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SUMÁRIO 123: DS, G&G, CPLP
• A globalização (medida pelo indice KOF, Instituto
Económico Suiço) aumentou a sensibilidade entre 
economias e sociedades às  comparações de políticas 
e governação (GOV), seja corrupção ou democracia: 

• qual a interação entre GLOB & GOV?
• se a liberdade dos cidadãos (LIB, medida pelo indice de Freedom
House) reflete boa GOV, contribuirá para aproximar  o produto 
interno bruto per capita da fronteira tecnológica (PROX, DEV)?

• Ilustrando interações dessas variáveis em quase cem
países (lista no fim) ao longo de mais de 4 décadas
com ferramentas de Data Science (DS) e Machine 
Learning (ML), saliento “pressão dos pares” e
sensibilidade mútua cultural da OCDE, UE e até UA.
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1.1. DS, ML E BOA GOVERNAÇÃO
• Graças ao progresso tecnológico, as empresas automatizam

processos de negócio, coletam e produzem mais dados.
• Assim se desenvolveram meios para lidar com Big Data. DS

utiliza processos, algoritmos e métodos científicos para
coletar, analisar, modelar dados e encontrar padrões em
conjuntos muito grandes de dados com muitas co-variáveis.

• Nota-se na Agenda para a Economia da Inteligência 
Artificial (NBER, 2017) que o acesso ou produção de dados 
nessa quantidade e complexidade continua a ser mais raro 
nas universidades. 

• Aliás, muitos investigadores continuam sem ter alternativa 
de Open Source Software às ferramentas mais usadas em 
econometria (Stata, SPSS e EViews), enfrentando uma 
barreira à entrada suplementar. 3



1.2. ML, PREVISÃO & JUÍZO
• As organizações juntam, processam, combinam e
utilizam informação para melhor atingir os seus fins,
sendo que a tecnologia de informação disponível na
previsão traça Os Limites da Organização (Arrow, 1974).
• A Agenda do NBER nota que ML disrompe aquele
processo porquanto obriga o decisor a ajuizar a
informação para efeitos das suas ações específicas.
• O juízo torna-se complementar da previsão que
incorpora revisões automáticas através de regressões
OLS, ferramentas tradicionais da econometria e
modelos explicativos que procuram previsão e
correlação, não causalidade. 4



1.3. ML, TECNOLOGIA DE ÂMBITO GERAL?
• ML é uma disciplina da inteligência artificial pela qual 
os economistas tem interesse crescente, porquanto 
parece uma tecnologia de âmbito geral, como a 
máquina a vapor ou a internet, que cria emprego mas 
pode estar associada à queda da quota do trabalho
relativa ao capital (incluindo humano). 
• Na Agenda para a Economia da Inteligência Artificial 
(NBER, 2017), associam-se “melhores políticas“ a 
"algoritmos mais inteligentes” e alvitra-se que os 
computadores hão-de superar os humanos mas, a 
despeito de ML, o trabalho de baixa produtividade 
pode continuar a ser indispensável (doença dos 
custos na arte, saúde e educação, dita de Baumol).
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1.4. OSSW E VISUALIZAÇÕES
• OSSW configura-se como um “bem público complexo” sub-

provido aos investigadores por causa do custo dos SW não-OS
(por ex. Stata custa 500€/ano). Como muitos referees apenas
conhecem estas ferramentas, a barreira implica uma
dificuldade adicional a quem quer publicar.

• Usou-se inicialmente o OSSW RapidMiner, ferramenta 
baseada em Eclipse com modelação gráfica drag and drop, 
que permitiu modelar processos de Extract-Transform-Load, 
incluíndo Data Quality para efeitos de armazenagem (DW).

• Uma vez modelados os dados, evolui-se para uma perspetiva 
de visualização com base no OSSW R Studio e bibliotecas 
específicas, e.g. plot3Drgl e rgl.

