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آزادي اقتصادي از معتبرترين شاخصهايي است كه هر ساله براي مقايسه 

اين  سب و كار كشورها منتشر مي شود. هدف ازاقتصادي و فضاي كوضعيت 

آزادي اقتصادي و احصاي شاخص هاي پژوهش شناسايي و تحليل شاخصهاي 

موثر بر فضاي كسب و كار است. در ابتدا مفاهيم، تعاريف و مباني 

نظري مربوط به آزادي اقتصادي ارائه مي شوند. سپس تصويري از وضعيت 

در ادامه تصوير كشور ايران از نظر آزادي اقتصادي ارائه مي گردد. 

شده از كشور ايران تحليل شده و با دو كشور منتخب مقايسه مي  ارائه

گردد و در نهايت جمع بندي و نتيجه گيري ارائه مي شود. دو كشور 

منتخب در اين بررسي اسپانيا و كره جنوبي هستند و اطالعات مورد 

ي بنياد هريتيج استخراج استفاده تماما از گزارشات آزادي اقتصاد

 شده اند.



 مقدمه

آزادی، یکی از بزرگترین نعمات خداوند برای انسان است و 

بدون شک پیشرفت و تعالی بشر با مقوله آزادی ارتباط 

مستقیم دارد و عموما استعدادهای بالقوه انسانی در قید و 

بند اسارت شکوفا نخواهد شد. انسان در ابتدای خلقت کامال 

ماعی آزاد آفریده شد، اما شکل گیری و تکامل زندگی اجت

انسان طی قرون و اعصار باعث پیدایش قید و بندهایی برای 

زندگی بشری شد و آزادی او را محدود ساخت. این محدودیت 

ها در شکل هایی چون هنجارها، قوانین و مقررات، و 

اخالقیات، الزمه بقا و تکامل اجتماعات بشری و تعالی انسان 

وزون و در متن این اجتماعات هستند. به تدریج رشد نام

افزایش بیش از حد و زائد این قید و بندها و بعضا 

ناسازگاری و ناهماهنگی آنها با یکدیگر به مثابه وزنه ای 

بر پای بشر و اجتماعات بشری، مانع پیشرفت و کامیابی او 

گردید. لذا بار دیگر توجه انسانها به ارزش آزادی و 

سعی  ارتباط مستقیم آن با پیشرفت و تعالی معطوف گشت و

کردند با حذف محدودیتهای زائد، ضمن حفظ اصول و انضباط 

الزمه زندگی اجتماعی، با ایجاد شرایط بهره مندی عادالنه 

انسانها از موهبت آزادی، زمینه را برای شکوفایی 

استعدادهای بالقوه انسانی و پیشرفت جوامع فراهم سازند. 

تناسب در چنین محیطی است که انسانها خواهند توانست به 

سعی و تالش خویش و ظرفیتهایی که در وجودشان نهفته است، 

 به خودشکوفایی برسند. 

 

  



 فصل اول

 تعاريف، مفاهيم و مباني نظري

 آزادی اقتصادی

دارای ابعاد گوناگونی است که از آن جمله می  خود آزادی

 ،توان به آزادی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فکری و عقیدتی

 بعدیکی از ابعاد مهم آزادی  البته و ... اشاره کرد.

آزادی اقتصادی متاثر ازعوامل متعدد  است. آن اقتصادی

اقتصادی و غیر اقتصادی است که کشورهای مختلف اعم از 

خود آنها  گذاری هاینیافته در سیاستتوسعه توسعه یافته و 

اما چگونگی پرداختن به این  را مدنظر قرار می دهند.

 د توسعه یافتگی کشورها متفاوت است.موضوع متناسب با حدو

 مباحث مرتبط با آزادی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته

 پیرامون ارائه تعاریف جدید و مترقی از حق حاکمیت،

 هزینه های زیست محیطی و ثبات اقتصادی است، انضباط مالی،

در کشورهای در حال توسعه مباحثی چون توزیع  در حالیکه

قوانین و نهادهای  یافتگی مناطق مختلف،توسعه  درآمد،

 دولت نوسانات شدید دوره ای و سیاست های اتخاذی جاری،

اما به هر  محور موضوع آزادی اقتصادی را تشکیل می دهد.

چالشهای  دغدغه ها و حال آزادی اقتصادی همواره یکی از

به ویژه توسعه اقتصادی بوده است و  ،مسیر توسعه یفرارو

یر ذهن بسیاری از اندیشمندان و در دهه های اخ

به همین دلیل  اقتصاددانان را به خود معطوف داشته است.

دانشمندان بسیاری در نهادهای معتبر بین المللی کوشیده 

اند تا وضعیت کشورهای مختلف دنیا را از این منظر مورد 

با ترسیم تصویری از وضعیت جهانی  مقایسه قرار دهند تا

مولفه هرچه بیشتر  شناسایی مطالعه و ضمن آزادی اقتصادی،

روابط موجود میان آنها و نیز عوامل  و آزادی اقتصادی های

ی گوناگون تجربیات کشورها ،تاثیر گذار بر این مولفه ها

 را در این زمینه بررسی کنند و در نهایت راه را برای

کشورهایی که در  تحقق هر چه بیشتر این موهبت، به ویژه در

مواجه  ت بیشتریو آزادی اقتصادی با مشکالزمینه توسعه 

 هموار سازند. روشن و بوده اند،

 

 آزادی اقتصادی به چه معناست؟



اساسا تنها دو راه برای هماهنگ "میلتون فریدمن می گوید : 

یک راه  سازی فعالیتهای اقتصادی توده های ملت وجود دارد.

استفاده از هدایت متمرکز است که شامل بکارگیری اجبار و 

قوه قهریه است، روشی که در ارتش و برخی دیکتاتوری های 

نوین استفاده می شود. راه دیگر همکاری داوطلبانه افراد 

 "که در بازار استفاده می شود. یاست، روش

 موضوع اصلی بحث در زمینه ازادی اقتصادی به روابط میان

اشخاص و دولت بازمی گردد. در کل، هر گونه فعالیت یا 

کنترلی از سوی دولت که با استقالل فردی تداخل و تعارض 

داشته باشد، آزادی اقتصادی را محدود می سازد. باید 

تاکید کرد که منظور از آزادی اقتصادی رواج هرج و مرج و 

ی بی نظمی و از میان برداشتن نظارت و اعمال قانون از سو

 انتخاب دولت نیست، بلکه منظور ایجاد و حفظ احساس آزادی

افراد در عین حالیکه از  در چنین حالتی برای همگان است. 

موهبت آزادی اقتصادی بهره مند می شوند، مسئول احترام به 

حقوق و آزادی های دیگران نیز هستند. دولتها مسئول 

های محافطت افراد در برابر بالیای طبیعی و غارتگری 

مالکیت  حقوق بزهکاران هستند، به گونه ای که حقوقی همچون

اینكه عالوه بر ،قراردادها در مقابل تمایالت مخرب حقوق و

نیز  محافظت مي شود، از سوي اجتماع صورت انفرادی به

 می شود.  صیانت

یک تعریف جامع از آزادی اقتصادی می بایست کلیه حقوق و 

یع یا مصرف کاالها و خدمات اختیارات مرتبط با تولید، توز

را شامل شود. کامل ترین شکل آزادی اقتصادی باید باعث 

ایجاد حقوق مطلق مالکیت اموال، آزادی کامل برای جابجایی 

نیروی کار، سرمایه و کاالها، و عدم وجود هر گونه اجبار 

یا مانعی برای آزادی اقتصادی، فراتر از حدود ضروری برای 

، در شهروندی،  باشد. به بیان دیگرحفظ و صیانت آزادی 

جامعه ای که از نظر اقتصادی آزاد است،  افراد برای کار، 

تولید، مصرف و سرمایه گذاری به شکل دلخواه خود، تحت 

حاکمیت قوانین آزاد هستند و آزادی آنها از سوی دولت 

 محترم شمرده شده و از آن محافطت می شود. 

دولت برای محافطت از  واضح است که برخی از کارکردهای

اجتماع و شهروندان و بهره مندی آنان از ثمرات زحماتشان 

پردازان سیاسی نیز می  ضروری هستند. مثال بیشتر نظریه 

پذیرند که تامین کاالها و خدمات عمومی  از طریق دولت 



اصوال نسبت به بخش خصوصی با کارایی بیشتری صورت می گیرد. 

