα από την έκθεση
Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Εργασιακή Ελευθερία
Η εργασιακή ελευθερία αποτελεί ένα ποσοτικό μέτρο που κρίνει τις
διάφορες πτυχές του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς εργασίας της
χώρας, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών σχετικά με τον κατώτατο μισθό, τους
νόμους που αναστέλλουν τις απολύσεις, τις απαιτήσεις αποχώρησης, και τους
ρυθμιστικούς περιορισμούς στις προσλήψεις και στις ώρες εργασίας.
Νομισματική Ελευθερία
Ο υποπυλώνας της νομισματικής ελευθερίας συνδυάζει ένα μέτρο της
σταθερότητας των τιμών μαζί με την αξιολόγηση του ελέγχου των τιμών. Τόσο ο
πληθωρισμός όσο και ο έλεγχος τιμών στρεβλώνουν τις δραστηριότητες της αγοράς. Η

30

Οικονομική Ελευθερία και Ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής®

σταθερότητα των τιμών χωρίς μικροοικονομική παρέμβαση είναι η ιδανική κατάσταση
για την ελεύθερη αγορά.
- «Ανοικτότητα» Αγοράς
Ελευθερία Εμπορίου
Η ελευθερία του εμπορίου είναι ένα σύνθετο μέτρο της έκτασης των
δασμολογικών και των μη δασμολογικών φραγμών που επηρεάζουν τις εισαγωγές και
τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Η βαθμολογία αυτού του υποπυλώνα βασίζεται
σε δύο μεταβλητές:
 Στο μέσο εμπορικά σταθμισμένο συντελεστή δασμού.
 Στους μη δασμολογικούς φραγμούς.
Διαφορετικές

εισαγωγές

που

εισέρχονται

σε

μια

χώρα

συχνά

αντιμετωπίζουν διαφορετικούς δασμούς. Ο σταθμισμένος μέσος όρος των δασμών
χρησιμοποιεί βάρη για κάθε τιμολόγιο με βάση το μερίδιο των εισαγωγών για κάθε
αγαθό.
Επενδυτική Ελευθερία
Σε μια οικονομικά ελεύθερη χώρα, δεν θα υπάρχουν περιορισμοί σχετικά
με τη ροή των επενδύσεων κεφαλαίου. Τα άτομα και οι επιχειρήσεις θα έχουν τη
δυνατότητα μεταφοράς των πόρων τους από και προς συγκεκριμένες δραστηριότητες,
τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και εκτός συνόρων, χωρίς περιορισμούς. Μια τέτοια
ιδανική χώρα θα λάμβανε ένα σκορ 100 στον υποπυλώνα της επενδυτικής ελευθερίας.
Οικονομική ελευθερία
Η οικονομική ελευθερία είναι ένας δείκτης της τραπεζικής απόδοσης,
καθώς και ένα μέτρο της ανεξαρτησίας από τον κυβερνητικό έλεγχο και της
παρέμβασης στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Η κρατική ιδιοκτησία των τραπεζών και των
άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι αγορές
κεφαλαίων μειώνει τον ανταγωνισμό και γενικά μειώνει το επίπεδο πιστοληπτικής
πρόσβασης. Ο υποπυλώνας της δημοσιονομικής ελευθερίας αποτελείται από πέντε
μεταβλητές οι οποίες μετρούν την εύκολη και αποτελεσματική πρόσβαση σε
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χρηματοδοτικές ευκαιρίες, των πολιτών και των επιχειρήσεων στην οικονομία. (Index
of Economic Freedom Methodology 2016)
3.2.2 Κλίμακα Μέτρησης και Πηγές Δεδομένων
Ο τελικός δείκτης υπολογίζεται ως ο απλός μέσος όρος των 10 πυλώνων
ώστε η τελική βαθμολογία να είναι αμερόληπτη προς κάθε πυλώνα ή κατεύθυνση
πολιτικής. Κάθε ένας από τους 10 πυλώνες βαθμολογείται χρησιμοποιώντας μια
κλίμακα από 0-100 όπου το 100 αντιπροσωπεύει τη μέγιστη ελευθερία και το 0 την
ελάχιστη. Ένα σκορ της τάξεως του 100, σηματοδοτεί ένα οικονομικό περιβάλλον ή
σύνολο πολιτικών που είναι ευνοϊκότερο για την οικονομική ελευθερία. Στην έκθεση
που δημοσιεύεται για την οικονομική ελευθερία, εκτός από το σκορ που λαμβάνει κάθε
μια από τις 186 χώρες στον τελικό δείκτη, παρουσιάζεται και η θέση που καταλαμβάνει
βάσει αυτού ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες. (Beach και Kane 2008)
Οι

οικονομίες των χωρών ανάλογα με την συνολική βαθμολογία τους

χαρακτηρίζονται ως εξής : 50–59.9 «Κυρίως Ανελεύθερες», 60–69.9 «Μέτρια
Ελεύθερες», 70–79.9 «Κυρίως Ελεύθερες» και από 80–100 «Ελεύθερες».
Ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας βασίζεται σε δεδομένα από πολλές
διεθνώς αναγνωρισμένες πηγές (Economist Intelligence Unit10, Παγκόσμια Τράπεζα,
Eurostat 11 , ΔΝΤ, ΟΟΣΑ κ.α.) πάνω στις οποίες βασίζονται οι αναλυτές για να
βαθμολογήσουν τους 10 πυλώνες από το 0-100. Για τη βαθμολόγηση των πυλώνων
χρησιμοποιούνται επίσης δικαιολογητικά και πληροφορίες από διάφορες κυβερνητικές
υπηρεσίες και sites στο Διαδίκτυο, ρεπορτάζ και άρθρα σε περιοδικά, και επίσημες
απαντήσεις σε έρευνες. Όλες οι στατιστικές και άλλες πληροφορίες που λαμβάνονται
από κυβερνητικές πηγές επαληθεύονται από διεθνώς αναγνωρισμένες πηγές. (Index
of Economic Freedom Major Works Cited 2016)

10
11

http://www.eiu.com/home.aspx
http://ec.europa.eu/eurostat
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3.2.3

Σύντομη παγκόσμια επισκόπηση του Δείκτη ΙEF 2016

Η κατάταξη των χωρών στο Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας (IEF) βασίζεται
σε αξιολογήσεις των οικονομικών συνθηκών και των πολιτικών εξελίξεων για τη χρονική
περίοδο από την 1η Ιουλίου 2014 έως και στις 30 Ιουνίου 2015. Σε αυτό το χρονικό
διάστημα, πολλές χώρες έπρεπε να ασχοληθούν με δύσκολα πολιτικά ζητήματα και
ζητήματα ασφάλειας, ενώ παράλληλα η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να
αναρρώνει από την εκτεταμένη οικονομική κρίση και ύφεση.
Σύμφωνα με τους συγγραφείς του δείκτη, είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι, παρά
τις προκλήσεις αυτές, η παγκόσμια οικονομική ελευθερία συνέχισε να βελτιώνεται.
Συνοπτικά αναφέρουμε τα ευρήματα του δείκτη 2016 παρακάτω:
- Η οικονομική ελευθερία βελτιώθηκε σε όλο τον κόσμο για τέταρτη συνεχή χρονιά.
- Ο παγκόσμιος μέσος όρος (μ.ο.) βαθμολογίας είναι 60,7, η υψηλότερη
βαθμολογία που έχει καταγραφεί ποτέ στην 22χρονη ιστορία του δείκτη.
- Ο παγκόσμιος μ.ο. είναι τώρα περισσότερο από τρεις (3) μονάδες υψηλότερα
από ό, τι στην πρώτη έκδοση του δείκτη στο 1995.
- Συνολικά οι χώρες έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις τους στους πέντε από τους
δέκα πυλώνες των οικονομικών ελευθεριών τους.
- Ο πυλώνας της επενδυτικής ελευθερίας βελτιώθηκε κατά μία μονάδα μ.ο, ενώ οι
εκτιμήσεις για τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών και την ελευθερία από τη διαφθορά
ήταν υψηλότερες κατά 0,8 και 0,7 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα. Όσο αφορά τη
νομισματική ελευθερία και την ελευθερία του εμπορίου καταγράφηκε επίσης
μικρή βελτίωση.
- Ο μ.ο. της συνολικής βαθμολογίας της ελευθερίας της εργασίας υποχώρησε
κατά 1,6 μονάδες, αντανακλώντας έτσι τις στάσιμες συνθήκες εργασίας παγκοσμίως
καταδεικνύοντας ως επιτακτική την ανάγκη

ενίσχυσης της ευελιξίας των αγορών

εργασίας σε πολλές χώρες. Ο μ.ο. της βαθμολογίας του πυλώνα της ελευθερίας των
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας επίσης μειώθηκε ελαφρώς, ενώ καμία αλλαγή δεν
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καταγράφηκε στη δημοσιονομική ελευθερία, στην ελευθερία των επιχειρήσεων και στην
οικονομική ελευθερία.
- Σύμφωνα με τις βαθμολογίες των 178 οικονομιών των χωρών για το 2016 η
κατάταξη διαμορφώθηκε όπως ακολούθως :
- Πέντε (5) (Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία και Αυστραλία)
χαρακτηρίζονται ως «ελεύθερες» με βαθμολογίες άνω του 80.
- Τριάντα τρείς (33), με βαθμολογίες μεταξύ 70 και 80, θεωρούνται «κυρίως
ελεύθερες»12.
- Οι περισσότερες χώρες (116) βαθμολογούνται από 50 έως 70 όπου, οι 54
χαρακτηρίζονται ως «μέτρια ελεύθερες» (σκορ 60-70), και 62 είναι «κυρίως μη
ελεύθερες» (σκορ 50-60). Τέλος, είκοσι τέσσερις (24) χώρες έχουν οικονομίες που
χαρακτηρίζονται ως

«καταπιεσμένες»

με βαθμολογίες κάτω από 50. Οι ποιο

σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές και ανακατατάξεις που σημειώθηκαν για το δείκτη του
2016 αναφέρονται παρακάτω:
- Το Ηνωμένο Βασίλειο αντικατέστησε το Μαυρίκιο στη 10 η θέση ως πιο
«ελεύθερη» οικονομία, έτσι το top ten των δέκα (10) πιο «ελεύθερων» οικονομιών του
κόσμου σήμερα αποτελείται από, τέσσερις (4) οικονομίες της Ασίας-Ειρηνικού (Χονγκ
Κονγκ, τη Σιγκαπούρη, τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία), τέσσερις (4) ευρωπαϊκές
οικονομίες (Ελβετία, Ιρλανδία, Εσθονία και το Ηνωμένο Βασίλειο) , μία οικονομία της
Βόρειας Αμερικής (Καναδάς) και μία της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής / Καραϊβικής
(Χιλή).
- Ενενήντα επτά (97) χώρες, η πλειοψηφία των οποίων είναι λιγότερο
αναπτυγμένες, απέκτησαν μεγαλύτερη οικονομική ελευθερία από το προηγούμενο
έτος. Τριάντα δύο (32) χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βιρμανίας, της Γερμανίας,
της Ινδίας, του Ισραήλ, της Λιθουανίας, τις Φιλιππίνες, της Πολωνίας και του Βιετνάμ,
πέτυχαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στην οικονομική ελευθερία τους στο

Στις ανωτέρω δύο κατηγορίες των οικονομιών προστέθηκαν φέτος η Μποτσουάνα, οι Μπαχάμες και η
Λετονία
12
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συγκεκριμένο Δείκτη διαχρονικά. Επιπρόσθετα, οι δώδεκα (12) από αυτές τις 32 χώρες,
μεταξύ των οποίων η Αγκόλα, το Πράσινο Ακρωτήριο, η Σιέρα Λεόνε και το Τόγκο,
προέρχονται από την υποσαχάρια Αφρική.
- Oκτώ (8) χώρες βελτίωσαν σημαντικά τη θέση τους στη διεθνή κατάταξη της
οικονομικής ελευθερίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Λετονία κατατάχθηκε στις «κυρίως
ελεύθερες» οικονομίες για πρώτη φορά, ενώ η Μποτσουάνα και οι Μπαχάμες
ανέκτησαν τη θέση τους ως «κυρίως ελεύθερες» ξανά . Δύο (2) χώρες της Αφρικής, η
Ακτή του Ελεφαντοστού και οι Σεϋχέλλες, έχουν βελτιώσει τη θέση τους ως «μέτρια
ελεύθερες» και τρεις (3) χώρες (Αλγερία, Λεσότο και Μικρονησία) έχουν μετακινηθεί
από την κατηγορία των «καταπιεσμένων», στην κατηγορία των «κυρίως μη ελεύθερων»
οικονομιών.
- Επιπρόσθετα, μείωση της οικονομικής ελευθερίας σημειώθηκε σε εβδομήντα
τέσσερις (74) χώρες, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται δεκαεννέα (19)
ανεπτυγμένες οικονομίες, όπως των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Σουηδίας και έξι (6)
οικονομίες δεν έχουν καμία αλλαγή.
Επίσης σύμφωνα με τις μετρήσεις του δείκτη, ο μέσος όρος των βαθμολογιών,
μεταξύ των έξι περιφερειών - περιοχών ποικίλλουν ευρέως. Συγκεκριμένα, η Βόρεια
Αμερική και η Ευρώπη με 72,9 και 66,9 αντίστοιχα, συνεχίζουν να

έχουν τους

υψηλότερους μ.ο. παγκοσμίως. Επίσης, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική και πολιτική
αναταραχή σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, η εν λόγω
περιοχή (στο σύνολό της) εξακολουθεί να επιτυγχάνει μ.ο. λίγο πάνω από 60, κυρίως
λόγω της υψηλής βαθμολογίας στο Μπαχρέιν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο
Κατάρ. Η παραπάνω περιοχή ενισχύεται και από τη βελτίωση στη βαθμολογία του
Ισραήλ, της Αιγύπτου και του Μαρόκου. Όσο αφορά τις περιοχές της Νότιας και
Κεντρικής Αμερικής/Καραϊβικής, της Ασίας-Ειρηνικού και της υποσαχάριας Αφρικής ο
μ.ο. εξακολουθεί να είναι κάτω από 60 (δηλαδή από οριακά «μέτρια ελεύθερες» έως
«καταπιεσμένες» οικονομίες).
Παρατηρείται επίσης ότι, η Βόρεια Αμερική και η Ευρώπη είναι οι μόνες δύο
περιοχές, που παρότι κατέχουν τους υψηλότερους μέσους όρους παγκοσμίως, για το

35

Οικονομική Ελευθερία και Ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής®

δείκτη του 2016 σημείωσαν μείωση κατά 1 και 0,1 μονάδα αντίστοιχα. Αντίθετα, στην
περιοχή της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής/Καραϊβικής δεν υπήρξε διαφοροποίηση με
τις βαθμολογίες του δείκτη 2015. Ενώ καταγράφηκε μια βελτίωση της βαθμολογίας στις
περιοχές της Μέσης Ανατολής/Βόρειας Αφρικής. Επιπρόσθετα, η οικονομική ελευθερία
στην υποσαχάρια Αφρική και στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού συνέχισε την ανοδική
τάση της, καταγράφοντας αύξηση 0,6 και 0,2 μονάδες αντίστοιχα στο δείκτη 2016 .
Σύμφωνα με πολλές πρόσφατες μελέτες (όπως αναφέραμε και στο δεύτερο μέρος
της εργασίας) αποδεικνύεται ότι, παρά τα διαφορετικά επίπεδα οικονομικής ελευθερίας
σε όλες τις περιφέρειες, η θεμελιώδης σχέση μεταξύ οικονομικής ελευθερίας και της
ευημερίας ισχύει σε όλο τον κόσμο. Ανεξάρτητα από την περιοχή, το κατά κεφαλήν
εισόδημα είναι σταθερά υψηλότερo στις χώρες που η οικονομίες τους χαρακτηρίζονται
ως

«κυρίως

ελεύθερες». Ο λόγος για αυτό είναι σαφής: Οι κυβερνήσεις που

ακολουθούν οικονομική πολιτική υπέρ της αύξησης της οικονομικής ελευθερίας
παρέχουν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για την καινοτομία-πειραματισμό, την πρόοδο,
την επιχειρηματικότητα, την αύξηση της απασχόλησης, τις επενδύσεις κ.α. με τελικό
στόχο την κοινωνική και οικονομική ευημερία και ανάπτυξη.
3.2.4 Σύντομη επισκόπηση του Δείκτη ΙEF 2016 στις ΗΠΑ
Από τα παραπάνω αποτελέσματα του δείκτη σε παγκόσμιο επίπεδο
παρατηρούμε ότι, η Β. Αμερική και η Ευρώπη είχαν μείωση της βαθμολογίας τους και
πτώση της θέσης τους στην παγκόσμια κατάταξη. Κάποια τρέχοντα στοιχεία για τις
ΗΠΑ

είναι ότι, έχει πληθυσμό 319 εκατ. Κατοίκους, έχει ΑΕΠ 17,4τρις.$ (per

capita:54,597$), ρυθμό ανάπτυξης τελευταίας 5ετίας 2,,2% (του ΑΕΠ), ανεργία 6,2%,
πληθωρισμό 1,6%, εισερχόμενες ΑΞΕ 92,4 δις.$ και δημόσιο χρέος 104,8 του ΑΕΠ της.
Όσο αφορά τώρα τα αποτελέσματα του δείκτη, βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να
«χάνουν» οικονομική ελευθερία, αφού η βαθμολογία της είναι πτωτική για έβδομη
συνεχόμενη χρονιά και φέτος κατάγραψε την χειρότερη βαθμολογία από την ίδρυση
του συγκεκριμένου δείκτη (1995). Έτσι για το δείκτη ΙΕF 2016 οι ΗΠΑ καταγράφουν
σκορ 75,4 (μείωση κατά 0,8 από το 2015) κατατάσσεται στην 11η θέση στην παγκόσμια
κατάταξη. Ενώ είναι 2η στην περιφέρεια της Β. Αμερικής. Έτσι, παραμένει στην
κατάταξη στις «κυρίως ελεύθερες» οικονομίες, όπου έπεσε το 2010 από την κατηγορία
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των «ελεύθερων» οικονομιών. Οι βαθμολογίες των ΗΠΑ ανά πυλώνα της οικονομικής
ελευθερίας καταγράφεται όπως παρακάτω:
-

Κράτος δικαίου
Δικαιώματα ιδιοκτησίας 80 (20η παγκοσμίως, καμία διαφορά από 2015)
Ελευθερία από τη διαφθορά 74 (17η παγκοσμίως, +1 από 2015)

-

Μέγεθος κυβέρνησης
Δημοσιονομική ελευθερία 65,6 (154η παγκοσμίως, -0,6 από 2015)
Έξοδα κυβέρνησης 54,7 (131η παγκοσμίως, +2,9 από 2015)

-

Ρυθμιστική αποτελεσματικότητα
Ελευθερία επιχειρήσεων 84,7 (18η παγκοσμίως, -4,1 από 2015)
Ελευθερία εργασίας 91,4 (1η παγκοσμίως, -7,1 από 2015)
Νομισματική ελευθερία 77 (96η παγκοσμίως, +0,4 από 2015)

-

«Ανοικτότητα» αγορών
Ελευθερία εμπορίου 87 (40η παγκοσμίως, καμία διαφορά από 2015)
Ελευθερία επενδύσεων 70 (50η παγκοσμίως, καμία διαφορά από 2015)
Οικονομική (χρηματοπιστωτική) ελευθερία 70 (19η παγκοσμίως, καμία

διαφορά από 2015
3.3 Ο Δείκτης «Οικονομική Ελευθερία του Κόσμου, EFW)»
Το Ινστιτούτο Fraser με έδρα στον Καναδά επίσης, εκδίδει από το 1996 ετήσια
μελέτη για το δείκτη «Οικονομική Ελευθερία του Κόσμου, EFW» (Economic Freedom
of the World)13, σε συνεργασία με ένα Δίκτυο Οικονομικής Ελευθερίας σε παγκόσμια
κλίμακα.

13

James Gwartney, Robert Lawson, and Joshua Hall, Economic Freedom of the World: 2016 Annual Report
Publisher: Fraser Institute Date of publication: 2016
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3.3.1 Μεθοδολογία του Δείκτη14
Ο δείκτης βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα στοιχεία και προσμετρά το
βαθμό οικονομικής ελευθερίας αναλύοντας τις πολιτικές και τους θεσμούς 159 χωρών
παγκοσμίως. Ο δείκτης κατατάσσει τις χώρες σύμφωνα με τις επιδόσεις τους σε πέντε
(5) πυλώνες: [1]Το μέγεθος του κράτους, [2]το κράτος δικαίου και την προστασία της
ιδιοκτησίας, [3]την πρόσβαση σε ισχυρό νόμισμα, [4]την ελευθερία στο διεθνές εμπόριο,
και [5]το ρυθμιστικό περιβάλλον στην τραπεζική πίστη, τα εργασιακά και την
επιχειρηματικότητα. Συνολικά μετράει σαράντα δύο μεταβλητές (42) σε είκοσι τέσσερις
(24) υπό-τομείς των πέντε πυλώνων. Σε κάθε τομέα υπολογίζεται ο μέσος όρος και ο
συνολικός μέσος όρος από τους πυλώνες υπολογίζει την τελική βαθμολογία της
οικονομίας κάθε χώρας. Ο δείκτης μετρά την συνολική ελευθερία των 159 χωρών που
συμμετέχουν και δεν υπολογίζει κάποιο υπό-εθνικό (πολιτειακό)

δείκτη σε

ομοσπονδιακές χώρες, όπως οι ΗΠΑ.
3.3.2 Κλίμακα Μέτρησης και Πηγές Δεδομένων
Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 0-10, όπου το 10 αντιστοιχεί στην μέγιστη
βαθμολογία και το πρώτο τεταρτημόριο των «κυρίως ελεύθερων» οικονομιών. Οι
χώρες ανάλογα με τη βαθμολογία τους κατατάσσονται σε ένα από τα τέσσερα
τεταρτημόρια

της

οικονομικής

ελευθερίας

του

δείκτη

EFW

(πρώτο

τεταρτημόριο/Quartile: «Μost Free», το 2ο , 3ο και το τέταρτο τεταρτημόριο είναι των
«Least Free» οικονομιών). Για την ετήσια έκδοση του δείκτη το ινστιτούτο Fraser
συνεργάζεται με ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα άλλων χωρών, που προωθούν
την οικονομική ελευθερία στον κόσμο, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε περισσότερες
από 100 χώρες. Τα υπολογιζόμενα δεδομένα προέρχονται διεθνώς αναγνωρισμένες
και αξιόπιστες πηγές όπως οι έρευνες-μελέτες και τα συνεργαζόμενα ερευνητικά,
εκπαιδευτικά κέντρα και ινστιτούτα όπως η World Bank, Doing Business, World

14

www.fraserinstitute.org
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Economic Forum, Global Competitiveness Report, United Nations National Accounts,
PricewaterhouseCoopers κ.α.15
3.3.3 Σύντομη Παγκόσμια Επισκόπηση του Δείκτη EFW 201616
O παγκόσμιος μ.ο. της οικονομική ελευθερίας σύμφωνα με τον δείκτη EFW,
στις αναπτυγμένες χώρες αυξήθηκε από 6,9 το 1985 στο 7,7 το 2014. Ενώ, ο
παγκόσμιος μ.ο. στις αναπτυσσόμενες χώρες αυξήθηκε από 5,0 το 1985 στο 6,7 το
2014.
Σύμφωνα με τον εν λόγω δείκτη 2016 (στοιχεία από το δημοσιονομικό έτος
2014) το Χόνγκ – Κόνγκ βρίσκεται ξανά στην κορυφή του δείκτη, ενώ την πρώτη δεκάδα
συμπληρώνουν κατά σειρά η Σιγκαπούρη, η Νέα Ζηλανδία, η Ελβετία, ο Καναδάς, η
Γεωργία, η Ιρλανδία, ο Μαυρίκιος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την Αυστραλία
και το Ηνωμένο Βασίλειο να ισοβαθμούν στη 10η θέση
Οι δέκα χώρες με τη χαμηλότερη επίδοση στο δείκτη είναι το Ιράν, η Αλγερία,
το Τσαντ, η Γουινέα, η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, η Αργεντινή, το Κόνγκο, η
Λιβύη και η Βενεζουέλα. Κάποια απολυταρχικά καθεστώτα, όπως η Β. Κορέα και η
Κούβα, δεν συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη λόγω έλλειψης αξιόπιστων στοιχείων.
Άλλες αξιοσημείωτες κατατάξεις είναι της Γερμανίας στην 30η θέση, της Ιαπωνίας στην
40η, της Γαλλίας στην 57η, της Ρωσίας στην 102η, της Ινδίας στην 112η, της Κίνας
στην 113η, και της Βραζιλίας στην 124η.

15

International Institute for Strategic Studies, The Military Balance; War Resisters International, World Survey of
Conscription and Conscientious Objection to Military Service, World Development Indicators; International
Monetary Fund, International Financial Statistics, Bank Regulation and Supervision Survey; James R. Barth,
Gerard Caprio, and Ross Levine (2006). Rethinking Bank Regulation: Till Angels Govern. Cambridge University
Press, Robert Lawson and Jayme Lemke (2012). Travel Visas. Public Choice 154, 1-2: 17–36; authors’
calculations, International Monetary Fund, Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions,
e MRI Bankers’ Guide to Foreign Currency, World Trade Organization, World Tariff Profiles, International
Monetary Fund, Government Finance Statistics Yearbook; International Monetary Fund, International Financial
Statistics, World Development Indicators; International Monetary Fund, International Financial Statistics; United
Nations
National
Accounts,
PricewaterhouseCoopers,
Worldwide
Tax
Summaries
Online;
PricewaterhouseCoopers, Individual Taxes: A Worldwide Summary.(βλ. Economic Freedom of the World, Annual
Report 2016, Fraser Institute)
16

ΕFW 2016 Ετήσια Έκθεση, James Gwartney, Robert Lawson, και Joshua Hall
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Ο δείκτης στην ετήσια έκθεσή του, αναφέρει στατιστικά και οικονομετρικά
δεδομένα για τη θετική συσχέτιση της οικονομικής ελευθερίας με άλλους δείκτες
ευημερία 17 όπως, το (πραγματικό) κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΙΑΔ) των πολιτών των
χωρών, το προσδόκιμο όριο ζωής και με άλλες πολιτικές και ατομικές ελευθερίες.18
3.3.4 Σύντομη επισκόπηση του Δείκτη EFW 2016 στις ΗΠΑ
Σύμφωνα με το δείκτη EFW, οι ΗΠΑ κατατάσσονται στην 16η θέση, με
σταθερή πτώση στην οικονομική της ελευθερία από τη βαθμολογία (8,65) το 2000 (που
ήταν στη 10η θέση) στο (7,75) το 2014 (ετήσια έκθεση του 2016). Αναλυτικότερα, από
το 2000 έως το 2014 διαπιστώνουμε ότι, η βαθμολογία του πυλώνα «μέγεθος του
κράτους» μειώθηκε από (7,03) σε (6,41), το «κράτος δικαίου/νομικό σύστημα και
δικαιώματα ιδιοκτησίας» μειώθηκε από (9,23) σε (7,10), η «πρόσβαση σε υγιές
χρήμα/ισχυρό νόμισμα» μειώθηκε από (9,78) σε (9,42), η «ελευθερία του διεθνούς
εμπορίου» μειώθηκε από (8,78) σε (7,56) και η «ρυθμιστική αποτελεσματικότητα»
μειώθηκε από (8,43) σε (8,28). Εν κατακλείδι, παρατηρούμαι πτωτική τάση στο σύνολο
των βαθμολογιών σε όλους τους πυλώνες, αλλά η μεγαλύτερη αριθμητικά πτώση είναι
στο «κράτος δικαίου και στα δικαιώματα ιδιοκτησίας», στο «Μέγεθος του κράτους και
στην «ελευθερία του διεθνούς εμπορίου».
3.4 Ο Δείκτης «Οικονομικής Ελευθερίας Βόρειας Αμερικής (EFNA)»
Ο δείκτης EFNA (Economic Freedom of North America) προέρχεται από το
Καναδικό ινστιτούτο Fraser και είναι μέρος των μελετών που πραγματοποιείται σε
παγκόσμιο επίπεδο για τη μέτρηση της οικονομικής ελευθερίας. Ο δείκτης ανήκει στον
τομέα των μελετών του Ινστιτούτου που ασχολείται με τις μετρήσεις, σε περιφερειακό

Οι χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στην οικονομική ελευθερία έχουν και καλύτερες επιδόσεις στους δείκτες της
ευημερίας .Στο πρώτο τεταρτημόριο της οικονομικής ελευθερίας, οι πολίτες των χωρών αυτών, είχαν ένα ΑΕΠ
κατά κεφαλή, κατά μ.ο. των $ 41.228 το 2014, σε σύγκριση με $ 5.471 το ΑΕΠ των πολιτών από χώρες στο
τελευταίο τεταρτημόριο (2011 US $). Tο μέσο εισόδημα του φτωχότερου 10% του πληθυσμού των οικονομικά
ποιο ελεύθερων χωρών, ήταν $ 11.283, σε σύγκριση με $ 1,080 στο αντίστοιχο 10% των οικονομικά ανελεύθερων
οικονομιών, το 2014 (PPP 2011 US $). Αντίστοιχα, το προσδόκιμο ζωής είναι 80,4 χρόνια στις οικονομικά
ελεύθερες χώρες, σε σύγκριση με τα 64,0 χρόνια των χωρών στο κάτω τεταρτημόριο.
17

