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 (Methodologyشناسی )روش
اي استفاده شده است. در این روش، از روش پژوهش كتابخانهدر این پژوهش، 

براي شناخت شرایط، وقایع، و مسائل گذشته با مراجعه بـه اسـناد و مـدار ، 

اي شود و پس از مطالعـه شــواهد و مـدار  قضـیهاطالعات مورد نظر گردآوري مي

گروه اسناد مـورد اسـتفاده در این روش، سه  گردد.تاریخي توصیف و تحلیل مي

 هاي آماري، و استنادها. گیرند، كه عبارتند از: انتشارات، گزارشقرار مي

 

 (Economic Freedom) اقتصادي آزادي تعريف .1
 

 تعریف خود به خاص و مباني فكري اصول اساس بر اقتصادي گوناگون مكاتب

 یف عبارتند از:بعضي از این تعار اندپرداخته« اقتصادي آزادي»

 تجارت رقابت، آزادي مشاغل، آزادي بر آزادي است اقتصادي، مشتمل آزاديـ 
 عبارت دیگر،  به. و غیره حرب نرخ ها، آزاديبانك و خارجي، آزادي داخلي

 كه دولت مداخله در برابر هر نوع از مقاومت است عبارتآزادی اقتصادی 

 به برابر سیاست در استقامت باشد، بویژه نرسیده ثبوت به آن خاص ضرورت

 .دولت و سرپرستي حمایت اصطالح

 داد و سـتد بـه آزادي بیان براي اغلب كه است اقتصادي، اصطالحي آزاديـ 

 .رودمي كار

 ، محل، مدتشغل نوع اشتغال، انتخاب حق اقتصادي، داشتن مقصود از آزاديـ 

 بر دارایـي افزودن درآمد و دارایي، حق به نسبت مالكیت حق اشتغال، و زمان

از درآمد  برداريو بهره مصرف و... حق و داد و ستد بازرگاني مبادالت از راه

 گـذاردن و ارث بـردن ارث حـق و باالخره مالك و ارادة تمایل مطابق دارایي و

 (4«)ها.دارائي

یکی از اصـول مهـم در ارزیـابی توسـعه یـافتگی اقتصـاد  ،اقتصاد آزادی

بـر اسـاس  شـاخص تعیـین  کمی شـده و درجه آزادی اقتصاد کشورها. کشورهاست

 .گرددمی
 

 نحوه درجه بندی شاخص آزادی اقتصاد
در سال  های معتبر اقتصادی است کهاین موسسه از موسسه :مؤسسه فریزر الف(

کرد. شـاخص آزادی اقتصـاد  بر اساس آزادی اقتصاد را منتشرگزارش خود  19۹5

 :شاخص 5فریزر شاخصی است موزون متشکل از 
  حجم و اندازه دولت  -1

 مصرف دولت به عنوان درصد  GDB 

 هاحجم یارانه 

 سرمایه گذاری دولت 

 های مالیات بر درآمد و حقوقنرخ 
  ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت  -2

 ستگاه قضاییاستقالل از د 

 حمایت از مالکیت معنوی 

 دخالت نظامی 

 یکپارچگی دستگاه قضایی 
  دسترسی به نقدینگی سالم -3

 رشد نقدینگی 

 آزادی مالکیت ارزهای خارجی 

 نرخ تورم فعلی 

 تغییر تورم در پنج سال اخیر 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1&action=edit&redlink=1


 

 آزادی تجارت خارجی -4

 های گمرکیمالیات و تعرفه 

 موانع تجاری قانونی 

 ی و بازار سیاهتفاوت نرخ ارز رسم 

 کنترل بازار سرمایه 

 حجم بخش تجارت 
 قوانین مالی، بازار کار و تجارت - 5

 های خصوصی و خارجیمیزان مشارکت بانک 

 محدودیت نرخ سود بانکی 

 های خصوصیها در بانکسهم سپرده 

 محدودیت در قوانین دستمزد و اخراج نیرو 

 زایی دولتسهم اشتغال 
متغیـر مسـتقل  51شـاخص اقتصـادی هـریتیج از حـدود  :مؤسسه هـریتیج ب(

 .شوداند محاسبه و ارئه میبندی شده شاخص دسته 11اقتصادی که در 

 آزادي محیط كسب و كار 

 آزادي تجاري 

 آزادي مالیاتي 

 آزادي از اقتصاد دولتي  

 آزادي پولي  

 گذاريمایهآزادي سر  

 آزادي مالي  

 آزادي مالكیت خصوصي  

 آزادي از فساد  

 آزادي در بازار كار 
 

  سهولت ایجاد کسب و کار مهم ترین شاخص آزادی اقتصادی
آسانی و سهولت ایجـاد کسـب و  ،اقتصادی مهم ترین شاخص نشان دهنده آزادی

های آزادی که در شاخص کسب و کار است به عبارت بهتر مناسب بودن فضای وکار 

های اقتصـادی قـرار در راس شاخص آزادي محیط كسب و كار اقتصادی تحت عنوان 

بزرگی دولت و انحصـاراتی آزادی محیط کسب و کار نسبت معکوس با  گرفته است.