ات مانند تشکیل و اداره نیروی برخی از این کاالها و خدم

پلیس، نهادهای ذیصالح پولی )بانک مرکزی( و سیستم قضایی 

با اقتصاد آزاد به شمار می  از اجزای حیاتی یک جامعه

عبور  يروند. اما هنگامي كه فعالیتهاي دولت از سطح حداقل

كند، مي تواند به محدودیت آزادي منجر شود و اغلب  مي

  پذیرد. جنبه اي است كه تاثیر ميآزادي اقتصادي اولین 

در طول تاریخ دولتها موانع بسیاري را بر آزادي اقتصادي 

این محدودیتها اغلب تحت عناوین تحمیل كرده اند. اگر چه 

و اهداف اجتماعي واالیي چون عدالت بر جامعه تحمبل شده 

در بیشتر موارد هدف اصلي از اعمال آنها تامین اند، اما 

بوده و باعث وارد شدن هزینه اصي از اجتماع منافع اقشار خ

محدود ساختن حق انتخاب  اجتماع شده اند. كل هاي باالیي بر

تولید، توزیع و مصرف   و كاهش باعث انحراف در اقتصاد

 نتیجه غیرقابلد. شوكاالها و خدمات از حالت طبیعي مي 

كاهش رشد، كم شدن كامیابي و سعادت و  ،این وضعیت اجتناب

 قتصادي است. ركود ا

 

 شاخص آزادي اقتصاديگزارش 

منتشر می  آزادی اقتصادی که در زمینه ن گزارشییترمعتبر

 Index of Economic) شود، گزارشی با نام شاخص آزادی اقتصادی

Freedom)  است که هر ساله توسط بنیاد هریتیج با همکاری وال

 کشورهای جهان از نظر آن می شود و در تهیهاستریت ژورنال 

 .می شوند رتبه بندی آزادی اقتصادی شاخص

بر اساس گانه اقتصادی  01آزادی های این شاخص از  سنجش در

اصول سه گانه اختیار افراد، عدم تبعیض و رقابت آزاد 

 استفاده می شود. 

 از :آزادی عبارتند  01این 

 0آزادی کسب و کار -0

 2آزادی تجارت -2

 3اتیآزادی مالی -3
                                                           

1 Business Freedom 
2 Trade Freedom 
3 Fiscal Freedom 



 4یدولت مخارج -4

 5آزادی پولی -5

 6آزادی سرمایه گذاری -6

 7آزادی مالی -7

 8حقوق مالکیت -8

 9رهایی از فساد -9

 01آزادی نیروی کار -01

ها می آزادی هر یک از این  مختصر در ادامه به تعریف

 پردازیم :

 آزادی کسب و کار

حقوق افراد برای راه اندازی و اداره یک این شاخص به 

دولت اشاره دارد. بنگاه اقتصادی بدون دخالت از جانب 

موانع برای  ر و زائد معمول ترینمقررات و قوانین دشوا

این پرداختن آزادانه به فعالیتهای کارآفرینانه هستند. 

مقررات با افزایش هزینه های تولید، موفقیت در بازار را 

برای کارآفرینان مشکل خواهند ساخت. اگرچه بسیاری از 

ب و کارها هستند، اما مقررات مانع بهره وری و سودآوری کس

رینی، مقرراتی هستند که دست و پاگیرترین آنها برای کارآف

 به دریافت مجوز کسب و کار جدید مربوط می شوند. 

در برخی کشورها مانند امریکا این فرآیند به سادگی پست 

کردن یک فرم ثبت نام و با کمترین هزینه صورت می گیرد. 

ردن یک فرم است و در در هنگ کنگ این فرآیند شامل پر ک

امر چند ساعت صورت می گیرد. در برخی دیگر از کشورها این 

زمان بسیار بیشتری می برد و شامل رفت و آمدهای بی پایان 

به ادارات دولتی و مواجه شدن مکرر با تشریفات اداری و 

 برخی اوقات بوروکراسی های فاسد است.

پس از راه اندازی کسب و کار ممکن است مقررات دولتی با 

 و قیمت گذاری در كسب و كارفرایندهای عادی تصمیم گیری 

تداخل داشته باشد. جالب توجه است که دو کشور با مقررات 

                                                           
4 Government Spending 
5 Monetary Freedom 
6 Investment Freedom 
7 Financial Freedom 
8 Property Rights 
9 Freedom from Corruption  
10 Labor Freedom 



مشابه ممکن است دشواری های متفاوتی را بر کسب و کارها 

رت تحمیل کنند. چرا که یکی ممکن است مقررات را به صو

منظم و شفاف اعمال کند و تصمیم گیریهای بلند مدت را از 

طریق ایجاد ثبات تسهیل کند، در حالیکه دیگری ممکن است 

از طریق اجرای ناسازگار و متناقض مقررات باعث ایجاد 

فضای غیر قابل پیش بینی شود و با باال بردن ریسک بر 

بیش همچنین دشواری دشواری اداره کسب و کارها بیفزاید. 

بر انگیزه از حد مقررات مربوط به ورشکستگی می تواند 

اولیه ایجاد کسب و کار توسط کارآفرینان تاثیر منفی 

 بگذارد.

 

 آزادی تجارت

آزادی تجارت منعکس کننده میزان باز بودن یک سیستم 

اقتصادی برای ورود کاال و خدمات از سایر نقاط جهان و 

با بازارهای بین توانایی شهروندان برای تعامل آزادانه 

به عنوان خریدار یا فروشنده است. محدودیتهای المللی 

تجارت می توانند در شکل مالیات بر صادرات و واردات و 

دیتها و ممنوعیتهای وضع شده بر تجارت عینیت یابند. محدو

 به ویژه ،تر در اشکال پیچیده ممكن است محدودیتهای تجاری

شوند. میزانی که دولت  موانع قانونی نیز ظاهر می در شكل

مانع جریان آزاد بازرگانی خارجی می شود بر میزان 

توانایی افراد برای دنبال کردن اهداف اقتصادی و حداکثر 

سازی بهره وری و بهبود آنها تاثیر مستقیم دارد. مثال 

تعرفه ها مستقیما باعث افزایش قیمت کاالهای وارداتی برای 

 اما تاثیر مهم تر این است كهمصرف کنندگان می شود، 

 انگیزه های تولید برای تولید انحرافتعرفه ها باعث 

د تا تولیدکنندگان به گردو سبب می  شدهکنندگان محلی 

بتی لید کاالهایی بپردازند که در آن فاقد مزیت رقاتو

که از نظر  هستند یا به تولید در مقیاسهایي اقدام كنند

چنین شرایطی مانع تحقق کارایی  است. توجیهاقتصادی فاقد 

و رشد اقتصادی است. در بسیاری موارد محدودیتهای تجاری، 

فناوری پیشرفته تولید کاالها و خدمات را از دسترس 

رآفرینان محلی خارج ساخته و توسعه بهره وری را برای کا

 آنها محدود می سازد.

 



 اتیآزادی مالي

سنجش مستقیم میزان اختیاری است که دولت  اتیآزادی مالی

درآمد و  برای حفظ و کنترل به افراد و کسب و کارها

. دولت می دهدبه منظور بهره برداری و کسب سود  ،ثروتشان

که  یمالیات یا از طریق ایجاد بدهی هایمی تواند از طریق 

در نهایت باید از طریق مالیات جبران شود، باعث تحمیل 

بر فعالیتهای اقتصادی شود. مالیات  اتیدشواریهای مالی

نهایی که افراد می پردازند در واقع سهمی است که دولت از 

كسر مي  افراد سود تولید یا ایجاد فعالیتهای کارآفرینانه

پس از کسر مالیات باقی می ماند، پاداش واقعی  آنچه. كند

افراد از تالششان است. هر چه سهم دولت بیشتر باشد، سهم 

افراد کمتر است و انگیزه آنها برای فعالیت پایین تر 

است. نرخ باالی مالیات با توانایی افراد و بنگاهها برای 

تعقیب اهدافشان در تضاد است و به طور متوسط اراده آنها 

 برای کار یا سرمایه گذاری کاهش می دهد. در حالیکه را

مالیات بر درآمد افراد و شرکتها از نظر آزادی  تاثیر

دشواریهای  میزان اقتصادی مهم است، اما سنجش جامعی از

مالیاتهای غیر  ممكن است یست. دولتهاموجود نمالیاتی 

تعرفه ها و همچون مالیات دستمزد، فروش،  مستقیم دیگری

کنند.  در شاخص آزادی  وضع را نیزت بر ارزش افزوده مالیا

اقتصادی، دشواری این نوع مالیاتها از طریق سنجش 

درآمدهای مالیاتی دولت به نسبت تولید ناخالص داخلی 

 محاسبه می شود.

 

 مخارج دولت

حاکمیت بیش از حد دولت، چه از نظر کسب  ناشي ازدشواری 

درآمدهای دولتی و چه از نظر مخارج دولتی، از مباحث اصلی 

آزادی اقتصادی است. ممکن است برخی از مخارج دولتی از 

قبیل ایجاد زیرساختها یا تحقیقات بنیادی با حتی سرمایه 

برخی  همچنین های انسانی سرمایه گذاری بشمار روند.