18

htt://www.freetheworld.com
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(Regional) και «υπο-εθνικό» (Sub-national) επίπεδο της «περιφέρειας» Βορείου
Αμερικής. Είναι ουσιαστικά δείκτης συνέχεια του EFW. Η ειδοποιός διαφορά του δείκτη
είναι ότι, μετράει την οικονομική ελευθερία τόσο σε περιφερειακό επίπεδο Β. Αμερικής
(50 πολιτείες των ΗΠΑ, 32 πολιτείες του Μεξικού και 10 καναδικές επαρχίες) όσο και
σε υπο-εθνικό/κρατικό/τοπικό επίπεδο στις επιμέρους πολιτείες των ΗΠΑ, του Καναδά
και του Μεξικού. Η χρήση του δείκτη είναι ευρέως διαδεδομένη παγκοσμίως και
χρησιμοποιήθηκε ως πηγή δεδομένων

έως τώρα, σε πολλά άρθρα-μελέτες (σε

περιφερειακό και υπό-εθνικό επίπεδο) που διεξήχθησαν από ανεξάρτητους ερευνητές.
Για την έκδοση της ετήσιας έκδοσης του δείκτη εργάζονται περισσότερο από 60
μελετητές μεταξύ των οποίων τρεις νομπελίστες19.
3.4.1 Μεθοδολογία του Δείκτη20
Η ποιο πρόσφατη έκθεση του δείκτη είναι του 2015 21 (που εμπεριέχει
δεδομένα και στοιχεία

του δημοσιονομικού έτους 2013) είναι

η 11η έκδοση της

έκθεσης και μετρά το πόσο οι επιμέρους πολιτικές των κρατών (των ΗΠΑ, του Καναδά
και του Μεξικού), είναι υποστηρικτικές για την οικονομική ελευθερία και το βαθμό που
οι πολίτες τους, μπορούν να συμμετέχουν στην οικονομική ζωή χωρίς αδικαιολόγητους
περιορισμούς.
Για τον υπό-εθνικό δείκτη, η οικονομική ελευθερία βαθμολογείται μέσα από
10 μεταβλητές για κάθε ένα από τα 50 κράτη των ΗΠΑ (αντίστοιχα στον Καναδά και
κάποια έτη στο Μεξικό) σε τρεις τομείς:[1]Έξοδα του Κράτους, [2]Φόροι και
[3]Ρυθμιστική αποτελεσματικότητα & Ελευθερία της εργασίας. Ο δείκτης του συνολικού
ομοσπονδιακού επιπέδου διακυβέρνησης, έχει επιπλέον τρείς τομείς που αντλεί και
μετρά στοιχεία. Αυτά είναι, το [4]κράτος δικαίου &και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, την
[5]πρόσβαση σε «υγειές» χρήμα (ισχυρό νόμισμα) και την [6]ελευθερία του διεθνούς

19

http:// www.freetheworld.com

Dean Stansel, José Torra, and Fred McMahon, with Milagros Palacios, Economic Freedom of North America
2015, Economic Freedom of North America 2015, Fraser Institute
20

21

http://www.freetheworld.com/efna.html
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εμπορίου. Όλες οι επιμέρους προσθήκες μετρήσιμων υπό-τομέων (Πίνακας 3-1)
συμβάλουν στην αντικειμενικότερη μέτρηση του επιπέδου της οικονομικής ελευθερίας.
Πίνακας 3-1

Πηγή: Δείκτης «Economic Freedom of North America»/ Ινστιτούτο Fraser & επεξεργασία
από τον συγγραφέα

3.4.2 Κλίμακα μέτρησης και Πηγές Δεδομένων
Για την μέτρηση του δείκτη, οι συγγραφείς παίρνουν δεδομένα κυρίως από
τις επίσημες κυβερνητικές πηγές της κάθε χώρας/κράτους και από τα επιμέρους
υπουργεία των αυτών σε όλα τα επίπεδα κυβέρνησης22. Μετά το 2012 εισήχθησαν

22

Division of External Affairs, Wage and Hour Division, Employment Standards Administration, US Department
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νέες «ρυθμιστικές» μεταβλητές στον υπό-εθνικό δείκτη της κάθε χώρας (της
περιφέρειας) διότι, υπήρχαν μεγάλες διαφορές στη βαθμολογία σε ορισμένους τομείς
του συνολικού δείκτη, που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, λόγω μεγάλης
διαφοροποίησης ως προς τους κανονισμούς και ρυθμίσεις διάφορων θεμάτων (όπως
της αγοράς εργασίας ή των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας)

μεταξύ των επαρχιών και

πολιτειών. Αυτός είναι και ο λόγος που ακόμη παρατηρούνται μεγάλες «αριθμητικές»
διαφορές στη βαθμολογία των υπό-εθνικών δεικτών μεταξύ των τριών χωρών της
περιφέρειας.
Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 0-10, όπου το 10 αντιστοιχεί στην μέγιστη
βαθμολογία και το πρώτο τεταρτημόριο των «ελεύθερων» οικονομιών. Οι χώρες
ανάλογα με τη βαθμολογία τους κατατάσσονται σε ένα από τα τέσσερα τεταρτημόρια
της οικονομικής ελευθερίας του δείκτη EFW (πρώτο τεταρτημόριο/Quartile: «Μost
Free», το 2ο , 3ο και το τέταρτο τεταρτημόριο είναι των «Least Free» οικονομιών).
3.4.3 Σύντομη Περιφερειακή (Β. Αμερικής) Επισκόπηση του Δείκτη EFNA
2015 23
Η σειρά κατάταξης των κρατών στο δείκτη είναι σε περιφερειακό επίπεδο
(μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελέτες-συγκρίσεις μεταξύ των χωρών της Β. Αμερικής)
και σε υπό-εθνικό επίπεδο όπως προαναφέραμε, λόγω της φύσης και τους σκοπούς
της δημιουργίας του εν λόγω δείκτη.
Έτσι, σε περιφερειακό επίπεδο Β. Αμερικής κατά μέσο όρο, οι καναδικές
επαρχίες (7,65) το 2013 (δείκτης EFNA/2015) είχαν υψηλότερο επίπεδο οικονομικής
ελευθερίας κατά 0,6 μονάδες, από τις πολιτείες των ΗΠΑ (7,59). Βέβαια, αυτό δεν

of Labor, US Census Bureau (2014), Annual Survey of State and Local Government Finances and Census of
Governments (1981–2012), Tax Foundation (Washington, DC). U.S. Federal Individual Income Tax Rates History,
1862–2013, US Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Special request from US Census Bureau,
Governments Division, Federal Programs Branch (February 2, 2005) • Special request from US Census Bureau,
Governments Division (December 14, 2007) • US Census Bureau (2014). Annual Survey of State and Local
Government Finances and Census of Governments (1981–2012)
Dean Stansel, José Torra, and Fred McMahon, with Milagos Palacios (2015). Economic Freedom of North
America 2015. Fraser Institute
23
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σημαίνει ότι οι καναδικές επαρχίες αυξάνουν την οικονομική τους ελευθερία, αλλά
μάλλον ότι, η οικονομική τους ελευθερία μειώνεται πιο αργά από ό, τι των πολιτειών
των ΗΠΑ.
Για το δείκτη όλων των κυβερνήσεων, στις επαρχίες του Καναδά ο μ. ο.
μειώθηκε από (7,73) το 2003 στο (7,65) το 2013, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες στην
ίδια περίοδο η οικονομική ελευθερία μειώθηκε από (8,24) στο (7,59).
Σε σχετική σύγκριση των υπό-εθνικών δεικτών της Β. Αμερικής,
παρατηρούμαι ότι, στην 1η και 2η θέση είναι οι (καναδικές επαρχίες) Αλμπέρτα και
Βρετανική Κολομβία με βαθμολογίες (8,4) και (7,9) αντίστοιχα, ενώ στη 3η θέση
ισοβαθμούν η (καναδική επαρχία) Saskatchewan και η (πολιτεία των ΗΠΑ) New
Hampshire με βαθμολογία (7,8 ενώ έπειτα ακολουθούν 11 πολιτείες των ΗΠΑ που
ισοβαθμούν με βαθμολογία (7,7) .
3.4.4 Σύντομη Επισκόπηση του Δείκτη EFNA 2015 στις Πολιτείες των ΗΠΑ
Επισημαίνεται ότι, δεν υπάρχει αριθμητική συσχέτιση των βαθμολογιών
ανάμεσα στο συνολικό δείκτη όλων των χωρών της περιφέρειας, με τις βαθμολογίες
του καθενός σε υπό-εθνικό επίπεδο. Όσο αφορά, τα αποτελέσματα του δείκτη για τις
ΗΠΑ σε υπό-εθνικό/πολιτειακό επίπεδο, το New Hampshire είναι στην 1η θέση με την
μεγαλύτερη οικονομική ελευθερία μεταξύ όλων των πολιτειών των ΗΠΑ (στοιχεία από
το FY24 2013). Στη 2η θέση είναι η Νότια Ντακότα, 3η το Τέξας, 4η Φλόριντα και το
Τενεσσί. Στην τελευταία 50η θέση είναι

η Νέα Υόρκη και ακολουθείται από την

Καλιφόρνια, την Αλάσκα, τη Χαβάη και το Νέο Μεξικό.
3.5 Ο Δείκτης «FREEDOM ΙΝ THE 50 STATES» 25
Η ετήσια έκθεση του 201626 του δείκτη, από το ινστιτούτου CATO (Καναδά)

24

FY : Fiscal Year (Δημοσιονομικό Έτος)

25

Ruger William, Sorens, Jason: Freedom in the 50 states : an index of personal and economic freedom,
Freedom in the fifty states, Fourth edition, Washington, D.C. : Cato Institute, 2017
26

www.freedominthe50states.org
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είναι η 4η έκδοση και παρέχει δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία για κάθε μία από
τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ και παρουσιάζεται με αναθεωρημένη και βελτιωμένη
μεθοδολογία μέτρησης των

κρατικών και τοπικών πολιτικών, προκειμένου να

δημιουργηθεί ένας ολοκληρωμένος δείκτης. Οι συγγραφείς Ruger και Sorens έχουν
εισάγει περισσότερες από 230 μεταβλητές πολιτικής και η έκδοση του 2016 παρέχει τα
ποιο

πρόσφατα

ενημερωμένα

δεδομένα

στο

δείκτη

«ελευθερίας»,

συμπεριλαμβανομένων των βαθμολογιών από 31 του Δεκέμβρη του 2014. Ο δείκτης
δημιουργήθηκε το 2014 αλλά παρέχει δεδομένα ανά διετία από το 2000.
Έχουν συμπεριληφθεί επίσης μετρήσεις πολιτικής που επηρεάζουν τις
επιχειρήσεις και την προσωπική ελευθερία, όπως οι νέες μεταβλητές για την
επαγγελματική αδειοδότηση, τις ρυθμίσεις για τη χρήση γης, την ρύθμιση των τιμών
των εισαγόμενων προϊόντων, τους νόμους για το αλκοόλ και την πολιτική για τα ατομικά
δικαιώματα περιουσίας. Επιπρόσθετα, η νέα έκδοση του δείκτη αναλύει το πώς οι
πολιτικές που προωθούν την ανάπτυξη του εισοδήματος επηρεάζουν την εσωτερική διακρατική μετανάστευση πριν και μετά την μεγάλη ύφεση του 2008. Η έκδοση του 2016
παρέχει δεδομένα για το τέλος του έτους 2014, και διετή δεδομένα σχετικά με την
οικονομική και προσωπική ελευθερία του 2006 και του 2000 για συγκρίσεις αναλύσεις
μεγαλύτερης χρονικής περιόδου.
3.5.1 Μεθοδολογία του Δείκτη
Ο εν λόγω δείκτης για να μετρήσει τη συνολική ελευθερία σε κάθε πολιτεία
παίρνει δεδομένα από τρείς βασικούς πυλώνες, όπως τη «δημοσιονομική» και την
«ρυθμιστική» πολιτική, που αυτοί οι δύο πυλώνες μαζί μετράνε τη συνολική
«οικονομική ελευθερία»27 και την «προσωπική» ελευθερία. Ο κάθε πυλώνας χωρίζεται
σε υπο-τομείς και τα ποσοστά συμμετοχής των τριών πυλώνων στη συνολική
βαθμολογία της ελευθερίας είναι, της «δημοσιονομικής πολιτικής» 29,8% (ή έως 32%

Συμπεριλήφθηκε στην εργασία αφενός για άντληση δεδομένων της οικονομικής ελευθερίας στις ΗΠΑ αφετέρου
για να γίνει τυπική σύγκριση με τον προηγούμενο υπό-εθνικό δείκτη τον δείκτη EFNA [(r)=0,59, r: συντελεστής
συσχέτισης (Correlation Coefficient)], με σκοπό την εξαγωγή ρεαλιστικότερων συμπερασμάτων και προτάσεων.
27

45

Οικονομική Ελευθερία και Ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής®

ανά πολιτεία) , της «ρυθμιστικής πολιτικής» 38,7% και της «προσωπικής ελευθερίας»
29,4%.(Εικόνα 3-1)
Η «δημοσιονομική» πολιτική αποτελείται από τις κατηγορίες των κρατικών και
τοπικών φορολογικών εσόδων, τη δημόσια απασχόληση, τις κρατικές δαπάνες, το
δημόσιο χρέος και την φορολογική πολιτική. Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες
αποτελεί και μία μεταβλητή. Η «ρυθμιστική» πολιτική περιλαμβάνει κατηγορίες για το
σύστημα αστικής ευθύνης, τα ατομικά δικαιώματα ακίνητης περιουσίας, την ελευθερία
της ασφάλισης υγείας, την ελευθερία της αγοράς εργασίας, την επαγγελματική
ελευθερία, των τηλεπικοινωνιών, καθώς και διάφορες ρυθμίσεις που δεν ταιριάζουν σε
άλλη κατηγορία. Οι ρυθμίσεις και κανονισμοί που αφορούν την εκπαίδευση στα
ιδιωτικά σχολεία, μετρούνται στην «προσωπική» ελευθερία.
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Εικόνα 3-1
ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (Δημοσιονομικής &Ρυθμιστικής
Πολιτικής ) ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ «Freedom of the 50 States»
Προσωπική
Ελευθερία 29,4%

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ρυθμιστική
Πολιτική 38,7%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Δημοσιονομική Πολιτική
29,8 - 32%(by State)

Πηγή : Ruger William, Sorens, Jason: Freedom in the 50 states : an index of personal
and economic freedom, Freedom in the fifty states, Fourth edition, Washington, D.C.
:Cato Institute, 2017

47

Οικονομική Ελευθερία και Ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής®

3.5.2 Κλίμακα Μέτρησης και Πηγές Δεδομένων
Η κλίμακα μέτρησης είναι από -1 έως +1 και η συνολική ελευθερία της κάθε
πολιτείας μετριέται σε συσχέτιση με τις υπόλοιπες. Μια βαθμολογία που κυμαίνεται
κοντά στο (+1) σημαίνει ότι, σε όλες τις επιμέρους ελευθερίες (και σε όλες τις επιμέρους
μεταβλητές αυτών) αυτή η πολιτεία είναι «ποιο ελεύθερη» από τις υπόλοιπες.
Αντίστοιχα, μια βαθμολογία κοντά στο (0) σημαίνει ότι η συνολική (και οι επιμέρους)
ελευθερίες βρίσκονται στο μέσο όρο των υπόλοιπων πολιτειών ενώ μία βαθμολογία
κοντά στο (-1) σημαίνει ότι η πολιτεία κατατάσσεται στις τελευταίες θέσης της
ελευθερίας σε σχέση με τις άλλες.
3.5.3 Σύντομη Επισκόπηση του Δείκτη «Freedom in the 50 States» 2016
στις Πολιτείες των ΗΠΑ
Στον πυλώνα της δημοσιονομικής πολιτικής (αντιστοιχεί στο 29,8 έως 32%
της συνολικής βαθμολογίας του εν λόγω δείκτη που μετρά συνολικά την ελευθερία) το
New Hampshire, το Τενεσσί και η Νότια Ντακότα είναι αντίστοιχα στις τρεις πρώτες
θέσεις. Τα τελευταία δύο κράτη έχουν χαμηλότερη συνολική φορολογική επιβάρυνση,
αλλά το υψηλό επίπεδο της φορολογικής αποκέντρωσης του New Hampshire είναι που
το ανεβάζει στην κορυφή της κατάταξης σε υπό εθνικό επίπεδο των ΗΠΑ. Τελευταίες
θέσεις καταλαμβάνουν η Νέα Υόρκη, η Χαβάη και το Ιλινόις.
Ενώ στο δεύτερο τομέα της οικονομικής ελευθερίας του δείκτη, στη
«ρυθμιστική πολιτική» (αντιστοιχεί στο 38,7% του συνολικού δείκτη) οι πρώτες τρεις
πολιτείες είναι το Αϊντάχο, η Ιντιάνα και το Ουαϊόμινγκ ενώ οι τρεις τελευταίες η
Καλιφόρνια, το Μέριλαντ και η Ν. Υόρκη.
Τέλος, στη συνολική οικονομική ελευθερία, από τους δύο προηγούμενους
πυλώνες, η κατάταξη διαμορφώνεται όπως στις τρεις πρώτες θέσεις να είναι η Ν.
Ντακότα, το Αϊντάχο και το Τενεσσί ενώ στις τρεις τελευταίες η Χαβάη, η Καλιφόρνια
και η Ν. Υόρκη.

Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναλυθεί, σύμφωνα με το δείκτη, το

σημαντικό ρόλο της ρυθμιστικής πολιτικής στην οικονομική ελευθερία των 50 πολιτειών
και η συσχέτισή της οικονομικής ελευθερίας τους με την επικρατέστερη κυβερνητική
πολιτική ιδεολογία της κάθε πολιτείας.
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3.6 Σύγκριση των Δεικτών IEF, EFW,EFNA και “Freedom in the 50 States”
Ως επισκόπηση των κύριων στοιχείων που παρατέθηκαν στις προηγούμενες
παραγράφους για τους 4 βασικότερους δείκτες της Οικονομικές Ελευθερίας,
παρατίθεται επικουρικά ο παρακάτω Πίνακας 3-2 για την υποβοήθηση της σύγκρισής
τους και τον συσχετισμό τους:
Πίνακας 3-2
Επισκόπηση Κύριων Στοιχείων των τεσσάρων (4 ) Δεικτών της
Οικονομικής Ελευθερίας
Δείκτης
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ/ ΕΔΡΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ(ΔΕ)28/Περι
οδικότητα

IEF

EFW

EFNA

1995
Heritage
Foundation
,Wall Street
Journal &Dow
Jones/ ΗΠΑ
(Washington)

1996

1998

FREEDOM IN
THE 50 STATES
2014

Institute Fraser
/ Kαναδά
(Τορόντο)

Institute Fraser
/ Kαναδά
(Τορόντο)

Institute Cato /
Kαναδά
(Τορόντο)

1986 –
2015(2013)/
Ετήσια

2000, 2006,
2008, 2010,
2012,
2015(2012)/
ανά 2ετία

1995 – 2016
1986 – 2015
(2014)/Ετήσια (2013)/Ετήσια

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

0-100

0-10

Αριθμός ΠΥΛΩΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΤΟΜΕΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ
ΧΩΡΕΣ(Πολιτείες ΗΠΑ,
Μεξικού/Επαρχίες
Καναδά)
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
/Correlation
Coefficient (r)

4
10

5
24/42
Μεταβλητές

28

Δημοσιονομικό Έτος (ΔΕ)

186

159

-

-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
/ΕΘΝΙΚΟ/ΥΠΟΕΘΝΙΚΟ
0-10
3/6
10
92 (50 ΗΠΑ, 10
Καναδάς, 32
Μεξικό)
r=0,59 (με
“Freedom of
the 50 States”)

ΕΘΝΙΚΟ/ΥΠΟΕΘΝΙΚΟ
(-1) -(0)-(+1)
3
25/230
μεταβλητές
50 Πολιτείες
των ΗΠΑ

r=0,59( με
EFNA)
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Πηγή : Heritage Foundation, Fraser Institute, Cato Institute & επεξεργασία από τον συγγραφέα

Εξετάζοντας συνδυαστικά και τους τέσσερις δείκτες, θα λέγαμε ότι ο καθένας
προσφέρει το αντίστοιχο

εξιδεικευμένο «εργαλείο», για να χρησιμοποιήσουμε την

ορολογία των διεθνολόγων όταν αναφέρονται στη χρησιμότητα των θεωριών των
διεθνών σχέσεων, ώστε με την επιλεκτική κάθε φορά χρήση αυτών, ανάλογα με το
αντικείμενο της ανάλυσης, να εξάγουμε συμπεράσματα όσο είναι εφικτό ποιο κοντά
στην πραγματικότητα. Έτσι θα λέγαμε ότι, οι δείκτες IEF και EFW που μετρούν την
οικονομική ελευθερία, από το 1995 και 1996, έως τώρα σε παγκόσμια κλίμακα,
προσεγγίζουν την πραγματικότητα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, διότι και οι δύο οι
δείκτες λαμβάνουν έγκυρα στοιχεία από κυβερνητικές πηγές ή/και άλλα διεθνώς
αναγνωρισμένα ινστιτούτα ερευνητικά (ή/και εκπαιδευτικά) και δεύτερον γιατί τα
αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων, εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιούνται ως
«πυξίδα» και «καταδείκτες» από τις ηγεσίες των χωρών, για τον προσανατολισμό και
την επιλογή εφαρμογής πολιτικών που προωθούν την ανάπτυξη και την ευημερία των
πολιτών τους.
Επιπρόσθετα, οι άλλοι δύο δείκτες ο EFNA και ο «Freedom of the 50 States»,
μετρούν την οικονομική ελευθερία, είτε ως κύριο αντικείμενό τους (όπως ο EFNA) είτε
ως κύριο πυλώνα τους (όπως ο «Freedom of the 50 States»). Ενώ και οι δύο δείκτες
μετρούν την οικονομική ελευθερία στις χώρες της «περιφέρειας» Β. Αμερικής, τόσο σε
ομοσπονδιακό /εθνικό επίπεδο όσο και σε υπό-εθνικό/κρατικό επίπεδο η διαφορά τους
είναι ότι, ο «Freedom of the 50 States» μετράει την «ελευθερία» των κρατών δηλαδή,
εκτός από την οικονομική ελευθερία (η οποία απαρτίζεται από την δημοσιονομική και
ρυθμιστική πολιτική) μετράει και την προσωπική ελευθερία. Αυτός ο συνδυασμός
μετρήσεων, κατά την άποψή μας, έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα για την ανάπτυξη
που προσλαμβάνουμε από την άμεση επίδραση της οικονομικής ελευθερίας στο κατά
κεφαλήν ΑΕΠ (και σε υπό εθνικό επίπεδο). Τέλος και οι δύο δείκτες χρησιμοποιούν
δεδομένα από έγκυρες κυβερνητικές πηγές υπηρεσίες και από διεθνώς αναγνωρισμένα
επιστημονικά ινστιτούτα ή άλλους μεγάλους διεθνούς οργανισμούς (όπως World Bank,
IMF, OOΣΑ κ.α.)
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3.7 Αλληλεπιδράσεις Δείκτη IEF και ΕFW με Δείκτες άλλων Διεθνών
Οργανισμών/ Ιδρυμάτων
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση κυρίως των 2 δεικτών IEF, EFW29 με
διεθνείς δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης καθώς μέσω της εξέτασης των σχέσεων τους
μπορεί να κατανοηθεί η αλληλεπίδραση, η αλληλοσυσχέτιση και η αλληλοτροφοδότηση
τους στο πλαίσιο της λειτουργίας της οικονομίας και της αγοράς αλλά και το πώς
εκφράζεται και τι αποτελέσματα παράγει η σχέση τους στις Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής. Κατάλληλοι δείκτες για σύγκριση αποτελούν ο
Διαφθοράς

(Corruption

Perception

Index

–

Δείκτης Αντίληψης της

CPI) της Διεθνούς

Διαφάνειας

(Transparency International – TI), ο Δείκτης Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων (Easy Doing
Business - EDB) της Παγκόσμιας Τράπεζας και ο Δείκτης Παγκοσμιοποίησης KOF
(Index of Globalization KOF (Konjunkturforschungsstelle) του Ελβετικού Ινστιτούτου
Οικονομικών KOF.
Οι άμεσες και έμμεσες συνδέσεις των παραπάνω δεικτών εμφανίζονται στην
Εικόνα 3-2 (όπως το δείκτη CPI που μετράει τη διαφθορά, το δείκτη EDB που μετράει
την ανοικτότητα των χωρών στο επιχειρείν και το δείκτη KOF που μετράει το βαθμό
της παγκοσμιοποίησης των οικονομιών, του εμπορίου και του χρηματοπιστωτικού
τομέα), ώστε να εντοπιστούν οι σοβαρότερες οικονομικές και κοινωνικές συνολικές
αλληλοεπιδράσεις στους επιμέρους πυλώνες της οικονομικής ελευθερίας και η έμμεση
τελική επίδραση αυτών στην ανάπτυξη - ευημερία των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής. (Papapanagos, Economics in Eastern & South Eastern Europe - Lecture
Notes for ADISPO section 3 2015, 145).
Ο Δείκτης

CPI κατατάσσει τα κράτη σύμφωνα "με το βαθμό στον οποίο η

διαφθορά θεωρείται ότι υπάρχει μεταξύ των κρατικών αξιωματούχων και των
πολιτικών", δηλαδή ουσιαστικά μετρά την διαφθορά στο δημόσιο τομέα μιας χώρας.
Διαμορφώνεται από στοιχεία ερευνών διεξαγόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς

Οι άλλοι δύο (2) δείκτες EFNA και “Freedom of the 50 States”, συμπεριλαμβάνονται εν μέρει, στη σύγκριση
λόγω ότι, λαμβάνουν μετρήσεις σε περιφερειακό ή υπό-εθνικό επίπεδο.
29
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μέσω ερωτηματολογίου που περιλαμβάνει ζητήματα σχετικά με κατάχρηση δημόσιας
εξουσίας για ιδιωτικό όφελος, όπως δωροδοκία δημοσίων λειτουργών, παραβάσεις στις
κρατικές προμήθειες, σφετερισμό δημοσίων κεφαλαίων αλλά και ζητήματα σχετικά με
την αποτελεσματικότητα των πολιτικών κατά της διαφθοράς και την προστασία
μαρτύρων. Παρατηρούμαι ότι, το επίπεδο της οικονομικής ελευθερίας επηρεάζεται και
επηρεάζει το δείκτη CPI (διαφθοράς) μέσω των πυλώνων «Ελευθερία από Διαφθορά»,
και «Ελευθερία Δικαιωμάτων Ιδιοκτησίας» όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 3-2.
Ο δείκτης παγκοσμιοποίησης KOF μετρά τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές
διαστάσεις της παγκοσμιοποίησης. Επιπρόσθετα, οι τρεις κύριοι πυλώνες του δείκτη
εμπεριέχουν στοιχεία από τους υπό τομείς όπως, τις πραγματικές οικονομικές ροές,
τους οικονομικούς περιορισμούς, τα δεδομένα σχετικά με τη ροή πληροφοριών, τα
στοιχεία σχετικά με την διαπροσωπική επαφή

και τα δεδομένα σχετικά με την

πολιτιστική εγγύτητα. Οι πυλώνες «Ελευθερία επιχειρήσεων», «Ελευθερία εργασίας»,
«Ελευθερία εμπορίου» και «Ελευθερία επενδύσεων» του δείκτη IEF, επιδρούν έμμεσα
με τους πυλώνες «Πραγματικές οικονομικές ροές» και τους «Οικονομικούς
περιορισμούς»

του

δείκτη

KOF,

που

αφορούν

τη

δημιουργία

ελκυστικού

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με ελευθερία επενδυτική και μείωση των περιορισμών
του εμπορίου για αύξηση των ΑΞΕ,

άνοιγμα στο εξωτερικό εμπόριο και την

εκμετάλλευση της παγκοσμιοποίησης. Μέσω της παγκοσμιοποίησης των ΑΞΕ και του
διεθνούς εμπορίου επιτυγχάνεται η αύξηση των πραγματικών οικονομικών ροών στις
οικονομίες των χωρών.
Ο δείκτης EDB εξετάζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

μετρώντας την

αποτελεσματικότητα και την απλότητα στους κανονισμούς που ισχύουν στις
εξεταζόμενες χώρες μέσα από το κύκλο ζωής των εταιριών. Η χαμηλή κατάταξη του
δείκτη EDB σημαίνει ότι το ρυθμιστικό περιβάλλον δεν είναι ευνοϊκό για την έναρξη και
λειτουργία μιας τοπικής επιχείρησης. Τέλος, η οικονομική ελευθερία επηρεάζει άμεσα
τρεις πυλώνες του δείκτη EDB μέσω του πυλώνα της «ελευθερίας από τη διαφθορά»
και έμμεσα άλλους δύο πυλώνες όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 3-2.
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Εικόνα 3-2
IEF

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Freedom of the 50 States

•
•
•

EFW

Δικαιώματα ιδιοκτησίας
• Το μέγεθος του κράτους
Ελευθερία από τη διαφθορά • Κράτος δικαίου και την
προστασία της ιδιοκτησίας,
Δημοσιονομική ελευθερία
• Πρόσβαση σε ισχυρό νόμισμα,
Έξοδα κυβέρνησης
• Ελευθερία στο διεθνές εμπόριο,
Ελευθερία επιχειρήσεων
• Ρυθμιστικό περιβάλλον
Ελευθερία εργασίας
(τραπεζική πίστη, εργασιακά
Νομισματική ελευθερία
και επιχειρηματικότητα)
Ελευθερία εμπορίου
Ελευθερία επενδύσεων
Οικονομική (χρηματοπιστωτική)
EFNA (Ομοσπ.)
ελευθερία

Δημοσιονομική Πολιτική
Ρυθμιστική Πολιτική
Προσωπική Ελευθερία

•
•
•
•
•
•

Έξοδα του Κράτους,
Φόροι
Ρυθμιστική αποτελεσματικότητα & Ελευθερία
της εργασίας
κράτος δικαίου & δικαιώματα ιδιοκτησίας,
πρόσβαση σε «υγειές» χρήμα (ισχυρό νόμισμα)
ελευθερία του διεθνούς εμπορίου.