بزرگـی چرا کـه  فضای مناسب برای کسب و کار می شود مانع از ایجادکه دارد 

 گردد.میخصوصی  دولت موجب فشارهای مضاعف به بخش

 

 
 

 

 وضعيت ايران .2

 
 هاي آزادي اقتصاديوضعیت ایران از لحاظ شاخص

درصد آزاد است که باعث  4334براساس بررسی های هریتیج، اقتصاد ایران 

را کسب کند و 168میان کشورهای جهان به لحاظ آزادی اقتصادی جایگاه  شده در

را به خود  16کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جایگاه  17 در میان

 136منفیاز جهت دیگر رشد این آزادی از سال گذشته تا کنون  .اختصاص دهد

 بوده است.

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B2-_%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%AC&action=edit&redlink=1


 

هم رتبه  1996در سال  از کشورهایی که 2118تا  1996های ایران در سال -

  . آن بوده اند، کامال عقب مانده است

وره سال های یادشده در دو د ماندگی ایران از کشورهای هم رتبه آن درعقب

که دولت وقت به دلیل  است 199۹-2111های شدت یافته است؛ دوره اول سال

بایست با ایجاد می محدودیت در تأمین منابع )کاهش قیمت نفت( به ناچار

سیاسی داخلی نیز  پرداخت و البته مسابلمحدودیت صرفًا به اداره کشور می

است، که با  زتا به امرو 2112تاثیرگذار بوده است و دوره دوم از سال 

  . تغییر دولت و افزایش شدید درآمدهای نفتی همراه است

امتیاز ایران در آنها به شدت با دنیا فاصله دارد،  هایی کهشاخص -

گذاری، آزادی مالی و آزادی آزادی سرمایه حق مالکیت، :شاخص 4 عبارتند از

 .پولی

ی از جریان آزادانه یک ارزیاب نیز( Investment Freedom)گذاری آزادی سرمایه

آورد . امتیاز ایران از این می های خارجی، فراهمسرمایه، خصوصا سرمایه

  . رتبه آخر جهان قرار دارد شاخص نیز ده بوده و با پنج کشور دیگر در

نیز که معیاری است از امنیت ( Financial Freedom) شاخص آزادی مالی -

ها و دیگر الکیت دولتی بانککنترل دولت، م بانکداری، مانند آزادی از

 بازار سرمایه ناکارا،  های مالی مانند بیمه وموسسه

با  یک سنجه پایداری قیمت را Monetary Freedom شاخص آزادی پولی یا -

بدون دخالت در سطح  ها،آورد. پایداری قیمتارزیابی کنترل قیمت فراهم می

و کنترل قیمت، نیز  ت. تورمال برای بازار آزاد اسخرد اقتصاد یک حالت ایده

 .کنندفعالیت بازار را مختل می

ای و غیر نیز سنجش موانع تعرفه Trade Freedom آزادی تجارت یا شاخص -

که بر صادرات و واردات کاال و خدمات تاثیرگذار است. این شاخص  ای استتعرفه

موانع غیر »و « نرخ میانگین وزنی تعرفه »از دو ورودی  با استفاده

 .شودمی ساخته« ایتعرفه

شاخص درک فساد( ) Freedom from Corruption شاخص عاری بودن از فساد یا -

دهد که دست می محیط کسب و کار به شفافیت بین المللی، درکی از فساد در

 شودمی شامل سطوح فساد قانونی، قضایی و اداری

ترکیبی برای سنجه  نیز یک Labor Freedom شاخص آزادی نیروی کار یا -

یکدیگر بدون  ها در تعامل باگیری توانایی نیروی کار و شرکتاندازه

 های حقوقی است. محدودیت

سنجش وزن دولت از جنبه درآمد است که  Fiscal Freedom شاخص آزادی مالی یا -

به صورت حداکثر نرخ مالیات بر درآمد جداگانه  این معیار شامل وزن مالیاتی

 GDP درآمد مالیاتی دولت به عنوان بخشی از و کل مقدار برای فرد و شرکت
باالترین نرخ مالیات بر درآمد »سه پارامتر  است. این شاخص، همچنین بر اساس

سهم کل درآمدهای »و « هامالیات بر درآمد شرکت باالترین نرخ»، «اشخاص حقیقی

  . شودمحاسبه می« مالیاتی از تولید ناخالص ملی

های شامل مصرف و پرداخت کلیه مخارج دولت، Gov't Size ولت یاشاخص اندازه د -

اقتصاد برمبنای درصد  انتقالی را در بر می گیرد. اندازه دولت، در هر

آل دولت باید حالت ایده شود. درمخارج دولت از تولید ناخالص ملی محاسبه می

 1.داشته باشد تنها کاالهای عمومی را تهیه کند و حداقل مخارج را

    

    

                                                 

 )ایلنا( خبرگزاری کار ایران ،تر  نژاد - 1 



 