• R é cada vez mais usada, já que Python, php, C e C++, Rugby, 
etc. obrigam a mais codificação. 6



2.1. De G&G com DEV a GLOB, LIB & PROX
• Interessou-me em 2000 o efeito da interação de G&G com DEV via Vaticano e OCDE. O 
interesse refletiu-se no programa de trabalho do respetivo Centro de Desenvolvimento e duas 
inovações institucionais na NOVA School of Business and Economics:

1. CG&G, fundado com outro nome em 1992, que assinou em Abril de 2008 protocolos 
com ACL e Instituto de Investigação Científica Tropical (do qual fui nomeado presidente 
em 2003 até ter sido integrado na Universidade de Lisboa em 2015);

2. Doutoramento em “Saber e Gestão Tropical”, financiado pela FCT, oferecido em inglês  
sob a sigla abreviada de TropiKMan desde 2015 em conjunto com Instituto Superior de 
Agronomia da Ulisboa (que sucedeu ao IICT),  Instituto de Higiene e Medicina Tropical 
e quatro universidades africanas: Eduardo Mondlane (UEM), Cabo Verde (UniCV), José 
Eduardo dos Santos (UJES) e Pretoria.

• Desde a 8ª edição deste CEA, saliento investigação divulgada no 
National Bureau of Economic Research em Cambridge, Mass. (WP nº 
19575, 2013) e em publicações da Universidade Católica de Angola e  
Fundação Francisco Manuel dos Santos, apresentada no Arrabida
Workshop em Complexidade de 2018, graças a Joaquim Oliveira Martins 
(OCDE), João Jalles (FMI), “An empirical exploration of a trivariate
relationship using a large panel”; Paulo Faroleiro (NOVASBE), Louise
Phung (UPD), “Picturing and estimating complex interactions”. 7



2.2.ABERTURA COMERCIAL E CORRUPÇÃO
• Comecei por estudar interações entre G&G numa
amostra de 119 países entre 1984 e 1998, demonstrando
que mais abertura ao comércio externo (GLOB) e maior
PIB por cabeça diminuem a corrupção aparente (CEPRDP
# 2992, com F. Bonaglia e M.Bussolo e volume da APCS).
• A estimação por 2SLS salienta o papel da religião,
democracia (DEM) e vigilância multilateral tipo OCDE que
ajuda a definir as melhores práticas através da pressão
dos pares (peer review).
• As complexas interações entre G&G obrigam a
usar indicadores apropriados para os vários canais de
GLOB, incluindo expetativas para além de transações (ex.
KOF) o que obrigou a distinguir previsões de juízos. 8



2.3. INTERDEPENDÊNCIA E ABERTURA
• A interdependência das economias mede-se pelas 
suas propensões marginais a importar. 
•Mesmo entre dois países iguais, o seu aumento
torna cada um deles dependente da expansão do 
outro, visto que os benefícios são mais sentidos « lá » 
que « cá ». 
• A simetria das posições cíclica não impede que a 
balança de pagamentos aumente com a 
interdependência. 
• Logo a sensibilidade mútua implica uma capacidade
de ajustar e financiar a balança corrente, dificultando
a política do país em défice. 9



2.4. SENSIBILIDADE POLÍTICA MÚTUA
• As respostas à interdependência, ou sensibilidade mútua 

(medida por m=dM/dY de modo que o multiplicador das 
exportações X ou investimento varia inversamente com m, 
qualquer que seja M/Y ), foram defensivas e não 
cooperativas, ameaçando a balança de pagamentos 
correntes X-M.

• Em Portugal, a sensibilidade política mútua seguiu-se à 
revolução de 1974 mas foi acompanhada de um recuo na 
interdependência económica até à revisão constitucional 
de 1989  e, mau grado o regresso à convertibilidade em 
1992, de procedimentos orçamentais fragmentados até ao 
fim do resgate em 2014. 

• As interações GLOB, LIB, PROX ignoram desigualdade e 
sustentabilidade, essenciais ao bem estar coletivos. .