EDB

•
•
•
Κατάχρηση δημόσιας εξουσίας
•
Δωροδοκία
•
Κρατικές προμήθειες
•
Κατάχρηση δημοσίων
KOF
κεφαλαίων
•
Αποτελεσματικότητα θεσμών • Πραγματικές Οικονομικές •
Ροές
Προστασία Μαρτύρων
•
• Οικονομικοί Περιορισμοί •
• Ροή Πληροφοριών
• Διαπροσωπική Επαφή
• Πολιτιστική Εγγύτητα
CPI

•
•
•
•
•
•

Άμεση επίδραση
Έμμεση επίδραση

Εκκίνηση Επιχείρησης
Κατασκευαστικές Αδειοδοτήσεις
Ηλεκτροδότηση
Καταχώρηση Ιδιοκτησίας
Ανάληψη Πίστωσης
Προστασία Επενδυτών
Πληρωμή Φόρων
Διασυνοριακό Εμπόριο
Εφαρμογή Συμβάσεων
Κήρυξη Πτώχευσης
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ΤΥΠΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
4.1 Οι ΗΠΑ στο δείκτη IEF
H οικονομική ελευθερία, σύμφωνα με το δείκτη, στις ΗΠΑ μειώνεται συνεχώς από

το 2000 έως σήμερα. Το 2016 καταγράφουν σκορ 75,4 (Διάγραμμα 4-1) κατατάσσονται
στην 11η θέση παγκοσμίως και 2η στην περιφέρεια της Β. Αμερικής. Έτσι, παραμένουν
στην κατάταξη στις «κυρίως ελεύθερες» οικονομίες, όπου παραμένει σ ’αυτή την
κατηγορία των οικονομιών λόγω αυξημένων κυβερνητικών δαπανών, των πολλών
επιχορηγήσεων και την γρήγορη αύξηση πολλών «πακέτων διάσωσης» πολλών
οργανισμών, εταιρειών, τραπεζών . Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ετήσια έκδοση του
δείκτη, από τις αρχές του 2009, οι κυβερνητικές δαπάνες έχουν αυξηθεί και ανέρχονται
αναλογικά, σε $29.867 ανά οικογένεια το 2015. Επιπλέον, το εθνικό χρέος έχει ανέλθει
σε $125.000 για κάθε οικογένεια (που φορολογείται) και συνολικά άνω των $18
τρισεκατομμυρίων.(Annual Report Index of Economic Freedom 2016, Heritage
Foundation & Wall Street Journal)
Διάγραμμα 4-1

Βαθμολογία Οικονομικής
ελευθερίας Δείκτη IEF

Οι ΗΠΑ στο Δείκτη IEF 2008-2016

Έτος
Πηγή : Annual Report Index of Economic Freedom 2016, Heritage Foundation
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Η ανάληψη προγραμμάτων της υγειονομικής περίθαλψης (όπως το «Patient
Protection and Affordable Care Act /PPACA») από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση,
αυξάνει τις τιμές και αναστατώνει τις αγορές. Επιπρόσθετα, τα πολλά πακέτα διάσωσης
και οι νέοι κυβερνητικοί κανονισμοί έχουν αυξήσει την αβεβαιότητα, και λειτουργούν
αρνητικά όσο αφορά τις επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Επίσης,
η αύξηση της κυβέρνησης έχει συνοδευθεί και από την αύξηση της ευνοιοκρατίας που
με τη σειρά της έχει υπονομεύσει το κράτος δικαίου και τις αντιλήψεις για τη δικαιοσύνη.
Διάγραμμα 4-2
Δαπάνες Κυβέρνησης ΗΠΑ – Αύξηση Συνολικού Χρέους ΗΠΑ, 2008-2015

Αύξηση Κυβερνητικών
Δαπανών ($ τρις)

Αύξηση Συνολικού Χρέους
($ τρις)

Έτος
Πηγή : Annual Report Index of Economic Freedom 2016, Heritage Foundation
Οι δημόσιες δαπάνες αυξάνονται σταθερά κατά την τελευταία δεκαετία ελλείψει
κάποιου άμεσου περιορισμού και ανέρχονται περίπου στο 39 % του ΑΕΠ. Από το 2008
έως το 2015 οι συνολικές κυβερνητικές δαπάνες ανέρχονται σε $6,5 τρισεκατομμύρια
το οποίο αναλογεί ως συνεισφορά στο χρέος την ίδια περίοδο στο 76%. (Διάγραμμα
4-2) (Annual Report Index of Economic Freedom 2016, Heritage Foundation & Wall
Street Journal)
Σχετικά, με τον πυλώνα της δημοσιονομικής ελευθερίας που μαζί με τις
κυβερνητικές δαπάνες μας δίνουν την γενική εικόνα για το Μέγεθος του Κράτους,
παρατηρούμαι ότι η υψηλή φορολογία τόσο των ατομικών όσο και των εταιρικών
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εισοδημάτων, είναι ένας σημαντικός αρνητικός παράγοντας της ανάπτυξης, που
υποχωρεί επίσης ταυτόχρονα με την οικονομική ελευθερία. Συγκεκριμένα ο μέγιστος
μεμονωμένος συντελεστής φόρου εισοδήματος είναι 39,6% και των εταιρικών
εισοδημάτων στο 35% (από τους υψηλότερους παγκοσμίως) και η γενική φορολογική
επιβάρυνση είναι 25,4% του συνολικού εσωτερικού εισοδήματος 30 . Ιδιαίτερα, ο
εταιρικός φόρος εισοδήματος, υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών των
ΗΠΑ στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον και αναγκάζει την μεταφορά των εταιρειών
σε τρίτες χώρες με «ελαφρύτερους» φορολογικούς συντελεστές. Κλείνοντας, από τα
ανωτέρω κρίνεται ως επιτακτική ανάγκη η ουσιαστική φορολογική μεταρρύθμιση και η
μείωση των δημόσιων δαπανών (όπου και οι δύο πυλώνες με βαθμολογίες 65,6 και
54,7 αντίστοιχα είναι οι χαμηλότερες βαθμολογίες και συνεισφέρουν το μεγαλύτερο
ποσοστό στην μείωση της οικονομικής ελευθερίας)
εργασίας,

η

παραγωγικότητα,

η

ώστε να αυξηθούν οι θέσεις

ανταγωνιστικότητα,

η

καινοτομία,

η

επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις και εν τέλει η ανάπτυξη.
Σχετικά με την επιχειρηματική ελευθερία, η συνεχής επέκταση του κράτους με
συνεχόμενες ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις ουσιαστικά αυξάνει τη γραφειοκρατία,
μειώνει τις ευκαιρίες για καινοτομία, αυξάνει το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων,
μειώνουν τις θέσεις εργασίας και εμποδίζουν την ανάπτυξη, παρότι που ακόμη ο
συγκεκριμένος πυλώνας λαμβάνει υψηλή βαθμολογία (84,7). Από τις αρχές του 2009,
περισσότεροι από 180 νέοι σημαντικοί ομοσπονδιακοί κανονισμοί έχουν επιβληθεί στις
επιχειρήσεις με εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σχεδόν $80 δισεκατομμυρίων. Ενδεικτικά,
αναφέρεται ότι, επί της προεδρίας του Τζωρτζ Μπους (νεότερου) από το 2001 έως το
2008 νομοθετήθηκαν 125 (15 το χρόνο) ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις και επί
προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα από το 2009 έως το 2014 νομοθετήθηκαν 184 (30 το
χρόνο) ρυθμίσεις.
Επιπρόσθετα, όσο αφορά την ελευθερία της εργασίας, διαπιστώνεται ότι τα
εργατικά συνδικάτα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό ακόμη την ομοσπονδιακή

30

James Gwartney, Robert Lawson, and Joshua Hall, Economic Freedom of the World: 2016 Annual Report
Publisher: Fraser Institute Date of publication: 2016
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κυβέρνηση , ώστε να ρυθμίζει θεσμικά τον ελάχιστο κατώτατο μισθό και την προστασία
των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Στον ιδιωτικό τομέα διαπιστώνεται μια πτώση της
τάξης του 7% ,από τα προηγούμενα έτη, των ενεργών μελών στα συνδικάτα. Παρόλα
αυτά, η βαθμολογία του πυλώνα παραμένει υψηλή (91,4) που δείχνει ότι, οι ΗΠΑ έχουν
υψηλή ελευθερία στην εργασία με διαχρονικό σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Άλλος σημαντικός παράγοντας για την οικονομική ελευθερία είναι η νομισματική
ελευθερία ,όπου η επιθετική νομισματική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ
(U.S.Federal Reserve) από το 2008, έχει κρατήσει τα επιτόκια σε ιστορικά χαμηλά
επίπεδα, με ταυτόχρονη

παροχή πολύ μεγάλης ρευστότητας ως «ποσοτική

διευκόλυνση» δημιούργησε οικονομική αβεβαιότητα και είχε αρνητική επίδραση στην
ανάκαμψη της οικονομίας των ΗΠΑ. Επιπλέον, αρνητικό ρόλο έπαιξε και η επέκταση
της Fed σε φορολογικές και ρυθμιστικές πολιτικές και επεμβάσεις για συγκεκριμένα
«πακέτα διάσωσης» εταιρειών ή/και τραπεζών προσθέτοντας περαιτέρω αβεβαιότητα
στον ιδιωτικό τομέα και υπερβαίνοντας τον παραδοσιακό ρόλο μιας κεντρικής τράπεζας
που είναι να

ρυθμίζει τη προσφορά χρήματος (ώστε να εξασφαλίζεται επαρκή

ρευστότητα και να αυξάνονται η επιχειρηματικότητα και οι επενδύσεις), σε τέτοια
επίπεδα που να μην αυξάνεται ο πληθωρισμός και να εξυπηρετεί ακολουθώντας τον
ιδιωτικό τομέα παρά να προσπαθεί να ηγείται αυτού. (James Gwartney, Robert
Lawson, and Joshua Hall, Economic Freedom of the World: 2016 Annual Report
Publisher: Fraser Institute Date of publication: 2016)
Στην ελευθερία του εμπορίου οι ΗΠΑ έχουν υψηλή βαθμολογία με σκορ 87 και
έχει ωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό η οικονομία τους από αυτόν τον πυλώνα. Ο εμπορικός
όγκος συναλλαγών έφτασε στα $5 τρισεκατομμύρια το 2014 για πρώτη φορά. Από το
2002, το εμπόριο στα αγαθά και τις υπηρεσίες αυξήθηκαν με γρήγορο ρυθμό από 23%
σε 30 % του ΑΕΠ.
Σχετικά με την επενδυτική ελευθερία το σκορ είναι στο 70 που αποδεικνύει την
ύπαρξη πολλών περιορισμών που αφορούν αφενός τις εσωτερικές επενδύσεις
αφετέρου τις ξένες επενδύσεις στις ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, όλες οι ξένες επενδυτικές
προσπάθειες

κρίνονται και αξιολογούνται πρωτίστως από την Επιτροπή Ξένων

Επενδύσεων στις ΗΠΑ (Committee on Foreign Investment in the U.S./CFIUS) .Οι ξένες
επενδύσεις που επίκεινται σε κυβερνητικούς περιορισμούς αφορούν τη ναυτιλία, τις
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αεροπορικές μεταφορές, τις επικοινωνίες, την αλιεία, την ενέργεια, τις τραπεζικές
εργασίες, και την άμυνα.
Η οικονομική ελευθερία έχει πέσει κατά δέκα μονάδες από την οικονομική κρίση
του 2008, μ ’αποτέλεσμα να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη συνολική οικονομική
ελευθερία και την ανάπτυξη. Ο ομοσπονδιακός νόμος Dodd–Frank του 2010 για την
χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη διαφάνεια της Wall Sreet δέχεται αρκετή κριτική
για ευνοιοκρατία (ως προς την διερεύνηση υποθέσεων διάσωσης εταιρειών από
χρεωκοπία το 2008) και για την δυνατότητά του να αποτρέψει μία νέα
χρηματοπιστωτική κρίση και ότι θέτει πολλούς αδικαιολόγητους περιορισμούς που
εμποδίζουν την ανάπτυξη.
4.2 Οι ΗΠΑ στο δείκτη EFW
Από το 2000, ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος συνέχισε να αυξάνεται, ο μέσος
όρος των χωρών του ΟΟΣΑ και των ΗΠΑ μειώθηκε σταδιακά. Οι ΗΠΑ είχαν μείωση
της βαθμολογίας και στους πέντε πυλώνες του δείκτη EFW (Διαγράμματα 4-3, 4-4),
αλλά μεγαλύτερη απώλεια είχε στον πυλώνα του «Μέγεθος Κυβέρνησης» και «Κράτος
δικαίου/νομικό σύστημα» και στα «Δικαιώματα ιδιωτικής ιδιοκτησίας».
Οι λόγοι της πτώσεις του κάθε επιμέρους τομέα είναι σχεδόν παρόμοιοι με την
ανάλυση ανά τομέα που αναφέρθηκε για το δείκτη IEF. Ο πυλώνας του μεγέθους του
κράτους έχει πτωτική μεγάλη τάση, λόγω αυξημένων κρατικών – κυβερνητικών
δαπανών από το ομοσπονδιακό επίπεδο περισσότερο αλλά και από το υπό εθνικό
επίπεδο κυβέρνησης και δεύτερον από την αυξημένη γενική φορολογική πολιτική, η
οποία αφενός από τη μία ήταν σχετικά μετριοπαθής για πολλά χρόνια, αλλά αφετέρου
δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία μεταρρύθμιση στη φορολογική πολιτική ώστε, να
προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα μετά την οικονομική σφοδρή κρίση του 2008.
Έτσι, στη συνέχεια θα συγκριθεί η πορεία των ΗΠΑ στην οικονομική ελευθερία
διαχρονικά σε σχέση με τις παγκόσμιες τάσεις στην οικονομική ελευθερία και τον δείκτη
EFW.
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Διάγραμμα 4-3

Έτος31
Πηγή :Economic Freedom of the World 2015, Fraser Institute
Διάγραμμα 4-4

Έτος

31

2000/123,1995/123,1190/113,1985/109,1980/102 (Έτος/χώρες συμμετοχή στο Δείκτη)
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Πηγή :Economic Freedom of the World 2015, Fraser Institute
Πίνακας 4-1
Οι ΗΠΑ στο δείκτη Οικονομική Ελευθερία του Κόσμου (EFW), 1995-2014
Εconomic Freedom of the World
Περιοχή 1
(EFW 2016)

Περιοχή 2

Περιοχή 3

Περιοχή 4

"Υγιές
χρήμα"

Ελευθερία
στο διεθνές
εμπόριο

Συνολικός
δείκτης

Μέθεγος
κυβέρνησης

Κράτος
δικαίου &
δικαιώματα
ιδιοκτησίας

2014

7.75

6.41

7.10

9.42

7.56

2013

7.68

6.37

6.97

9.42

7.36

2012

7.82

6.96

7.02

9.32

7.70

2011

7.70

6.58

6.96

9.31

7.71

2010

7.76

6.39

7.14

9.68

7.72

2009

7.90

6.45

7.19

9.60

7.72

2008

8.11

6.88

7.41

9.69

8.00

8.23

7.24

7.45

9.74

8.11

2006

8.13

7.13

9.66

8.08

2005

8.22

7.13

7.54

9.76

8.06

2004

8.42

7.15

8.00

9.73

8.48

2003

8.42

7.29

8.06

9.82

8.42

2002

8.39

7.05

8.03

9.80

8.46

2001

8.44

7.10

8.66

9.73

8.70

2000

8.65

7.03

9.23

9.78

8.78

1995

8.48

6.88

8.76

9.76

8.65

Έτος

2007

Χώρα

ΗΠΑ

7.36

Πηγή :Economic Freedom of the World, Fraser Institute & επεξεργασία από τον συγγραφέα.
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Συγκρίνοντας την οικονομική ελευθερία των ΗΠΑ διαχρονικά με τις παγκόσμιες
τάσεις στην οικονομική ελευθερία, είναι γεγονός ότι, υπήρξε μια σημαντική αύξηση
αυτής μεταξύ 1980 και 2010, αλλά οι διακυμάνσεις στο επίπεδο της οικονομικής
ελευθερίας μεταξύ των χωρών παγκοσμίως ήταν και παραμένει μεγάλη, χωρίς να
διαφαίνεται κάποιου είδους σύγκλισης μεταξύ τους.
Εξετάζοντας, τους βασικούς πυλώνες

του Δείκτη EFW

του ινστιτούτου

Fraser και σύμφωνα με τον οικονομολόγο αναλυτή Mitchell, οι οικονομικές επιδόσεις
μιας χώρας είναι αποτέλεσμα ενός μεγάλου φάσματος πολιτικών αλλά οι πέντε κύριοι
πυλώνες της οικονομικής ελευθερίας καθορίζουν την ευημερία των πολιτών μιας
χώρας. Εξετάζοντας τη δημοσιονομική πολιτική σε παγκόσμια κλίμακα, παρατηρείται
ότι, αρχικά κινήθηκε προς τη «λάθος» κατεύθυνση από το 1970 έως το 1985, μετά
ακολούθησαν δύο δεκαετίες αλλαγών υπέρ της ανάπτυξης, αλλά σήμερα η πολιτική
αυτού του τομέα φαίνεται από τα στοιχεία ότι, είναι και πάλι μάλλον προς τη «λάθος»
κατεύθυνση (Daniel J. Mitchell, 2014). Σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές οι βαθμολογίες
θα

συνεχίσουν

να

μειώνονται

εξαιτίας των

αυξημένων

φορολογικών

συντελεστών αλλά και λόγω της συνεχόμενης αύξησης των κρατικών δαπανών σε
πολλές χώρες.
Επιπρόσθετα, εξετάζοντας τα δεδομένα για την ρυθμιστική πολιτική η τάση
είναι θετική καθώς παρατηρείται ότι, οι κυβερνήσεις κάνουν προσπάθειες για μείωση
της γραφειοκρατίας και παρεμβαίνουν λιγότερο στην επιχειρηματικότητα και στην
οικονομία της αγοράς. Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η πολιτική κινείται προς
τη λάθος κατεύθυνση, τουλάχιστον σε παγκόσμια βάση. Συνεχίζοντας, την ανάλυσή
του ο Daniel J. Mitchell, διαπιστώνει ως την ποιο επιτυχημένη παγκόσμια πολιτική, την
πολιτική του εμπορίου διότι, από το 1980 έως και το 2000, υπήρξε μια δραματική
αύξηση στην ελευθερία του εμπορίου.
Παρατηρεί επίσης κάποια πρόοδο όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, τόσο
από το γεγονός ότι σταμάτησε να κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση το 1975 όσο και
από την ανοδική πορεία που καταγράφεται από το 1995 και μετά. Τέλος, όσο αφορά
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το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας , δύο πολύ σημαντικούς πυλώνες για
την οικονομία της αγοράς, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει καμία βελτίωση. Η θετική
μεταβολή που καταγράφηκε από το 1975 έως και το 1995, αντισταθμίστηκε από την
κίνηση προς τη λάθος κατεύθυνση σε άλλες χρονικές περιόδους. Επίσης, από την
κατανομή των βαθμολογιών για κάθε πυλώνα το 2010, βλέπει ότι τα κράτη έχουν τις
χαμηλότερες βαθμολογίες στους πυλώνες του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων
ιδιοκτησίας.
Γεγονός είναι όμως ότι αυτά τα δεδομένα, ενώ είναι πολύ χρήσιμα, δεν μας
δίνουν τη συνολική εικόνα. Έτσι, αν κοιτάξει κανείς τις διάφορες περιοχές, θα
ανακαλύψει ότι τα κράτη του «πρώτου κόσμου» έχουν την τάση να καταγράφουν
«καλές» βαθμολογίες στους πυλώνες του «κράτους δικαίου» και των «δικαιωμάτων
ιδιοκτησίας», ενώ οι αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν χαμηλές- «κακές» βαθμολογίες
αντίστοιχα. Έτσι, διαπιστώνει ότι, δεν υπάρχει σύγκλιση μεταξύ των κρατών
παγκοσμίως σ’ αυτούς τους δύο πυλώνες και ότι, αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος
για τον οποίο πολλές αναπτυσσόμενες χώρες είναι σχεδόν οικονομικά αδρανείς ακόμη
και όταν έχουν πετύχει αρκετά «καλές» βαθμολογίες σε άλλους πυλώνες και υποτομείς.
Επίσης, πολλά

κράτη ενώ έχουν καλές βαθμολογίες στο «μέγεθος της

κυβέρνησης», πολλά από αυτά τα ίδια τα κράτη ταυτόχρονα, έχουν «κακές»
βαθμολογίες στους πυλώνες του «κράτους δικαίου» και των «δικαιωμάτων
ιδιοκτησίας». Αυτή η παρατήρηση εξηγεί το γεγονός ότι, κράτη όπως ο Λίβανος και το
Μπαγκλαντές, ενώ έχουν καθεστώς χαμηλής φορολογίας, δεν μπορούν να
προσελκύσουν πολλές επενδύσεις, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη, ακριβώς γιατί
η κυβέρνηση αδυνατεί να παρέχει ένα κατάλληλο περιβάλλον γι’ αυτές τις επενδύσεις.
Συμπερασματικά, όλα τα ανωτέρω εξηγούν εν μέρει γιατί το Χονγκ Κονγκ, η
Σιγκαπούρη και η Ελβετία κατέχουν την 1η , 2η και 4η (στο δείκτη EFW 2015) θέση
αντίστοιχα. Βλέπουμε δηλαδή ότι, τα πρωτοπόρα κράτη στην οικονομική ελευθερία
έχουν ισχυρούς πυλώνες του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, αλλά
ταυτόχρονα διατηρούν και εύλογα όρια στη δημοσιονομική επιβάρυνση του δημόσιου
τομέα.

Επιπρόσθετα, πολλές άλλες χώρες έχουν καλά αποτελέσματα στη

δημοσιονομική τους πολιτική και ταυτόχρονα έχουν καλές βαθμολογίες στο «κράτος
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δικαίου και στα δικαιώματα ιδιοκτησίας» όπως οι Μπαχάμες (Νο 39), η Χιλή (Νο 11)
και ο Μαυρίκιος (Νο 6).
Εν κατακλείδι, οι ΗΠΑ, στο δείκτη EFW 2016 (Πίνακας 4-1), είχαν βαθμολογία
(6,41) για το «μέγεθος της κυβέρνησης» και (7,1) για τους πυλώνες του «κράτους
δικαίου και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας». Συνεπώς, έτσι μπορεί να αιτιολογηθεί, όπως
το γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής βρίσκονται στην 16η θέση της παγκόσμιας
κατάταξης. Αξίζει επιπρόσθετα να σημειωθεί ότι, στο έτος 2000, οι ΗΠΑ ήταν στην 3η
θέση, με βαθμολογία (7,03) για το μέγεθος της κυβέρνησης και (9,23) για το «κράτος
δικαίου» και τα «δικαιώματα ιδιοκτησίας».
4.3 Οι ΗΠΑ στο δείκτη EFNA
Τα αποτελέσματα του δείκτη αφορούν τη Β. Αμερική και δείχνουν ότι, ενώ η
οικονομική ελευθερία ασκεί ισχυρή επίδραση στον Καναδά, ο αντίκτυπός του στις
πολιτείες των ΗΠΑ είναι πολύ μεγαλύτερος. Αυτό είναι πιθανό λόγω του
δημοσιονομικού φεντεραλισμού του ομοσπονδιακού συστήματος διακυβέρνησης του
Καναδά που επιτρέπει τη μεταφορά κεφαλαίων από πλούσιες σε φτωχές επαρχίες.
Αυτή η ροή κεφαλαίων ουσιαστικά από τις ελεύθερες οικονομικά επαρχίες στις λιγότερο
ελεύθερες δεν ευνοεί τη συνολική ανάπτυξη λόγω του γεγονότος οι πολικές ηγεσίες των
επαρχιών εφαρμόζουν οικονομικές πολιτικές ενάντια στην οικονομική ελευθερία (με
μέτρο πολλές φορές την ευνοιοκρατία στο εσωτερικό τους) για να αυξήσουν τις εισροές
κεφαλαίων από τις πλουσιότερες και ποιο οικονομικά ελεύθερες επαρχίες. (Annual
Report Economic Freedom of the North America 2016, Fraser Institute, 2016)
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Πίνακας 4-2
Κατάταξη δείκτη EFNA 2015, Πολιτειών/Επαρχιών ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού σε
Συνολικό Επίπεδο Κυβέρνησης (ομοσπονδιακό/κρατικό/τοπικό)

Πηγή : Economic Freedom of North America 2015. Fraser Institute
Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ, ήταν σε θέση να συνειδητοποιήσουν ότι η
οικονομική ελευθερία συντελεί θετικά στην ανάπτυξη χωρίς να ακολουθήσουν το
Καναδικό μοντέλο ομοσπονδιακής διακυβέρνησης. Όλες οι επαρχίες (10) του Καναδά,
εκτός από την Αλμπέρτα, τη Βρετανική Κολομβία και το Σασκάτσουαν βρίσκονται
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χαμηλά στην κατάταξη των κρατών της Β. Αμερικής, δηλαδή έχουν χαμηλά επίπεδα
οικονομικής ελευθερίας και χαμηλή ευημερία και αντίστοιχα τις τελευταίες θέσεις της
κατάταξης της περιφέρειας, τις καταλαμβάνουν οι (32) πολιτείες του Μεξικού. (Πίνακας
4-2)
Στις ΗΠΑ, το Νιου Χάμσαϊρ, η Νότια Ντακότα και η Βιρτζίνια είναι στην κορυφή
της κατάταξης της οικονομικής ελευθερίας σε υπό-εθνικό επίπεδο, ενώ το Νιου
Χάμσαϊρ, η Νότια Ντακότα και η Φλόριντα, είναι στις 4η, 5η και 6η θέση ( μετά τις πρώτες
θέσεις των Καναδικών επαρχιών) σε ομοσπονδιακό επίπεδο σε όλη τη Β. Αμερική.
Αντίθετα, η Νέα Υόρκη που ακολουθείται από την Καλιφόρνια, την Αλάσκα, τη Χαβάη
και το Νέο Μεξικό είναι στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης σε υπό εθνικό επίπεδο.
Στο Διάγραμμα 4-5 βλέπουμε ότι οι πολιτείες/επαρχίες/κράτη της Β. Αμερικής
(2013) που είναι οικονομικά ποιο ελεύθερες/α έχουν μεγαλύτερο κατά κεφαλήν
εισόδημα.
Διάγραμμα 4-5
Οικονομική Ελευθερία σε ομοσπονδιακό επίπεδο Β. Αμερικής και κατά κεφαλήν

Κατά κεφαλήν εισόδημα (US$2013)

εισόδημα στις ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό (2013)

Τεταρτημόρια Οικονομικής Ελευθερίας
Πηγή: Annual Report EFNA 2016, Fraser Institute
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Επίσης στο Διάγραμμα 4-6 βλέπουμε ότι, οι πολιτείες/επαρχίες/κράτη της Β.
Αμερικής (2013) που είναι οικονομικά ποιο ελεύθερες/α έχουν μεγαλύτερο εισόδημα
κατά 6,7% από το εθνικό τους μέσο όρο κατά κεφαλήν εισόδημα, ενώ οι οικονομίες του
τελευταίου τεταρτημόριου («Least Free») έχουν 7,7% λιγότερο από το εθνικό τους μ.ο.
κατά κεφαλήν εισόδημα.
Διάγραμμα 4-6
Οικονομική Ελευθερία σε Yπό-εθνικό επίπεδο Β. Αμερικής και κατά κεφαλήν

Κατά κεφαλήν εισόδημα, επί τοις %
πάνω/κάτω από το Εθνικό μ.ο.