كشـور حـوزه سـند  24هاي آزادي اقتصـادي در میـان ایران از نظـر شـاخص

سـند  كشـور حـوزه 24  .قرار گرفته است 21ساله نظام، در رتبه  21انداز چشم

علمـي،  شمسي باید از نظـر 1414ساله كه جمهوري اسالمي تا سال  21انداز چشم

آزادي  هاي، از نظر شاخصفناوري و اقتصادي از آنها رتبه باالتري داشته باشد

 2 د:هاي جهاني قرار دارندر این رتبهبه ترتیب  2118اقتصادي در سال 
 

 2118هاي ده گانه آزادي اقتصادي براي اقتصاد ایران در شاخص

نمره بهترین 

 كشور

 )هنگ كنگ(

متوس

 ط جهاني

نمره 

 ایران

از  

111 

 شاخص

8882 

92 

9288 

6288 

۹2 

۹489 

22 

2۹84 

8181 

كسب و آزادي 

 كار

 آزادي تجارت

 آزادي مالیاتي

9381 

8۹82 

91 

91 

91 

6۹8۹ 

۹484 

2183 

218۹ 

4286 

8482 

6183 

11 

11 

11 

 اندازه دولت

 آزادي پولي

آزادي 

 گذاريسرمایه

آزادي تامین 

 مالي

آزادي حقوق 

 تجارت

83 

9383 
4181 

6281 
2۹ 

4388 

رهایي از فساد 

 مالي

آزادي نیروي 

 كار

 
 

 هاي آزادي اقتصادي نظر شاخصایران از وضعیت 

 2119در سال  3 ساله نظام 21انداز كشور حوزه سند چشم 24در میان 
رتبه در منطقه  

 اندازچشم
شاخص آزادي 

 اقتصادي
 رتبه جهاني

 19 ۹282 بحرین -1

 28 ۹183 ارمنستان – 2
 32 6982 گرجستان – 3

 39 6883 كویت – 4
 42 6۹84 عمان – 2

 46 6681 اسرائیل – 6

 28 63 اردن – ۹
 61 6288 عربستان سعودي -8

امارات متحده  -9

 عربي
6288 63 

                                                 

 .« آزادي اقتصادي در جهان»ساالنه الف به نقل از گزارش  سایت بخش خبری   -  2

بندي فوق، كشورهاي عراق و افغانستان واقع در حوزه جغرافیایي در رده  -  3

 .ساله كشورمان، حضور ندارند 21انداز چشم



 

 66 6286 قطر – 11
 ۹1 6186 قرقیزستان -12

 ۹3 6189 لبنان -12

 ۹4 6188 تركیه -13
 ۹6 6182 قزاقستان -14

 93 2688 پاكستان -12
 11۹ 2283 آذربایجان -16

 114 2482 تاجیكستان -1۹

 122 2288 نیم -18
 131 2283 ازبكستان -19

 144 4684 سوریه – 21

 121 44 ایران -21
 122 4384 تركمنستان -22

 

در سال هاي آزادي اقتصادي ايران از نظر شاخصوضعيت 

 2 ساله نظام 22انداز كشور حوزه سند چشم 22در ميان 2212

ــــه   ــــه در منطق رتب

 اندازچشم
ـــــــاخص آزادي  ش

 اقتصادي
 رتبه جهاني

 13 ۹633 بحرین -1

 26 ۹134 گرجستان  -2

 38 6932 ارمنستان – 3
 39 6931 قطر -4

 42 6۹3۹ کویت -5

 43 6۹3۹ عمان -6

 44 6۹3۹ اسرائیل -۹

 46 6۹33 امارات متحده عربی  -8

 52 6631 اردن –9

 65 6431 عربستان سعودی -11

 6۹ 6338 تركیه -11
 ۹1 6186 قرقیزستان -12

 82 6131 اقستانقز -13
 89 5935 لبنان -14

 96 5838 آذربایجان -15

 11۹ 5532 پاكستان -16
 121 5434 یمن -1۹

 128 5331 تاجیكستان -18

 145 4934 سوریه –19

 158 4۹35 ازبكستان -21

 168 4334 ایران -21
 1۹1 4235 تركمنستان -22

 

                                                 
ساله  21ز انداكشورهاي عراق و افغانستان واقع در حوزه جغرافیایي چشم   -  4

 .بندي فوق، حضور ندارندكشورمان، در رده



 

 

 مقايسه تطبيقي .3

 

  تركیهكشور  
 

 ت: جمهوری با پارلمان واحدنوع حكوم (Turkey) 

 كیلومتر مربع ۹833562 :مساحت 

  میلیون نفر ۹339  : جمعیت 

 تریلیون دالر  131 :(138۹ وردآبر) تولید ناخالص داخلی 

  دالر 113463 :(سرانه)برابری قدرت خرید 
 

 وضعيت كسب و كار در تركيه

وچک و متوسط در اقتصاد ترکیه نقشی مهم بر عهـده دارنـد. و کارهای ک کسب

جـوان اسـت و  ترکیه شبیه بسیاری از کشورهای در حـال توسـعه عمـدتاً  جمعیت

اشتغال و رونق اقتصادی طی یک دهـه گذشـته اقـدامات  برای ایجاد دولتمردان

میلیـون  ۹339درصد جمعیت  68کارآفرینی انجام داده اند.  متعددی جهت تسهیل

سال هستند و بخش بزرگی از این عده در سن کـار  65تا  15ری ترکیه در سن نف

 به سر می برند. 