 ی وجود دارند که منافع آن به طور گسترده بهکاالهای عموم

به گونه ای که قیمت گذاری  ،جامعه تعلق می گیرد تمام

با این حال مقدور نیست.  آزاد آن در بازار براي مناسب

برابر با ارزش  يمخارج دولتی مستلزم صرف هزینه فرصت

سرمایه گذاری یا مصرفی است که در صورت اختصاص همان 

مخارج وصی ایجاد می شد. به بیان دیگر منابع به بخش خص



بیش از حد دولتی ریسک کاهش مصرف بخش خصوصی و محدود کردن 

انتخاب افراد را به دنبال دارد. بدتر از آن، عدم پیروی 

دولت از نظم عرضه و تقاضا در بازار اغلب باعث عدم 

کارایی، بوروکراسی، بهره وری پایین و اتالف منابع می 

 شود.

منابع بخش خصوصی بر آزادی و رشد  صرف ت بهتمایل دول

اقتصادی تاثیر دارد. حتی اگر یک اقتصاد تحت مدیریت دولت 

از طریق صرف هزینه های سنگین بتواند به رشد سریع نائل 

شود، باز هم آزادی اقتصادی را محدود می سازد و می تواند 

 .می کند در بلند مدت به قابلیت رشد کشور صدمه وارد

 

 آزادی پولی 

که در ثبات پول رایج و  برای اقتصاد آزادی پولینقش 

تعیین شده توسط بازار نمود می یابد، همانند نقش قیمتهای 

آزادی بیان در دموکراسی است. مردم به یک واحد پولی 

استوار و قابل اطمینان برای مبادله، محاسبه و دخیره 

بلند مدت  ، خلق ارزشوليپارزش نیاز دارند. بدون آزادی 

یا انباشت سرمایه دشوار است. ارزش پول یک کشور تا حد 

هنگامي زیادی توسط سیاستهای پولی دولت آن کنترل می شود. 

مهار تورم، ثبات قیمتها و حفظ  با هدف سیاستهای پولی كه

، مردم می توانند برای آینده باشند وضع شده ثروت ملت

کنند و سرمایه ی به قیمتهای بازار اعتماد قابل پیش بین

خود گذاری، پس انداز و دیگر برنامه ریزی های بلند مدت 

. در مقابل یک ورندبا اطمینان بیشتری به اجرا درآ را

سیاست تورم زا مانند یک مالیات نامرئی باعث کاهش سرمایه 

شود، قیمتها را منحرف می سازد، باعث تخصیص نادرست  می ها

ار را باال می برد. منابع می شود و هزینه های کسب و ک

نظریه واحد پذیرفته شده ای برای سیاستهای پولی صحیح در 

 يتمام امروزه تقریبا ویژگيیک جامعه آزاد وجود ندارد. 

، حمایت از تورم پایین و مورد قبول نظریه های پولی

شده است که کنترل  ل بانک مرکزی است. همچنین ثابتاستقال

قیمتها کارایی بازار را تخریب می کند و باعث کمبود یا 

 می شود. در عرضه یا تقاضا مازاد

 



 آزادی سرمايه گذاری

خلق  ذاری باعث حداكثر شدنمحیط باز و آزاد برای سرمایه گ

فرصتهای کارافرینانه و انگیزه فعالیتهای اقتصادی، 

. منافع ایجاد چنین شودمي افزایش بهره وری و ایجاد شغل 

که به انتظار  مي گردد شرکتهایی نصیب محیطی نه تنها

منافع بیشتر ریسکهای کارآفرینانه را متحمل می شوند، 

 شود.  می منتفعبلکه جامعه به طور کلی از آن 

تساوی حقوق، حمایت از تمامی بنگاهها به جای شفافیت و 

تژیک و تشویق حمایت از شرکتهای بزرگ و دارای اهمیت استرا

خصیصه های یک نوآوری و رقابت به جای تضعیف آن، از 

محدودیت در مقابل،  هستند.چارچوب سرمایه گذاری موثر 

انتقال سرمایه چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، 

بهره وری و تخصیص بهینه منابع را کاهش می دهد و تصمیم 

محدودیت انتقال  گیری های اقتصادی را منحرف می سازد.

سرمایه از مرزها با محدود کردن جریان سرمایه های ورودی 

یا خروجی، بازار را کوچک کرده و فرصتهای رشد را کم می 

 کند.

در محیطی که در آن افراد و شرکتها برای انتخاب محل و 

به بهترین محل چگونگی سرمایه گذاری آزاد هستند، سرمایه 

رت که سرمایه به بخشها و بدین صو خود جریان می یابد.

فعالیتهایی می رود که در آنجا بیشترین نیاز بدان وجود 

 اقدامات دارد و بازگشت سرمایه در آنها حداکثر است.

دولتی برای هدایت جریان سرمایه و محدود ساختن گزینه ها، 

آزادی سرمایه گذار و جستجوکننده سرمایه را با محدودیت 

دیتهای یک کشور برای سرمایه مواجه می سازد. هر چه محدو

گذاری بیشتر باشد، سطح فعالیتهای کارآفرینانه آن پایین 

 تر خواهد بود.

 

 آزادی مالی

یک سیستم مالی باز و شفاف باعث اطمینان از رعایت انصاف 

در دسترسی به منابع مالی و ارتقای کارآفرینی است. 

 اییکارافزایش  وبانکداری باز و آزاد باعث تشویق رقابت 

بین سرمایه  یامالی بین بنگاهها و خانوارها  واسطهسیستم 

 گذاران و کارآفرینان می شود.



دسترسی باز و شفاف  در آن کارآمد بانکی که در یک سیستم

، بازار منبع اصلی محافظت از وجود داردبه منابع مالی 

بازار از  حقوق تمامی طرفین حاضر در یک تعامل مالی است.

ه از سازوکار عرضه و تقاضا ناشی می شود، طریق فرایندی ک

 ارائه می دهد و عواقب ناشی یمتاطالعات واقعی در مورد ق

د. چنین دهمی  گیری های اشتباه را به سرعت نشاناز تصمیم 

ایجاد می فرایندی بسته به شفافیت بازار و صحت اطالعات 

ک سیستم تنطیم کننده و نظارتی موثر از طریق الزام . یشود

نیز بازرسی های مستقل باعث اطمینان  اطالعات و انتشاربه 

  می شود.از شفافیت بازار و صحت اطالعات 

در روندی فزاینده، نقش محوری بانکها در حال تکمیل شدن 

توسط دیگر ارائه دهندگان خدمات مالی است که برای افزایش 

سرمایه و تنوع بخشی به ریسک روش های جایگزینی را معرفی 

در مورد سیستم بانکداری، نقش مفید دولت در . می کنند

 نان از شفافیت، اعالم دارایی ها،اطمی جهت تنظیم مقررات

 خالصه می شود. اطالعات اعالم شده بدهی ها و ریسکها و صحت

تنظیم مالی توسط دولت فراتر از بانکداری و در صورتیکه 

آنچه برای حصول اطمینان از شفافیت و صداقت در بازارها 

می تواند باعث کاهش کارایی،  ،ورد نیاز است، اعمال شودم

افزایش هزینه های تامین مالی فعالیتهای کارآفرینانه و 

اگر دولت در بازار سهام دخالت  مثال محدودسازی رقابت شود.

کند، در واقع با دخالت کردن در قیمت گذاری سرمایه، که 

خاب بازار است، به حق انت یحساس ترین کارکرد اقتصاد

بازار سهام به میلیونها نفر از افراد تعدی کرده است. 

طور مستمر سود و زیان مورد انتظار از شرکتهای سهامی عام 

دهد. این سنجش برای تخصیص منابع  را مورد سنجش قرار می

سرمایه به ارزشمندترین بهره برداری و از آن طریق ارضای 

 مهم ترین نیازهای مشتریان ضروری است. 

مالکیت یا دخالت دولت در بخش بیمه باعث به همین صورت، 

کاهش توانایی تامین کنندگان برای ارائه خدمات با 

 قیمتهایی متناسب با ریسک و شرایط بازار است.

 

 حقوق مالکيت

توانایی انباشت ثروت و مستغالت خصوصی، به عنوان محرک 

اصلی برای فعاالن و سرمایه گذاران در اقتصاد بازار 



به رسمیت شناختن حقوق مالکیت به همراه  ناخته شده است.ش

حاکمیت کافی قوانین برای حفظ آنها، یک خصیصه حیاتی برای 

حقوق مالکیت برای انجام کارکرد کامل اقتصاد بازار است. 

فعالیتهای کارآفرینانه، پس انداز درآمد و برنامه ریزی 

ا می اطمینان می دهد، زیرا آنه به شهروندان بلند مدت

دانند که درآمد، پس انداز و مستغالت آنها )در شکل مادی 

یا فکری( از سوء استفاده و دزدی در امان هستند. محافظت 

از اموال خصوصی به یک سیستم قضایی موثر و صادق نیاز 

بدون تبعیض برای همه در دسترس دارد که به صورت برابر و 

رایی سیستم . ثابت شده است که استقالل، شفافیت و کاباشد

کشور برای  هر قضایی یکی از شاخص های کلیدی چشم انداز

رشد اقتصادی بلند مدت است. همچنین وجود چنین سیستمی 

 برای حفظ صلح و امنیت و محافظت از حقوق بشر ضروری است.