εισόδημα στις ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό (2013)

Τεταρτημόρια Οικονομικής Ελευθερίας
Πηγή: Annual Report EFNA 2016, Fraser Institute
Ορισμένες φορές όμως το επίπεδο της οικονομικής ελευθερίας δε συλλαμβάνει
όλους τους παράγοντες της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα να
υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις όπως η Αλάσκα, η οποία είναι πλουσιότερη (από ότι
το επίπεδο ελευθερίας της μας προϊδεάζει, 42η στη Β. Αμερική) και η Λουϊζιάνα, η
οποία είναι φτωχότερη (από ότι το επίπεδο ελευθερίας της μας προϊδεάζει, 16η στη Β.
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Αμερική)32. Οι παράγοντες όπως ο πλούτος των πόρων, η εγγύτητα στις διαδρομές
μεταφορών, το επίπεδο της παραοικονομίας και της διαφθοράς μπορούν να έχουν αυτό
το αποτέλεσμα και στα δύο άκρα της απόκλισης.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, η οικονομική ελευθερία
αυξάνεται από τα μέσα της δεκαετίας του '80 και αυτό συμπίπτει με τη διακυβέρνηση
του Ρέιγκαν. Έπειτα άρχισε να μειώνεται από τις αρχές του 1990, μετά από την
αυξημένη

φορολογική

οικονομική

πολιτική,

από

τη

διακυβέρνηση

Μπους

(πρεσβύτερου) και τα πρώτα χρόνια διακυβέρνησης του Κλίντον (1993) και στη
συνέχεια αυξήθηκε πάλι έως το 2000. Μετά μέχρι σήμερα η οικονομική ελευθερία σε
ομοσπονδιακό επίπεδο ΗΠΑ ελαττώνεται συνεχώς. Επιπρόσθετα, στο υπό εθνικό
επίπεδο, η οικονομική ελευθερία γενικά κινήθηκε παρόμοια με το ομοσπονδιακό, χωρίς
όμως τις μεγάλες διακυμάνσεις.
Εικόνα 4-1
Χάρτης Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής

Πηγή: Google Maps33

32

Annual Report Economic Freedom of the North America 2016, Fraser Institute, 2016

33

https://maps.google.gr
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Πολλές πολιτείες ακολούθησαν την ομοσπονδιακή κυβερνητική πολιτική της
«αναδόμησης», αλλά όχι όλες και συχνά όχι στο ίδιο επίπεδο έντασης, ή στο ίδιο
χρονικό πλαίσιο. Στον Καναδά στα μέσα της δεκαετίας του '80, η οικονομική ελευθερία
παρέμεινε αρκετά σταθερή στο υπό εθνικό επίπεδο ενώ αυξήθηκε κάπως στο
ομοσπονδιακό επίπεδο, ίσως ως συνέπεια αλλαγής της ομοσπονδιακής κυβέρνησης,
και την εφαρμογή νέας οικονομικής πολιτική το 1984. Και στους δύο δείκτες
(ομοσπονδιακό και υπό εθνικό) η οικονομική ελευθερία στον Καναδά ,αρχίζει να
αυξάνεται από τις αρχές του 1990. Τότε, οι καναδικές κυβερνήσεις άρχισαν να
εξετάζουν τα προβλήματα χρέους και ελλειμάτων που είχαν,

αλλά η κατάσταση

αντιμετωπιζόταν με την πολιτική της αύξησης φόρων αντί με τη μείωση των δαπανών.
Καθώς τα χρέη και τα ελλείματα τέθηκαν υπό έλεγχο, οι κυβερνήσεις άρχισαν να
μειώνουν την φορολογία κατά το μέσο της δεκαετίας του '90. (Annual Report Economic
Freedom of the North America 2016, Fraser Institute, 2016 )
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Εικόνα 4-2
Χάρτης Καναδά, ΗΠΑ

Πηγή: Google Maps
Επίσης σε εκείνη την περίοδο,

είχαν εκλεγεί

οικονομικά συντηρητικές

κυβερνήσεις στις δύο πλουσιότερες επαρχίες, Αλμπέρτα και το Οντάριο. Συγκριτικά η
εξέλιξη της οικονομικής ελευθερίας και στις δύο χώρες (Καναδά και τις Ηνωμένες
Πολιτείες) είναι παρόμοια. Εντούτοις, στη δεκαετία του ’80 και ’90, όπως
προαναφέραμε οι καναδικές κυβερνήσεις στηρίχθηκαν στην αύξηση της φορολογικής
πολιτικής για να αντιμετωπίσουν τα ελλείματα ενώ οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ δεν
ακολούθησαν αυτή την οικονομική στρατηγική και αυτή η διαφορετικότητα, μεγάλωσε
το χάσμα των δύο χωρών στην οικονομική ελευθερία έως το 2000 με περισσότερη
οικονομική ελευθερία να έχουν οι ΗΠΑ. Όπου από τότε ως σήμερα και οι δύο χώρες
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έχουν πτωτική πορεία της οικονομικής τους ελευθερίας, αλλά το γρηγορότερο ρυθμό
να έχουν οι ΗΠΑ και να έρχονται 2η θέση μετά τον Καναδά στη Β. Αμερική.
4.4 Οι ΗΠΑ στο δείκτη «Freedom in the 50 States»
Η μελέτη του δείκτη «Freedom in the 50 States» σε υπό-εθνικό επίπεδο των ΗΠΑ
δείχνει ότι, η οικονομική ελευθερία και η προσωπική ελευθερία έχουν διαφορετική
προέλευση και αποτελέσματα. Η οικονομική ελευθερία είναι σε υψηλότερα επίπεδα
περισσότερο στις πιο «συντηρητικές» πολιτείες που τείνουν να ψηφίζουν το
Ρεπουμπλικανικό κόμμα στις προεδρικές εκλογές, (με κάποιες εξαιρέσεις) και η σχέση
ήταν πιο αδύνατη το 2000 από ότι είναι τώρα.
Αντίθετα,

η

προσωπική

ελευθερία

τείνει

να

είναι

υψηλότερη

στις

«προοδευτικότερες» πολιτείες, αλλά αυτή η σχέση δεν είναι τόσο ισχυρή από αυτή
μεταξύ της ιδεολογίας και της οικονομικής ελευθερίας. Τα κράτη με περισσότερες
φιλελεύθερες αστικές

πολιτικές έχουν περισσότερη

προσωπική ελευθερία. Έτσι,

βλέπουμε τη Νότια Ντακότα, το Αϊντάχο και το Τενεσσί στις τρείς πρώτες θέσεις στην
οικονομική

ελευθερία

Ρεπουμπλικανική

αντίστοιχα, οι οποίες έχουν επί σειρά ετών πλειοψηφική

κυβέρνηση (συντηρητικοί) ενώ η σειρά κατάταξής τους στην

προσωπική ελευθερία είναι 46η , 45η και 42η αντίστοιχα, δηλαδή στην τελευταία
δεκάδα.(Πίνακας 4-3)
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Πίνακας 4-3
Δείκτης «Freedom of the 50 States» 2016 (FY 2014)
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(Συνέχεια) Πίνακας 4-3 (2)

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο τα επίπεδα της προσωπικής ελευθερίας μεταξύ
των πολιτειών κυμαίνονται, είναι η διαφορετικότητα των θεσμών. Πολλές μελέτες έχουν
πραγματοποιηθεί για την επίδραση των θεσμών ενός κράτους στις κρατικές δαπάνες
αυτού καθώς επίσης και για τη συσχέτιση των θεσμών με τη δυναμική των αλλαγών
πολιτικής στις πολιτείες των ΗΠΑ. Κάποιες από τις μεταβλητές που περιλάμβαναν οι
παραπάνω μελέτες ήταν το μέγεθος του νομοθετικού σώματος, η κυβερνητική δύναμη,
ο επαγγελματισμός του νομοθετικού σώματος, η δημοσιονομική και διοικητική
αποκέντρωση κ.α
Επιπρόσθετα, από τη μελέτη των επιδράσεων κάποιων άλλων θεσμικών και
πολιτισμικών μεταβλητών, όπως η διαφθορά, η κυριαρχία συγκεκριμένων κοινωνικών
ομάδων με κοινά συμφέροντα, και η ηλικία της πολιτείας, διαπιστώνεται ότι τα πιο
διεφθαρμένα κράτη με περισσότερη ευνοιοκρατία και λόμπυ έχουν τη λιγότερη
οικονομική ελευθερία. Επίσης, οι αρχαιότερες πολιτείες τείνουν να έχουν τη λιγότερη
οικονομική ελευθερία και ο κυριότερος λόγος είναι ότι αυτές οι πολιτείες έχουν τα
ισχυρότερα Εργατικά Συνδικάτα, τα οποία ωθούν πολιτικά για τη λιγότερη οικονομική
ελευθερία. Από την έρευνα επίσης φαίνεται ότι, η συνταγματική πολυπλοκότητα δε
συσχετίζεται καθόλου με την οικονομική ελευθερία. Αν και σημαντικός θεωρείται και ο
ρόλος σημαντικών πολιτικών προσωπικοτήτων σε κρατικό και τοπικό επίπεδο.
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Τέλος, σχετικά με την επίδραση της ελευθερίας στη μετανάστευση (εσωτερική) και
στην ανάπτυξη διαπιστώνεται ότι, τα κράτη με περισσότερη ελευθερία προσελκύουν
περισσότερους μετανάστες. Άλλος παράγοντας που έχει επίδραση στη μετανάστευση
είναι η ρυθμιστική και η προσωπική ελευθερία λόγου χαμηλότερου κόστους ζωής και
μεγαλύτερης ανάπτυξης.
Αδιαμφισβήτητα όμως, οι διακυμάνσεις και οι μικροδιαφορές της ελευθερίας σε
υπό εθνικό επίπεδο μεταξύ των πολιτειών των Ηνωμένων Πολιτείων είναι αρκετά μικρή
από τι σε άλλα κράτη σε παγκόσμια κλίμακα. Ακόμη και η Νέα Υόρκη παρέχει ένα πολύ
πιο ελεύθερο περιβάλλον από την πλειοψηφία των χωρών έξω από τις ΗΠΑ. Δεν
υπάρχει κάποιο ακραίο κράτος μεταξύ των αμερικανικών κρατών. Σημαντικό ζήτημα
είναι ότι, το ομοσπονδιακό σύστημα επιτρέπει τις πολιτείες να ακολουθούν
διαφορετικές πολιτικές σε πολλούς σημαντικούς τομείς. Παράδειγμα είναι όταν το
Κολοράντο, η Ουάσιγκτον, η Αλάσκα, και το Όρεγκον δεν ακολούθησαν τους
ομοσπονδιακούς νόμους για την μαριχουάνα και απελευθέρωσαν τη χρήση της (υπό
όρους) με νόμο σε πολιτειακό επίπεδο.
4.5 Αλληλεπιδράσεις Δείκτη

IEF των ΗΠΑ με Δείκτες άλλων Διεθνών

Οργανισμών/Ιδρυμάτων
Όπως παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα, της κατάταξης των χωρών
σύμφωνα με το βαθμό διαφθοράς και το Δείκτη CPI, όπως τον αντιλαμβάνονται οι
πολίτες, κυμαίνεται. Τα επίπεδα της διαφθοράς είναι χαμηλά, δηλαδή με υψηλή
βαθμολογία (πάνω από 80), στις πλέον αναπτυγμένες χώρες, ιδίως της Βόρειας
Ευρώπης. Στη συνέχεια τα επίπεδα της διαφθοράς αυξάνονται όσο μειώνεται η
βαθμολογία, για να καταλήξει σε επίπεδο κάτω από 30, 20 ακόμα και 10 σε λιγότερο
αναπτυγμένα και κάθε άλλο παρά ευνομούμενα κράτη.
Ενδεικτικά, κοντά στο 35 βρίσκονται η Κίνα, το Μεξικό, η Αίγυπτος, η Αλβανία, η
Ινδονησία, η Αργεντινή. Περί το 43 βαθμολογούνται Ελλάδα, Ιταλία, Βουλγαρία,
Ρουμανία. Πάνω από 60 βρίσκονται Κύπρος, Πολωνία, Πορτογαλία. Στον Πίνακα 4-4
απεικονίζονται οι πρώτες 20 χώρες με την καλύτερη βαθμολογία και την λιγότερη
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διαφθορά καθώς και οι τελευταίες 20 χώρες με την περισσότερη διαφθορά. Οι ΗΠΑ
βρίσκονται στην 16η θέση με βαθμολογία 76 μονάδες, με πολύ καλές επιδόσεις.

Πίνακας 4-4
Κατάταξη χωρών σύμφωνα με το Δείκτη Διαφθοράς CPI ,2015

Συγκεκριμένα. οι ΗΠΑ έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση του ΟΟΣΑ για τη δωροδοκία
αλλοδαπών υπαλλήλων στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, τη Σύμβαση κατά
της Διαφθοράς των Ηνωμένων Εθνών (UNCAC), τη Σύμβαση του Συμβουλίου Ποινικού
Δικαίου της Ευρώπης κατά της Διαφθοράς, τη Διαμερικανική Σύμβαση κατά της
Διαφθοράς34 και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου

34

INTER-AMERICAN CONVENTION AGAINST CORRUPTION, http://www.oas.org/
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εγκλήματος . Ο ποιο διαδεδομένη νομοθεσία στις ΗΠΑ εναντίον της διαφθοράς, που
ισχύει από το 1977, είναι η FCPA (Foreign Corrupt Practices Act ).
Εν κατακλείδι, η αλληλεπίδραση της οικονομικής ελευθερίας με τη διαφθορά στις
ΗΠΑ υφίσταται και έχει αρνητική σχέση όσο αφορά τους πυλώνες «ελευθερία
διαφθοράς» και «δικαιώματα ιδιοκτησίας». Όμως έμμεσα επηρεάζεται και ο πο
πυλώνας της «ελευθερίας επιχειρήσεων». Γενικά οι ΗΠΑ έχουν πολύ καλές επιδόσεις
στην καταπολέμηση της διαφθοράς με αποτέλεσμα να αντισταθμίζεται σχετικά η
σταδιακή μείωση της οικονομικής ελευθερίας. Έτσι, οι εταιρίες που θέλουν να
επενδύσουν στις ΗΠΑ θεωρούν ότι το επιχειρησιακό περιβάλλον είναι ευνοϊκό για
αυτούς χωρίς μεγάλο επιχειρηματικό ρίσκο, που να προέρχεται και από τη διαφθορά.
Συναφής είναι και η προσέγγιση που κατατάσσει τις χώρες σύμφωνα με το πόσο
εύκολη ή δύσκολη είναι η επιχειρηματικότητα που αναπτύξαμε στην προηγούμενη
ενότητα, το δείκτη EDB35 της Παγκόσμιας Τράπεζας. Όσο πιο υψηλή η βαθμολογία
τόσο πιο αρνητικό το επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι χώρες κατατάσσονται ανάλογα με
την επίδοσή τους. Στις πρώτες θέσεις συναντάμε, κράτη ιδιαίτερα φιλικά προς το
επιχειρείν, όπως η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ και τη Βρετανία, όπως άλλωστε και
τις σκανδιναβικές χώρες (όπως η Δανία). Στη συνέχεια και με σχετικά καλή επίδοση θα
βρούμε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ αυτών και ορισμένα πρώην σοσιαλιστικά,
αλλά και αρκετά ασιατικά. Στις πιο χαμηλές θέσεις βρίσκονται φτωχές χώρες, κυρίως
της Αφρικής, ορισμένες σε καθεστώς αναταραχών και συγκρούσεων (Συρία), καθώς
και επιφυλακτικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία καθεστώτα (Βενεζουέλα). Οι ΗΠΑ
κατατάσσονται 8η στην λίστα της Παγκόσμιας Τράπεζας36 για το 2016 (Πίνακας 4-5)
μειώθηκε κατά μία θέση από την 7η που κατείχε το προηγούμενο έτος.
Οι πυλώνες που επηρεάζονται από την οικονομική ελευθερία είναι η δημιουργία
ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η ελευθερία στη ρυθμιστική πολιτική,
στην προστασία της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, η εφαρμογή μέτρων κατά της διαφθοράς, η

35
36

www.doingbusiness.org/rankings
http://www.doingbusiness.org/
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προστασία των επενδύσεων και των συμβάσεων. Όλα δηλαδή εκείνα που απαιτούνται
να διευκολυνθεί τόσο το Start Up μια μικρομεσαίας επιχείρησης (εσωτερικά και από
ξένες επενδύσεις) ή οι εισροές μεγαλύτερων συστημικών ξένων επενδύσεων.

Πίνακας 4-5
Κατάταξη χωρών στο Δείκτη EDB, 2016 (πρώτες 9 θέσεις)

Πηγή : Annual Report of EDB 2016,World Bank
Οι ΗΠΑ διαθέτουν ένα ελκυστικό επιχειρησιακό περιβάλλον σύμφωνα με τα
προηγούμενα και σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα οι ποιο αποδοτικοί τομείς στο
Δείκτη EDB είναι η προστασία επίλυσης τυχόν διαφορών από συμβάσεις (πυλώνας
Κράτους δικαίου του Δείκτη IEF) και δεύτερον η διευκόλυνση πρόσβασης σε πιστωτικά
κεφάλαια (πυλώνας ρυθμιστική αποδοτικότητα του Δείκτη IEF) κατά την έναρξη και
κατά τη διάρκεια λειτουργίας μιας επιχείρησης.
Η απόδοση των ΗΠΑ στους δύο παραπάνω δείκτες έχουν άμεση σχέση και με
τα θεσμικά οικονομικά και τη σημασία που αυτά αποδίδουν στον ρόλο του κράτους
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στην προσέλκυση και πλαισίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα
εξετάσουμε παρακάτω.
Όσο αφορά το δείκτη παγκοσμιοποίησης KOF

37

, οι πρώτες 15 ποιο

παγκοσμιοποιημένες χώρες (Διάγραμμα 4-7), είναι οι περισσότερες ευρωπαϊκές με
εξαίρεση τη Σιγκαπούρη, τον Καναδά.
Διάγραμμα 4-7
Κατάταξη χωρών στο Δείκτη KOF, 2016 (πρώτες 9 θέσεις)
15 Πρώτες χώρες ποιο Παγκοσμιοποιημένες

Πηγή : 2015 KOF Index of Globalization, KOF Swiss Economic Institute
Γενικά από την ανάλυση του δείκτη βλέπουμε, ότι από το 1980, υπήρξε μια
προοδευτική ανοδική τάση της Παγκοσμιοποίησης, με μια ισχυρή ώθηση μετά το τέλος
του Ψυχρού Πολέμου το 1989. Επίσης, η οικονομική παγκοσμιοποίηση είναι σταθερά
πολύ ποιο πάνω από το συνολικό δείκτη της Παγκοσμιοποίησης KOF, εκτός από τη
στασιμότητα του 2000, έως και λίγο πριν την παγκόσμια οικονομική κρίση το 2008.
Ενώ η πολιτική παγκοσμιοποίηση γενικά συμβαδίζει με το συνολικό δείκτη και η

37
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κοινωνική παγκοσμιοποίηση ήταν σταθερά κάτω από το συνολικό δείκτη και είναι
στάσιμη από το 2001.
Η εξήγηση γιατί οι μικρές χώρες έχουν πάντα υψηλές επιδόσεις και οι μεγάλες
χώρες γενικά κατατάσσονται χαμηλά, δίνεται όσο αφορά την υψηλή κατάταξη των
πολλών μικρών ευρωπαϊκών χωρών είναι λόγω της στενής σχέσεις τους με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, και λιγότερο με εκτός Ευρώπης χώρες δηλαδή, είναι περισσότερο
μια

αντανάκλαση

της

«περιφερειοποίησης»

παρά

της

παγκοσμιοποίησης.

Επιπρόσθετα, θα λέγαμε ότι οι μικρές χώρες πρέπει να είναι ποιο παγκοσμιοποιημένες
για λόγους

επιβίωσης και φύσης του

διεθνούς

συστήματος. Για παράδειγμα η

Σιγκαπούρη εισάγει σχεδόν όλα τα προϊόντα της, ακόμη και το νερό. (2015 KOF Index
of Globalization, KOF Swiss Economic Institute)
Οι χώρες όπως Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα παραμένουν στο σύνολό τους,
κάτω από το μ.ο. του δείκτη και σε σύγκριση με τις μεγάλες χώρες του ΟΟΣΑ. Όμως,
για να διατηρήσουν την ταχεία οικονομική ανάπτυξη τους, θα πρέπει σαφώς να
ανοιχτούν περισσότερο στην παγκόσμια οικονομία.
Τώρα όσο αφορά την επίδραση του δείκτη IEF της οικονομικής ελευθερίας με την
αλληλοεπίδρασή της στο δείκτη KOF, η άμεση επίδραση αφορά περισσότερο τον
οικονομικό πυλώνα της παγκοσμιοποίησης και έμμεσα θα λέγαμε με τους υπόλοιπους
δύο πυλώνες (πολιτικό και κοινωνικό). Κάποιοι πυλώνες της οικονομικής ελευθερίας
όπως η ελευθερία διαφθοράς, η επενδυτική και η εργασιακή ελευθερία επιδρούν
έμμεσα στο πολιτική παγκοσμιοποίηση (μέσω την υπογραφής διεθνών συμβάσεων
εναντίον της διαφοράς ή με τη συμμετοχή μιας χώρας σε διεθνούς οργανισμούς και
άλλα ιδρύματα παγκόσμιας εμβέλειας) και στην κοινωνική παγκοσμιοποίηση μέσω των
ξένων επενδύσεων, διάχυσης της τεχνολογίας και γενικότερης κοινωνικής ώσμωσης
που προέρχεται όμως κυρίως από την οικονομική συνεργασία.
Οι ΗΠΑ στο δείκτη KOF κατατάσσεται στην 34η θέση (από τις 91 χώρες) , ενώ
στους επιμέρους πυλώνες της, στην οικονομική παγκοσμιοποίηση στην 90 η θέση, στην
κοινωνική παγκοσμιοποίηση στην 28η και στην πολιτική παγκοσμιοποίηση στην 16η
θέση. Οι κατατάξεις αυτές είναι αναμενόμενες διότι, οι μεγάλες οικονομίες όπως οι ΗΠΑ
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στην οικονομική παγκοσμιοποίηση είναι «χαμηλά» γιατί το εμπόριο πιο πολύ γίνεται
στο εσωτερικό της χώρας και ο αυτός ο πυλώνας του δείκτη μετράει τις πραγματικές
ροές του εμπορίου, των άμεσων ξένων επενδύσεων και των επενδύσεων
χαρτοφυλακίου, καθώς και τους περιορισμούς που ισχύουν για αυτές τις ροές. Αλλά,
εντός αυτών των μεγάλων χωρών συνήθως υπάρχουν οι ποιο παγκοσμιοποιημένες
πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο. (2015 KOF Index of Globalization,
KOF Swiss Economic Institute)
Κλείνοντας η πολιτική παγκοσμιοποίηση των ΗΠΑ είναι «υψηλή» γιατί ο δείκτης
μετρά το βαθμό της πολιτικής συνεργασίας και ουσιαστικά υπολογίζει τον αριθμό των
πρεσβειών, τη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, τη συμμετοχή σε αποστολές του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τον αριθμός των διεθνών συνθηκών που
υπογράφει η χώρα.
4.6 Άμεσες Επιδράσεις της Οικονομικής Ελευθερίας στην Ανάπτυξη στις
ΗΠΑ
4.6.1 Η σημασία και ο ρόλος του ΑΕΠ, η κριτική και άλλοι επιλεγμένοι δείκτες
ποιότητας ζωής σε σχέση με την οικονομική ελευθερία
Σύμφωνα με τον ορισμό η οικονομική μεγέθυνση προσδιορίζεται κυρίως από
το εισόδημα της οικονομίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ενδιαφέρει το επίπεδο του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της οικονομίας, το οποίο δίνεται από τους
Εθνικούς Λογαριασμούς. Το μέγεθος αυτό ενδιαφέρει όχι μόνο ως απόλυτη τιμή
(επίπεδο οικονομικής μεγέθυνσης), αλλά και στη διαχρονική εξέλιξή του, η οποία
δίνεται από το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, δηλαδή την ποσοστιαία μεταβολή του
σε κάθε περίοδο. Επίσης, αυτό που ενδιαφέρει είναι όχι η ονομαστική αλλά η
πραγματική τιμή του. Ο λόγος είναι γιατί αν μια οικονομία με υψηλό πληθωρισμό δεν
αναπτύσσεται, τότε η ονομαστική τιμή του εισοδήματος θα μεταβάλλεται με μεγάλους
ρυθμούς, χωρίς αυτό να αντικατοπτρίζει πραγματική οικονομική μεγέθυνση και
βελτίωση της θέσης της.
.

Το εισόδημα και ο ρυθμός μεγέθυνσης θεωρούνται ενδεικτικά μεγέθη της

συνολικής παραγωγής της οικονομίας. Υψηλό ή χαμηλό εισόδημα σημαίνει ότι η
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οικονομία στο σύνολό της θεωρείται μεγάλη ή μικρή αντίστοιχα (για παράδειγμα, σε
σχέση με το συνολικό παγκόσμιο εισόδημα). Ο υψηλός ή χαμηλός ρυθμός μεγέθυνσης
του εισοδήματος δείχνει κατά πόσο η οικονομία αυτή γίνεται πλουσιότερη ή φτωχότερη
σε σχέση με τις άλλες οικονομίες. Παρότι όμως η μεταβολή του εισοδήματος αποτελεί
σημαντικό μέτρο προσδιορισμού της οικονομικής μεγέθυνσης, μια οικονομία μπορεί να
έχει μεγάλο εισόδημα λόγω του απόλυτου μεγέθους της, χωρίς αυτό να σημαίνει
απαραίτητα ότι οι κάτοικοί της έχουν υψηλό εισόδημα στη διάθεσή τους. Για να ληφθεί
υπόψη ο δημογραφικός παράγοντας πρέπει να υπολογιστεί το κατά κεφαλήν εισόδημα
της οικονομίας, το οποίο ισούται με το λόγο του ΑΕΠ προς τον πληθυσμό και δίνει το
εισόδημα που είναι διαθέσιμο σε κάθε άτομο του πληθυσμού κατά μέσο όρο.
Ο ρυθμός μεγέθυνσης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ αποτελεί, σύμφωνα με τα
καθιερωμένα πρότυπα, τον καλύτερο δείκτη οικονομικής μεγέθυνσης (growth) μιας
οικονομίας. Πρέπει να τονιστεί ότι πολλοί άλλοι οικονομικοί δείκτες έχουν προταθεί
για την προσέγγιση της οικονομικής ευημερίας, όπως η μεταβολή της κατά κεφαλήν
κατανάλωσης ή του διαθέσιμου εισοδήματος. Και αυτά τα μεγέθη όμως εξαρτώνται
απευθείας από το κατά κεφαλήν εισόδημα. (Papapanagos, Lecture Notes for
ADISPO Section 1 2015).
Οι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ είναι, σε απόλυτα νούμερα, μικρά μεγέθη: για
παράδειγμα, στις περισσότερες οικονομίες ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του κατά
κεφαλήν εισοδήματος δεν ξεπερνά το επίπεδο του 2% με 3%. Γιατί λοιπόν έχουν τόση
σημασία ορισμένα δέκατα της μονάδας για την οικονομία; Η απάντηση από τους
οικονομολόγους είναι ξεκάθαρη εάν υπολογιστεί κάθε πότε διπλασιάζεται το εισόδημα,
κάτι που εξαρτάται από το ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας38. Έτσι, με ετήσιο ρυθμό
μεγέθυνσης 3%, το εισόδημα διπλασιάζεται περίπου κάθε 23 χρόνια, ενώ με ρυθμό 2%
το εισόδημα διπλασιάζεται περίπου κάθε 35 χρόνια. Με ρυθμό μεγέθυνσης 1% όμως,
το εισόδημα διπλασιάζεται περίπου κάθε 70 χρόνια. Οι διαφορές αυτές είναι

Ο απλός κανόνας για το διπλασιασμό ενός αρχικού ποσού x0 προέρχεται από την εξίσωση διαχρονικής
συσσώρευσης: μετά από t περιόδους το ποσό είναι xt=2x0=x0[exp(gt)], όπου g είναι ο ρυθμός μεταβολής.
Επομένως, το ποσό διπλασιάζεται όταν t=ln(2)/g ή t=0.7/r.