مقامات ترکیه برای توسعه کارآفرینی دیدگاهی بین المللـی اسـت و  یدگاهد

تدوین سیاست های مربوط به این حوزه سـازگاری برنامـه هـا بـا  اصل مهم در

ست. این نگاه باعث شـده وضـعیت نقش ترکیه در اقتصاد جهان ا تحوالت جهانی و

تغییر چشمگیری پیدا کند. برای مثال در سال  1991به دهه  کنونی ترکیه نسبت

کارهای کوچک و متوسط تحت تاثیر بی ثباتی شاخص های کالن  های یاد شده کسب و

تورم و رکود به فعالیت خود ادامه می دادند. همچنین در آن  اقتصاد از جمله

رخ برابری لطمات فراوانی به کـارآفرین هـایی کـه تـازه ن سال ها بی ثباتی

بودند وارد می کرد. بی تـوجهی بـه جایگـاه حقـوقی و  فعالیت را آغاز کرده

و متوسط نیز سبب می شد در تدوین سیاست های کالن  قانونی کسب و کارهای کوچک

آن ها اندیشیده نشـود امـا طـی سـال هـای اخیـر  تدابیری برای رشد متوازن

و به تدریج وضعیت کارآفرین های ترکیه بـه  ی یاد شده معکوس شده اندروندها

اروپا و سازمان توسعه و همکـاری اروپـا نزدیـک  در اتحادیه کشورهای دیگر 

 شود. می

های این دسته از ها ابتدا به شناسایی ویژگیجهت حل مشکالت آن تركیه دولت

کرده راه پیشرفت آن هـا  جنبه های گوناگون تالش بنگاه ها پرداخته و سپس از

دولتمردان و قانونگذاران ترکیه می دانند شـرکت هـای  را هموار کند. اکنون

از نبود نیروی کـار متبحـر، سـطح مهـارتی پـایین،  کوچک و متوسط این کشور

برای حمایت از فعالیت هـا و دسترسـی انـدک بـه  ناکافی بودن سرمایه گذاری

 برند. رنج می مختلف تکنولوژی های روز در حوزه های

ساختار اقتصاد ترکیه به طور خاص لطمه بزرگی به کسب و کارهـای کوچـک و 

وارد کرده است. جو تورمی اقتصاد و افزایش بـدهی دولـت باعـث کـاهش  متوسط

تجاری، بحران های مالی و رشد شدید نرخ های بهره شده است. از سـال  اعتماد

تحادیه اروپا، شرکت های کوچـک با پیوستن ترکیه به اتحاد گمرکی ا نیز 1996

کشور باید با شوک رقابتی حاصل از باز شدن درهای اقتصـاد بـه  و متوسط این

 .خارجی مواجه می شدند روی کاالهای
دولت ترکیه با درک ضرورت سامان دادن بـه وضـعیت نـامطلوب  2111از سال 

برنامـه اجرای اصالحات ساختاری را در تمامی بخش ها آغاز کرد. این  اقتصاد،

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Flag_of_Turkey.svg
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B7


 

آینده نیز با شدت ادامه پیدا خواهد کرد. هدف اصلی این برنامـه  طی یک دهه

در شاخص های کالن اقتصاد، دسـتیابی بـه رشـد اقتصـادی پایـا و  ایجاد ثبات

های اقتصادی بـه شـاخص هـای کشـورهای پیشـرفته بـه ویـژه  نزدیک شدن شاخص

د ناخـالص داخلـی سـرانه تولیـ 2116اروپاست. در سال  کشورهای عضو اتحادیه

درصد متوسط کشورهای عضو بلوک  31حدود  (PPP) خرید ترکیه از نظر برابری قدرت

ورود جمع عظیم جوانان به بازار کار، انتقـال شـغل  یورو بود. از سوی دیگر

های صنعت و خدمات و نیز تمایل شـدید زنـان بـه  ها از بخش کشاورزی به بخش

ل رشد تقاضا برای شغل به ویژه در بخش عوام حضور در بازار کار از مهم ترین

می  2۹زنان . های صنعت و خدمات بوده است درصد نیروی کار ترکیه را تشـکیل 

زیادی از کشورهایی که در ایجاد شـغل بـرای  دهند( با توجه به تجربه تعداد

حل اصلی برای ترکیه رونق تاسیس کسـب و  نیروی کار خود موفق بوده اند، راه

نوع بنگاه ها اغلـب بـرخالف شـرکت هـای  توسط است. اما اینکارهای کوچک و م

خیزهای اقتصادی ندارنـد. بـه همـین  بزرگ توان حفظ خود را در برابر افت و

به فعالیت این نهادهـا مالحظـات  سبب دولت ترکیه در تدوین سیاست های مربوط

سال های اخیر سیاسـت الحـاق  خاصی را در نظر گرفته است. به ویژه ترکیه طی

اولویت خود قرار داده اسـت و  به اقتصاد جهانی به ویژه اتحاد اروپا را در

کمک به بنگـاه هـای خصوصـی و  قصد دارد از تجربه کشورهای این اتحادیه جهت

در ترکیه شبیه هر کشـور  کارآفرین های خود بهره ببرد. تحلیل گران معتقدند

قتصاد دارند از هـر ا دیگری، کسب و کارهای کوچک به علت تاثیر عظیمی که بر

پذیرند. بـه همـین سـبب  سیاست دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم تاثیر می