2.5. ESTIMAR SISTEMAS COMPLEXOS
• A comunidade de segurança do Atlântico norte e seus
prolongamentos asiáticos (dita pax americana) permitiu a
interdependência crescente das nações e inovações na
governação internacional (como G7, UE, NAFTA, etc.) mas
desde 2008 sofre surpresas financeiras e geopolíticas.
• A economia da política internacional enalteceu círculos
virtuosos que se podem ter invertido com a crise entre:

• abertura e convergência
• democracia (DEM) e globalização.

•Dez anos depois, mantêm-se as questões motivadoras:
• A globalização liberta aproximando?
• A globalização liberta a lusofonia - onde a
proximidade resulta da duração histórico-cultural? 11



2.6. DESENVOLVIMENTO COMO ESPERANÇA
• A complexidade das interações entre G&G aumenta fora da
OCDE: reflete a agenda internacional para o desenvolvimento
(de ODM a ODS) e esforços de governação cooperativa,
baseada na cultura, simpatia ou dimensão.

• Além disso, deixa de haver pressão dos pares entre países:
exemplos da CPLP, BRICS, G20, etc. constam de NOVASBEWP
# 622, cit. além de 582 (2014) e 611 (2017).

• Com 3 variáveis endógenas e equações correlacionadas,
usamos 3SLS.

• Na Fig 1, as médias em % (até à última observação de KOF
para 2014) sugerem abrandamento de liberdade (LIB = DEM)
e aumento do desenvolvimento relativo (DEV = PROX).
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Fig 1 GLOBALIZAÇÃO, DEMOCRACIA, DESENVOLVIMENTO
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2.7 INTERAÇÕES COMPLEXAS ESTIMADAS C/ 3SLS
• Na Académie Royale de Belgique sugeri que o ciclo
virtuoso da globalização antes da crise, que implica uma
relação positiva entre LIB e PROX, é puxado pelos países
da OCDE, ao ponto de poder falar de uma relação
negativa nos restantes, dita da flèche rouge (cf. Fig. 2).
• No cit. WP descreve-se e estima-se interação entre as 3
variáveis endógenas com dados até 2004 e 3SLS,
considerados superiores a GMM, usado para relacionar
GLOB, DEM 1870-2000 (Eichengreen, Leblang).
• Até 2014, os efeitos GLOB em PROX (1) e inverso (<1)
mantêm-se estáveis, GLOB e PROX em LIB nulo mas LIB
em GLOB muda de 3 para 5 e em PROX de 3 para -1!
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Fig. 2 ARB La démocratie, enrayée?, 2013, 
Fig. 4, p.90 
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2.8. GLOB, LIB (=DEM), PROX (=DEV) & OCDE 
• No NBERWP cit. estima-se o efeito + ou - das variáveis de
controle geográficas e históricas sobre GLOB, LIB e PROX:

• fig. 3 usa África (-) como exemplo de um efeito geográfico negativo,
• fig. 4 mostra efeito da história: tradição jurídica marxista (-) mas na
origem colonial (-), inglesa (+), francesa (-), espanhola (?).

• Com ferramentas diferentes, fig. 5 mostra relação entre
DEM e DEV, primeiro em N, depois as três exceções de
Kuwait, Omã, Singapura na amostra atualizada até 2014.
• As últimas estimações (João Jalles, 29/06/18) confirmam
que a flèche rouge passou a aplicar-se a todos; nos Quadros
Anexos 1 e 2 vê-se que de não significativa até 2006 passou a
-2 para a amostra inteira, o efeito negativo duplicou para 4
fora da OCDE, ao passo que o efeito positivo aumentou
ligeiramente para 1 na OCDE. 16



Figura 3 Efeito Qualitativo da Geografia
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Figura 4 Efeito qualitativo  da história
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Fig 5 (R): PROX por LIB fora da OCDE
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2.9. GLOB, LIB, PROX: ILUSTRAÇÕES A 3D
• Além das exceções da fig. 5, países com LIB à volta
da média de 4,5 – como Brasil, Colômbia ou Filipinas –
também revelam quebras do ciclo virtuoso entre LIB e
PROX.
• Em vez do gráfico 3D em RapidMiner apresentado
na UCAN, FFMS e neste curso, referente a dados para
92 países 1972-2004, figs 6-8:

• acrescentam África do Sul, Alemanha e Rússia na
lista do fim,
• a média é atualizada até 2014,
• o gráfico 3D inclui os planos da regressão que
ligam GLOB, LIB e PROX. 20



Figura 6
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Figura 7
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Figura 8  
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3.1. CPLP & BRICS SEM PRESSÃO DOS PARES
• A lusofonia global, cuja relevância não parou de aumentar desde
2004 (quando o termo apareceu no Expresso) e que Writing to Queens
ilustra, foi tema desde a 4ª edição do CEA, quando contracenava com o 
saudoso Prof Ernani Lopes. 
• Nas três edições subsequentes, falei mais de Portugal e do processo 
de ajustamento sem esquecer as Perspetivas Económicas Africanas
(cuja edição de 2018 é dedicada ao investimento em infra-estruturas). 
• Em vez de retomar a análise dos países africanos da CPLP, porém, 
passei a salientar a interação entre GLOB, LIB e PROX e suas 
implicações culturais, incluindo as percepções salientadas em Gillian
Tett, The Silo Effect: The Peril of Expertise and the Promise of Breaking
Down Barriers, 2015 numa óptica de gestão. 
•Os chamados “silos” têm implicações para a pressão dos pares, sem a 
qual a vigilância multilateral corrente na OCDE não funciona –
especialmente nos BRICS, mas também na CPLP.
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3.2. HISTÓRIA DA LUSOFONIA GLOBAL
• A  primeira globalização radica nos descobrimentos, 
a segunda no padrão-ouro, a terceira na pax
americana. Tendo aberto a primeira vaga no “reino
sublimado”, Portugal aderiu ao padrão-ouro em 1854. 
• Porém, só aproveitou metade dos anos
subsequentes para promover as liberdades (política e 
financeira) e pertenças (europeia e lusófona) dos 
cidadãos. Pior, restringiu ambas três vezes: 1911-31, 
77-88, 2009-14.
• Nesta periodização, ao contrário da corrente, 
introduz-se a convertibilidade cambial como liberdade
e a política externa extra-europeia como pertença. 25



3.3. PERGUNTAR PELA PERTENÇA COMUM NÃO OFENDE 

• Em 1996, depois de longa gestação, a I Cimeira da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa assentou a pertença comum aspiracional
na amizade mútua dos signatários reunidos no CCB. Notei então os
ciclos de liberdades e pertenças desde que Portugal deslocalizou a
capital para o Brasil em 1808 (são relembrados no anexo) e viria a
afirmar que a globalização melhora a governação.
• Porém, só depois de edificada a pertença comum podia caber à CPLP
vigiar falhas nas liberdades e pertenças próprias dos seus membros!
• Em 2006, a VI Cimeira, em Bissau, abordou os Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável (do Milénio até 2015) em termos tanto de
Ciência & Tecnologia como Negócios. No respeito das culturas próprias:
ü apelou ao “melhor conhecimento mútuo” (#16/17 dos

considerandos) das economias e sociedades;
ü convocou a Associação das Universidades de Língua Portuguesa

(AULP) e a Confederação Empresarial da CPLP (#7/8 da declaração).
26



3.4. DIVERSIDADE DA LUSOFONIA = REINO SUBLIMADO? 

• A primeira estrofe lusíada (E entre gente remota edificaram novo 
reino, que tanto sublimaram) antevê o espírito da lusofonia? 

• Parece que sim! Posto que difícil de traduzir (ex: “forc’d their way to 
the fair kingdoms of the rising day”, Mickle, 1798), o singular reino 
transparece em tantos livros e exposições, cá dentro e lá fora, por ex:
ü As Plantas na Primeira Globalização, IICT, 2007 capa (exposição 

durante a Presidência da EU, resumo de A Aventura das Plantas, 
IICT, 1992 levada a todo o mundo, por último Pequim, 2013),

ü Futuro e História da Lusofonia Global, IICT, 2008 capa, 
ü Viagens e Missões Científicas nos Trópicos 1883-2010, IICT, 
ü À Volta do Globo (Washington e Bruxelas, 2007/08),
ü Senhores do Oceano (Moscovo, 2017/18). 