38
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συντριπτικές: οι κάτοικοι μιας οικονομίας μπορούν να διπλασιάσουν το εισόδημά τους
ακόμα και μέσα στην ίδια γενιά με ρυθμούς 3% ή 2%, ενώ με ρυθμό 1% θα πρέπει να
περιμένουν μετά από δύο γενεές για την ίδια αύξηση.
Από την άλλη μεριά ταυτόχρονα , η κριτική που γίνεται στο ότι ο ρυθμός
μεταβολής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ δε λαμβάνει υπόψη μια σειρά από παράγοντες που
καθορίζουν την ποιότητα ζωής, όπως το περιβάλλον, το αναμενόμενο όριο επιβίωσης,
είναι διαχρονική και η απάντηση που δίνεται από τους καθηγητές Καλαϊτζιδάκη &
Καλυβίτη είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι πολύ σημαντικά, αλλά συνήθως λειτουργούν
συμπληρωματικά ως προς το εισόδημα όσον αφορά το επίπεδο διαβίωσης. Όμως, η
συνεχής αύξηση του εισοδήματος μοιάζει συνυφασμένη με τον υπερκαταναλωτισμό,
τη σπατάλη των φυσικών πόρων και τη ρύπανση του περιβάλλοντος.
Ως εκ τούτου, πριν εξετάσουμε την επίδραση της οικονομικής ελευθερίας στο
ρυθμό ανάπτυξης και κατά κεφαλή ΑΕΠ στις ΗΠΑ, κρίνουμε σκόπιμο σ’ αυτό το σημείο
να αναφέρουμε ότι, το ΑΕΠ εκτός από τη ροή των αγαθών και των υπηρεσιών που
παράγονται μέσα στην αγορά περιλαμβάνει και κάποιες μη εμπορεύσιμες παραγωγές
όπως οι αμυντικές δαπάνες από τις κυβερνήσεις καθώς και τα μη κερδοσκοπικά έξοδα
για κατοικίες έκτακτης ανάγκης και για υγειονομική περίθαλψη. Όμως, πολλές
σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες αποκλείονται εξ ολοκλήρου από τις μετρήσεις
ΑΕΠ, όπως η εθελοντική εργασία, ο σχηματισμός κοινωνικού κεφαλαίου μέσα στις
οικογενειακές μονάδες, το κόστος της εγκληματικότητας και του αυξανόμενου
πληθυσμού των φυλακών και η μείωση των φυσικών πόρων. Από τη δημιουργία του,
οι οικονομολόγοι οι οποίοι είναι εξοικειωμένοι με τη μεθοδολογία του ΑΕΠ, έχουν
υπογραμμίσει ότι το ΑΕΠ είναι ένα μέτρο της οικονομικής δραστηριότητας (ποσοτική
μέτρηση), όχι της οικονομικής ευημερίας (ποιοτική μέτρηση).
Το 1934, ο Simon Kuznets, ο κύριος αρχιτέκτονας του συστήματος των
εθνικών λογαριασμών των ΗΠΑ, τάχτηκε κατά της εξίσωσης της αύξησης του ΑΕΠ με
την οικονομική ή την κοινωνική ευημερία. (Robert Costanza 2009) Το ειδικό τμήμα των
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οικονομικών αναλύσεων του ΑΕΠ των ΗΠΑ (US Bureau of Economic Analysis 39 ),
δηλώνει ότι ο σκοπός της μέτρησης του ΑΕΠ είναι να απαντηθούν ερωτήσεις όπως
«πόσο γρήγορα αναπτύσσεται η οικονομία», «ποιο είναι το μοτίβο των δαπανών για
αγαθά και υπηρεσίες, «ποιο ποσοστό της αύξησης της παραγωγής οφείλεται στον
πληθωρισμό» και «πόσο από το εισόδημα που παράγεται χρησιμοποιείται για την
κατανάλωση σε αντιδιαστολή με την επένδυση ή την αποταμίευση» (McCulla και Smith
2014). Τέλος είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι το ΑΕΠ δεν είναι εγγενώς κακό,
μετρά αυτό που μετρά αλλά χρησιμοποιείται πολλές φορές καταχρηστικά ως δείκτης
για κάτι που ο ίδιος δεν μετρά και δεν προορίστηκε ποτέ να μετρήσει. (Robert Costanza
2009) .
Παρόλο την προαναφερόμενη κριτική , εμείς για σκοπούς της εργασίας μας
θεωρούμε ότι, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μπορεί αφενός να μην μας δείχνει σε ποια
κοινωνικά στρώματα είναι κατανεμημένο και αν υπάρχει ανισότητα εισοδημάτων (το
οποίο είναι αντικείμενο πολλών μελετών αντίστοιχα), αλλά αφετέρου είναι ένας
κρίσιμος παράγοντας πλούτου μιας οικονομίας που όταν συνδυαστεί με μια οικονομική
πολιτική προσανατολισμένη και στοχευμένη προς την βιώσιμη ανάπτυξη και την
ευημερία των πολιτών, τότε δημιουργεί και όλες τις άλλες προϋποθέσεις που θα
μπορούν να φέρουν και τη μείωση της ανεργίας , της φτώχειας κ.α. Ως εκ τούτου,
παρακάτω θα εξετάσουμε τη συσχέτιση της οικονομικής ελευθερίας πρώτα με τον
ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ και κατά δεύτερο τη συσχέτισή της με
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΙΑΔ) στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Επιπρόσθετα, δημιουργείται από την προηγούμενη κριτική η ανάγκη για τη
μελέτη και άλλων παραγόντων, πέρα από το εισόδημα, που είναι πιθανόν να
καθορίζουν το επίπεδο της διαβίωσης. Οι παράγοντες αυτοί συνιστούν την ποιότητα
ζωής σε μια οικονομία και σχετίζονται με το περιβάλλον, τη θνησιμότητα, τη μόρφωση
(εκπαίδευση -παιδεία), και γενικά την καθημερινή διαβίωση. Οι σχετικοί μετρήσιμοι

39
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δείκτες για τους παραπάνω παράγοντες αποτελούν ένα προσεγγιστικό μέτρο και
μπορούν να δώσουν μια εικόνα για την ποιότητα της ζωής σε μια οικονομία.
Σύμφωνα με στοιχεία του δείκτη EFW που δίνουν την εικόνα της κατάστασης
σε παγκόσμιο επίπεδο όσο αφορά τη σχέση της οικονομικής ελευθερίας και την
ποιότητα ζωής έχουν ως ακολούθως:
-

Η μέση διάρκεια ζωής εξαρτάται σημαντικά από το επίπεδο της οικονομικής

ελευθερίας της χώρας. Όπως αναμένεται, στις χώρες με χαμηλό επίπεδο οικονομικής
ελευθερίας, όπως διακρίνουμε στο Διάγραμμα 4-8, όπου συνήθως παρατηρούνται και
μεγαλύτεροι ρυθμοί αύξησης του πληθυσμού, η μέση διάρκεια ζωής είναι αισθητά
χαμηλότερη σε σχέση με τις (πλουσιότερες) οικονομίες που είναι στην κορυφή της
οικονομικής ελευθερίας. Ο μέσος όρος ζωής των πολιτών που διαβιούν σε οικονομικά
ελεύθερες χώρες είναι στα 80,1 έτη, στις αμέσως λιγότερο οικονομικά ελεύθερες χώρες
τα 72,6 έτη ενώ στις χώρες του «Least Free» τεταρτημόριου, δηλαδή τις οικονομικά
μη ελεύθερες χώρες στα 63,1 έτη.
Διάγραμμα 4-8

Αναμενόμενο όριο επιβίωσης

Οικονομική Ελευθερία και αναμενόμενο όριο επιβίωσης

Τεταρτημόρια Οικονομικής Ελευθερίας
Πηγή : Annual Report of EFW 2016, World Bank, World Development Indicators
Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι, τα ποσοστά φτώχειας στις αναπτυσσόμενες
χώρες από το 1980 έως το 2014, μειώνονται σημαντικά όσο αυξάνει η οικονομική
ελευθερία της οικονομίας τους. Έτσι, στο Διάγραμμα 4-9 βλέπουμε ότι, το ποσοστό του

83

Οικονομική Ελευθερία και Ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής®

πληθυσμού που ζει στη μέτρια φτώχεια μειώθηκε περίπου κατά 50%,(1980-2014) ενώ
το ποσοστό της ακραίας απόλυτης φτώχειας μειώθηκε περίπου κατά 70%.
Διάγραμμα 4-9
Ποσοστό και Ρυθμός Φτώχειας σε Αναπτυσσόμενες Χώρες, 1980-2014
, (ποσοστό % του πληθυσμού που ζει με max US$ 1,90 (2011) ημερησίως)

Μέτρια Φτώχεια

, (ποσοστό % του πληθυσμού που ζει με max US$ 3,10 (2011) ημερησίως)

Ποσοστό Φτώχειας επί τοις (%)

Ακραία Φτώχεια

Έτος

Πηγή : Annual Report of EFW 2016,World Bank, World Development Indicators
-

Οι δαπάνες για εκπαίδευση είναι επίσης σημαντικά υψηλότερες στις

οικονομικά ποιο ελεύθερες πλούσιες οικονομίες σε σχέση με τις φτωχές, παρότι οι
διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες όσο στην περίπτωση των δαπανών για την υγεία.
Επίσης, το ποσοστό αυτό τείνει να αυξάνεται για τις φτωχές και μεσαίου εισοδήματος
οικονομίες, ενώ τείνει να παραμένει σταθερό για τις πλούσιες. Πρέπει όμως να ληφθεί
υπόψη και η διαφορά στην ποιότητα και την απόδοση της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
καθώς η ίδια δαπάνη για εκπαίδευση μπορεί να έχει διαφορετική απόδοση ανάλογα με
το περιβάλλον στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί.
-

Επιπρόσθετα, οι πολίτες των ποιο ελεύθερων οικονομικά χωρών, έχουν

περισσότερες πολιτικές και ατομικές ελευθερίες. Παρατηρούμαι στο Διάγραμμα 4-10 ότι,
με τον αριστερό κάθετο άξονα η κλίμακα με τη μονάδα να σημαίνει περισσότερες
πολιτικές και ατομικές ελευθερίες, ενώ το (7) τις λιγότερες , οι χώρες με τη μεγαλύτερη
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οικονομική ελευθερία στο 1ο τεταρτημόριο έχουν υψηλότερες βαθμολογίες και άρα
παρέχουν στους πολίτες τους περισσότερες ελευθερίες.
Διάγραμμα 4-10

Βαθμολογία Πολιτικών &
Ατομικών Ελευθεριών

Οικονομική Ελευθερία και Πολιτικές & Ατομικές Ελευθερίες

Τεταρτημόρια Οικονομικής Ελευθερίας
Πηγή : Annual Report of EFW 2016,World Bank, World Development Indicators

-

Τέλος, ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά, τόσο την οικονομική ελευθερία όσο

και την επιδίωξη μέσω αυτής την ανάπτυξη

αφορά σε ποιο «τύπο» ανάπτυξης

αποσκοπεί η εκάστοτε πολιτική των κρατών, σε σχέση με το περιβάλλον. Η οικονομική
ελευθερία έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την ικανότητα των χωρών για την καινοτομία40 και
κατ 'επέκταση, την ικανότητά τους να βελτιώνουν τη συνολική περιβαλλοντική τους
απόδοση. Έτσι, εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη οικονομική δυναμική στην αντιμετώπιση

40

Annual Report of EFW 2016, World Bank, World Development Indicators
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των περιβαλλοντικών προκλήσεων με επενδύσεις στην καινοτομία και γύρω από τις
«πράσινες» τεχνολογίες. Διάγραμμα 4-11
Διάγραμμα 4-11

Περιβαντολλογικός Δείκτης

Οικονομική Ελευθερία στο Δείκτη IEF και περιβαντολογική απόδοση

Κατάταξη σύμφωνα με τη βαθμολογία στο Δείκτη IEF
Πηγή : Annual Report of IFE 2016, Heritage Foundation &Wall Street Journal
Πολλές όμως φορές τίθεται ένα εύλογο ερώτημα, όσο αφορά το γεγονός ότι,
για τη μελέτη των επιδράσεων της οικονομικής ελευθερίας στην ανάπτυξη χρειάζονται
στοιχεία σε βάθος χρόνου κάποιων δεκαετιών τουλάχιστον και αυτά υπάρχουν μόνο
για τις αναπτυγμένες χώρες, άρα μήπως η οικονομική ελευθερία και η θεωρία της
ανάπτυξης εν τέλει ασχολούνται μόνο με αυτές τις αναπτυγμένες οικονομίες. Κατά τη
γνώμη μας, η απάντηση είναι ότι η θεωρία, της οικονομικής μεγέθυνσης ασχολείται με
τη διαδικασία μεταβολής του εισοδήματος για όλες τις οικονομίες. Έτσι, οδηγούμαστε
για να εξετάσουμε την επίδραση της οικονομικής ελευθερίας στην ανάπτυξη να
εξετάσουμε την επίδρασή της στο ρυθμό ανάπτυξης και στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε ότι, ένα από τα κύρια ερωτήματα που επιχειρεί να
απαντήσει η θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης αφορά τους λόγους ύπαρξης των
διαφορών μεταξύ αναπτυγμένων και λιγότερο αναπτυγμένων χωρών.
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Η θεωρητική μεθοδολογία μπορεί λοιπόν, με την κατάλληλη προσαρμογή, να
εστιαστεί σε όλες τις οικονομίες, ανεξάρτητα από την τρέχουσα κατάστασή τους.
Συγκεκριμένα, η βασική προσέγγιση που μπορεί να γίνει στη διαδικασία της
μελέτης το εάν και πόσο επηρεάζει η οικονομική ελευθερία την οικονομική μεγέθυνση,
είναι ότι, θα πρέπει να μελετηθούν (όπως αναφέραμε και παραπάνω) αν επηρεάζονται
αρχικά ορισμένα βασικά μεγέθη των οικονομιών, όπως το εάν επηρεάζεται (άμεσα) το
κατά κεφαλήν εισόδημα και ο ρυθμό μεταβολής του. Για το σκοπό αυτό απαιτείται:
 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και οι ρυθμοί μεταβολής του για μία συγκεκριμένη, αλλά
αρκετά

μεγάλη,

περίοδο

σε

πολλές

χώρες

(για

εξαγωγή

γενικευμένων

συμπερασμάτων) ή σε μία συγκεκριμένη χώρα για εξαγωγή ειδικών συμπερασμάτων.
 η συγκρισιμότητα των στοιχείων, δηλαδή η έκφρασή τους σε κάποιο κοινό
μέτρο σύγκρισης που δεν επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά κάθε οικονομίας
(νόμισμα, μέθοδος μέτρησης εισοδήματος κλπ., δηλαδή σε Μονάδες Ίσης Αγοραστικής
Δύναμης (ΜΙΑΔ).
Γενικά, σύμφωνα με τα στοιχεία από της World Bank41, οι Ηνωμένες Πολιτείες
κατέχουν για το 2015, παγκοσμίως την 11η θέση με 55.836 (ΑΕΠ σε MIAΔ) κατά
κεφαλήν εισόδημα, ενώ η διαφορά του εισοδήματος μεταξύ των ‘πλουσίων’ και των
‘λιγότερο πλούσιων’ χωρών παραμένει σημαντική. Χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η
οποία

υπήρξε

παραδοσιακά

σημαντική

οικονομική

δύναμη,

αν

και

έχει

υπερδιπλασιάσει το κατά κεφαλήν εισόδημα για την περίοδο αυτή, βρέθηκε από την
τέταρτη στη 24η θέση με 41.324 , (ΑΕΠ σε ΜΙΑΔ per Capita).

41

http://databank.worldbank.org
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4.6.2 Οικονομική Ελευθερία και Ρυθμός Ανάπτυξης ΑΕΠ στις ΗΠΑ
Σύμφωνα με το Διάγραμμα 4-12 , βλέπουμε ότι, υπάρχει μια ισχυρή σχέση
μεταξύ της βελτίωσης της οικονομικής ελευθερίας και στην επίτευξη ταχύτερης
οικονομικής ανάπτυξης. Είτε μακροπρόθεσμα (περίοδο 20 ετών), είτε μεσοπρόθεσμα
(περίοδο 10 ετών) ή μικρής διάρκειας (περίοδο 5 ετών), η σχέση μεταξύ των αλλαγών
στην οικονομική ελευθερία και τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης είναι σταθερά
θετική. Οι μέσες ετήσιες τιμές του κατά κεφαλήν οικονομικής ανάπτυξης, των χωρών
στις οποίες η οικονομική ελευθερία έχει αυξηθεί περισσότερο, είναι τουλάχιστον 50%
υψηλότερο από ό, τι εκείνων των χωρών όπου η ελευθερία έχει παραμείνει στάσιμη
ή επιβραδύνθηκε.
Διάγραμμα 4-12

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) ΑΕΠ

Αυξάνοντας την Οικονομική Ελευθερία Αυξάνει και ο Ρυθμός Ανάπτυξης του
Πραγματικού ΑΕΠ (κατά κεφαλήν, σε ΜΙΑΔ)/Έτος

Μεταβολή της Βαθμολογίας της Οικονομικής Ελευθερίας ανά Τεταρτημόριο,
σε βάθος 20ετίας, 10ετίας, 5ετίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ

Πηγή : Heritage Foundation/Wall Street Journal, Annual Report Index of Economic Freedom
2016
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Διάγραμμα 4-13

Ρυθμός Ανάπτυξης (%) ΑΕΠ

Οικονομική Ελευθερία και Ρυθμός Ανάπτυξης των χωρών στα Τεταρτημόρια,
σύμφωνα με το Δείκτη Ελευθερίας EFW 2015

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ

Πηγή : Fraser Institute, Annual
επεξεργασία από τον συγγραφέα

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ

Report Economic Freedom of the World (2015) και

Επιπρόσθετα, στο Διάγραμμα 4-13, παρατηρούμαι σε κλίμακα ενός έτους
(όπως καταγράφεται στο EFW 2015), ότι ισχύει η ανάλογη ισχυρή θετική συσχέτιση της
οικονομικής ελευθερίας με το ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (επί %) στο πραγματικό ΑΕΠ
(σε ΜΙΑΔ). Δηλαδή, όταν μία οικονομία ανήκει στο 1 Ο τεταρτημόριο (της κλίμακας
βαθμολόγησης) και είναι ποιο «ελεύθερη» τότε ο ρυθμός της ανάπτυξης της οικονομίας
της θα αυξηθεί, σε σύγκριση με την κατάσταση που θα ήταν σταθερή, με την
προηγούμενη χρονική περίοδο ή οπισθοδρομούσε.
Στο Διάγραμμα 4-14 απεικονίζεται η μεταβολή του παγκόσμιου (μέσου όρου)
ετήσιου ρυθμού ανάπτυξη του ΑΕΠ, σε σχέση με τη μεταβολή του παγκόσμιου (μέσου
όρου) επιπέδου της οικονομικής ελευθερίας, όλων των χωρών που συμμετέχουν στο
δείκτη IEF, για τη χρονική περίοδο 1994-2010. Όπου διαπιστώνουμε επίσης την
ισχυρή γραμμική θετική συσχέτιση των δύο μεταβλητών.
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Διάγραμμα 4-14
Παγκόσμιος Μ.Ο. Οικονομικής Ελευθερίας Vs Παγκόσμιου Μ.Ο. Ρυθμών
Αύξησης του ΑΕΠ (1994-2011)
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Γραμμική (Συνολική Ελευθερία)

Πηγή : US Bureau of Economic Analysis & Heritage Foundation/Wall Street Journal και
επεξεργασία από τον συγγραφέα
Tώρα, για να εξετάσουμε αυτή τη σχέση σε εθνικό επίπεδο για τις ΗΠΑ, αρκεί να
μελετήσουμε τα παρακάτω διαγράμματα -πίνακες και τις βαθμολογίες του δείκτη IEF
σε αντιστοιχία με τη πορεία του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ της χώρας .
Στο παρακάτω Διάγραμμα 4-15 απεικονίζεται η μεταβολή της βαθμολογίας της
οικονομικής ελευθερίας των ΗΠΑ και ο παγκόσμιος μέσος όρος (των χωρών που
συμμετέχουν στο συγκεκριμένο δείκτη), όπως αυτή καταγράφεται στο δείκτη IEF, στην
πάροδο των ετών από το 1995 έως το 2015.
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Διάγραμμα 4-15

Δείκτης οικονομικής ελευθερίας IEF
(0-100)

Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας των ΗΠΑ (1995-2015)

Έτος

Πηγή : Heritage Foundation/Wall Street Journal
Παρατηρούμε λοιπόν ότι, αφού κοιτάξουμε συνδυαστικά και τον Πίνακα 4-6 και το
Διάγραμμα 4-16 ενώ από το 1970 έως το 2000 υπήρχε συνεχόμενη αύξηση της
οικονομικής ελευθερίας (περίπου στη μία μονάδα), μετά το 2000 άρχισε η συνεχόμενη
πτώση έως και την τελευταία καταγραφή από τον δείκτη EFW 2016 (FY 2014) στο 7,73.
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Επί (%) αλλαγή ΑΕΠ σε σχέση με το
προηγούμενο FY

Διάγραμμα 4-16

Ρυθμός ανάπτυξης/πραγματικό ΑΕΠ των ΗΠΑ (1990-2016)

Αριστερός άξονας ρυθμός ανάπτυξης ΑΕΠ ,

Δεξιός άξονας Οικονομική Ελευθερία

Πηγή : US Bureau of Economic Analysis και επεξεργασία από τον συγγραφέα
42

Αντιστοίχως, από τον Πίνακα 4-7 , διαπιστώνουμε μία συνεχόμενη πτώση του
ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ από το 4,1% που ήταν το 2000 στο
2,4% το 2015. Αυτό μας αποδεικνύει την σημαντική θετική γραμμική συσχέτιση των
δύο μεταβλητών, όπως ακριβώς συμβαίνει και σε παγκόσμια κλίμακα με τους μέσους
όρους των δύο μεταβλητών όλων των χωρών. Παρακάτω, θα δούμε από υπάρχουσες
οικονομετρικές μελέτες ποια είναι η ποσοτική συσχέτιση του επιπέδου της οικονομικής
ελευθερίας και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

42

htt:fred.stlouisfed.org
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Πίνακας 4-6

ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ EFW 2015, ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
(2Ο Μέρος του Πίνακα)

Βαθμολογίες των Χωρών στο Δείκτη EFW 2015 από το 1970-2013

Πηγή : Fraser Institute, Annual Report Economic Freedom of the World 2015.
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Πίνακας 4-7

Πηγή : Fraser Institute, Annual Report Economic Freedom of the World 2015 και επεξεργασία
από τον συγγραφέα
4.6.3 Οικονομική Ελευθερία και κατά Κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΙΑΔ) στις ΗΠΑ
Μελετώντας την επίδραση της οικονομικής ελευθερίας στο βιοτικό επίπεδο
των κατοίκων των ΗΠΑ θα πρέπει να συγκρίνουμε τη βαθμολογία της χώρας στο
IEF με τη πορεία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΙΑΔ.
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΙΑΔ είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και
υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα σε ένα δεδομένο έτος διαιρούμενη με το μέσο
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πληθυσμό της χώρας για το ίδιο έτος. Σύμφωνα με τον καθηγητή Χάρρυ Παπαπανάγο,
από τη σύγκριση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε δολάρια των ΗΠΑ, με το σκορ των χωρών
που συμμετέχουν στο δείκτη IEF, μπορούμε να διαπιστώσουμε το βιοτικό επίπεδο
των χωρών αυτών, δεδομένου ότι το επίπεδο διαβίωσης έχει τη τάση να κινείται σε
συνάρτηση με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και όποιες αλλαγές στο βιοτικό επίπεδο δύναται
να ανιχνεύονται ευκολότερα μέσω των αλλαγών στο κατά κεφαλή ΑΕΠ.
(Papapanagos, Lecture Notes for ADISPO Section 1 2015).
Διάγραμμα 4-17

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ σε
ΜΙΑΔ, 2014 (2011 US$)

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΙΑΔ, σε σχέση με το Δείκτη EFW
2016 (FY2013)

Τεταρτημόρια Οικονομικής Ελευθερίας (Δείκτης EFW)
Πηγή: Economic Freedom of the World, Annual Report 2016 EFW, World Bank, World
Bank Indices 2016

Το Διάγραμμα 4-17 μας αποδεικνύει ότι, τα οφέλη που προκύπτουν από την
ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ οικονομικής ελευθερίας και των επιπέδων του κατά
κεφαλήν εισοδήματος. Ακόμα και οι χώρες που ανήκουν στο 2ο τεταρτημόριο της
οικονομικής ελευθερίας του δείκτη EFW, που σημαίνει μέτρια επίπεδα της οικονομικής
ελευθερίας, η σχέση μεταξύ οικονομικής ελευθερίας και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι
ιδιαίτερα σημαντική (έχουν περίπου 50% παραπάνω εισόδημα), ενώ οι χώρες που είναι
στην κορυφή της κατάταξης έχουν σχεδόν 7πλάσιο εισόδημα από αυτές που είναι
τελευταίες στην κατάταξη δηλαδή τις «καταπιεσμένες» οικονομίες.
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Διάγραμμα 4-18

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ΜΙΑΔ

Καμπύλη (παλινδρόμησης) Οικονομικής Ελευθερίας δείκτη IEF 2016 σε
σύγκριση με κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε ΜΙΑΔ)

Κλίμακα Βαθμολογίας Οικονομικής Ελευθερίας δείκτη IEF(2016)
Πηγή : Heritage Foundation, Wall Street Journal, Annual Report Index of Economic Freedom
2016
Από το Διάγραμμα 4-18 διαπιστώνουμε επίσης ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο το
επίπεδο της οικονομικής ελευθερίας της κάθε χώρας , όπως αυτό καταγράφεται στο
δείκτη

IEF,

έχει

ένα

ισχυρό

θετικό

συντελεστή

συσχέτισης

(r

>0,5)

[Correlation Coefficient :(r)] στο 0,61 που αυτό συνεπάγεται ότι, η σχέση είναι
στατιστικά σημαντικά θετική, δηλαδή όσο μεγαλύτερη βαθμολογία έχει μια χώρα στην
οικονομική της ελευθερία τόσο μεγαλύτερο κατά κεφαλήν εισόδημα θα διαθέτουν οι
πολίτες αυτής της χώρας.
Επιπρόσθετα, για να διαπιστώσουμε την παραπάνω σχέση σε εθνικό
ομοσπονδιακό επίπεδο για στις ΗΠΑ θα πρέπει να αναλύσουμε τα αντίστοιχα
δεδομένα. Έτσι, στο Διάγραμμα 4-19, στον αριστερό άξονα απεικονίζεται η κλίμακα
του κατά

κεφαλήν (πραγματικό) ΑΕΠ (2009 US$), (δηλαδή του του ατομικού

εισοδήματος) ενώ στο δεξί άξονα έχουμε τη βαθμολογική κλίμακα του δείκτη IEF. Το
διάγραμμα απεικονίζει τη σχέση της οικονομικής ελευθερίας των ΗΠΑ με το εισόδημα
των κατοίκων της για τη χρονική περίοδο 1990-2016 (οι τιμές του ΙΕF για το FY 2014).
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Πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ (2009US$) των ΗΠΑ (1990-2016)

IEF

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (2009US$)

Διάγραμμα 4-19

Έτος
Πηγή : US Bureau of Economic Analysis

43

Για να αναλύσουμε το παραπάνω διάγραμμα, χρησιμοποιούμε το δείκτη EFNA44
(Annual Report 2016 EFNA:20) και τον Πίνακα 4-8 παρακάτω, όπου απεικονίζονται τα
αποτελέσματα οικονομετρικών αναλύσεων από την εξέταση της συσχέτισης του
επιπέδου της οικονομικής ελευθερίας με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (στις ΗΠΑ), με
παλινδρομήσεις σε ομοσπονδιακό και υπό εθνικό επίπεδο (με εξαρτημένη μεταβλητή
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ), για τη χρονική περίοδο 1993-2000, (με τη μέθοδο Pooled Least
Squares) 45 . Όπως αναμενόταν, ο αντίκτυπος της οικονομικής ελευθερίας στο
ομοσπονδιακό επίπεδο είναι μεγαλύτερος από τον αντίκτυπο στο υπό εθνικό επίπεδο.
Oι παλινδρομήσεις έδειξαν ότι, η αύξηση μιας μονάδας της οικονομικής ελευθερίας
στο ομοσπονδιακό επίπεδο αυξάνει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ από US$7,185 για τα
αμερικανικά κράτη. Αντίστοιχα, στο υπό εθνικό επίπεδο, η αύξηση μιας μονάδας της
οικονομικής ελευθερίας, αυξάνει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ από US$3,328 για τους πολίτες

43

htt:fred.stlouisfed.org

44

Economic Freedom of North America, Annual Report 2016 EFNA

45

Amela Karabegović Fred McMahon & Dexter Samida with Glenn Mitchell & Chris Schlegel, The Fraser
Institute Canada, Economic Freedom of North America, National Center for Policy Analysis United States of
America, 2002
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αυτού του κράτους. Τα οικονομετρικά αποτελέσματα βρέθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό
σταθερά μετά από διάφορα τεστ ευαισθησίας. (Annual Report 2016 EFNA, Chapter
3,20)
Πίνακας 4-8
Οικονομική Ελευθερία και κατά κεφαλήν ΑΕΠ (1993-2000)
Ομοσπονδιακό επίπεδο & υπό-εθνικό/κρατικό επίπεδο

HG : Απόφοιτοι λυκείου ανά 10000 πολίτες (>25 ετών), 1993-2000
ALLG : Ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας σε Ομοσπονδιακό επίπεδο,1993-2000
SUBN :Ο Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας σε Υπό-εθνικό/κρατικό επίπεδο,1993-2000

Πηγή: Economic Freedom of Νorth America, Annual Report 2016 EFNA, Chapter 3,20)

4.7 Έμμεσες Επιδράσεις της Οικονομικής Ελευθερίας σε Κρίσιμους
Παράγοντες της Ανάπτυξης στις ΗΠΑ
4.7.1

Οικονομική Ελευθερία και Διαφθορά σε σχέση με την ανάπτυξη

Πολλές μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ της
διαφθοράς και της οικονομικής ελευθερίας έως τώρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι,
εκ πρώτης όψεως διαισθητικά και μόνο, η σχέση φαίνεται να είναι προφανώς αρνητική.
Αλλά, οι εμπειρικές έρευνες έχουν δείξει ότι η σχέση είναι κάθε άλλο παρά γραμμική. Η
μη γραμμικότητα μπορεί να αποδοθεί στη διαδικασία με την οποία μια χώρα γίνεται
οικονομικά πιο ελεύθερη και με τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτή η διαδικασία λαμβάνει
χώρα.
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Ένας από τους πολλούς ορισμούς της διαφθοράς, ο οποίος είναι ευρύτερα
αποδεκτός από τους περισσότερους ερευνητές, είναι αυτός που παρέχεται από τη
Διεθνή Διαφάνεια, δηλαδή «η κατάχρηση της ανατεθείσας