تـر صـورت گیـرد،  سامان یافتن جایگاه این نهادها در اقتصاد هر چـه سـریع

بـا بهـره  اقتصاد زودتر ثبات پیدا می کند. طی یک دهه گذشته دولـت ترکیـه

کارآفرین های  اگون برای کمک بهگیری از تجارت جهانی به تاسیس نهادهای گون

حوزه کارآفرینی  موجود و زمینه سازی برای ورود جمعیت جوان و تحصیلکرده به

سازمان توسعه صـنایع  و (SEGEM) دست زده است. تاسیس مرکز آموزش توسعه صنعتی

منشـور اروپـایی  2112کوچک از جمله این اقدامات بوده است. ترکیه در سـال 

فعالیت شرکت هـای  را امضا کرد و قول داد در جهت تسهیلکسب و کارهای کوچک 

در تمـام  کوچک و متوسط اقدامات جدی انجـام دهـد. در حقیقـت دولـت ترکیـه

کارهـای  برنامه های اتحادیه اروپا که به توسعه بخش خصوصی به ویژه کسـب و

 .کوچک مربوط می شود شرکت کرده است
تـا  2111که بین سـال هـای  دولت در هشتمین برنامه پنج ساله توسعه خود

اجرا شد افزایش بهره وری بنگاه هـای کوچـک و متوسـط و ارتقـای سـطح  2115

آن ها را مدنظر قرار داد و در این دو حـوزه موفقیـت برنامـه  رقابت پذیری

محاسبه شده است. طبق معیارهـای برگرفتـه از برنامـه هـای  درصد ۹1بیش از 

اثیر ابداع و نوآوری در تولید محصول و محصوالت، رشد ت جهانی، افزایش کیفیت

تکنولوژی روز، ارتقای سطح همکاری بنگاه های یـاد شـده  خدمات، استفاده از

دانشگاهی، ایجاد دسترسی به ابزارهای جدید تامین مـالی و  با مراکز علمی و

مدیریت مدرن در اولویت قرار گرفت. همچنین به هـدف افـزایش  نیز حاکم کردن

نگاه های کوچک و متوسط، زمینه همکاری بـین آن هـا و شـرکت ب توان صادراتی

شده است. دولت ترکیه افزایش میـزان خـدمت دهـی بـه ایـن  های خارجی فراهم

خود قرار داده است. در نهمـین برنامـه پـنج سـاله  بنگاه ها را جزو اهداف

 .می شود توسعه نیز همین اهداف دنبال
تاکنون میزان بیکاری در ترکیه چهار درصد افزایش یافتـه و  2111از سال 

درصد رسیده و میزان واقعی مزد هم کاهش یافته است در حالی که ترکیه  11به 

و اتحادیه اروپا سرگرم مذاکره برای عضویت احتمـالی ترکیـه هسـتند؛ دولـت 

ایـدار خـود در آنکارا باید به طور جدی به بازنگری سیاست های غیر قابـل پ

پنج سال گذشته دست بزند. ادامه این سیاست هـای مـورد حمایـت صـندوق بـین 

المللی پول برای کسب اعتبار در این مذاکرات کار بسیار خطرناکی است. طنـز 



 

تاریخ در این است که ادامه این سیاست هـا بعیـد نیسـت بـا بحرانـی کـردن 

یت ترکیـه در اتحادیـه اقتصاد ترکیه به وضعیتی در بیاید کـه احتمـال عضـو

 اروپا را به طور کامل نابود نماید. 

آسـیای  یـا آنـاتولی یعنـی)است که بخش بزرگ کشور  سیاییآاور کشوریتركیه 

 بـه نـام)واقع است و بخش کوچکی نیـز  خاورمیانه و آسیا غربيدر جنوب  (کوچک

 .قرار دارد( اروپا ای در جنوب خاورمنطقه) بالکان در منطقه (تراکیه
ترین منـاطق جهـان، دارای موقعیـت از حسـاس ترکیه با قرار گرفتن در یکی

 اروپا و آسیا باشد و گذرگاه جنوب باخترمی جغرافیایی راهبردی و بسیار خوبی
از خـاک ترکیـه بـرای  ایـران آید و کشورهای بسـیاری، بـه ویـژهبه حساب می

 .کنندترانزیت کاال و انرژی استفاده می

دارد و در چند سال گذشـته سـطح  ایران ترکیه اکنون روابط بسیار خوبی با

 .روابط اقتصادی و فرهنگی دو کشور چند برابر شده است
 

 

 یهتطبیقي فضاي فعالیت اقتصادي در ایران و ترك مقایسه

 تركیه ایران شاخص

 %6388 %4334 آزادي اقتصادي

رتبـــــــه آزادي 

 اقتصادي
168 6۹ 

رشــــــــد آزادي 

 اقتصادي
136- 282 

 روز 56 روز 48 شروع کسب و کار

 %6839 %6939 آزادي كسب و كار

 %8684 %5132 آزادي تجارت

 %۹881 %8181 يمالیات آزادي

 %8239 %۹936 اندازه دولت

 %۹1312823 %543۹ آزادی پولی

 %1134 %26 میانگین نرخ تورم

آزادی ســـــرمایه 

 گذاری
1 65% 

 %51 %11  آزادی تامین مالی

 %21 %11 حقوق مالکیت

 %46 %23 آزادی از فساد

 %4131 %5531 آزادی نیروی کار

 