• CPLP, CECPLP, AULP, etc. combinam-se com comunidades locais de 
língua portuguesa dispersas dentro dos nove países membros, todos 
costeiros  - e em tantos outros - para revelar a diversidade da 
lusofonia às maiores economias do mundo, agrupadas no G20. 27
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3.5. DEZ ANOS DEPOIS
• O tempo também é propício porque no fim desta semana faz 10 anos 
que faliu Lehman Brothers seguindo-se uma crise financeira global, a 
primeira desde 1929. 
üDe todas as perguntas, fica a da Raínha Isabel II na London School of 
Economics: “como é que ninguém reparou?”.
üDe todos os juízos, fica o de Lula ao Primeiro Ministro britânico 
Gordon Brown  enquanto presidia ao G20: “essa é uma crise branca, de 
olhos azuis”.
• Logo a Academia Britânica escreveu uma Carta à Rainha
Isabel II a denunciar “políticos para os quais os banqueiros
são engenheiros”. Quase sugeriram  encarregá-la da 
supervisão financeira (FSA, caricatura do Guardian). 
üMas (lembra Tett, Financial Times) “silos” no saber e no

fazer voltaram a propósito de escândalos na indústria automóvel alemã.
• Mantendo a forma de Carta à Raínha, sócios lusófonos e estrangeiros 
da ACL (em parceria com IICT e CG&G) alargaram a abordagem britânica 
à Ciência & Tecnologia e ao grande Sul em 2013 e à Energia em 2015.29



3.6.ESCREVER A RAÍNHAS ENQUANTO PROSSEGUEM CRISES, 
IICT, 2ª ed., 2015 https://run.unl.pt/handle/10362/14560

• O Atlântico norte é foco 
único da Carta à Rainha 
Isabel II sobre a “crise de 
olhos azuis” (que Renato 
Flores assimila à queda de 
Constantinopla, p. 51ss). 

• Nessa linha, ocorre citar 
duas outras Cartas que, em 
nome do bem comum, 
apelam à conversão  de 
soberanos vitoriosos: 

ü Maomé II (1461), pelo Papa Pio II, a 
seguir à queda de Constantinopla 
(não é seguro que tenha sido 
recebida e ficou sem resposta);

ü Isabel I (1562), pelo Bispo de Silves 
D. Jerónimo Osório, durante o 
Concílio de Trento (iniciativa 
contestada por Walter Haddon, 
Juíz, em Carta a Dom Sebastião).30



3.7. CARTA À RAÍNHA LUSÓFONA:  ESBOÇO E JUSTIFICAÇÃO, 
NOVA SBE WORKING PAPER #611, 2017

• Em Setembro de 2008, Jean-
Pierre Contzen (1935-2015), da
Académie Royale de Belgique,
negociou em nome de Mariano
Gago (1948-2015) uma
Declaração de Lisboa sobre C&T
para o Desenvolvimento Global
ü assinaram CPLP, Consultative Group for
International Agricultural Research, IICT, etc.
• Os novediassobrecartas, bem
como uma publicação para o
Papa por ocasião do centenário
de Fátima, levaram a este texto.
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3.8. MELHOR PARTILHA CIENTÍFICA E CULTURAL?
• Tal como Declaração de Lisboa (alargada à margem da 1ª reunião do 

CGIAR em Maputo) reforçou reuniões ministeriais de C&T na CPLP; 
são relevantes dois novos Ph.D. iniciados no IICT pela Fundação C&T: 
Tropical Knowledge and Management TropiKMan cit. e Conservação 
e Restauro CORES oferecido por Faculdade C&T/UNL. 

• Falta aos BRICS vigilância quer da OCDE quer do African Peer Review
Mechanism (APRM, Mecanismo Africano de Apreciação pelos Pares).