εξουσίας για ιδιωτικό

όφελος». Οι περισσότερες εμπειρικές ερευνητικές εργασίες επικεντρώνονται στην
αιτιώδη ή/και σχεσιακή επίδραση μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της
διαφθοράς. Η οικονομική ελευθερία όμως και λόγω της αλληλοεπίδρασης ορισμένων
πυλώνων αυτής με τη διαφθορά, (όπως αναλύσαμε στο προηγούμενο τμήμα της
εργασίας), θεωρείται ως ένα σημαντικό συστατικό της οικονομικής ανάπτυξης.
Οι Ali και Isse (2003) έχουν αποδείξει μια ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ
της οικονομικής ελευθερίας και της διαφθοράς. Ο συντελεστής συσχέτισης, R για τη
συσχέτιση μεταξύ της διαφθοράς στη δεκαετία του '80 και της οικονομικής ελευθερίας
βρέθηκε να είναι -0.83, για τη συσχέτιση μεταξύ της διαφθοράς στη δεκαετία του '90 και
της οικονομικής ελευθερίας βρέθηκε να είναι -0.79. Αυτό, αποδεικνύει ότι τα
περισσότερα από τα έθνη που ήταν διεφθαρμένα στη δεκαετία του '80 συνέχισαν να
παραμένουν έτσι, ακόμα και στη δεκαετία του '90, η «διαφθορά εκτρέφει τη διαφθορά».
Στην πολύ- παραγοντική ανάλυση, ο δεύτερος υψηλότερος συντελεστής (σε
απόλυτους αριθμούς) παρατηρήθηκε στην οικονομική ελευθερία, και διαπιστώθηκε ως
σημαντικά υψηλή -0.269. Σχετικά με τις άλλες μεταβλητές που περιλαμβάνονταν στη
μελέτη, όπως η πολιτική ελευθερία της διακυβέρνησης, οι κρατικές ενισχύσεις κ.α.
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, η οικονομική ελευθερία είναι ένα από τα κύρια
συστατικά του ελέγχου της διαφθοράς και κατά έμμεσο τρόπο κύριο σημαντικά
υποστηρικτική στην οικονομική ανάπτυξη.
Επιπρόσθετα, οι Sandholtz και Koetzle (2000), βρήκαν ότι η οικονομική
ελευθερία είχε σημαντική αρνητική συσχέτιση (-0,26) με τη διαφθορά, παρόμοια
αποτελέσματα με την προαναφερθείσα μελέτη.
Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες έρευνες οι Carden και Verdon (2010)
βρήκαν ότι σαφώς η διαφθορά μπορεί ορισμένες φορές να λειτουργήσει ως ένα ατελές
υποκατάστατο της οικονομικής ελευθερίας υπέρ της ανάπτυξης. Επιπρόσθετα όμως
διαπίστωσαν ότι η μια μονάδα αύξησης στην οικονομική ελευθερία οδήγησε σε μείωση
κατά 3,7288 μονάδες τη διαφθορά. Διαπιστώθηκε επίσης, ότι σε χώρες όπου το
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επίπεδο της οικονομικής ελευθερίας ήταν κάτω από το μέσο όρο, μια μονάδα αύξησης
της διαφθοράς οδήγησε σε αύξηση 0,2437 το ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης. Αλλά σε
χώρες πάνω από το μ.ο , η ίδια αύξηση οδήγησε σε μείωση κατά 0,2363. Στο τέλος
συμπεραίνουν ότι , το επίπεδο της διαφθοράς που έχει θετική συσχέτιση με το ρυθμό
ανάπτυξης, σε χώρες όπου η οικονομική ελευθερία είναι κάτω από το μ.ο. είναι λόγω
της αδυναμίας των θεσμών.
Οι Shen και Williamson (2005), βρήκαν επίσης πολύ ισχυρή συσχέτιση μεταξύ
οικονομικής ελευθερίας και του ελέγχου της διαφθοράς περίπου 0,75 και πρότειναν την
οικονομική ελευθερία ως «θεραπεία» για τη διαφθορά.
Σύμφωνα με τον Schneider (2002) οι «κυρίως μη ελεύθερες» οικονομίες,
σχετικά με την οικονομική τους ελευθερία, έχουν παραοικονομία έως και 45,14% του
ΑΕΠ, οι «καταπιεσμένες» περίπου 40,25%, οι «κυρίως ελεύθερες» 24,25% και οι
«εντελώς ελεύθερες» 16,37% του ΑΕΠ. Έτσι, διαπίστωσε ότι, η παραοικονομία της
κάθε χώρας ουσιαστικά «αποστραγγίζει» σημαντικό μέρος από το σύνολο του
κεφάλαιου της επίσημης οικονομίας, εμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη.
Οι Swaleheen και Stansel (2007) υπολόγισαν την οικονομική ανάπτυξη
χρησιμοποιώντας μεταβλητές όπως η οικονομική ελευθερία, η διαφθορά, το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ, την πολιτική σταθερότητα, το μέγεθος της κυβέρνησης, την εκπαίδευση
και το ποσοστό των επενδύσεων. Απέδειξαν με το οικονομετρικό τους μοντέλο ότι,
«η διαφθορά μειώνει την ανάπτυξη, όταν οι οικονομικοί παράγοντες έχουν πολύ λίγες
επιλογές, (δηλαδή, όταν η οικονομική ελευθερία είναι χαμηλή) αλλά, όταν αυτοί οι
παράγοντες έχουν πολλές επιλογές (δηλαδή, εάν η οικονομική ελευθερία είναι υψηλή),
η διαφθορά βοηθά στην ανάπτυξη, παρέχοντάς τους τρόπους διαφυγής από διάφορους
κυβερνητικούς ελέγχους». Έτσι, διαπίστωσαν ότι, όπου η οικονομική ελευθερία είναι
52,15, η μείωση της διαφθοράς δεν έχει καμία επίδραση στο ρυθμό ανάπτυξης. Για τις
χώρες όπου η οικονομική ελευθερία είναι μικρότερη από 52,15, η μείωση της
διαφθοράς θα αυξήσει την οικονομική ανάπτυξη και για τις χώρες με IEF> 52,15, η
μείωση της διαφθοράς μειώνει την οικονομική ανάπτυξη.
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Οι Graeff και Mehlkop (2003) δείχνουν ότι, η πολιτική των φτωχών χωρών
πρέπει να προσανατολίζεται προς την άρση των εμπορικών φραγμών και τη
δημιουργία αγορών για τους πόρους και προς την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ενώ,
οι πλούσιες χώρες, θα πρέπει να κάνουν προσπάθειες να αυξήσουν την οικονομική
τους ελευθερία, να προστατεύουν τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τη διακίνηση των
κεφαλαίων.
Μια άλλη μελέτη διεξήχθη από Pieroni και d'Αυγουστίνο (2011) όπου η
εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η διαφθορά και οι ερμηνευτικές μεταβλητές περιλάμβαναν
την οικονομική ελευθερία, τη ρύθμιση των ιδιωτικών επενδύσεων, του δημοσιονομικού
κανονισμού, οι περιορισμοί των πληροφοριών και ούτω καθεξής. Τα δεδομένα που
χρησιμοποίησαν ήταν από τη Διεθνή Διαφάνεια και το Δείκτη της Οικονομικής
Ελευθερίας του Κόσμου. Η έρευνά τους διαπίστωσε ότι η «μεγαλύτερη και πιο
σημαντική επίδραση στη διαφθορά ασκείται από το νομικό σύστημα για την προστασία
των δικαιωμάτων και συμβολαίων ιδιοκτησίας (-0.218)", του ανταγωνισμού στην αγορά
(0.148), της ρύθμισης των τιμών (0.113), τη ρύθμιση της απασχόλησης (0.131) και το
χρηματοπιστωτικό τομέα (0.122). Αυτή η μελέτη καταγράφει επίσης τη μη γραμμικότητα
της σχέσης μεταξύ διαφθοράς και της οικονομικής ελευθερίας με τη διεξαγωγή
στρωματοποιημένων

αναλύσεων για τα αφρικανικά έθνη και τις οικονομίες σε

μετάβαση. Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι, στις χώρες της Αφρικής, τα οικονομικά
εμπόδια (όπως από τον χρηματοπιστωτικό τομέα) και η ρύθμιση τα περί ιδιωτικών
επενδύσεων έχουν τις πιο σημαντικές επιπτώσεις στη διαφθορά με (-0,426) και (-0,289)
συντελεστές συσχέτισης αντίστοιχα. Αλλά σε οικονομίες σε μετάβαση, (όπως η Ινδία
ή Τουρκία)

η ρύθμιση της απασχόλησης και η

ρύθμιση των πωλήσεων έχουν

συντελεστή συσχέτισης (-0.223) για την καθεμιά ρύθμιση.
Τέλος, οι Saha, Gounder και Su (2009) μελέτησαν την επίδραση της
οικονομικής ελευθερίας και της δημοκρατίας στη διαφθορά. Χρησιμοποίησαν στοιχεία
από τη Διεθνή Διαφάνεια, το Δείκτη Οικονομικής Ελευθερίας και από το Freedom
House Β. Ο συντελεστής συσχέτισης, που βρήκαν, μεταξύ της οικονομικής ελευθερίας
και της διαφθοράς ήταν (-0,721), αρκετά όμοιος με ευρήματα άλλων ερευνών. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι, η "δημοκρατία αυξάνει τη διαφθορά όταν, το επίπεδο της
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οικονομικής ελευθερίας είναι πολύ χαμηλή, αλλά μόλις αυξηθεί πάνω από ένα επίπεδο
(μεταξύ 4 και 5 της οικονομικής ελευθερίας, με κλίμακα στο «0 -10» με το 10 να
αντιστοιχεί σε λιγότερη διαφθορά), η διαφθορά μειώνεται καθώς η οικονομία λειτουργεί
σε ποιο δημοκρατικούς κανόνες και περιβάλλον. Επίσης, η επίδραση της δημοκρατίας
είναι σημαντική μόνο όταν ο βαθμός της οικονομικής ελευθερίας είναι είτε πολύ χαμηλή
(<2) ή πολύ υψηλή (>7), αλλά σε αντίθετες κατευθύνσεις. Αυτό υποδηλώνει ότι στη
μάχη των χωρών κατά της διαφθοράς, η δημοκρατία δεν είναι αρκετή από μόνη της,
αλλά απαιτείται η συμμετοχή και άλλων κυρίως οικονομικών θεσμών και ρυθμιστικών
αρχών του κράτους.
Όμως πέρα από τις μελέτες, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι η κυβερνητική
διαφθορά είναι «κακό». Η έκταση της ζημίας που προκαλεί όμως είναι λιγότερο έως
καθόλου κατανοητό. Πολλές νέες μελέτες δείχνουν ότι, η διαφθορά στερεί ευκαιρίες από
τους ανθρώπους, τους στερεί την ίδια τους την ελευθερία και μερικές φορές ακόμη και
τη ζωή τους.(Διάγραμμα 4-20)
Διάγραμμα 4-20
Οικονομική Ελευθερία και Διαφθορά

Πηγή: Δείκτης CPI 2015, World Bank
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Επιπρόσθετα, τεκμηριώνεται ότι, η διαφθορά και η βία έχουν ισχυρούς
δεσμούς μεταξύ τους. Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα της αστυνομικής και
δικαστικής διαφθοράς συχνά έχουν και τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών στις
περιοχές τους.
Επίσης υπάρχει, ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των πολύ διεφθαρμένων χωρών
και της αποσάθρωσης του κράτους με τις συγκρούσεις, τις εξεγέρσεις, την κοινωνική
αναταραχή

και την τρομοκρατία. Παραδείγματος χάριν, κατά το ξέσπασμα της

λεγόμενης « Αραβικής Άνοιξης» σε όλη τη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, το
2011, μία εκ των διαμαρτυριών των διαδηλωτών ήταν ενάντια στην εκτεταμένη
επικρατούσα κυβερνητική διαφθορά. Οι τεράστιες αυτές αναταραχές και κοινωνικές
εξεγέρσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις λειτούργησαν ως μια ισχυρή προειδοποίηση για
το μέγεθος του θυμού των κοινωνιών εναντίον των κυβερνητικών διεφθαρμένων
καθεστώτων τους και ότι, η διαφθορά εν τέλει, μπορεί να φέρει βία από εκείνους που
υποφέρουν από αυτή.
4.7.1.1

Οικονομικό

Κόστος

της

Διαφθοράς

Vs

Οικονομικής

Μεγέθυνσης στις ΗΠΑ
Η διαφθορά έχει άμεσο και έμμεσο οικονομικό κόστος. Κατά

τον

οικονομολόγο Pak Hung Μο, μία αύξηση της διαφθοράς κατά 1% σε μια χώρα,
αντιστοιχεί σε μείωση της οικονομικής μεγέθυνσης κατά 0,72%, η οποία μεταφράζεται
σε απώλεια δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ετήσια βάση.
Η διαφθορά όμως προκαλεί, μεγαλύτερη οικονομική καταστροφή σε
ποιο αδύναμες χώρες οικονομικά που δεν μπορούν να αντέξουν αυτό το κόστος. Αυτό
αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι, καμία από τις 30 χώρες με τη «χειρότερη»
βαθμολογία στο Δείκτη «Αντίληψης της Διαφθοράς- CPI» (2015) της Διεθνούς
Διαφάνειας, δεν συμπεριλαμβάνεται

στην κατηγορία «πολύ υψηλή ανθρώπινη

ανάπτυξη» του δείκτη «Ανθρώπινης Ανάπτυξης-HDI», παρά μόνο τα 2/3 είναι στην
«χαμηλή κλίμακα». Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον ανωτέρω δείκτη (HDI), στη
φτωχότερη περιφέρεια του κόσμου, στην υποσαχάρια Αφρική, ανήκουν πολλές από τις
«πιο διεφθαρμένες χώρες του κόσμου». Επίσης, η Διεθνής Διαφάνεια (ΤΙ) διαπιστώνει
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ότι, οι 43 από τις 49 χώρες της υποσαχάριας Αφρικής έχουν σοβαρή έλλειψη αντίληψης
για τη διαφθορά.
Η έμμεση οικονομική ζημιά της διαφθοράς είναι πιο δύσκολο να
ποσοτικοποιηθεί

αλλά

είναι

εξίσου

σοβαρή.

Για

παράδειγμα,

η

διαφθορά

αποδυναμώνει συχνά τα συστήματα δημόσιας υγείας. Σε πολλές αναπτυσσόμενες
χώρες, οι οποίες αντιμετωπίζουν κρίσεις στο δημόσιο τομέα υγείας, λόγω
αντιμετώπισης σοβαρών επιδημιών ή ασθενειών, όπως το HIV/AIDS, είναι πολύ
πιθανό να μειωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης (κυρίως στις αφρικανικές χώρες), κατά μέσο
όρο από 2 - 4 % ή και περισσότερο, σύμφωνα με μια μελέτη του ΔΝΤ.
Έτσι η διαφθορά (ουσιαστικά μέσω της απώλειας δημόσιων
κεφαλαίων που θα χρηματοδοτούσαν το δημόσιο τομέα υγείας), καθιστά πιο δύσκολο
για τις χώρες αυτές να καταπολεμήσουν αυτές τις απειλές, που κοστίζουν ζωές και
μειώνουν εν τέλει, την οικονομική ευημερία των κατοίκων και την θετική πορεία της
«υπό συνθήκης σύγκλησης» των οικονομιών τους με τις αναπτυγμένες χώρες. Ένα
σημαντικά αρνητικό παράδειγμα επί του ανωτέρω, είναι το ξέσπασμα του Ιού Έμβολα
(2014) στη Δυτικά Αφρική, όπου επλήγησαν 3 χώρες, η Λιβερία, η Γουϊνέα και η Σιέρα
Λεόνε, των οποίων η κατάταξη, στο δείκτη της «Αντίληψης Διαφθοράς» του 2015, ήταν
κάτω από τη μέση. Η ανεπάρκεια των υποδομών υγείας στις χώρες συντέλεσε στην
αποτυχία διαχείρισης της κρίσης, με αποτέλεσμα το θάνατο 11.000 ανθρώπων από
την επιδημία. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας που δείχνουν
ότι, το ΑΕΠ των χωρών αυτών, μειώθηκε κατακόρυφα το 2014, που σημαίνει απώλεια
εκατοντάδων εκατομμυρίων $ σε κεφάλαιο και προβλέπεται η πτώση να συνεχιστεί και
για τα επόμενα χρόνια. Έτσι, διαπιστώνεται ότι, ένα τεράστιο δυναμικό της οικονομικής
ανάπτυξης δεν μπορεί πλέον να ανακτηθεί.
Άλλη έμμεση αρνητική επίδραση της διαφθοράς, είναι στα εκπαιδευτικά
συστήματα, τα οποία σε χώρες με υψηλό επίπεδο διαφθοράς υποχρηματοδοτούνται
λόγω έλλειψης πόρων. Από την άλλη θα λέγαμε ότι, η χρηματοδότηση δεν είναι ο μόνος
τρόπος για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, όμως οι στοχευμένες
χρηματοδοτήσεις από το κράτος στη δημιουργία ενός υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού
συστήματος (δηλαδή στην αύξηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου κεφαλαίου)
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αναπτύσσει τη γνώση και αυτό με τη σειρά του προωθεί την οικονομική μεγέθυνση και
ανάπτυξη. Οι ειδικοί (experts) σε θέματα εκπαίδευσης Hanushek και Woessmann
διαπίστωσαν ότι, η ενίσχυση των δυνατοτήτων και των γνώσεων των φοιτητών, οδηγεί
σε δραματική μακροπρόθεσμη αύξηση του ΑΕΠ μιας χώρας, αλλά η διαφθορά είναι ένα
σοβαρό εμπόδιο προς την επίτευξη αυτού του στόχου.
Έτσι, όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη ενότητα, οι ΗΠΑ στο
δείκτη διαφθοράς CPI, βρίσκονται στην 16η θέση με βαθμολογία 76 μονάδες, με
σχετικά καλές επιδόσεις. Επιπρόσθετα, οι ΗΠΑ έχουν επικυρώσει αρκετές συμβάσεις
κατά της διαφθοράς όπως, τη Σύμβαση του ΟΟΣΑ για τη δωροδοκία αλλοδαπών
υπαλλήλων στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, τη Σύμβαση κατά της Διαφθοράς
των Ηνωμένων Εθνών (UNCAC), τη Σύμβαση του Συμβουλίου Ποινικού Δικαίου της
Ευρώπης κατά της Διαφθοράς, τη Διαμερικανική Σύμβαση κατά της Διαφθοράς και τη
σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου εγκλήματος . Ο
ποιο διαδεδομένη νομοθεσία στις ΗΠΑ εναντίον της διαφθοράς, που ισχύει από το
1977, είναι η FCPA (Foreign Corrupt Practices Act ).
Όμως, η αλληλεπίδραση της οικονομικής ελευθερίας με τη διαφθορά
στις ΗΠΑ υφίσταται και έχει αρνητική σχέση όσο αφορά τους πυλώνες «ελευθερία
διαφθοράς» και «δικαιώματα ιδιοκτησίας». Έτσι, έμμεσα επηρεάζεται και ο πυλώνας
της «ελευθερίας επιχειρήσεων». Γενικά οι ΗΠΑ έχουν σχετικά καλές επιδόσεις στην
καταπολέμηση της διαφθοράς με αποτέλεσμα να αντισταθμίζεται η σταδιακή μείωση
της οικονομικής ελευθερίας. Έτσι, οι εταιρίες που θέλουν να επενδύσουν στις ΗΠΑ
θεωρούν ότι το επιχειρησιακό περιβάλλον είναι ευνοϊκό για αυτούς χωρίς μεγάλο
επιχειρηματικό ρίσκο, που να προέρχεται σε μεγάλο βαθμό, από τη διαφθορά.
Τέλος,

η

διαφθορά

είναι

συχνά

αποτέλεσμα

συνδυασμού

λανθασμένων πολιτικών διακυβέρνησης μια χώρας, όπως αποτυχία μείωσης της
γραφειοκρατίας και

δημιουργίας ενός «αδύναμου», «ευάλωτου» νομοθετικού και

δικαστικού συστήματος. Έτσι, αυτοί οι παράγοντες δύναται να αλληλοεπιδρούν και να
αλληλοενισχύονται με επιζήμια επίδραση του καθενός από αυτούς στην ευημερία των
πολιτών και στην ανάπτυξη της οικονομίας.

105

Οικονομική Ελευθερία και Ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής®

4.7.2

Οικονομική Ελευθερία και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις σε σχέση με την

ανάπτυξη στις ΗΠΑ
Οι ερευνητές έχουν προσδιορίσει την οικονομική ελευθερία, το ρυθμό
ανάπτυξης της οικονομίας, το κατά κεφαλήν εισόδημα, το ποσοστό της ανεργίας, κ.α.
ως καθοριστικούς παράγοντες των εισροών των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ)
στις Ηνωμένες Πολιτείες ως χώρα. Παραδείγματος χάριν, οι Pearson, Nyonna & Kim
(2012), με χρήση δεδομένων panel από το 1984 μέχρι το 2007 για τις 50 πολιτείες των
ΗΠΑ46 διαπιστώνουν ότι τόσο η οικονομική ελευθερία όσο και ο ρυθμός ανάπτυξης σε
κάθε κράτος είναι σημαντικοί θετικοί καθοριστικοί παράγοντες των εισροών των ΑΞΕ.
Αυτά τα αποτελέσματά τους είναι σύμφωνα με εκείνα του Ray (1989), ο οποίος έδειξε
ότι η υψηλή οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ οδηγεί σε περισσότερες εισροές ΑΞΕ.
Επίσης, οι Bengoa και Sanchez-Robles (2003), και Kapuria-Foreman (2007)
τεκμηριώνουν παρόμοια αποτελέσματα για τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.
Επιπρόσθετα όμως, οι Pearson, Nyonna & Kim (2012),

αποδεικνύουν ότι

τόσο το κατά κεφαλήν εισόδημα όσο και το ποσοστό ανεργίας παρουσιάζουν
σημαντικές αρνητικές σχέσεις με τις ΑΞΕ τα οποία αποτελέσματα συμφωνούν με αυτό
των Edwards (1992) και Jaspersen, Aylward, και Knox (2000). Την αρνητική σχέση
ανάμεσα των ΑΞΕ και το κατά κεφαλήν εισόδημα την αποδίδουν στο γεγονός ότι τα
κράτη με υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα τείνουν να αποθαρρύνουν τις εισροές των
ΑΞΕ διότι, το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα μεταφράζεται σε υψηλότερους
μισθούς. Η παρατηρούμενη αντίστροφη σχέση μεταξύ των ΑΞΕ και του ρυθμού
ανεργίας οφείλεται στο γεγονός ότι τα κράτη με υψηλά ποσοστά ανεργίας είναι πιο
επιρρεπή στο έγκλημα, και ως εκ τούτου αποτρέπει τους ξένους επενδυτές που
αποφεύγουν τον κίνδυνο αυτό.

Dennis Pearson, Dong Nyonna & Kil-Joong Kim , 2012, Austin Peay Κρατικού Πανεπιστημίου, Clarksville,
USA)
46
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Επίσημα στοιχεία του 2016, 47 τεκμηριώνουν ότι οι ΑΞΕ στις ΗΠΑ κατά την
τελευταία δεκαετία έχουν υποστηρίξει πάνω από 8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις
ΗΠΑ και ότι, κατά μέσο όρο, αυτές οι θέσεις εργασίας είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό
του συνόλου των θέσεων εργασίας. Ως εκ τούτου, οι πολιτείες των

ΗΠΑ

ανταγωνίζονται επιθετικά (πολλές φορές) για τις ΑΞΕ (Torau και Goss 2004). Ενδεικτικό
στοιχείο, για τον επιθετικό ανταγωνισμό μεταξύ των πολιτειών των ΗΠΑ για τις εισροές
ΑΞΕ είναι όταν σε άρθρο της η Wall Street Journal το 1993, αποκάλυψε ότι, η πολιτεία
της Αλαμπάμα φέρεται να είχε υποσχεθεί στη Mercedes-Benz πολύ πάνω από $300
εκατομμύρια δολάρια

αν εγκαθιστούσε το πρώτο της εργοστάσιο κατασκευής

αυτοκινήτων των ΗΠΑ σε αυτή την πολιτεία.
Λαμβάνοντας υπόψη κανείς τον κρίσιμο ρόλο που οι ΑΞΕ διαδραματίζουν στην
οικονομική ανάπτυξη ενός κράτους, δικαιολογούνται και οι μεγάλες σχετικά δαπάνες
για την έρευνα σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντές της. Το κρίσιμο ερώτημα
που τίθεται εδώ είναι, το εάν και κατά πόσο αυτοί οι καθοριστικοί παράγοντες των ΑΞΕ
σε υπό-εθνικό επίπεδο (σε κάθε πολιτεία ξεχωριστά) έχουν επίδραση επίσης στις
εισροές ΑΞΕ σε εθνικό/ομοσπονδιακό επίπεδο. Όπως εξετάσαμε τα μακροοικονομικά
δεδομένα σε υπό-εθνικό επίπεδο, με τη βοήθεια του δείκτη EFNA και “Freedom in the
50 States” διαπιστώνουμε ότι οι 50 πολιτείες των Η.Π.Α. δεν είναι ομοιογενείς από
άποψη της πολιτικής και των κανονισμών.
Αδιαμφησβήτητα, όμως οι εισροές ΑΞΕ δεν ρέουν αναγκαστικά εκεί που
χρειάζεται περισσότερο, αλλά ρέουν σε οικονομίες με το πιο ευνοϊκά επιχειρηματικά
περιβάλλοντα. Ο βαθμός της οικονομικής ελευθερίας, ο οποίος μετρά μεταξύ άλλων
και τη «δεκτικότητα» του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ορίζεται από τους Caetano
και Caleiro (2009) ως «ο βαθμός στον οποίο η οικονομία της αγοράς έχει ως κεντρικές

47

Julian Richards και Elizabeth Schaefer Γραφείο Εμπορίου και Οικονομικής
Ανάλυσης, Φεβρουάριος 2016 , USA
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συνιστώσες την εθελοντική ανταλλαγή, τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την προστασία
των ατόμων και των αγαθών».
Κατά τον Ray (1989) η αύξηση της προστασίας του μη δασμολογικού
εμπορικού φραγμού, ο οποίος αποτελεί συνιστώσα της οικονομικής ελευθερίας, στις
Ηνωμένες Πολιτείες οδηγεί σε αύξηση των ΑΞΕ σε αμερικανικές κατασκευαστικές
δραστηριότητες. Άλλη μια συνιστώσα της οικονομικής ελευθερίας που φαίνεται να έχει
θετική επίδραση στην εισροή ΑΞΕ είναι ο φορολογικός συντελεστής της πολιτείας
υποδοχής. Επίσης, οι Cassou (1997) και Billington (1999) δείχνουν ότι τα χαμηλά
ποσοστά φορολογίας των επιχειρήσεων στις πολιτείες υποδοχής προσελκύουν εισροές
ΑΞΕ. Επιπρόσθετα, ο βαθμός ανοίγματος στο διεθνές εμπόριο, ο οποίος μετριέται από
την αναλογία του αθροίσματος εξαγωγών και εισαγωγών με το ΑΕΠ, είναι άλλη μία
παράμετρος της οικονομικής ελευθερίας το οποίο στοιχείο εμφανίζεται να παρουσιάζει
μια ισχυρή θετική σχέση με τις εισροές ΑΞΕ (Edwards, 1992).
Τα καταληκτικά συμπεράσματα των Pearson, Nyonna & Kim (2012) είναι ότι,
τόσο ο βαθμός της οικονομικής ελευθερίας (για κάθε πολιτεία), όσο και ο ρυθμός
ανάπτυξης έχουν άμεση θετική συσχέτιση με τις ΑΞΕ. Επιπλέον, διαπιστώνουν ότι,
τα υψηλά επίπεδα τόσο στο ποσοστό ανεργίας όσο και στο κατά κεφαλήν εισόδημα σε
κάθε πολιτεία έχει αρνητική συσχέτιση, δηλαδή μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλά επίπεδα
εισροής ΑΞΕ, λόγω ότι, το κατά κεφαλήν υψηλό εισόδημα μεταφράζεται σε υψηλούς
μισθούς, πράγμα το οποίο τείνει να αποθαρρύνει το εισροή ΑΞΕ και ότι οι το υψηλό
ποσοστό ανεργίας μπορεί να οδηγήσει σε ένα υψηλό ποσοστό εγκληματικότητας, το
οποία αποθαρρύνει τους ξένους επενδυτές.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προσομοιώσεις 48 (simulations) που
πραγματοποιήθηκαν

48

από το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης του Υπουργείου

International Trade Administration, US Department of Commerce, http://www.TRADE.gov
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Εμπορίου των ΗΠΑ49 (Bureau of Economic Analysis) των οποίων τα αποτελέσματα50
απέδειξαν την τεράστια σημασία που έχουν οι ΑΞΕ, στην ανάπτυξη των Ηνωμένων
Πολιτειών. Στην 1η προσομοίωση ,υλοποιήθηκε ως σενάριο η εικονική αφαίρεση όλων
των ΑΞΕ

(ως μετοχικά ξένα κεφάλαια) από την οικονομία των ΗΠΑ

για το

δημοσιονομικό έτος 2013. Οι μακροοικονομικές συνέπειες αυτής της μείωσης του
μετοχικού κεφαλαίου αναφέρονται στον Πίνακα 4-9, όπου βλέπουμε ότι το μετοχικό
κεφάλαιο των ΗΠΑ μειώθηκε κατά (-3,3%) του ΑΕΠ, το ΑΕΠ ελαττώθηκε κατά (-5,17%),
τα ποσοστά εργασίας μειώθηκαν κατά (-6,0%) (δηλαδή αυξήθηκε με το ίδιο ποσοστό η
ανεργία) και οι θέσεις εργασίας ελαττώθηκαν κατά 8,5 εκατομμύρια.
Πίνακας 4-9
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 1η
Οικονομικές Επιπτώσεις από την εξομοίωση μείωσης της ξένης ιδιοκτησίας
Μετοχικού Κεφαλαίου
Σειρά
1