 آلمان   
 دالر بیلیون 28169(: کل) تولید ناخالص داخلیـ 

 دالر  3184۹2 :سرانه تولید ناخالص داخلیـ 

 16جمهوری فدرال آلمان با بیش از هشـتاد و دو میلیـون نفـر جمعیـت، ـ 

یلومترمربع یكى از بزرگترین كشورهاى اروپا ك 32۹8123 ایالت و مساحتى حدود

 ت.واقع شده اس اروپا در قاره و کشورهای پیشرو جهان ترینیکی از صنعتی و

آلمان دارای نظام سیاسی جمهوری فـدرال دموکراتیـک پارلمـانی بـوده و ـ

توانند در برخی مسائل مستقل عمل کنند. ها میاست. این ایالت ایالت 16دارای 

 .نیز هست اتحادیه اروپا ترین و ثروتمندترین عضواین کشور پرجمعیت

سـومین  ژاپن و آمریکا آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا را داراست و پس ازـ 

اقتصادی  رشد باشد.می سرانه رتبه پنجم از نظر درآمد قدرت صنعتی جهان است.

میلیاردی جزو  1833 بوده است.آلمان با صادرات 284برابر  211۹آلمان در سال 
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خـدمات صـنعت و  سـهم هـر یـک از بخشـهای بزرگترین صادرکنندگان جهان است.

این کشـور پـس  است. بهبود اقتصادی ۷و  29۷،  ۹1۷اورزی به ترتیب برابر کش

بیشـتر تولیـدات  است. خوانده شده« معجزه اقتصادی آلمان»جنگ جهانی دوم از

مـواد  ،خودروسـازی ،مکـانیکی ،الکتریکـی آلمان تولیدات مهندسی بویژه صنایع

 .است، غذایی و وسایل نقلیههوافضا ،منسوجات ،شیمیایی

تـای آنهـا در آلمـان 3۹«از لحـاظ سـرمایه» شرکت بزرگ دنیا 511ز بین ا

پیشـرفته روی  تکنولـوژی ، رشـد کالنـی در صـنایع1981از آغاز دهـه  باشد.می

 است. داده

 

  شرایط و عوامل کارآفرینی در آلمان
 میلیون نفر جمعیت در اروپا قرار دارد. 82کشور آلمان با بیش از ـ 

پیشرفته صنعتی دنیاست که دارای اقتصـاد قـوی و کشور  ۹این کشور جزو ـ 

 باشد. پیشرفته می

 دالر آمریکا 248111حدود : سرانه تولید ناخالص داخلیـ 

دالر  23111حـدود  :سرانه تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفـر شـاغلـ  

 آمریکا 

دارای مقیاس : آمیز برای توسعه کسب و کارگذاری مخاطرهتوانایی سرمایه ـ

 ( است. 11)از مقیاس یک تا  2/6

 11 از 1/6دارای مقیاس حدود  :میزان درک مدیران این کشور از کارآفرینی

 میلیارد دالر آمریکا  21 :هزینه کل تحقیقات ـ

بر روی تثبیت عوامـل رشـد داخلـی از طریـق کـاهش : تمركز سیاست دولتـ 

 کنندگانمالیاتها برای کسب و کارها و مصرف

  عوامل مثبت: *

 تأمین مالی برای ایجاد شرکتهای جدید و در حال رشد  ـ

گذار و سرمایه گذاران خصوصی برای حمایت مالی: ارائه سهام و سرمایهـ 

 های جدید و در حال رشدشرکت

 اندازی شبکه و تکنولوژی جدید گذاری در راهسرمایه ـ

 1۹ رتبـه :شاخص اجرای عینی سیاستها برای ارتقا شـروع کسـب و کارهـاـ 

های جدیـد ودر حـال رشـد مکانیزمهای انگیزشی و امتیازات واقعی برای شرکت)

وجود ندارد. با توجه به این مـوارد یـک نیـاز ضـروری بـرای کـاهش موانـع 

 (بوروکراسی برای کارآفرینان دردرون مؤسسات ایالتی احساس می شود.

دارد و وضعیت متوسـطی  GEMکشور  21در میان  :سطح فعالیت کارآفرینانهـ 

 باشد. می %۹/4میزان فعالیت کارآفرینانه کلی آن 

 اقدامات دولت آلمان در زمینه ارتقاء کارآفرینی:  ـ

o  آموزش برای یک جامعه کارآفرینانه 

o های کوچکتر و در یک مرحله زودتر دستیابی منابع تأمین مالی برای شرکت

 و تأمین مالی برای گسترش شرکتهای تکنولوژیکی 

o ها توسط سی به تحقیق و نوآوری و استفاده بهتر از پتنتدسترSME  ها 

o  بهبود خدمات حمایتی 

o  2بهبود امور اداری دولتی 

 