اجرای یکی از جنبه های کلیدی حفاظت از حقوق مالکیت، 

، هاقراردادداوطلبانه الزامات  پذیرفتنقراردادها است. 

اساس سیستم بازار و پایه تخصص های اقتصادی، منافع حاصل 

بین ملتها را تشکیل می از مبادالت بازرگانی، و تجارت 

منصفانه قراردادهای خصوصی توسط دولت برای  دهد. اجرای

 اطمینان از تساوی و انسجام در بازار الزامی است.

 

 رهايی از فساد

صداقت است. در دولت فساد به فساد به معنی انحراف یا عدم 

معنی عدم صداقت در سیستم است، یعنی انحرافی که از طریق 

منافع شخصی کسب  ،آن افراد می توانند به هزینه جامعه

خود را در اشکال مختلفی همچون رشوه،  دولتیکنند. فساد 

اخاذی، رابطه بازی، حمایت های غیر قانونی، حیف و میل و 

س نشان می دهد که در آنها مقامات معمول تر از همه اختال

به طور نامشروع  دولتی از سرمایه های عمومی می دزدند یا

 بهره مند می شوند.

 .فساد می تواند تمامی بخش های یک اقتصاد را آلوده سازد

میان حدود وضع مقررات توسط دولت یا دخالت دولت در 

فعالیتهای اقتصادی و میزان فساد رابطه مستقیم وجود 

مقررات دولتی می تواند فرصتی را برای  تمامد. تقریبا دار

رشوه یا اختالس ایجاد کند. به عالوه محدودیتها یا مقررات 

دولتی در یک منطقه می تواند به ایجاد یک بازار غیر رسمی 



با موانع  ی که در آنشورکدر منطقه دیگر منجر شود. مثال 

ت از ممکن است قوانینی برای محافظ زیاد است، تجاری

بازارهای محلی خود و جلوگیری از واردات کاالهای خارجی 

باشد، اما همین موانع انگیزه هایی برای قاچاق  وضع کرده

و ایجاد بازار سیاه برای کاالهای محدود شده ایجاد می 

 کند. 

 آزادی صراحت و شفافیت بهترین اسلحه در مقابل فساد است.

مقررات می تواند  در فرآیندها و دستورالعملهای مربوط به

 و سهولت به بهبود رویه های منصفانه و کارایی و سرعت

 مقررات بیانجامد. در اجرای بیشتر

 

 آزادی نيروی کار

و در محلی  دلخواه ناختیار افراد برای کار کردن به میزا

از مولفه های کلیدی آزادی اقتصادی به  ،که مطلوبشان است

کسب و کارها برای عقد به همین صورت اختیار شمار می رود. 

 ،قراردادهای آزادانه کار و تعدیل نیروهای اضافی

سازوکاری حیاتی برای ارتقای بهره وری و حفظ رشد اقتصادی 

هر بازار مبادالت آزاد و اختیاری است.  در است. اصل اساسی

این اصل در بازار نیروی کار نیز مانند بازار کاالها صادق 

 است. 

نیروی کار همان مشکالتی را ایجاد می  دخالت دولت در بازار

کند که در هر بازار دیگری ممکن است به وجود آید. مقررات 

دولتی ممکن است اشکال مختلفی همچون کنترل دستمزد، 

محدودیت استخدام و اخراج و محدودیت سالمت و ایمنی داشته 

باشد. در بسیاری از کشورها اتحادیه ها نقش مهمی در 

می کنند و بسته به ماهیت  وی کار ایفاتنظیم آزادی نیر

هایشان ممکن است باعث آزادی بیشتر شده یا مانعی  فعالیت

برای کارکرد آزاد بازار کار شوند. در کل، هر چه آزادی 

نیروی کار بیشتر باشد، نرخ بیکاری در اقتصاد پایین تر 

 خواهد بود.

 

 آزادی اقتصادی روش شناسی محاسبه شاخص

 011تا  1هر کشور به صورت یک عدد بین آزادی اقتصادی 

تعیین می شود که در آن عدد صفر نشانگر حداقل آزادی 



نشانگر حداکثر آزادی اقتصادی است.  011اقتصادی و عدد 

برای تعیین این شاخص ابتدا هر کدام از مولفه های ده 

گانه آزادی اقتصادی به صورت جداگانه بر اساس اندازه 

محاسبه شده و به هر کدام عددی بین  ،گیری نماگرهای منتخب

صفر تا صد نسبت داده می شود. سپس میانگین این مولفه ها 

محاسبه شده و شاخص آزادی اقتصادی را مشخص می کند. در 

مولفه وزن برابر دارند. در  01این محاسبات هر یک از این 

ادامه نماگرها و نحوه محاسبه هر مولفه به اختصار بیان 

 می شود.

 

 دی کسب و کارآزا

عامل با وزن برابر است  01امتیاز این مولفه خود بر اساس 

بانک جهانی  "انجام کسب و کار"که داده های آن از مطالعه 

 عامل عبارتند از : 01بدست می آیند. این 

 دستورالعملها )تعداد( –راه اندازی کسب و کار  -

 زمان )روز( –راه اندازی کسب و کار  -

هزینه )نسبت به درآمد  –ار راه اندازی کسب و ک -

 سرانه(

حداقل سرمایه )نسبت به  –راه اندازی کسب و کار  -

 درآمد سرانه(

 دستورالعملها )تعداد( –کسب مجوز   -

 زمان )روز( –کسب مجوز  -

 هزینه )نسبت به درآمد سرانه( –کسب مجوز  -

 زمان )سال( –تعطیلی کسب و کار  -

 هزینه )نسبت به دارایی( –تعطیلی کسب و کار  -

 نرخ بهبودی )سنت در هر دالر( –تعطیلی کسب و کار  -

عامل در مقیاس صفر تا صد برده می شود  01هر کدام از این 

 و در نهایت میانگین آنها محاسبه می شود.

 

 آزادی تجاری



 دو عامل زیر یعنی تعیین این مولفه شامل سنجش ترکیب

موانع تعرفه ای و موانع غیر تعرفه ای است که بر واردات 

 و صادرات کاالها و خدمات اثر می گذارند. 

 میانگین وزنی نرخ تعرفه های تجاری -0

 موانع غیر تعرفه ای -2

عامل اول یک سنجش کامال کمی است. میانگین وزنی تعرفه ها 

به تناسب سهم آن کاال در  و بر اساس وزن تعرفه هر کاال

واردات محاسبه می شود. حدود موانع غیر تعرفه ای در 

ری هر کشور بر اساس اطالعات کمی و کیفی تعیین سیاست تجا

می شود. قوانین محدود کننده تجارت طیف بسیار گسترده ای 

را شامل می شود و این امر سنجش آنها را با پیچیدگی هایی 

مواجه می سازد. دسته هایی از قوانین که در این بخش مورد 

 گیرند عبارتند از : مالحظه قرار می

: سهمیه بندی واردات، سقف صادرات، محدودیتهای کمیتی  -

 توقیف و ممنوعیت صادرات و واردات

محدودیتهای قیمتی : عوارض ضد دامپینگ، عوارض حمایت  -

از تولید کنندگان داخلی، مالیات مرزی، عوارض گمرکی 

 متغیر

محدودیتهای مقرراتی : مجوزدهی، استانداردهای ایمنی  -

نام های  و صنعتی، مقررات بسته بندی، برچسب زنی و

 تجاری، مقررات تبلیغات و رسانه ها

محدودیتهای سرمایه گذاری : کنترل نرخ ارز، دیگر  -

 کنترلهای مالی

محدودیتهای گمرکی : ملزومات سپرده گذاری،  -

دستورالعملهای ارزیابی گمرکی، دستورالعملهای دسته 

 بندی گمرکی، دستورالعملهای ترخیص گمرکی

ها، سیاستهای دولت در دخالت مستقیم دولت : یارانه  -

صنایع و اقدامات توسعه منطقه ای، پژوهشهای دولتی 

تامین مالی شده و سیاستهای مربوط به فناوری، مالیات 

و تامین اجتماعی، سیاستهای رقابت، سیاستهای مهاجرت، 

سیاستهای تامین تدارکات توسط دولت، تجارت دولتی، 

 انحصارات دولتی و معافیتهای انحصاری

 



 مالياتی آزادی

این آزادی شامل دشواری های مالیات مستقیم ومیزان کلی 

است. این مولفه از سه  GDPدرآمدهای مالیاتی نسبت به 

 عامل کمی زیر تشکیل می شود. 