Οικονομικό Αποτέλεσμα

Αλλαγή

2

Στο σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της
οικονομίας των ΗΠΑ
Ποσοστό αλλαγής του ΑΕΠ των ΗΠΑ

-3,3%
-5,17%

3

Ποσοστό αλλαγής στην Εργασία (%)

-6,0%

4

Θέσεις Απασχόλησης (1000s των θέσεων εργασίας) -8500

Πηγή : International Trade Administration, US Department of Commerce,2016, USA
Στην 2η προσομοίωση ήθελαν να διαπιστώσουν τι αποτελέσματα (με
αντίστροφο τρόπο) έχει το φαινόμενο «διάχυσης της τεχνολογίας» (technology
spillover) που προέρχεται από τις ΑΞΕ (ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα της

49

http://www.bea.gov

Julian Richards και Elizabeth Schaefer, Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης
Υπουργείου Εμπορίου, BEA, Φεβρουάριος 2016 , USA
50
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μεταποίησης), έτσι μείωσαν τους συντελεστές της παραγωγής σε 19 τομείς της
μεταποίησης, (οι οποίοι είχαν άμεση σχέση με τις ΑΞΕ), κατά 4,9% για το ίδιο έτος
(2013). Οι μακροοικονομικές επιπτώσεις αυτής της απώλειας της παραγωγικότητας
(από την προσομοίωση) αναφέρονται στον Πίνακα 4-10.
Πίνακας 4-10
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 2η
Οικονομικές Επιπτώσεις μείωσης συντελεστών παραγωγής στον
τομέα της μεταποίησης
Σειρά
1
2
3
4

Οικονομικό Αποτέλεσμα

Αλλαγή

Στο σύνολο της Παραγωγικότητας της οικονομίας
των ΗΠΑ
Ποσοστό αλλαγής του ΑΕΠ
των ΗΠΑ
Ποσοστό αλλαγής στην Εργασία (%)

-1,6%

Θέσεις Απασχόλησης
(1000s των θέσεων εργασίας)

-3500

-2,9%
-2,5%

Πηγή : International Trade Administration, US Department of Commerce,2016, USA
Τα

αποτελέσματα,

δηλαδή

οι

επιπτώσεις,

ήταν

η

μείωση

της

παραγωγικότητας της οικονομίας των ΗΠΑ κατά (-1,6%), μείωση κατά (-2,9%) του
ΑΕΠ, μείωση κατά -2,5% των θέσεων εργασίας, δηλαδή δημιουργία 3,5 εκατομμύρια
άνεργων πολιτών.
Η συγκεκριμένη μελέτη υπολόγισε το σύνολο των θέσεων εργασίας που
αναλογούν στις εισροές των ΑΞΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων
των άμεσων, έμμεσων και επαγωγικών θέσεις εργασίας. Αυτές οι θέσεις εργασίας, που
αναλογούσαν στο απόθεμα κεφαλαίων ξένης ιδιοκτησίας στις ΗΠΑ υπολογίστηκε ότι,
εκτός από τα 6,1 εκατομμύρια άμεσες θέσεις εργασίας, οι ΑΞΕ συνεισφέρουν άλλες
2,4 εκατ. έμμεσες που προκαλούνται από τον κύκλο εργασιών που δημιουργείται γύρω
από αυτές. Επιπρόσθετα, λόγω της διάχυσης της τεχνολογίας που σχετίζονται με τις
ΑΞΕ και την αύξηση της παραγωγικότητας που προκαλεί αυτή, υπολόγισαν ότι, τα
τελευταία 26 χρόνια, στο μεταποιητικό τομέα και μόνο, οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν
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κατά άλλα 3,5 εκατομμύρια. Εν κατακλείδι, οι τελικές θέσεις εργασίας που οφείλονται
στις ΑΞΕ ήταν 12 εκατομμύρια για τις Ηνωμένες Πολιτείες.(2013)
Από στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας51, προκύπτει όπως παρατηρούμαι
στο Διάγραμμα 4-21 ότι, οι «καθαρές ροές ΑΞΕ»52 των ΗΠΑ το 2015 ήταν 2,114% του
ΑΕΠ.
Διάγραμμα 4-21

Ποσοστό επί (%) του ΑΕΠ

«Καθαρές ροές ΑΞΕ» στις ΗΠΑ, 1970-2015

2,114%

1,662%
2013

Έτος
Πηγή : International Monetary Fund, International Financial Statistics and Balance of
Payments databases
ενώ στο έτος που διεξήχθησαν οι δύο (2) προαναφερθείσες προσομοιώσεις ήταν στο
επίπεδο του 1,662% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τον καθηγητή Χάρρυ Παπαπανάγο οι ΑΞΕ
έχουν «προστιθέμενη αξία» σε οποιαδήποτε οικονομία και έχουν περισσότερο

51

Foreign direct investment, net inflows (% of GDP) International Monetary Fund, International Financial
Statistics and Balance of Payments databases, World Bank, International Debt Statistics, and World Bank and
OECD GDP estimates.
«Καθαρές ροές ΑΞΕ», σημαίνει ότι υπολογίζουμε τόσο την εισροή όσο και την εκροή κεφαλαίων ΑΞΕ. Αν η
εκροή είναι μεγαλύτερη, τότε το αποτέλεσμα είναι αρνητικό.
52
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αναπτυξιακή πραγματική προστιθέμενη αξία επί του πραγματικού ΑΕΠ μιας χώρας και
ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες. Αναλογικά λοιπόν, μπορούμε να αντιπαραβάλουμε
τις παραπάνω εξομοιώσεις και να αντιληφθούμε ότι, με το μεγαλύτερο ποσοστό
καθαρών ροών ΑΞΕ κατά 0,452% του ΑΕΠ το 2015 έναντι του 2013, πόση θα είναι
ακόμη μεγαλύτερη η απώλεια επί του ΑΕΠ, και των θέσεων εργασίας. Επισημαίνεται
επιπλέον ότι, για μια χώρα όπως οι ΗΠΑ ή η Κίνα, οι ΑΞΕ ύψους ακόμη και της τάξεως
από 2-4% ως προς το ΑΕΠ αντιπροσωπεύουν τεράστιας κλίμακας ροές κεφαλαίου,
αντίθετα σε πολύ φτωχές μικρές οικονομίες, καθώς ο παρονομαστής, δηλαδή το ΑΕΠ,
είναι χαμηλός, εύκολα το κλάσμα αυτό εμφανίζεται υψηλό.
Ενισχυτικά των προαναφερόμενων,

από το Διάγραμμα 4-22 παρακάτω,

εξάγεται το συμπέρασμα ότι, όσο μια χώρα αυξάνει τις καθαρές εισροές των ΑΞΕ και
λειτουργεί ως «πόλος έλξης» αυτών, τότε θα έχει και ανάπτυξη του ΑΕΠ της. Έτσι,
όπως θα περίμενε κανείς, μικρές ιδιαίτερα ανοικτές οικονομίες όπως η Σιγκαπούρη, το
Χονγκ Κονγκ αλλά και η Ιρλανδία εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά ΑΞΕ ως προς το ΑΕΠ
τους (πάνω από 20%, το δε Χονγκ Κονγκ κοντά στο 60% και η Ιρλανδία κοντά στο
85%).
Παρόλο όμως όλα τα ανωτέρω, από την άλλη πλευρά, θα λέγαμε ότι δεν
υπάρχει γενικός κανόνας που να κρίνει μονοσήμαντα ως θετική ή αρνητική την
παρουσία ξένου κεφαλαίου σε μια χώρα. Κάθε ΑΞΕ πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά
από

τη

χώρα

υποδοχής,

με

γνώμονα

τη

μεγιστοποίηση

του

συνολικού

μακροπρόθεσμου οικονομικού της συμφέροντος. Τίθεται συνεπώς το ζήτημα κατά
πόσο η κρατική οντότητα, ιδίως στις φτωχές χώρες, πληροί τις πολιτικές, πολιτιστικές
και εκπαιδευτικές προϋποθέσεις που την καθιστούν ικανή στη διαπραγμάτευση, με
όρους εθνικού οικονομικού συμφέροντος, με τους επίδοξους επενδυτές.
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Διάγραμμα 4-22
Μέσο Ποσοστό Ετήσιας Αλλαγής επί (%) στο πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και Μέσο

Ποσοστό Αλλαγής επί % στο ΑΕΠ

Ποσοστό Αλλαγής στις ΑΞΕ, για τις απεικονιζόμενες χώρες, 1980-2014

Ποσοστό Αλλαγής επί % στις ΑΞΕ

Πηγή: Economic Freedom of Νorth America, Annual Report 2016 EFW

Εδώ αναδύονται προφανώς ζητήματα όπως λογοδοσία, διαφάνεια και
διαφθορά των αξιωματούχων στα αναπτυσσόμενα κράτη, [μπορεί κάλλιστα να
αποκομίζουν οι ίδιοι οφέλη (όπως ποικίλες δωροδοκίες) τα οποία δεν θα διαχυθούν
ποτέ στην κοινωνία], τα οποία άπτονται της ποιότητας της δημόσιας διοίκησης και
παραπέμπουν στα θεσμικά οικονομικά που θα εξετάσουμε σύντομα στην επόμενη
ενότητα.
Ένα άλλο ζήτημα οικονομικής πολιτικής που τίθεται συχνά, είναι η
φορολόγηση των κερδών των ΑΞΕ, καθώς, στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν
ξένα κεφάλαια αρκετές χώρες, προσφέρουν φοροελαφρύνσεις. Αυτό το διαφυγόν
δημόσιο έσοδο έχει νόημα μόνον εφόσον η ΑΞΕ προσφέρει σημαντικά θετικά
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αποτελέσματα στην οικονομία που να αντισταθμίζουν την απώλεια εσόδων. Έτσι, στο
πλαίσιο αυτό πολλές χώρες, αναπτυγμένες όσο και λιγότερο αναπτυγμένες,
επιδίδονται σε ένα είδος «φορολογικού ανταγωνισμού»: «πλειοδοτούν» ποια θα
φορολογήσει λιγότερο.
Κλείνοντας την ενότητα, θα λέγαμε ότι, η οικονομική θεωρία αποδίδει τα θετικά
αποτελέσματα των ΑΞΕ στο ότι το κεφάλαιο αναζητεί την καλύτερη δυνατή απόδοση
διεθνώς και ότι, με την ελεύθερη κίνησή του επιτυγχάνεται αποτελεσματική χρήση των
συντελεστών παραγωγής. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ΑΞΕ αποτελούν σημαντικότερο
μοχλό ανάπτυξης από ό,τι άλλα είδη κίνησης κεφαλαίων και ότι πυροδοτούν μάλιστα
εγχώριες επενδύσεις. Οι ευεργετικές συνέπειες αυξάνουν, μάλιστα, όταν το μορφωτικό
επίπεδο των χωρών υποδοχής είναι σχετικά υψηλό. Σε χώρες όμως με εσωτερικές
παθογένειες, πολιτικές (π.χ. διαφθορά) είτε οικονομικές (π.χ υπερπροστατευμένοι
τομείς) η παρουσία των ΑΞΕ μπορεί να μην είναι ευεργετική, αντίθετα, να έχει
εκμεταλλευτική χροιά.
4.7.3 Οικονομική Ελευθερία και Μέγεθος Κυβέρνησης στις ΗΠΑ σε σχέση με
την Ανάπτυξη
Το θέμα του μεγέθους του κράτους, ενός σημαντικού με πρωτεύοντα ρόλο
πυλώνα της οικονομικής ελευθερίας και των επιπτώσεων που έχει στην οικονομική
δραστηριότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη έχει απασχολήσει και απασχολεί
επιστήμονες και πολιτικούς, εδώ και πολλές δεκαετίες. Ενώ στη μετά το Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο περίοδο ο ρόλος του κράτους επεκτάθηκε σημαντικά σε όλες τις
ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, τα τελευταία τριάντα χρόνια επικράτησε
σταδιακά η άποψη ότι οι αγορές από μόνες τους δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα και
ο ρόλος του κράτους πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο. Αυτό παρατηρήθηκε στις
περισσότερες χώρες, αλλά μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση, που ξεκίνησε από τον
χρηματοοικονομικό τομέα, η πεποίθηση αυτή έχει αρχίσει να χάνει έδαφος.
Ποιος όμως ο ρόλος του κράτους και ποια η έκταση της κρατικής
δραστηριότητας σε μια οικονομία;
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Πίνακας 4-11
Ρυθμός ανάπτυξης πραγματικού ΑΕΠ, 1960 και 1960-1965 Vs Αύξηση του μεγέθους της
Κυβέρνησης μεταξύ του 1960 – 1996, στις χώρες του ΟΟΣΑ

Πηγή: OECD Historical Statistics and OECD Economic Outlook

Στον Πίνακα 4-11 βλέπουμε ότι διαχρονικά οι κυβερνήσεις που δεν αυξάνονται
σε

μέγεθος

υπερβολικά,

(πλήθος

εργαζομένων

στο

δημόσιο,

κυβερνητική

παρεμβατικότητα, φορολογικά έσοδα, συνολικά έξοδα κυβέρνησης απασχόληση
ενόπλων δυνάμεων, ασφάλεια, αστυνομία κ.α.) έχουν μικρότερη αρνητική επίδραση
στο ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ του κράτους, ενώ οι κυβερνήσεις που αυξάνονται
υπερβολικά σε μέγεθος (όπως π.χ. το διπλάσιο σε σχέση με το πρώτο παράδειγμα)
αυξάνουν συνήθως σε υπερβολικό βαθμό και τις δαπάνες της και η αρνητική επίδραση
είναι σχεδόν διπλάσια στο ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ.
Σε σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών)
ο Καθηγητής Ράπανος (2009) προσπάθησε να συνοψίσει τα κυριότερα ευρήματα από
τη θεωρητική και εμπειρική έρευνα για το πόσο το μέγεθος του κράτους επηρεάζει την
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οικονομική δραστηριότητα και την οικονομική μεγέθυνση μιας οικονομίας. Πιο
συγκεκριμένα, οι διαπιστώσεις της παραπάνω μελέτης θα μπορούσαν να συνοψιστούν
ως εξής:
Το πρώτο θέμα που εξετάστηκε είναι αν επιβεβαιώνεται εμπειρικά η άποψη
ότι ο μεγάλος δημόσιος τομέας επιδρά αρνητικά στην οικονομική ανάπτυξη και την
κοινωνική ευημερία. Τα διάφορα επιχειρήματα που συνηγορούν κατά του μεγάλου
κράτους μπορούν να συνοψιστούν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη συνδέεται με το
γεγονός ότι ο μεγάλος δημόσιος τομέας προκαλεί αύξηση της φορολογίας και αυτό
δημιουργεί

στρεβλώσεις

και

αναποτελεσματικότητες.

Η

δεύτερη

κατηγορία

επιχειρημάτων αναφέρεται στο ότι οι μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες συνδέονται
αναπόφευκτα με την αύξηση δραστηριοτήτων του Δημοσίου, στις οποίες η μετρούμενη
αύξηση παραγωγικότητας είναι μικρότερη από εκείνη του ιδιωτικού τομέα. Και για τα
δύο θέματα τα ευρήματα δεν οδηγούν σε σαφή και ξεκάθαρα συμπεράσματα, αφού
έχουμε χώρες με περιορισμένη κρατική δραστηριότητα και φτωχές αναπτυξιακές
επιδόσεις και χώρες με μεγάλο δημόσιο τομέα και οι οποίες είναι στην πρωτοπορία της
καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.
Η εμπειρία δείχνει ότι εκείνο που παίζει καθοριστικό ρόλο δεν είναι τόσο το
μέγεθος, όσο η αποτελεσματική λειτουργία του κρατικού μηχανισμού και η ποιότητα
των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών θεσμών. Το μέγεθος το κράτους όμως
επηρεάζεται και από ιδεολογικούς και ιστορικούς λόγους. Οι ΗΠΑ είχαν ανέκαθεν την
τάση, βασισμένη πάνω σε ιδεολογικά κριτήρια κυρίως, να αντιτίθενται στο μεγάλο
κράτος και τους υψηλούς φόρους, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Αντίθετα, οι χώρες της
Βόρειας Ευρώπης και ιδιαίτερα οι Σκανδιναβικές επέλεξαν να επεκτείνουν το δημόσιο
τομέα τους σημαντικά και γρήγορα την μεταπολεμική περίοδο. Παρά τις σημαντικές
αλλαγές που έγιναν στην περίοδο 1990-2015, οι τελευταίες εξακολουθούν να έχουν
μεγάλο δημόσιο τομέα και να είναι από τις πλέον καινοτόμες και ανταγωνιστικές
οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ίσως το πιο σημαντικό είναι όχι μόνο το πόσα
φορολογικά έσοδα εισπράττει ένα κράτος, ως ποσοστό του ΑΕΠ και το πόσα δαπανά
κατά συνέπεια. Μεγαλύτερη σημασία φαίνεται να έχουν η διάρθρωση αυτών των
εσόδων και των δαπανών και η ύπαρξη των κατάλληλων θεσμών και μηχανισμών που
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διασφαλίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του Δημοσίου. Οι θεσμοί αυτοί
υπάρχουν στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες, αλλά υπολειτουργούν ή
απουσιάζουν από τις αναπτυσσόμενες.
Έτσι παρατηρούμαι ότι, το αντικείμενο των θεσμικών οικονομικών
(Institutional Economics), που καθιερώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, είναι ακριβώς η
διερεύνηση των προαναφερθέντων θεμάτων, σχετικά με την επάρκεια και την
αποτελεσματικότητα των θεσμών ενός κράτους. Γενικά τα θεσμικά οικονομικά,
εξετάζουν με έναν δικό τους ιδιαίτερο τρόπο την αναπτυξιακή διαδικασία, τοποθετώντας
την αγορά μέσα στην κοινωνία, σε συνάρτηση με την πολιτική εξουσία, την ιδεολογία,
τα κατοχυρωμένα ή μη ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Πρωτοπόρος σε αυτόν τον τρόπο
σκέψης ήταν, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός καθηγητής Douglass North (βραβείο
Νόμπελ Οικονομίας 1993). Έτσι, στο φιλόδοξο έργο του οικονομικής ιστορίας («Δομή
και μεταβολές στην οικονομική ιστορία») παραπέμπει στην πολιτική οικονομία,
συμπεριλαμβανομένης

της

μαρξιστικής

θεώρησης, από

την οποία

ωστόσο

αποστασιοποιείται. Η κριτική που του ασκείται είναι ότι η προσέγγισή του είναι αρκετά
«εκλεκτικιστική», δηλαδή ότι, επιλέγει ό,τι θεωρεί χρήσιμο, αλιεύει ιδέες και έννοιες από
τη μαρξιστική όσο και από την κλασική και νεοκλασική οικονομική θεωρία, για να κτίσει
και να εμπλουτίσει μια δική του πρωτότυπη και γόνιμη θεώρηση του οικονομικού
γίγνεσθαι, της διαχρονικής σταθερότητας και μεταβολής. Για τον σκοπό αυτό
χρησιμοποιεί έννοιες όπως ιδιοκτησιακά δικαιώματα (property rights), κόστος
συναλλαγής (transaction cost) και δωρεάν επιβάτης (free rider).
Μεγάλη είναι η σημασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στην προσέγγιση
των θεσμικών οικονομικών γιατί, όσο πιο σαφή και αδιαμφισβήτητα είναι αυτά τόσο
βοηθιέται η ανάπτυξη, ενώ αντίθετα ένα θολό ιδιοκτησιακό τοπίο την υπονομεύει. Από
την άλλη, το «κόστος συναλλαγής» είναι η επιβάρυνση στην οποία υποχρεώνονται οι
οικονομικοί «παίκτες» στις διάφορες δοσοληψίες τους (παραδείγματος χάριν,

η

δωροδοκία γραφειοκρατών για την έκδοση μιας άδειας ή η ατέρμονη αναμονή για
εκδικάσεις δικαστικών υποθέσεων αυξάνουν αυτό το κόστος, φρενάροντας τις
επενδύσεις και άρα την ανάπτυξη. Βασική συλλογιστική του North είναι πως η πολιτική
εξουσία πολύ συχνά καθορίζει τους κανόνες του οικονομικού παιχνιδιού για στενά ίδιον
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όφελος (άντληση ισχύος και πόρων), κάτι που μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην
οικονομική ανάπτυξη και, συνεπώς, να υπονομεύσει το μακροπρόθεσμο συμφέρον
της. Σε όλα αυτά υπεισέρχεται προφανώς και η «ιδεολογία» διότι, η τήρηση ενός
συγκεκριμένου θεσμικού πλέγματος ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων συνεπάγεται ένα
κόστος (αστυνόμευση, δικαιοσύνη) το οποίο είναι αντιστρόφως ανάλογο της
ιδεολογικής επιτυχίας του όλου κοινωνικοοικονομικού συστήματος, δηλαδή της
ικανότητάς του να πείθει τους ανθρώπους ότι είναι δίκαιο, ότι αποτελεί αν όχι τον μόνον,
πάντως έναν ορθό τρόπο κοινωνικής οργάνωσης.
Παράλληλα, οι δυνάμεις ανατροπής και αλλαγής προσκρούουν πάντα, κατά
τον Douglas North, στο πρόβλημα του «δωρεάν επιβάτη». 53 Η ύπαρξη αυτού του
προβλήματος του «δωρεάν επιβάτη» δεν αναιρεί βέβαια το γεγονός πως, ιστορικά,
υπήρξαν επαναστατικές κινητοποιήσεις και αυτοθυσίες που οδήγησαν σε αλλαγή
(North, 2000).
Πρόσθετοι παράγοντες που προφανώς εντάσσονται στη θεώρηση των
θεσμικών οικονομικών είναι οι δημογραφικές τάσεις και η τεχνολογική μεταβολή.
Αποδίδεται επίσης ιδιαίτερο βάρος στην (σχετικά περιορισμένη από την έρευνα)
στρατιωτική τεχνολογία και οργάνωση του πολέμου, που ιστορικά επηρέασε την ισχύ,
το μέγεθος αλλά και τα οικονομικά των κρατικών μορφωμάτων.
Στο

μήκος

κύματος

των

θεσμικών

οικονομικών

κινείται

και

το

πολυσυζητημένο πρόσφατο βιβλίο των D. Acemoglou και J. Robinson, «Γιατί
αποτυγχάνουν τα έθνη». Οι συγγραφείς του υποστηρίζουν ότι εκείνο που διαφοροποιεί
τις χώρες είναι πρωτίστως το είδος των θεσμών τους. Τα κράτη διαπρέπουν όταν
καταφέρνουν να αναπτύξουν «περιεκτικούς πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς» και
αποτυγχάνουν όταν οι θεσμοί τους καθίστανται ελιτίστικοι και συγκεντρώνουν ισχύ και
ευκαιρίες στα χέρια των ολίγων. Επιτυχείς είναι οι θεσμοί που αποδεσμεύουν,

Χαρακτηρίζεται έτσι από τον Douglas North, μια κατηγορία των «ανθρώπων-παικτών» που, αν και
δυσαρεστημένοι με το όλο σύστημα, δεν είναι διατεθειμένοι να κινητοποιηθούν, πολύ περισσότερο να θυσιαστούν,
για την επανάσταση και προτιμούν να αφήσουν τους άλλους να κάνουν τα «δύσκολα».
53
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ενισχύουν και προστατεύουν το πλήρες δυναμικό του κάθε πολίτη να καινοτομεί, να
επενδύει και να αναπτύσσεται54.
Εξετάζοντας τώρα τις ΗΠΑ, παρατηρούμαι ότι, οι πολιτικοί και οικονομικοί
θεσμοί της χώρας ήταν σχετικά σταθεροί στην πάροδο του χρόνου. Στα επίσημα
συντάγματα

(ομοσπονδιακό

και

πολιτειακό

επίπεδο),

συμπεριλαμβάνονται

συγκεκριμένα όρια στην εξουσία της κυβέρνησης, καθώς και στους ελέγχους που
μπορεί να εκτελεί αυτή, ώστε αφενός να υπάρχει ισορροπία του πολιτικού συστήματος,
και αφετέρου να περιορίζεται σκοπίμως η ικανότητα της κυβέρνησης να μειώνει την
οικονομική ελευθερία της χώρας (πολιτειών). Αυτή η πρωτοπορία των ΗΠΑ να κρατά
θεσμικά περιορισμένη την κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα, κατέταξε τη χώρα στην
κορυφή της « λίστας» της οικονομικής ελευθερίας για πολύ καιρό. Αντίθετα, από το
2000 και έπειτα άρχισε σταδιακά να μειώνεται η οικονομική ελευθερία στις ΗΠΑ, ώστε
φτάνοντας το 2016 (με στοιχεία του οικονομικού έτους 2014) να βρίσκεται στην 16η
θέση.
Στον Πίνακα 4-12 παρατηρούμαι τα έσοδα -έξοδα των κρατικών/τοπικών
κυβερνήσεων των ΗΠΑ (για το χρονικό διάστημα 1996-2013), όπου φαίνεται

η

ελάχιστη συνεισφορά τους στο δημόσιο χρέος της χώρας συνολικά, αλλά βλέπουμε
την υπεραύξηση των εσόδων που έχουν οι επιμέρους πολιτείες από την
χρηματοδότηση (επιδότηση) που λαμβάνουν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση,
γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει την αύξηση των κρατικών δαπανών σε συνολικό
επίπεδο. Στο Διάγραμμα 4-23 φαίνεται το πρόβλημα υπερεξάπλωσης του κράτους και

Οι Acemoglou και Robinson επικαλούνται πολλά ιστορικά παραδείγματα: Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, μεσαιωνική
Βενετία, κομμουνιστική Ρωσία, αποικιοκρατούμενη Αφρική - δουλεμπόριο. Ως προς την τελευταία, περιγράφεται
με ενάργεια ο ανασταλτικός ρόλος των ευρωπαϊκών αποικιοκρατικών δυνάμεων στην ανάπτυξη «ανοικτών»
θεσμών. Η περίπτωση της σύγχρονης Κίνας, που αναπτύσσεται επιτυχώς, διατηρώντας όμως «κλειστούς»
πολιτικοοικονομικούς θεσμούς υπό τον ασφυκτικό έλεγχο του Κομμουνιστικού Κόμματος, τυγχάνει ιδιαίτερης
προσοχής ως «παράδοξο». Το βιβλίο προδιαγράφει το τέλος της κινεζικής ανάπτυξης, μόλις η Κίνα φτάσει το
επίπεδο ζωής μιας χώρας μεσαίου εισοδήματος, αλλά δεν αποκλείει και τη μη κατάρρευση, υπό την προϋπόθεση
η χώρα να θεσπίσει εγκαίρως συμμετοχικούς θεσμούς, προτού το καθεστώς κλειστών θεσμών φτάσει στα όριά του
που σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές η προσέγγιση προσεγγίζει τη θεωρία των σταδίων (Acemoglou & Robinson,
2013). (Η θεωρία των δύο σταδίων είναι μία θεωρία του μαρξισμού, η οποία αναφέρει πως στις καθυστερημένες
οικονομικά και πολιτικά χώρες, πρέπει πρώτα να εδραιωθεί ο καπιταλισμός στην οικονομία και η αστική
δημοκρατία στην πολιτική και μόνο τότε να ξεκινήσει η προσπάθεια για την σοσιαλιστική επανάσταση).
54
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των κυβερνητικών δαπανών, σε σχέση με τα έσοδα, συγκεκριμένα, ενώ τα έσοδα το
2014 έφτασαν, μετά από τη σημαντική πτώση από την ύφεση του 2008, στα επίπεδα
προ ύφεσης (17,6% του ΑΕΠ), τα έξοδα, αφού είχαν και αυτά μείωση (λόγω
δημοσιονομικής αναγκαστικής πολιτικής από τις συνέπειες τις ύφεσης), έφτασαν στο
19,8% του ΑΕΠ και αυξάνονται ακόμη.
Πίνακας 4-12
Έσοδα - Ἐξοδα Κρατικής & Τοπικής κυβέρνησης των ΗΠΑ, 1996-2013
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Διάγραμμα 4-23
Έξοδα-΄Έσοδα Κυβέρνησης ΗΠΑ

Πηγή : Γραφείο Διαχείρισης Προϋπολογισμού ΗΠΑ, Προϋπολογισμός της κυβέρνησης των
ΗΠΑ, Δημοσιονομικό Έτος 2015
Σημαντικό είναι τo Διάγραμμα 4-24 (το οποίο προέρχεται από κυβερνητικές
πηγές) και μας δείχνει ότι, σε λιγότερο από δύο δεκαετίας (το 2031) τα φορολογικά
έσοδα των ΗΠΑ θα εξαντλούνται (ξοδεύονται) αποκλειστικά και μόνο στα τρία
ομοσπονδιακά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, ασφάλειας, υγείας και πληρωμή
των επιτοκίων του δημόσιου χρέους.
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Διάγραμμα 4-24
Πρόβλεψη Κατανομής Φορολογικών Εσόδων της ομοσπονδιακής Κυβέρνησης το 2031

Πηγή : Γραφείο Διαχείρισης Προϋπολογισμού ΗΠΑ, Προϋπολογισμός της κυβέρνησης των
ΗΠΑ, Δημοσιονομικό Έτος 2015

Επιπλέον κλείνοντας την ενότητα και όσο αφορά το μέγεθος του κράτους και
τις αρμοδιότητές του στην εξεταζόμενη χώρα παρατηρείται το γεγονός ότι, η αυστηρή
δομή του Συντάγματος (από την θέσπισή του ) συνεχίστηκε σε μεγάλο βαθμό έως και
τον 20ο αιώνα. Ενώ, μετά τη Μεγάλη Ύφεση και το χρηματιστηριακό κραχ του 1929
ο Franklin D. Roosevelt, μετά το 1939, υιοθέτησε την πολιτικοκοινωνική πλατφόρμα
του «New Deal», με σκοπό να επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψη η οποία (πολιτική)
είχε ως αποτέλεσμα την έναρξη κάμψης αυτής της αυστηρότητας του Συντάγματος,
που υπήρχε για τον έλεγχο και τον περιορισμό της εξουσίας, του μεγέθους, των
δαπανών και της ευνοιοκρατίας των ομοσπονδιακών κυβερνήσεων. Επιπλέον σχεδόν
ταυτόχρονα έγινε και η αναδιάρθρωση του θεσμού του Ανώτατου Δικαστηρίου (που
έως τότε έθετε το ζήτημα της μη συνταγματικότητας των αρμοδιοτήτων της κυβέρνησης
σε κάποιες πολιτικές) που επέτρεψε αυτή την κάμψη της αυστηρότητας του
Συντάγματος, με τη θέσπιση νόμων για την «κοινωνική ασφάλεια» και τις άλλες
συνιστώσες του «New Deal». Έτσι φτάνοντας στο σήμερα, έχουμε πάνω από το ήμισυ
του προϋπολογισμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να δαπανάται, σε ανεξέλεγκτα
οικονομικά προγράμματα, με απεριόριστη δύναμη των ομοσπονδιακών κυβερνήσεων.
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Τέλος, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των θεσμών και τη σπουδαιότητα
της ελευθερίας των ατομικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (πυλώνας της οικονομικής
ελευθερίας), μπορούμε να αναφέρουμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα, της μη
προστασίας της ατομικής ιδιοκτησίας, στην υπόθεση «Kelo» στις ΗΠΑ, στο Νέο
Λονδίνο (Connecticut 2005) όπου πάρθηκε απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο
υπέρ της απαλλοτρίωσης ιδιωτικής ιδιοκτησίας από την κυβέρνηση για την μεταβιβάσει
σε άλλους ιδιώτες (για την εκτέλεση έργων, τα οποία εν τέλει δεν υλοποιήθηκαν) όπου
παρατηρήθηκε έντονα το φαινόμενο της ευνοιοκρατίας και της μείωσης του κράτους
δικαίου. Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι, ενώ οι πολιτικοί και οικονομικοί θεσμοί στις
Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό στο πέρασμα του χρόνου,
υπάρχει σχετική «διάβρωση» των ορίων της κυβέρνησης το οποίο με τη σειρά του
οδηγεί στη συνεχόμενη μείωση της οικονομικής ελευθερίας των ΗΠΑ.