ü Argumentários: Previsão e juízo em sistemas complexos: globalização 
liberta aproximando? (arrabida.pdf), Se a globalização liberta 
aproximando, pode libertar a lusofonia? (amadora.pdf)

ü Eventos: Centenário de Antonio Braz (28/07/17,  página seguinte); 
Morishima Morita, Pearl Harbor, Lisboa, Tóquio (12/09/17); 
interpretação da notável mistura de factos e ficção Xavier de 
Figueiredo, O Último Ultramarino (05/06/18); apresentação no 
Jardim Botânico Tropical a 15/09 pf intitulada “Quo Vadis CPLP? 
Plantas e Rainhas dez anos depois da crise”; Centenário de Nelson  
Mandela (Reitoria UNL, previsto para 05/12 pf). 32





3.9. CABO VERDE PODE OFERECER LUSOFILIA
• A XII Cimeira, em Cabo Verde, acolheu mais observadores
associados, incluindo a Organização de Estados Ibero-
Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura.
• Tendo em conta os 9 membros, junta 11 países europeus, 9
africanos, 4 sul–americanos e 2 asiáticos. Passou a reunir 7
membros do G20 (Argentina, Brasil, França, Itália, Japão,
Reino Unido e Turquia), o que deverá ter implicações para o
Secretariado-Executivo para além da “lusofonia energética”.
• Dez anos depois de Miguel J. Rodrigues (1948-2016) ter
lançado História e Futuro da Lusofonia Global para
comemorar o 125º aniversário da Comissão de Cartografia,
lembre-se que, em 2012, se leu numa revista
quintessencialmente britânica que o mundo precisava de “a
bit of lusophilia”: só faltou mesmo citar historiadores do IICT!34



3.10.PLATAFORMAS REGIONAIS DA CPLP
• A alavancar a “amizade mútua” do Tratado constitutivo da CPLP, estão 

4 membros do APRM (não participam Cabo Verde e Guine-Bissau, a 
mesma proporção do que a média da UA), 1 da OCDE e 1+ BRIC 
(Macau) mais as plataformas regionais: ASEAN, CEAC, CEDEAO, 
MERCOSUL, SADC, UE. 

• As 6 plataformas regionais,  a Confederação Empresarial da CPLP e o 
Fórum de Macau para a cooperação entre a China e os países 
lusófonos devem explorar a complementaridade económica entre 
membros e suas organizações  regionais. 

• Em Portugal, as plataformas foram debatidas no Conselho Estratégico 
para a Internacionalização da Economia (CEIE, que ainda não reuniu 
nesta legislatura). 

• O seguimento foi assumido pela ELO (integrada na CIP em 2017): 45 
propostas para ultrapassar constrangimentos, monitorizar medidas e 
sua potencial abertura às plataformas são declinadas por setores 
como energia, Comunicações, financiamento, educação. 35



3.11. CULTURA, SILOS E MERCADOS FINANCEIROS
• Os resultados permitem extrair efeitos de outras geografias

além da África.
• Falta porém prosseguir a hipótese de que os efeitos da 

globalização na democracia são mediados por valores culturais
que evolvem lentamente:

• Ao aplicar a abordagem da “diferencialidade” a organizações de 
base cultural como a CPLP está-se a introduzir a dimensão
antropo-sociológica dos silos popularizada no Silo Effect
aplicado à incapacidade dos economistas terem previsto a crise
financeira (capítulo 4 intitulado “Bonecas Russas: de como os
silos criam visão de túnel”) ao contrário dos médicos da Clínica
de Cleveland (capítulo 7 intitulado “Virando a lente: de como os
medicos tentaram não se comportar como economistas”) além
da gestão na Sony, UBS, polícia de Chicago e Facebook. 

• A dita “maldição de Juncker (quando este era PMLux)”: “Todos
sabemos o que fazer mas não sabemos ser re-eleitos depois”. 

• Os testes de Buti et al. mostram que o resultado é mais provável
se os mercados financeiros funcionarem mal.