  مهمترین تجربیات عملی آلمان در توسعه و ترویج کارآفرینی
  حمایت های آموزشی ـ
 های دانشگاهی برای کسب و کارها ایجاد کرسی ـ
رس و گنجاندن نیازهای صنعت در سیستم مدرسه انتشار دانش اقتصاد در مدا ـ

از  معرفی کارآفرینی به عنوان یک انتخاب با ارزش در مراحل اولیه آمـوزش و
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بازدیـد و / آموزش معلمـان/ تبادل اطالعات و تجارب بین مدارس و صنعتطریق: 

ایجـاد و / آمـوزان و معلمـانآموزش عملی در زمینه کسب و کارها بـرای دانش

ایجاد یک رقابت به عنوان مدرسـه / آموزانها توسط دانشاسیس شرکتحمایت از ت

 .و صنعت موفق با یکدیگر

کـم  وکاهش موانع اداری از کسب و کارها و پروژه حذف بوروکراسی  اجراي ـ

 شدن فرآیندهای سازمانی  کردن قوانین و بهتر ترکردن و موثر

  های مالیحمایت ـ
های کسب و کار و کسب و کارهــای ازارچهحمایت دولت از ب: خدمات حمایتیـ 

 برداشتن موانع موجود از سر راه ایجاد کنندگان کسب و کارهای جدید و/ جدید
 های کوچک از طریق مشارکت دادن تمام ساختارها در فرآیند ایجاد کسب وشرکت
های حمایتی فهرست کردن برنامه/ های حمایتیایجاد بانک اطالعاتی برنامه /کار

 / های درخواست و برقرار تماس با افراداروپا و دولت فدرال و روش اتحادیه
کنند یک خط مستقل در سطح کشور برای افرادی که یک کسب و کار جدید ایجاد می

  6.و نیاز به مشاروه دارند
 اقتصاد اجتماعی مبتنی بر بازارـ 
 گذاران خارجیسرمایهـ 
 صادراتـ 
 فناوری اطالعات و ارتباطاتـ 

 

 گيرينتيجهبندي و جمع .2
بزرگی دولت و انحصاراتی دارد آزادی محیط کسب و کار نسبت معکوس با ـ 

بزرگی دولت چرا که  فضای مناسب برای کسب و کار می شود مانع از ایجادکه 

 گردد.میخصوصی  موجب فشارهای مضاعف به بخش

م تغییرات است خود به خود موجب عد قوانین و مقرراتی که دائم در حالـ 

تولید بیش از بقیه بخش ها آسیب  ثبات اقتصادی خواهد شد. در این بین بخش

که فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذاری در  همین امر موجب شده. خواهد دید

آسیا، آسیای میانه، آسیای جنوب شرقی و  ایران نسبت به کشورهای همطراز در

 .باشد حوزه خلیج فارس بسیار پایین تر
بـاال بـودن  وضعیت نامطلوب فضاي كسـب و كـار در ایـران، یلدالـ یكي از 

باالی واردات، مجوزهای صادرات، سازوکارهای گمرکی مشکل و  تعرفه ها، مالیات

 .واردات است کنترل دولت بر

 .نرخ مالیات بر درآمد در ایران باالست ـ 

 %14،  2116تـا  2114سـال هـای  تورم بسیار باال و میانگین آن در میانـ 

 .وده و قیمت ها نسبتًا ناپایدارب

استخدام و رشد  استخدام وجود دارد که امکاني در ایران براي قواعد سختـ 

 را کاهش می دهد. اخراج یک کارمند یا کارگر باید با تایید شـورای اسـالمی
 کار انجام بگیرد. مشکل بودن تعدیل نیروی کار باعث می شود خطر ورشکسـتگی

 ل رشد هستند باال برود. قواعد مربوط به سـاعت کـارکارخانه هایی که در حا
 بسیار سخت و محکم هستند.

کنند آزادی اقتصادی، عمومًا ادعا می ترکشورهای با درجه پایین -

شده اند، حال آن که نتایج بررسی  ها، برای رضایت حال جامعه وضعمحدودیت

  .دهدمی شاخص آزادی اقتصادی عکس این امر را نشان
اقتصادی، منجر به  امتیاز افزایش در آزادی 11ها، هر یه بررسیبر پا -

تغییرات کوچک در  شود. بنابراین حتیتقریبًا دو برابر شدن درآمد سرانه می

 .آزادی اقتصادی کشورها منافع قابل توجهی خواهد داشت
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است: اول واگذاری  خصوصی به دو روش ممکنآزادسازی اقتصاد و توسعه بخش -