 نرخ مالیات بر درآمد افراد -

 نرخ مالیات بر درآمد شرکتها -

  GDPدرآمد کلی مالیاتی نسبت به کل  -

 

 مخارج دولت 

را در نظر می گیرد.  GDPرج دولتی به این مولفه نسبت مخا

تالشی برای تعریف سطح ایده آل هزینه های دولت صورت 

نگرفته است و این سطح از کشوری به کشور دیگر متفاوت 

است. در این روش از مخارج صفر دولت به عنوان الگوی 

مقایسه ای استفاده می شود و در نتیجه ممکن است کشورهای 

مولفه امتیازات غیر واقعی باالیی توسعه نیافته از این 

که توانایی  کشورهااین  دولت کسب کنند، اما به هر حال

تامین نیازهای عمومی جامعه را ندارد، در دیگر مولفه های 

آزادی اقتصادی امتیازات پایین کسب خواهد کرد. در این 

سنجش از مقیاس غیر خطی استفاده می شود، به گونه ای که 

زات منفی بسیار بیشتر از نرخ رشد مخارج نرخ افزایش امتیا

دولت خواهد بود و تنها دولتهای واقعا بزرگ، امتیازات 

 منفی پایین کسب می کنند. 

 

 آزادی پولی 

به کنترل قیمتها  این آزادی بر اساس ثبات قیمتها با توجه

محاسبه می شود و بنابراین امتیاز این مولفه بر اساس دو 

 عامل سنجیده می شود :

 میانگین وزنی نرخ تورم برای سه سال اخیر -

 کنترل قیمتها -

میانگین وزنی نرخ تورم به عنوان ورودی اصلی استفاده می 

 شود و به نسبت کنترل قیمتها تعدیل می شود.



 

 آزادی سرمايه گذاری

در یک اقتصاد آزاد محدودیتی برای جریان سرمایه وجود 

ندارد و افراد و شرکتها می توانند آزادانه منابع سرمایه 

خود را به یک فعالیت در داخل یا خارج کشور وارد ساخته و 

یا از آن خارج سازند. در عمل بیشتر کشورها، محدودیتهایی 

 برای این جریان وضع می کنند. 

مولفه محدودیتهای متنوعی که معموال برای  برای محاسبه این

سرمایه گذاری وجود دارند، شناسایی می شوند و بر اساس 

آنها به کشور امتیاز منفی تعلق می گیرد. محدودیتهای 

 سرمایه گذاری عبارتند از : 

 عدم وجود رویه های ملی برای سرمایه گذاری خارجی -

 قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی -

 های تملک زمینمحدودیت -

 محدودیتهای سرمایه گذاری در بخشهای خاص -

 مصادره سرمایه ها بدون جبران منصفانه -

 کنترل ارز خارجی -

 کنترل سرمایه  -

 

 آزادی مالی

این شاخص امنیت بانکداری و استقالل آن را از کنترلهای 

امتیازدهی به این شاخص از طریق تعیین دولتی می سنجد. 

مات مالی، میزان دخالت دولت در حدود مقررات دولتی در خد

بانکداری و خدمات مالی، دشواری ایجاد و اداره بنگاههای 

ارائه خدمات مالی و نفوذ دولت در تخصیص اعتبارات سنجیده 

 می شود.

تا صفر انجام می شود و طیفی  011این امتیازدهی در مقیاس 

را از دخالت ناچیز دولت و استقالل کامل بانک مرکزی تا 

کامل و همه جانبه دولت بر موسسات مالی دولتی و نفوذ 

 خصوصی را شامل می شود.

 



 حقوق مالکيت

این مولفه توانایی افراد را برای انباشت ثروت و مستغالت 

و حمایت قانون از آن و اجرای آن قوانین توسط دولت را می 

سنجد. این مولفه میزان حمایت قانون هر کشور از حقوق 

مالکیت و میزان اجرای آن قوانین توسط دولت را می سنجد. 

از طرف این مولفه همچنین احتمال توقیف و مصادره اموال 

دولت را ارزیابی کرده، استقالل دستگاه قضایی و وجود فساد 

در آن را تحلیل می کند و توانایی افراد و کسب و کارها 

را برای اجرای قراردادها تعیین می کند. هر چه حمایت 

قانونی از اموال افراد بیشتر باشد، امتیاز کشور باالتر 

باالتر باشد است و بر عکس هر چه احتمال مصادره اموال 

امتیاز کشور پایین تر است و کشورها براساس این معیار 

 دریافت می کنند. 011صفر تا امتیازی از 

 

 رهايی از فساد

فساد از طریق القای عدم امنیت و عدم اطمینان در روابط 

اقتصادی، آزادی اقتصادی را کاهش می دهد. امتیاز اولیه 

فافیت بین المللی در شموسسه  (CPI)این مولفه از شاخص فساد 

کشور جهان  081بدست می آید که سطح فساد را در  2118سال 

 اندازه گیری می کند.

 

 آزادی نيروی کار

این مولفه یک سنجش کمی از جنبه های مختلف قانونی و 

 چارچوبهای مقررات بازار کار یک کشور را در نظر می گیرد. 

 شش عامل مورد محاسبه عبارتند از :

 حداقل حقوق به میانگین ارزش افزوده هر کارگرنسبت  -

 منع استخدام کارگر جدید -

 انعطاف ناپذیری ساعات کار -

 دشواری تعدیل نیروهای اضافی -

 دوره اعالم حکم قانونی -

 غرامت اجباری -

 



 

  



 فصل دوم 

 نتايج و روند شاخص های کليدی آزادی اقتصادی

 

سال  بنیاد هریتیج در در رتبه بندی شاخص آزادی اقتصادی

 کسب کشور صورت گرفت، کشور ایران با 079که در میان  2101

اختصاص  را به خود 068از صد امتیاز، رتبه  4/43امتیاز 

. امتیاز آزادی اقتصادی ایران در اثر امتیازات پایین داد

واحد  2/0، 2119معیارهای فساد و آزادی پولی نسبت به سال 

ه خاور میانه و کشور منطق 07کاهش داشت. ایران در میان 

را به خود اختصاص داد و امتیاز آن  06شمال آفریقا رتبه 

 از میانگین جهانی پایین تر است. 

روند تغییرات امتیاز شاخص آزادی اقتصادی برای کشور 

کنید  سال گذشته را در نمودار زیر مالحظه می 01ایران طی 

 که بهبود چندانی نداشته است. تنها مورد قابل مالحظه رشد

 مالحظه می شود. 2115مقطعی و ناپایداری است که در سال 
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وضعیت ایران در شاخص های دهگانه آزادی نمودار زیر 

، به همراه امکان مقایسه آنها با میانگین جهانی اقتصادی

 نشان می دهد : را

 

 

آزادی  و جدول زیر اطالعات مربوط به شاخص آزادی اقتصادی

 2101تا  2111را برای سری زمانی  در ایران های دهگانه

 نشان می دهد.

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

آزادی 

 اقتصادی
36.1 35.9 36.4 43.2 42.8 50.5 45 45 45 44.6 43.4 

آزادی کسب و 

 کار
55 40 40 40 40 40 56.1 55.4 55.8 60.6 69.9 

 50.2 57.4 57.4 55.4 55.4 78.8 78.8 72.8 47.2 62 51.4 آزادی تجارت

آزادی 

 مالیاتی
41.3 41.3 40.9 64.2 64.2 81.2 81.2 81.2 81.1 81 81.1 

 79.6 79.7 84.5 84.5 85.1 88 80.2 89.6 79.7 82.7 79.7 مخارج دولت

 54.7 60.1 61.3 62 60.1 60.1 61.7 62.3 59.5 57.2 57.6 آزادی پولی

آزادی سرمایه 

 گذاری
10 10 30 30 30 30 10 10 10 10 0 

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 آزادی مالی

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 حقوق مالکیت

رهایی از 

 فساد
10 10 10 10 10 30 29 29 27 25 23 

آزادی نیروی 

 کار
- - - - - 76.4 53 52.5 53.1 52.4 55.1 

 



 فصل سوم

 تحليل نتايج 

 