123

5.

Οικονομική Ελευθερία και Ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής®

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Οι παρακάτω προτάσεις εξάγονται με γνώμονα της ανάλυσης του τέταρτου

μέρους της εργασίας, την ανάλυση των αποτελεσμάτων των δεικτών της οικονομικής
ελευθερίας και ειδικότερα το δείκτη IEF και τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Η
λεπτομερή εξέταση των τρόπων βελτίωσης της οικονομικής ελευθερίας των ΗΠΑ και
η εφαρμογή αυτών εκτιμάται ότι, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα αυξήσει τη
ροή κεφαλαίων στη χώρα, θα αυξήσει τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και
γενικότερα θα συμβάλλει στην προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης και της
ανάπτυξης.
5.1 Προτάσεις Μεταρρυθμίσεων
5.1.1

Ομοσπονδιακό Επίπεδο Διακυβέρνησης

- Υποστήριξη των διεθνών εμπορικών συμφωνιών όπως η Συμφωνία του
Ειρηνικού (TPP, Trans-Pacific Partnership) που προωθούν επίσης τη ροή των ιδεών,
αυξάνουν την πρόσβαση στις αγορές, προωθούν τον ανταγωνισμό και την αύξηση της
έρευνας και ανάπτυξης (R&D).
- Αντιμετώπιση της εισοδηματικής ανισότητας με περαιτέρω υποστήριξη της
διάταξης για το φόρο εισοδήματος EITC (Εarned Income Tax Credit) και εισηγήσεις
βελτίωσης ή/και επανεξέτασης του νόμου για την ασφάλεια της υγείας και της
περίθαλψης PPACA (Patient Protection and Affordable Care Act).
-

Εντατικοποίηση

των

διαπραγματεύσεων

για

την

υπογραφή

της

Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων (Transatlantic Trade and
Investment Partnership, TTIP) με την ΕΕ.
- Μείωση δασμολογικών φραγμών και εμποδίων στις εισαγωγές προϊόντων,
στις επενδύσεις και άνοιγμα νέων αγορών (όπως η ΕΕ με την ΤΤΙP)
- Υπογραφή διμερούς επενδυτικής συμφωνίας με την Κίνα για διευκόλυνση
της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
- Περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς της ενέργειας των ΗΠΑ.
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- Κατάργηση της χρηματοδότησης -επιδότησης των εξαγωγών των ΗΠΑ και
επαναξιολόγηση του ρόλου της Τράπεζας Εισαγωγών -Εξαγωγών ώστε να
εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς. Ταυτόχρονα, διεθνή συμμετοχή όλων των
χωρών του ΠΟΕ για εναρμόνιση της στρατηγικής για τις εξαγωγές.
- Επαναπροσδιορισμός του ρόλου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με
στόχο την σταθερότητα στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην προώθηση
των κανόνων της νομισματικής πολιτικής.
- Καταπολέμηση της διαφθοράς με αναπτυξιακά προγράμματα στις ΗΠΑ.
- Επαναξιολόγηση όλων των προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας για το
βαθμό της αποτελεσματικότητά τους και αναθεώρηση του νόμου περί Εξωτερικής
Βοήθειας του 1961 και ένταξη του Οργανισμού των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Διεθνή
Ανάπτυξη υπό τον έλεγχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
- Περιορισμός των επιδοτήσεων σε

κρατικές επιχειρήσεις και εξέταση

περαιτέρω ιδιωτικοποιήσεων των ζημιογόνων δημόσιων επιχειρήσεων.
- Αποτελεσματική και άμεση αντιμετώπιση με κυρώσεις κρατών που
επιδιώκουν πολιτικές ενάντια στην παγκόσμια ασφάλεια και το εμπόριο και προώθηση
μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύουν την οικονομική ελευθερία.
- Εφαρμογή αποτελεσματικότερων πολιτικών υπέρ της προστασίας του
περιβάλλοντος, επανεξέταση της συμμετοχής από τη Σύμβαση UNFCCC55 (United
Nations Framework Convention On Climate Change) του ΟΗΕ και επανεξέταση της
χρηματοδότησης του «Πράσινου Ταμείου» του ΟΗΕ.
- Εξάλειψη της ευνοιοκρατίας

και επαναξιολόγηση των «πράσινων»

φορολογικών ελαφρύνσεων στον δημόσιο-ιδιωτικό τομέα και όλων των ειδών εταιρικής
κοινωνικής πρόνοιας.

http://www.europarl.europa.eu/, Διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, 2016, Μαρακές, Μαρόκο
(COP22)
55
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- Αξιολόγηση και εξ ορθολογισμός των κυβερνητικών θέσεων εργασίας
όπου υπάρχει η δυνατότητα για εμφάνιση φαινομένων διαφθοράς μέσα από τη
γραφειοκρατία.
- Δράση από κοινού με άλλες χώρες, που συμμετέχουν σε Διεθνείς
Οργανισμούς, ενίσχυσης κοινωνικών ομάδων των πολιτών που θα βοηθήσουν στον
περιορισμό της διαφθοράς
- Ενίσχυση Οργανισμών του ιδιωτικού τομέα και «διαφανείς» ΜΚΟ ώστε, να
επικεντρωθούν στην ανίχνευση και στην έκθεση

των φαινομένων διαφθοράς με

παράλληλη βοήθεια από τους πολίτες, με σκοπό τη συνεχή πίεση στους ηγέτες των
κρατών για ριζικές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου.56
- «Χρησιμοποίηση», της εξάπλωσης της χρήσης των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και άλλων τεχνολογιών σε όλες τις ηπείρους ακόμη και σε υπό ανάπτυξη ή
αναπτυσσόμενες χώρες (όπως η Αφρική), ως βάση δημιουργίας «εργαλείων» για την
παρακολούθηση και δημοσιοποίηση περιπτώσεων διαφθοράς από τους πολίτες.
- Προώθηση της οικονομικής ελευθερίας με ενίσχυση του πυλώνα «κράτος
δικαίου» και

περιορισμό του μεγέθους της κυβέρνησης, αποτελούν ουσιαστικά

«αντίδοτο» στη διαφθορά, αφού από τη φύση τους λειτουργούν ενάντια της εξάπλωσης
των φαινομένων της διαφθοράς.
5.1.2 Υπό-εθνικό Επίπεδο Κυβέρνησης
- Εκμετάλλευση της Τεχνολογίας και της Δύναμης του Πλήθους Vs
Διαφθοράς.
Λεπτομερής ενημέρωση των πολιτών (σε κάθε πολιτεία) για όλες τις
συνέπειες (άμεσες & έμμεσες) που έχει η διαφθορά επί της κοινωνικής συνοχής τους,
στο επίπεδο ευημερίας τους, στη διατήρηση της έννομης τάξης και της ασφάλειας στο

Οι οργανώσεις των πολιτών μπορούν πιο υπεύθυνα και με ισχυρότερα κίνητρα να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους, εναντίον της διαφθοράς και υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και της ευημερίας τους, από ότι, μπορεί η
κυβέρνηση η οποία μπορεί να εμπλέκεται πολλές φορές η ίδια στην διαδικασία ως θύτης.
56
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εσωτερικό του κράτους τους και εν γένει στην διατήρηση της ειρήνης, στη μείωση των
ανισοτήτων του εισοδήματός τους και στην αύξηση της ανάπτυξης.
- Προσανατολισμένες οικονομικές πολιτικές προς την ανάπτυξη
Οι κρατικές και τοπικές κυβέρνησης πρέπει να χαράξουν πολιτικές που να
ευνοούν την επιχειρηματικότητα, να συμβάλουν στη μείωση των φορολογικών
συντελεστών, να παρέχουν περαιτέρω οικονομικά κίνητρα και διευκολύνσεις για την
προσέλκυση περισσοτέρων ροών ΑΞΕ, να επενδύσουν σε βασικές υποδομές του
κράτους τους με εκμετάλλευση των φυσικών τους πόρων που είναι φιλικοί προς το
φυσικό περιβάλλον, να διευκολύνουν το διεθνές εμπόριο, να μειώσουν τα μέτρα και τα
εμπόδια για τις εισαγωγές, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μειωθεί η ανεργία και να
επιτευχθούν υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης για να συμβάλουν στη βελτίωση του
εισοδήματος, της απασχόλησης αλλά και την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους.
- Παραμερισμός της παραοικονομίας
Λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα για την σημαντικά αρνητική
συσχέτιση της διαφθορά και της παραοικονομίας με την ανάπτυξη, είναι προφανές ότι
μία από τις μεγάλες προκλήσεις για κάθε κυβέρνηση είναι να εφαρμόσει τέτοια μέτρα,
ώστε η εργασία στην παραοικονομία να είναι λιγότερο ελκυστική από την εργασία
στην επίσημη οικονομία.
- Στοχευμένη ρυθμιστική πολιτική και ενίσχυση των θεσμών με μικρότερα
ευέλικτα κυβερνητικά σχήματα και επαύξηση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με επαύξηση των τεχνολογικών μέσων

του

κράτους, για τη γρήγορη και ποιο οικονομική παροχή κρατικών υπηρεσιών και
εξυπηρέτησης των πολιτών, με τελικό στόχο την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
(e-governance)57, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη μείωση της διαφθοράς και την
αύξηση της επιχειρηματικότητας. Αύξηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου

Ιnformation and Communication Technology (ICT)

57
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και υπηρεσιών με παροχή φορολογικών κινήτρων, για τη χρησιμοποίηση του
διαδικτύου ως κύριο μέσο τους για διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων τους ή
των υπηρεσιών τους τόσο σε υπό-εθνικό, εθνικό αλλά και παγκόσμιο πλαίσιο.
- Αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
Εισαγωγή νέων τεχνολογιών παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
5.2 Καλές Πρακτικές
Ιρλανδία
Μπορεί τα οικονομικά μεγέθη των οικονομιών των ΗΠΑ και της Ιρλανδίας να μην
είναι συγκρίσιμα, αλλά κατάφερε η τελευταία, με την μείωση των συντελεστών
φορολόγησης να προσελκύσει μεγάλες εταιρείες στην χώρα τους και να πετύχει αύξηση
στο ρυθμό ανάπτυξής κατά 26,3% του ΑΕΠ το 2015, έναντι αρχικής εκτίμησης για
ανάπτυξη 7,8%. H ιρλανδική οικονομία αναπτύχθηκε το 2015 με υπερδιπλάσιο ρυθμό
από ό,τι είχε υπολογιστεί αρχικά, καθώς εκτινάχτηκε ο αριθμός των εταιριών που
μετέφεραν την έδρα τους στη χώρα.
Η μεταφορά της έδρας πολυεθνικών στην Ιρλανδία έγινε λόγω του πιο ευνοϊκού
φορολογικού καθεστώτος και τον εταιρικό φόρο να είναι στο 12,5%. Στις εταιρείες που
μετακινήθηκαν στην Ιρλανδία, κυρίως μέσω συγχωνεύσεων, συγκαταλέγονται οι
Perrigo και Jazz Pharmaceuticals. Το 2014 είχαν έδρα στην Ιρλανδία εταιρείες με
στοιχεία ενεργητικού πάνω από 523 δισ. ευρώ στο εξωτερικό, από 391 δισ. ευρώ το
2013, σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία. Έτσι, καταφέρνει η Ιρλανδία να μειώνει το
χρέος και το έλλειμμα.
Σουηδία και η Φινλανδία
Η Φινλανδία, έχοντας περάσει τη δική της οικονομική κρίση, στις αρχές της
δεκαετίας του 1990, κατάφερε να οδηγηθεί σε ανάπτυξη αυξάνοντας την επιχορήγηση
για την έρευνα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της Έρευνας και της
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Ανάπτυξης (E&A), δηλ. εφευρέσεις, ανάπτυξη προϊόντων και καινοτόμα προϊόντα,
διεξάγεται από τις επιχειρήσεις με δικά τους κεφάλαια.
Έτσι, το «κλειδί» στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης είναι η έρευνα, η
οποία είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης, σύμφωνα με πολλές μελέτες. Χώρες όπως
η Σουηδία και η Φινλανδία παρουσιάζουν μεγάλες δαπάνες για την έρευνα τα τελευταία
χρόνια (3,21% και 3,32% του ΑΕΠ, αντίστοιχα). Επίσης, η Δανία, η Φινλανδία, η
Γερμανία και η Σουηδία είναι πρωτοπόρες της καινοτομίας. Σύμφωνα με την έκδοση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Innovation Union Scoreboard 2014», με αναφορά
στις επιδόσεις στην καινοτομία το 2014, ορισμένες χώρες επιτυγχάνουν κορυφαία
επίδοση σε επιμέρους διαστάσεις της καινοτομίας όπως: 1) ανθρώπινοι πόροι, 2)
ανοικτά, άριστα και αποτελεσματικά συστήματα έρευνας, 3) χρηματοδότηση και
υποστήριξη, 4) επενδύσεις επιχειρήσεων, 5) διασυνδέσεις και επιχειρηματικότητα, 6)
πνευματική ιδιοκτησία, 7) δημιουργία καινοτομίας και 8) οικονομικές συνέπειες. Οι
παραπάνω 8 διαστάσεις είναι ένα πακέτο παραγόντων και δραστηριοτήτων που
οδηγούν σε συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης, μέσω των δαπανών έρευνας και της
καινοτομίας.
ΗΠΑ
Οι ΗΠΑ για το θέμα της διαφθοράς, συγκαταλέγονται οι ίδιες στις χώρες με καλές
πρακτικές, διότι, έχουν θεσπίσει δύο νόμους με ορατά αποτελέσματα όπως τον «False
Claim Act» και προβλέπει την καταβολή ποσοστού στον «whistleblower» επί των
επιβληθέντων προστίμων για την υπόθεση διαφθοράς αλλά και ποσοστού επί των
χρημάτων που δεν αποκλείσθηκαν από την κεντρική κυβέρνηση λόγω αποτροπής της
πράξης διαφθοράς. Ο δεύτερος νόμος αφορά την προστασία των μαρτύρων όταν είναι
δημόσιοι υπάλληλοι από αντίποινα εντός της υπηρεσίας δηλαδή από δυσμενής
μεταθέσεις, χαμηλές αξιολογήσεις, εκφοβισμό κ.α. (Ackerman 1999, 58)
Επιπρόσθετα, η νομοθεσία στις Η.Π.Α. προβλέπει ίσες ποινές τόσο για τον
δωροδότη όσο και για το δωροδοκούμενο που, αναλόγως της σοβαρότητας του
περιστατικού, αγγίζει σε πρόστιμο μέχρι και το τριπλάσιο ποσό της δωροδοκίας αλλά
και φυλάκιση έκαστος προσώπου μέχρι 15 έτη (Ackerman 1999, 55).
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Ινδία
Η Ινδία το 2010 δημιούργησε την εφαρμογή «Πλήρωσα μια δωροδοκία» (Ι paid a
bride) μια δημοφιλή ιστοσελίδα στη χώρα, λόγω εκτεταμένης διαφθοράς στη χώρα η
οποία επιτυγχάνει πολύ θετικά αποτελέσματα. Σκοπός είναι η διαπόμπευση και η
τιμωρία των κυβερνητικών στελεχών διαπράττουν πράξεις διαφθοράς και έχει
περιορίσει τα φαινόμενα από τις δωροδοκίες για την απόκτηση μιας άδειας οδήγησης
αυτοκινήτου έως τα φαινόμενα διαπλοκής υψηλών κυβερνητικών προσώπων. Έως
τον Ιανουάριο του 2013, πάνω από 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επισκεφθεί την
ιστοσελίδα και οι εκθέσεις των πολιτών ήταν πάνω από 17.000 υποθέσεις δωροδοκίας.
Η εν λόγω εφαρμογή υιοθετήθηκε και από την Κίνα (2011) αλλά δεν αποδίδει τα
ίδια αποτελέσματα, λόγω κυβερνητικής καταστολής και λογοκρισίας της εν λόγω
εφαρμογής. Έτσι, το 2015 η Ινδία κατατάχθηκε ως λιγότερο διεφθαρμένη από την Κίνα
για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
6.1 Περίληψη - Συμπεράσματα
Όπως τονίσαμε στην Εισαγωγή, ο σκοπός της έρευνάς μας ήταν η διερεύνηση

της επίδρασης της οικονομικής ελευθερίας σε ορισμένες μακροοικονομικές μεταβλητές
στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα θέλαμε να εξετάσουμε τις σχέσεις μεταξύ της οικονομικής
ελευθερίας και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, της οικονομικής ελευθερίας και του ρυθμού
ανάπτυξης του ΑΕΠ, της οικονομικής ελευθερίας και άλλων δεικτών ποιότητας ζωής,
της οικονομικής ελευθερίας και διαφθοράς, της οικονομικής ελευθερίας και ΑΞΕ και
τέλος της οικονομικής ελευθερίας και του μεγέθους του κράτους.
Η παραπάνω μελέτη αφού εξέτασε πολλούς παράγοντες της οικονομικής
ελευθερίας σε σχέση με την ανάπτυξη στις ΗΠΑ αλλά και παγκόσμια, απέχει πολύ από
το να είναι εξαντλητική στην ανάλυση του θέματος. Όμως, αποδεικνύει την
πολυδιάστατη σχέση της οικονομικής ελευθερίας με την οικονομική μεγέθυνση και την
ανάπτυξη και αναδεικνύει ταυτόχρονα την ανάγκη της διεπιστημονικότητας για τη
μελέτη αυτής της σχέσης, όπου εκ των πραγμάτων τα οικονομικά συνυπάρχουν με
άλλες κοινωνικές επιστήμες. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν, όπως είδαμε, τα
θεσμικά οικονομικά και οι «εφαρμογές» που είδαμε, όπου το πολιτικό στοιχείο, δηλαδή
οι ασκούμενες δημόσιες πολιτικές, παίζει σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία
μέσω του επηρεασμού της οικονομικής ελευθερίας, καθώς αυτή δεν συντελείται εν
κενώ, αλλά είναι αγκυροβολημένη σε μια κοινωνία, σε μια «πολιτεία» με τους δικούς
της νόμους, ρητούς ή άρρητους.
Είδαμε, ότι σε αρκετές μελέτες, καταδείχθηκε η θετική επίδραση της οικονομικής
ελευθερίας επί της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας. Αυτή η επίδραση δεν
προέρχεται μόνο από ένα παράγοντα της οικονομικής ελευθερίας αλλά από πολλούς ,
οι οποίοι επιδρούν ταυτόχρονα και με άλλους πολιτικοκοινωνικούς παράγοντες, που
δεν είναι αντικείμενο μέτρησης της οικονομικής ελευθερίας, ώστε συνδυαστικά να
δημιουργηθεί εκείνο το ευνοϊκό περιβάλλον για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που τελικό στόχο
έχει την αύξηση του επιπέδου ζωής και της ευημερίας των πολιτών με την ταυτόχρονη
μείωση της φτώχειας και της ανεργίας.
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Ένας βασικός (οικονομικός) λόγος προκειμένου μια χώρα να αυξήσει το επίπεδο
της οικονομικής της ελευθερίας είναι η προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδύσεων,
οι οποίες συμβάλλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην οικονομική μεγέθυνση, ιδιαίτερα
στις ανεπτυγμένες χώρες. Επιπρόσθετα, ένας άλλος λόγος είναι διότι, η οικονομική
ελευθερία μειώνει τη διαφθορά η οποία είναι ένα σημαντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη και
οι επιπτώσεις αυτής μπορεί να υπονομεύσουν ακόμη και την οντολογική ύπαρξη του
κράτους και των κοινωνικών συμβολαίων αυτού με τους πολίτες.
Από τα εμπειρικά αποτέλεσμα της εργασίας μας προκύπτουν τα εξής
συμπεράσματα:
• Οι πιο φτωχές χώρες (δηλαδή οι χώρες κατωτέρου-μέσου και χαμηλού
εισοδήματος), την περίοδο που εξετάσαμε, διατηρούν χαμηλό επίπεδο οικονομικής
ελευθερίας και δεν αναπτύχθηκαν όσο θα έπρεπε προκειμένου να συγκλίνουν με τις
πιο πλούσιες χώρες.
• Οι πιο φτωχές χώρες έχουν λιγότερη οικονομική ελευθερία που συνεπάγεται
λιγότερο ατομικό εισόδημα και διαιώνιση του «φαύλου κύκλου» της φτώχειας ως
εμπόδιο στην ανάπτυξη.
• Στις λιγότερο οικονομικά ελεύθερες χώρες απαντάται μεγαλύτερη διαφθορά.
• Επίσης, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το επίπεδο της οικονομικής
ελευθερίας

συνδέεται

άμεσα

με

το

μέγεθος ενός

κράτους,

αλλά

με

την

αποτελεσματικότερη λειτουργία των θεσμών αυτού, τον περιορισμό των υπερβολικών
κρατικών δαπανών

στο πλαίσιο της οικονομίας και την ελαχιστοποίηση της

φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών.
• Η αύξηση της οικονομικής ελευθερίας έχει θετική επίδραση στο ρυθμό
ανάπτυξης του ΑΕΠ των ΗΠΑ.
• Η αύξηση της οικονομικής ελευθερίας έχει θετική επίδραση στο κατά κεφαλήν
ΑΕΠ στις ΗΠΑ και περισσότερο σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
• Οι χώρες με μεγαλύτερη οικονομική ελευθερία έχουν μεγαλύτερες εισροές ΑΞΕ
με αποτέλεσμα μεγαλύτερη οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, μέσω της μείωσης
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της ανεργίας, αύξησης του ατομικού και κρατικού εισοδήματος, αύξηση της
παραγωγικότητας λόγω της διάχυσης της τεχνολογίας και της αύξηση των θέσεων
εργασίας.
• Οι χώρες με μεγαλύτερη οικονομική ελευθερία έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο
ζωής, παρέχουν περισσότερα πολιτικά και ατομικά δικαιώματα στους πολίτες, έχουν
αποδοτικότερες πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος, έχουν καλύτερο σύστημα
υγείας, δαπανούν περισσότερα χρήματα και έχουν καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης και
ποιο εξελιγμένο τομέα έρευνας και καινοτομίας.
• Οι πολιτείες των ΗΠΑ με μεγαλύτερη οικονομική ελευθερία και καλύτερη
επίδοση στη ρυθμιστική πολιτική έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη αλλά έχουν λιγότερη
προσωπική ελευθερία και διοικούνται από συντηρητικές κυβερνήσεις (Κυβερνητική
πλειοψηφία Ρεπουμπλικανικού κόμματος).
• Οι πολιτείες των ΗΠΑ με τη μικρότερη οικονομική ελευθερία έχουν χειρότερες
επιδόσεις στη ρυθμιστική και δημοσιονομική πολιτική αλλά έχουν περισσότερη
προσωπική ελευθερία και διοικούνται από νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις (Κυβερνητική
πλειοψηφία Δημοκρατικού κόμματος) (λιγότερη ισχυρή σχέση από την προηγούμενη,
με περισσότερες εξαιρέσεις).
• Σε περιφερειακό (regional) επίπεδο Βορείου Αμερικής, το ομοσπονδιακό
σύστημα

διακυβέρνησης των ΗΠΑ είναι αποτελεσματικότερο στην επίτευξη

μεγαλύτερης οικονομικής ελευθερίας από το αντίστοιχο σύστημα του Καναδά, λόγω
διαφορών στη δημοσιονομική και ρυθμιστική πολιτική τους σε υπό εθνικό επίπεδο και
διαφορετικής «διάχυσης»-διασποράς των αρμοδιοτήτων από τις ομοσπονδιακές στις
κρατικές κυβερνήσεις.
6.2 Προτάσεις για Περεταίρω Έρευνα
Περαιτέρω διερεύνηση της σημασίας της «ανοικτότητας» της αγοράς εργασίας και
ειδικότερα της επίδρασης αυτού στην οικονομική μεγέθυνση και σε σχέση με το
θεσπισμένο επίπεδο του κατώτατου μισθού.
Ένα επιπρόσθετο πεδίο μελλοντικής έρευνας θα ήταν η διερεύνηση της
επίδρασης της οικονομικής ελευθερίας στην ανισότητα των ατομικών εισοδημάτων.
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Μια ενδιαφέρουσα πρόταση για περεταίρω έρευνα είναι η μελέτη της επίδρασης
που έχει η ετήσια μεταβολή του επιπέδου οικονομικής ελευθερίας (δηλαδή η ετήσια
μεταβολή του δείκτη IEF ) στις μεταβλητές που εξετάστηκαν για κάθε πολιτεία των ΗΠΑ
ξεχωριστά και εν συνεχεία από την ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων να προκύψουν
τα όποια συμπεράσματα.
Περαιτέρω μελέτη της συμπεριφοράς μιας (εξαρτημένης) μεταβλητής (για
παράδειγμα το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ) μετά από κάποια χρονική περίοδο από την
στιγμή που έλαβε χώρα η μεταβολή στο επίπεδο της οικονομικής ελευθερίας. Δηλαδή
επιλογή κατάλληλων υποδειγμάτων που θα επέτρεπαν την απάντηση στο ερώτημα,
μετά από πόσο καιρό αυξάνεται (ή μειώνεται) το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ύστερα από μια
βελτίωση του επιπέδου της οικονομικής ελευθερίας;
Εξέταση του ρόλου του κράτους σε σχέση με την επιβολή νομικών ορίων στους
βασικούς οικονομικούς θεσμούς (του συστήματος παραγωγής) όπως τα ιδιωτικά
δικαιώματα ιδιοκτησίας, η ελευθερία της επιλογής, ο ανταγωνισμός και ο θεσμός της
αγοράς, η εξειδίκευση και η χρήση του χρήματος.
Μελέτη των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων της συνεχούς επιδίωξης αύξησης
της οικονομικής μεγέθυνσης των ανεπτυγμένων χωρών και την μελλοντική μετάβαση
των αναπτυσσομένων χωρών στην κατηγορία των ανεπτυγμένων, συναρτήσει της
οικονομικής ελευθερίας και των υπαρχόντων πηγών ενέργειας (ανανεώσιμων και μη)
σε παγκόσμιο πλαίσιο.
Περαιτέρω μελέτη για τα αποτελέσματα της στρατηγικής της μηδενικής ετήσιας
οικονομικής μεγέθυνσης των αναπτυγμένων χωρών σε σχέση με την ισότητα των
εισοδημάτων και του επιπέδου διαβίωσης των πολιτών των χωρών αυτών.
Σύνολο λέξεων : 31549
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