بهبود فضای کسب و  خصوصی یعنی خصوصی سازی و دومی دولتی به بخشهادارایی

اقتصاد، نیازمند  کار، که انتخاب هر کدام از این دو راهبرد برای آزادسازی

 .مقدماتی است که بدون آن تنها نتیجه، شکست خواهد بود

اقتصادی قبل از  هایسازی بنگاهسازی، ضرورت شفافدر ارتباط با خصوصی -

ایجاد فرصت برابر  ، افشای کامل اطالعات و دسترسی آزاد به اطالعات،واگذاری

رقابتی از جمله  برای تمام متقاضیان و فعاالن اقتصادی واگذاری در شرابط

  . شرایط الزم برای موفقیت است

محیط کسب و کار نیز نیازمند رفع موانع کارآفرینی و  بهبود -

شرط، است. اصالح نظام اداری پیچیده، ترین پیش اصلی گذاری، به عنوانسرمایه

گیری اقتصاد زیر زمینی، ترین عامل در شکلکه مهم بورکراتیک و ناکارآمد،

و نتیجه آن استثمار نیروی کار، توسعه فقر و  غیر رسمی و غیر مولد است

شود، نیز مورد نیاز است. البته روش بهبود می تشدید نابرابری و شکاف طبقات

های صاحب نظام اداری به ویژه در حوزه سازمان و اصالحاتمحیط کسب و کار 

 .اولویت است فرآیند محیط کسب و کار، در

 

 هاي سياستي توصيه .5

 هاي كمي آزادي اقتصادي(هاي سیاستي قابل اجرا جهت بهبود شاخص)توصیه

یکي از چالش هاي بازار کار، فضاي بسته، بدون تغییر و آزادسازي نشده  ـ

ات ناظر براین بازار است که تقاضاي بازار را غیرمنعطف و با قوانین و مقرر

 مشکل مواجه ساخته است. 

مي توان با رفع موانع تولید وسرمایه گذاري، کاهش ریسک سرمایه گذاري  ـ

از طریق فراهم کردن امنیت اقتصادي و سیاسي و ایجـاد همـاهنگي بـین نظـام 

و اشـتغال را سـاماندهي و  آموزشي و نیازهاي بازار کار، وضعیت بازار کـار

 بهبود بخشید. 

شرط الزم براي بهبود وضعیت اشتغال در کشــور ، انجام اصالحات در مقررات ـ

که به اذعان کارشناسان بانک جهــاني تنهـا بـا انجـام  خواهد بود، به نحوي

اصالحات در پنج شاخص اخذ مجوز، حمایت از سرمایه گـذاران، اسـتخدام نیـروي 

و انحالل فعالیت، ایران قادر خواهد بود جایگاه خود را از کار، ثبت مالکیت 

 وضعیت فعلي به نحو مطلوبي ارتقا دهد. 

تنها با برخي اقدامات به ظاهر ساده ازجمله توسل بـه فرآینـدهاي یـک ـ 

نفر پاسخگوي چند مرحله یا الکترونیکي کردن فرآیندهاي بررسي و صدور مجـوز 

ود را در میـان کشـورهاي جهـان ارتقـا مي توان به نحو چشمگیري جایگـاه خــ

 بخشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــید. 

مهمترین اقدام براي کمک به ساختار بازار کار اصالح فضاي کسب و کـار بـا  ـ

هت  الهام از تجربه کشورهاي موفق و استفاده از کمک هاي فني بانک جهـاني ج

شناسایي نقاط بحران زا و مانع بروز شرایط مطمئن براي بقا و امکان فعالیت 

 تولیدي در جامعه است.بخش هاي 
ورود و خـروج  . قدرت اول منطقه شدن بـا اقتصـاد دولتـی ممکـن نیسـتـ 

جذب سرمایه داخلی و خارجی کمک می کند و نشان مـی دهـد  آزادانه سرمایه به

دیگر نقش دولـت و  منفي عامل داخل یک کشور وجود دارد.  تا چه حد امنیت در

ن سیاستگذار بلکه به عنوان انجـام اقتصاد نه به عنوا میزان دخالت دولت در

است. درجه آزادی اقتصادی کشورها را ممکن اسـت از روی  دهنده و متصدی امور

 با چنین اوصافی رسیدن به رتبه نخست منطقه نه. کنند چنین معیارهایی تعیین
غیرممکن بلکه بسیار دور از ذهن و سخت است. رسیدن به اقتصاد نخسـت منطقـه 

مانند رشد بهره وری بستگی دارد. تا زمانی کـه اقتصـاد  فاکتورهای مهمی به

باشد به طور حتم بهره وری پایین خواهـد بـود. بنـابراین بـازدهی و  دولتی



 

دستگاه ها به شدت پایین آمده و به تبع آن بعید به نظر می رسد کـه  کارآیی

  .به قدرت اقتصادی نخست منطقه تبدیل شود 1414سال  ایران تا
در ایـران،  ات بانک جهاني یکي از دالیـل بیکـاري بلندمـدتنتایج مطالعـ 

مبـتال بـه  نامساعد بودن فضاي کسب و کار است، به طوري که بسیاري از مشکالت

و خـم  بازار کار با فضاي کسب و کار و دیوانساالري به هم تنیده و بـر پـی 

هـاي اطمیناني قوانین و مقررات و مراحل اجرایي اخذ مجوز شروع به کار و نا

 خورده است. هاي اقتصادي گرهمستولي بر تقاضاي نیروي کار از سوي بنگاه

رشد بخش خصوصـي نداشـته باشـد،  اگر كشوري محیط كسب و كار مناسب برايـ 

نیازمند تغییر مالكیت  رشد بخش خصوصي تنها . تواند موفق باشدسازي نميخصوصي

 خصوصي فراهم باشد.  از دولت به خصوصي نیست بلكه باید زمینه رشد بخش
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