چنانچه مالحظه می شود، رتبه ایران از نظر شاخص جهانی 

 079از میان  068آزادی اقتصادی مطلوب نیست. کسب رتبه 

کشور از این لحاظ پایین تر  00کشور بدین معناست که تنها 

کشور عبارتند از :  00از کشور ما قرار گرفته اند. این 

کراتیک جمهوری کنگو، جزایر ساالمون، ترکمنستان، جمهوری دم

کنگو، لیبی، ونزوئال، برمه، اریتره، کوبا، زیمبابوه، کره 

شمالی، افغانستان، عراق، لیختن اشتاین و سودان که هیچ 

یک نه از بعد منابع و مواهب خدادادی و استعدادها و 

توانایی های انسانی و نه از بعد موقعیت جهانی و منطقه 

 .ای با کشور ما قابل مقایسه نیستند

کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا  07از میان همچنین 

نیز ایران در رتبه شانزدهم جای گرفته و فقط کشور لیبی 

از کشور ما پایین تر قرار دارد. چنین رتبه ای به هیچ 

 کشور سازگار نیست. 0414عنوان با چشم انداز 

قرار گرفتن کشور ما در رده کشورهایی از این دست مایه  

بل توجیه نیست و از سوء تدبیر، سیاستگذاری تاسف است و قا

های غلط و جهت گیری های اشتباه مسئولین و دولتمردان ما 

غیر  حمایتاز جنبه اقتصادی حکایت می کند. سیاستهایی چون 

 ،گمرکی باالی از تولیدات داخلی از طریق تعرفه های منطقی

حضور پررنگ دولت در بسیاری از جنبه های فعالیتهای 

در اثر شکاف پررنگ میان حکومت و قشر عظیمی از  یاقتصاد

های فعالیتمردم که باعث عدم اعتماد به مردم جهت انجام 

 و تکیه بر درآمدهای نفتی، بزرگ و حساس اقتصادی می شود

از این جهت گیری ها و سیاست گذاری های اشتباه را  یبخش

رکود اقتصادی در بخش غیر تشکیل می دهند که تبعاتی چون 

محیط محدود کننده  ،کمبود پویایی در کل اقتصاد، تینف

، توسعه بخش خصوصی ، روند کندسرمایه گذاری و کسب و کار

 و ، شیوع فساد فراگیرشرکت بزرگ 511 دولتی بیش از مالکیت

 واقعی را در پی داشته است.خصوصی سازی  ناچیز میزان

تحت تاثیر چنین وضعیتی محیط انجام کسب و کار را نیز 

است. عالوه بر آن ضعف در قوانین و مقررات و  ر دادهقرا

اجرا آن نیز دشواری هایی را برای انجام کسب و کار ایجاد 



اخذ مجوز کسب و کار و تعطیلی آن تحت مقررات می کند. 

سختگیرانه و ناکارآمد انجام می شود. نرخ باالی تعرفه ها 

جی ارو موانع غیر تعرفه ای، مانع تجارت و سرمایه گذاری خ

حقوق مالکیت تضمین شده نیست. هستند. فساد شایع است و 

آسیب پذیر و دچار عدم سیستم قضایی در مقابل نفوذ سیاسی 

رصد بودجه د 51درآمد نفتی تقریبا  شفافیت است و در نهایت

 دولتی را تشکیل می دهد.

 

بررسی دقیق تر وضعیت آزادی اقتصادی در ایران و برای 

قوت کشور در این زمینه در ادامه شناسایی نقاط ضعف و 

وضعیت هر یک از آزادی های دهگانه را به صورت جداگانه 

شایان ذکر است که کشور ایران در سه  بررسی می کنیم.

آزادی از آزادی های دهگانه امتیازی باالتر از میانگین 

جهانی کسب کرده است. این سه آزادی عبارتند از : آزادی 

اتی و مخارج دولت. همچنین باالترین کسب و کار، آزادی مالی

به آزادی مالیاتی و پایین ترین  0/80امتیاز با عدد 

 امتیاز با عدد صفر به آزادی سرمایه گذاری تعلق دارد.

 

 آزادی کسب و کار

آزادی اقتصادی برای  2101امتیاز ایران در گزارش سال 

که از  از صد محاسبه شده است 9/69شاخص آزادی کسب و کار 

باالتر است. به نظر می رسد که وضعیت  9/64انگین جهانی می

ایران در این آزادی نسبتا بهتر است. البته باید در نظر 

داشت که در شاخص انجام کسب و کار که توسط بانک جهانی 

استخراج می شود و برای محاسبه آزادی کسب و کار در شاخص 

ان در ایرآزادی اقتصادی از اطالعات آن استفاده می شود؛ 

را دارد که چندان  037کشور مورد بررسی رتبه  089میان 

مطلوب نیست. با بررسی بیشتر مشخص می شود که فرآیند آغاز 

 35یک کسب و کار در ایران در مقایسه با میانگین جهانی 

روز طول می کشد. احتماال چنین اختالفی باعث  9روز، فقط 

حالیکه در  بهبود رتبه ایران در این شاخص شده است. در

سایر نماگرها همچون کسب مجوز بهره برداری، استخدام 

نیروی کار، ثبت مالکیت، جذب اعتبار، پرداخت مالیات و 

تعطیلی کسب و کار ایران در وضعیت مطلوبی نیست، مثال 

 208دریافت مجوز کسب و کار در مقایسه با میانگین جهانی 



یت به شرایط روز طول می کشد. این واقع 322روز، در ایران 

 نامتقارن و نامتناسب ایران در این زمینه اشاره دارد.

سال  01نمودار زیر روند تغییرات آزادی کسب و کار را طی 

 اخیر نشان می دهد.

 

 

 آزادی تجارت

آزادی اقتصادی برای  2101امتیاز ایران در گزارش سال 

از صد محاسبه شده است و با  2/51شاخص آزادی تجارت 

  زیادی دارد. نسبتا   فاصله 2/74میانگین جهانی 

گزارش شاخص جهانی آزادی اقتصادی در این باره چنین می 

 نویسد :

 4/07،  2118میانگین وزنی نرخ تعرفه های ایران در سال "

درصد بود. محدودیت و ممنوعیت واردات، تعرفه ها و مالیات 

مجوز صادرات، دستوالعملهای دشوار  واردات باال، شرایط

گمرکی، تجارت دولتی، تغییرات یکطرفه در تعرفه ها و 

برنامه های مالیاتی و اعمال ضعیف حقوق مالکیت فکری، 

دهد. به دلیل موانع غیر تعرفه  هزینه تجارت را افزایش می

 "امتیاز ایران کسر شده است.واحد از این  05ای 

برقرار ارتباط کسب و کارهای موانع موجود در کشور برای 

داخلی با بازار جهانی و نیز کسب و کارهای جهانی با 

بازار داخلی در قالب موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای 

باعث امتیاز پایین ایران در این آزادی شده است. به نظر 
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می رسد برداشت نادرست از مفهوم خودکفایی و تالش صنایع و 

ولتی برای ایجاد و حفظ بازارهای کسب و کارهای ناکارآمد د

انحصاری، با بهانه حمایت ازتولید داخلی، که در نهایت به 

عدم رشد و ناکارآمدی آن صنایع و کسب و کارها و اجحاف در 

حق مصرف کنندگان منجر می شود، یکی از عوامل اصلی این 

 وضعیت باشد.

 01نمودار زیر روند تغییرات آزادی تجارت در ایران را طی 

 سال اخیر نشان می دهد.

 

 

 

 

 آزادی مالياتی

ایران در این آزادی باالترین امتیاز را دارد. امتیاز 

از  4/75ایران در این آزادی نسبت به میانگین جهانی  0/80

 وضعیت مناسب تری برخوردار است. 

گزارش شاخص جهانی آزادی اقتصادی در این باره چنین می 

 نویسد :

باال و نرخ مالیات  نسبتا بر درآمد ایران نرخ مالیاتدر "

 35بر شرکتها متوسط است. باالترین نرخ مالیات بر درآمد 

درصد است. تمامی  25درصد و نرخ ثابت مالیات بر شرکتها 

نقل و انتقاالت اموال شامل مالیات استاندارد هستند. از 
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جمع  به صورت نامنظممالیات بر ارزش افزوده نیز  2115سال 

ست. در سال گذشته، سهم کلی درآمدهای مالیاتی آوری شده ا

 "بود. GDPدرصد  0/6

نمودار زیر روند تغییرات آزادی مالیاتی در ایران را طی 

سال اخیر نشان می دهد که روند صعودی و رو به بهبود  01

 داشته است.

 

 

 

 مخارج دولت

این شاخص نیز از جمله سه شاخصی است که در آن ایران نسبت 

به میانگین جهانی از وضعیت بهتری برخوردار است. میانگین 

است که ایران با اختصاص  65جهانی برای این شاخص عدد 

 واحد باالتر از آن قرار دارد.  05حدود  6/79امتیاز 

می گزارش شاخص جهانی آزادی اقتصادی در این باره چنین 

 نویسد :

مخارج کلی دولت، شامل پرداختهای مصرفی و انتقالی، نسبتا "

بوده  GDPدرصد  0/26پایین است. در سال اخیر مخارج دولت 

 "است.

 01نمودار زیر روند تغییرات مخارج دولت در ایران را طی 

 سال اخیر نشان می دهد که روند نسبتا ثابتی داشته است.
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 آزادی پولی

است که نسبت به میانگین  7/54شاخص آزادی پولی در ایران 

بسیار کمتر است. به نظر می رسد آزادی پولی  6/71جهانی 

پایین یکی از نقاط ضعف کشور در زمینه آزادی اقتصادی 

 باشد.