3.12. A GLOBALIZAÇÃO LIBERTA A LUSOFONIA?
• Outra abordagem definiu um “mercado lusófono” no 

singular, enquadrado na dinâmica complexa da G&G. O 
livro intitulado Strategy for Portuguese-speaking market, 
identifica ações que devem ser articuladas entre governos, 
empresas e universidades não só em Portugal mas em 8 
outros países - sob pressão do mercado global. 

• O apelo do leader do número 57 de Monocle intitulado 
“something in common” conclui “the rest of the world
would benefit from a bit of Lusophilia”, ou a globalização
liberta a lusofonia: “there is a huge potential to unleash if 
powers can be combined. Could now be the time?”. 

• Isto foi em 2012. O meu comentário na capa do livro 
publicado em 2014 resumiu-se a uma palavra. Now. A 
edição terá esgotado mas não teve sequência at, seis anos 
depois, nada de novo. 37



QA1: VARIÁVEIS EXÓGENAS SIGNIFIC (5%)
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1970-2014 OCDE NÃO OCDE TODOS

Lag Transições demo LIB LIB LIB
Lag Idade constituc LIB LIB LIB
Lag Export petroleo LIB LIB LIB
Trad.soc. marx LIB LIB LIB
Colónia inglesa LIB LIB LIB
Lag Densid pop LIB LIB LIB
Lag Nº crises GLOB GLOB GLOB
Lag inflação GLOB
Log distancia GLOB PROX GLOB PROX GLOB PROX
Log superficie ? GLOB PROX GLOB PROX GLOB PROX
Log população GLOB PROX GLOB PROX GLOB PROX
Investimento PROX PROX PROX
Amer Latina GLOB LIB PROX GLOB LIB PROX GLOB LIB PROX
Médio Oriente PROX GLOB PROX GLOB LIB PROX
África PROX GLOB PROX GLOB LIB PROX
Ásia GLOB LIB PROX GLOB LIB PROX GLOB LIB PROX



QA2: CRISE FORA DA OCDE (5%)
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1970-2014 1970-2006

#3685 GLOB LIB PROX #2853 GLOB LIB PROX
GLOB <1 1 GLOB <1 1
LIB 6 -2 LIB 5 ns

PROX <1 ns PROX <1 <1
R2 60% 60% 70% R2 60% 60% 70%
#2727 GLOB LIB PROX #2124 GLOB LIB PROX
GLOB <1 1 GLOB <1 <1
LIB 6 -4 LIB 4 -2

PROX <1 <1 PROX <1 ns
R2 30% 40% 40% R2 20% 40% 40%

#958 GLOB LIB PROX #729 GLOB LIB PROX
GLOB <1 1 GLOB <1 <1
LIB 11 12 LIB 11 10

PROX <1 <1 PROX <1 <1
R2 40% 40% 50% R2 40% 40% 50%
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Austrália Reino Unido Egipto Omã

Áustria Suécia El Salvador Paquistão

Bélgica Suíça Gana Panamá

Canadá Turquia Guatemala Paraguai

Dinamarca Albânia Haiti Perú

Espanha Argélia Índia Filipinas

EUA Argentina Indonésia Rep. Centro Africana

Finlândia Bangladesh Irão Rep. Dominicana

França Benim Israel* Roménia

Grécia Bolívia Jamaica Ruanda

Hungria** Botswana Jordânia Senegal

Irlanda Brasil Quénia Serra Leoa

Islândia Bulgária Kuwait Singapura

Itália Burundi Madagáscar Sri Lanka

Japão Camarões Malawi Tanzânia

Coreia** Chade Malásia Tailândia

Luxemburgo Chile* Mali Togo

México*** China Malta Tunísia

Noruega Chipre Marrocos Uganda

Nova Zelândia Colômbia Nepal Uruguai

Países Baixos Costa Rica Nicarágua Venezuela

Polónia** Costa do Marfim Níger Zâmbia

Portugal Equador Nigéria Zimbabwe

Nota : * depois de 2005 ; ** durante 10 anos ; *** durante 12 anos.