گزارش شاخص جهانی آزادی اقتصادی در این باره چنین می 

 نویسد :

از  2118و  2116ی درصد بین سالها 9/22تورم با میانگین "

نرخ بسیار باالیی برخوردار است. دولت قیمت محصوالت نفتی، 

برق، آب، و گندم را کنترل می کند، یارانه اقتصادی می 

دهد و از طریق تنظیم بنگاههای دولتی پرشمار بر قیمتها 

اثر می گذارد. به علت اقداماتی که قیمتهای محلی را 

 "اخص کسر گردیده است.امتیاز از این ش 05منحرف می کند، 

 01نمودار زیر روند تغییرات آزادی پولی در ایران را طی 

 سال اخیر نشان می دهد که روند نسبتا ثابتی داشته است.
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 آزادی سرمايه گذاری

جدی ترین چالش کشور در زمینه آزادی اقتصادی را آزادی 

سرمایه گذاری تشکیل می دهد. در حالیکه میانگین جهانی 

است، امتیاز ایران در این شاخص صفر است.  9/48اخص این ش

از آنجا که مهمترین عامل در سرمایه گذاری امنیت است، 

مسائل و کشمکش های سیاسی منشا اصلی این تحریم و احتماال 

وضعیت است که ناشی از ضعف دولتمردان در جلب اعتماد 

جامعه جهانی و مقابله با تبلیغات منفی علیه کشور است. 

قوانین و مقررات ناکارآمد و مبهم نیز به این وضعیت دامن 

 می زند.

گزارش شاخص جهانی آزادی اقتصادی در این باره چنین می 

 نویسد :

با مخالفت های جدی دولتی  در ایران سرمایه گذاری خارجی"

مواجه می شود و در بسیاری از فعالیتها از جمله 

گاز ممنوع است. بانکداری، ارتباطات، حمل و نقل، نفت و 

هستند و  دولت تمامی سرمایه گذاری ها نیازمند تایید

فرآیند مربوط به آن پیچیده است. روش محاسبه حداکثر سهم 

شرکتهای خارجی که مجاز به سرمایه گذاری هستند، مبهم 

است. مجلس می تواند پروژه هایی را که در آن اکثریت سهم 

و نماید. ناآرامی متعلق به سرمایه گذاران خارجی است، وت

های سیاسی و عدم قطعیت در مورد تحریم های بین المللی 

سرمایه گذاری ها را بیش از پیش با مانع مواجه می سازد. 
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بیشتر پرداختها، انتقاالت، عملیات اعتباری و تراکنش های 

مالی و سرمایه ای تحت محدودیت هستند و یا نیاز به تایید 

قانونی و دائمی مقیم ایران  دارند. فقط افرادی که به طور

توانند اقدام به خریدن زمین نمایند. شرکتهای  هستند، می

خارجی فقط در صورت ثبت شدن در ایران و کشور متبوع خود 

می توانند مالک دارایی های خود باشند و در هنگام خرید 

 "باید از هویت تجاری ایرانی خود استفاده کنند.

دی سرمایه گذاری در ایران نمودار زیر روند تغییرات آزا

روند  2115سال اخیر نشان می دهد که از سال  01را طی 

به صفر  2101نزولی به خود گرفته و متاسفانه در سال 

 رسیده است.

 

 

 آزادی مالی

کسب شده توسط ایران  01بررسی این شاخص و مقایسه امتیاز 

نشانگر یکی دیگر از نقاط ضعف  6/48با میانگین جهانی 

 ن است.ایرا

گزارش شاخص جهانی آزادی اقتصادی در این باره چنین می 

 نویسد :

بخش مالی در ایران به شدت تحت نفوذ دولت است. پس از "

بانک  6انقالب تمامی بانک ها ملی شدند، اما تا کنون 

خصوصی هم وارد عرصه فعالیت شده اند. این بانکهای کوچک 

خصوصی تحت محدودیتهای شدید نرخ بهره غیر رسمی و ملزومات 
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 سرمایه ای هستند. کنترل های سخت گیرانه دولتی، دایره

وام دهی بانکها را محدود ساخته و کسب و کارها توان 

تامین مالی ندارند. بانکها و موسسات مالی متعلق به 

دولت، اکثریت دارایی های بخش بانکی را به خود اختصاص می 

دهند. با وجود اینکه اعتبارات اغلب از طریق وام دهندگان 

ی سنتی بازاری و با حمایت کسب و کارهای نقدی، تامین م

شود، اما تخصیص اعتبارات مستقیما از طرف دولت انجام می 

شود. بخش مالی غیر بانکی نیز تحت سلطه شرکتهای دولتی 

قرار دارد و بازارهای سرمایه به طور کامل توسعه 

 "اند. نیافته

 01نمودار زیر روند تغییرات آزادی مالی در ایران را طی 

کنون هیچ  تا 2111سال اخیر نشان می دهد که از سال 

تغییری نداشته است که نشانگر عدم توجه و برنامه ریزی 

 مسئولین در این زمینه است.

 

 

 حقوق مالکيت

است که فاصله زیاد آن با  01امتیاز ایران در این شاخص 

یکی دیگر از نقاط ضعف عمده ایران را  8/43میانگین جهانی 

 آشکار می سازد.

این باره چنین می  گزارش شاخص جهانی آزادی اقتصادی در

 نویسد :
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قانون اساسی دولت را مجاز کرده است تا اموال و دارایی "

اسالم را هایی قاچاق، غیر قانونی و یا مغایر با احکام 

دادگاه اغلب بی نتیجه است و  مصادره نماید. مراجعه به

برای اطمینان از اجرای قراردادها، یافتن یک شریک یا 

وردار از حمایت سیاسی راه همکار محلی با نفوذ و برخ

قوانین اندکی  ،حمایت از مالکیت فکری ایموثرتری است. بر

موجود است، کپی برداری غیرمجاز از نرم افزارهای 

کامپیوتری بسیار رایج است و نقض طراحی های صنعتی، نشان 

 "ی رایت به گستردگی صورت می گیرد.های تجاری و کپ

 01لی در ایران را طی نمودار زیر روند تغییرات آزادی ما

تا کنون هیچ  2111سال اخیر نشان می دهد که از سال 

تغییری نداشته است که نشانگر عدم توجه و برنامه ریزی 

 مسئولین در این زمینه است.

 

 

 رهايی از فساد

 5/41برای ایران و فاصله آن با میانگین جهانی  23امتیاز 

 اقتصاد کشور داردحکایت از شیوع فساد و رانت خواری در 

گزارش شاخص جهانی آزادی اقتصادی در این باره چنین می 

 نویسد :

وجود فساد، فراگیر به نظر می رسد. ایران در گزارش شاخص "

در  2118جهانی فساد موسسه شفافیت بین المللی در سال 

را به خود اختصاص داده است که  040کشور رتبه  079میان 
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ه است. قانون برای فساد اداری بدتر شد 2117نسبت به سال 

جرائم قضایی تعیین کرده است، اما این قوانین به طور 

موثر اجرا نمی شود و فساد اداری در هر سه قوه یافت می 

 3/2شود. اختالس شایع است و سازمان بازرسی برای نظارت بر 

میلیون کارمند تمام وقت کشوری و پیمانکاران پرشمار 

صاد ایران را تحت کنترل دارند، دولتی که بخش اعظم اقت

 "بازرس دارد. 0111کمتر از 

نمودار زیر روند تغییرات شاخص رهایی از فساد در ایران 

 21سال اخیر نشان می دهد که علیرغم رشد جهشی  01را طی 

، پایداری نداشته و با طی روند نزولی 2115واحدی در سال 

 رسیده است. 23به امتیاز  2101در سال 

 

 

 ی نيروی کارآزاد

سرانجام امتیاز آزادی نیروی کار در ایران با امتیاز 

فاصله چندان زیادی ندارد و  0/62با مانگین جهانی  0/55

 وضعیت کشور در این زمینه نسبتا بهتر است. 

گزارش شاخص جهانی آزادی اقتصادی در این باره چنین می 

 نویسد :

 غیر از حقوقبه  مقررات کار محدود کننده است. هزینه های"

استخدام یک نیروی کار باالست و اخراج یک نیروی کار  برای

مستلزم تایید شوراهای اسالمی یا هیات تعزیر نیروی کار 

 "است.
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نمودار زیر روند تغییرات شاخص آزادی نیروی کار در ایران 

سال اخیر نشان می دهد که اطالعات آن از سال  01را طی 

 21با یک افت حدود  2116به بعد ارائه شده و در سال  2115

رسیده است و پس از آن در همان حدود  53به  76واحدی از 

 باقی مانده است. 

 

 

ت كه تمامي این شاخصهاي با بررسي بیشتر مي توان گف

ضعف در دهگانه بر فضاي كسب و كار تاثیر كلیدي دارند و 

  هر یك از آنها به تخریب فضاي كسب و كار كشور مي انجامد.
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 فصل چهارم

ايران، اسپانيا  مقايسه تطبيقی آزادی اقتصادی در سه کشور

 و كره جنوبي

 

در این فصل میان اطالعات مربوط به شاخص آزادی اقتصادی و 

گانه مربوط به ایران، با دو کشور دیگر  01آزادی های 

مقایسه تطبیقی انجام می دهیم. دو کشور منتخب برای 

مقایسه تطبیقی عبارتند از اسپانیا و کره جنوبی. دلیل 

انتخاب این دو کشور این است که اوال  اسپانیا با رتبه 

جزء کشورهای توسعه یافته و پیشرو محسوب می  36هانی ج

از کشورهای  30شود. ثانیا  کره جنوبی نیز با رتبه جهانی 

پیشرو آسیای جنوب شرقی است که توانسته در مدت کوتاهی در 

مسیر توسعه گامهای بلندی بردارد. همچنین نزدیک بودن 

 رتبه این دو کشور به هم مقایسه را ساده تر می سازد.

قطعا نتایج حاصل از این مقایسه نقاط ضعف و قوت ایران را 

برای ایجاد محیط انگیزشی کسب و کار بیشتر آشکار می 

 سازد.

جدول زیر رتبه جهانی، امتیاز شاخص آزادی اقتصادی و 

آزادی های دهگانه را برای سه کشور ایران، اسپانیا و کره 

 نشان می دهد. 2101در سال  جنوبی

رتب 
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 55.1 23 10 10 - 54.7 79.6 81.1 50.2 69.9 43.4 168 ايران

اسپان

 يا
36 69.6 75.8 87.5 58.1 54.8 77.7 80 80 70 65 47.3 
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 جنوبی
31 69.9 91.9 70.8 71.1 74.9 77.4 70 70 70 56 47.1 

 

همچنین نمودار زیر مقایسه میان وضعیت شاخصهای گوناگون 

 را تسهیل می کند. 2101در سال  در سه کشور



 

 

چنانچه مالحظه می شود، بیشترین ضعف ایران نسبت به این دو 

کشور مربوط به چهار شاخص آزادی سرمایه گذاری، آزادی 

 مالی، حقوق مالکیت و رهایی از فساد می باشد. 

در ابتدا به بررسی وضعیت اسپانیا از نظر این چهار شاخص 

 می پردازیم.

ذاری داخلی در کل در اسپانیا اعمال قانون برای سرمایه گ

و خارجی یکسان است. در بیشتر بخش ها سرمایه گذاری خارجی 

درصد سهام مجاز است. دستورالعملهای بوروکراتیک  011تا 

کاهش یافته و تشریفات زائد حذف شده اند. هیچ محدودیت یا 

کنترلی روی مبادالت حسابهای خارجی، انتقال سرمایه، یا 

 د. بازگشت سود به داخل کشور وجود ندار

بخش مالی اسپانیا به خوبی توسعه یافته و ابزارهای مالی 

گسترده ای را در اختیار کارآفرینان قرار می دهد. سیستم 

تنظیمی شفاف و با عرف بین المللی سازگار است. تمامی 

بانک های تجاری متعلق به بخش خصوصی بوده و تخصیص سرمایه 

فعالیتها  بر اساس بازار انجام می شود. دولت برای برخی

تسهیالت یارانه ای ارائه می دهد. بخش مالی غیربانکی کوچک 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

آزادی 

اقتصادی

آزادی 

کسب و 

کار

آزادی 

تجارت

آزادی 

مالیاتی

مخارج 

دولت

آزادی آزادی پولی

سرمایه 

گذاری 

حقوق آزادی مالی

مالکیت

رهایی از 

فساد

آزادی 

نیروی کار

ایران

اسپانیا

کره جنوبی



است. بازارهای سرمایه توسعه یافته اند و به روی سرمایه 

 گذاران خارجی باز هستند. 

دستگاه قضایی اسپانیا عمال مستقل است، اما موانع 

بوروکراتیک در آن قابل مالحظه است. قراردادها از ضمانت 

ار هستند، اگرچه اجرای آنها به آهستگی صورت باالیی برخورد

می گیرد. قوانین ثبت اختراع، کپی رایت، و نام های تجاری 

 در حد اتحادیه اروپا یا باالتر از آن هستند. 

فساد در اسپانیا در حداقل قرار دارد. اسپانیا در شاخص 

CPI  063از میان  2118موسسه شفافیت بین المللی در سال 

را به خود اختصاص داد که قابل توجه است.  28کشور رتبه 

دریافت و دادن رشوه جرم است و رشوه برای شرکتها یا 

 افراد از طریق مالیات قابل کسر نیست.

وضعیت کشور کره جنوبی نیز در مورد این چهار شاخص بدین 

 شرح است.

فضاي سرمایه گذاري در كشور كره جنوبي به طرز فزاینده اي 

ودیت هایي براي سرمایه گذاري در رسانه، باز است، اما محد

روزنامه، ماهیگیري، تولید انرژي، حمل و نقل هوایي، برق، 

و برخي قسمتهاي دیگر وجود بخش هاي معني از كشاورزي 

دارد. براي سرمایه گذاري در بخشهاي محدود شده باید از 

و مبهم، قوانین  مقررات سختوزارت مربوطه مجوز اخذ گردد. 

و تاثیر اقتصادي گروه هاي بزرگ كار انعطاف ناپذیر، 

افراد ساكن و غیر ساكن سرمایه گذاري را مشكل مي سازد. 

در كره مي توانند حساب ارزي خارجي داشته باشند. 

پرداختها، انتقالها و بازگشت سود تحت الزامات گزارش دهي 

افراد و ستند. یا محدودیتهاي حجمي براي دوره هاي معیني ه

شركتهاي خارجي در خرید و استفاده از زمین با همتایان 

 كره اي خود یكسان هستند.

بخش مالي نوین كره جنوبي بیشتر باز و رقابتي شده كه 

زمینه الزم براي اصالحات مثبت در سایر بخش ها را نیز 

اصالحات بر افزایش شفافیت و كارایي فراهم آورده است. 

دولت در سرمایه گذاري  91اواخر دهه  تمركز دارند. از

موسسات مجدد در بانكها و موسسات مالي موفق بوده است. 

ضعیف تعطیل یا ادغام شده اند و وامهاي ناكارآمد تا حد 

قابل توجهي كاهش یافته اند. اگرچه مالكیت خارجي بانكهاي 

تجاري ممنوع است، اما بانكهاي خارجي در آنها مالك 



د. دولت سهام خود در بانكهاي خصوصي را اكثریت سهام هستن

كرده است.  برخي موقعیتهاي مالكیت را حفظاما  ،واگذار

قانون تجمیع بازارهاي سرمایه كامل و توسعه یافته هستند. 

مقررات مالي را حذف  311مقررات بانكي كه حدود یك سوم از 

 به اجرا درآمد. 2119نمود از ابتداي سال 

شده است و مصادره اموال بسیار مالكیت خصوصي تضمین 

نامحتمل است، اما سیستم قضایي تا حدودي ناكارآمد و كند 

، محافظت از حقوق مالكیت فكري ارتقا یابد الزم است است.

 چراكه موارد نقض كپي رایت قابل توجه است.

موسسه  CPIخص اشوجود فساد در كره جنوبي محسوس است. 

كشور، براي  079میان  از 2118در سال  شفافیت بین المللي

فساد از طریق قانون گذاري غیر شفاف، است.  41كره جنوبي 

ساختارهاي اجتماعي، سیاسي و كسب و كار و نظارت ناكافي 

 بر نهادها ایجاد مي شود.

  



 فصل پنجم

 جمع بندی و توصيه های سياستی

 

شاخص ها نشان مي دهند كه نگران كننده ترین ضعف ایران از 

نظر آزادي اقتصادي، به آزادي سرمایه گذاري مربوط مي 

شود. روند نزولي این شاخص و رسیدن آن به صفر در سال 

پس از سرمایه گذاري سه شاخص شاهدي بر این مدعاست.  2101

ایي ازاولویتهآزادي مالي، حقوق مالكیت و رهایي از فساد 

 هستند كه باید در سیاستگذاري ها به آنها توجه شود. 

اخصها هر یك بر دیگري اثر دارند البته واضح است كه این ش

و این نكته مهمي را به سیاستگذاران گوشزد مي كند. با 

عموما مشاهده مي شود كه نگاهي بر وضعیت سایر كشورها 

گني وضعیت شاخصهاي آزادي هاي دهگانه از یك تعادل و هم

برخوردار هستند. در حالت عادي معموال مشاهده نمي شود كه 

یك كشور در چند شاخص امتیاز بسیار باالیي را بگیرد و در 

وجود موارد چند شاخص دیگر امتیاز بسیار پایین كسب كند. 

استثنا هم دالیل مربوط به خود را دارد. مثال در بخش توضیح 

ح داده شد كه متدولوژي تعیین شاخص مخارج دولت توضی

كارایي دولت امتیاز باال در این شاخص لزوما به معناي 

نیست و ممكن است بسیاري از دولتهاي ناكارآمد هم 

امتیازات باالیي را كسب كنند كه اثر آن در دیگر شاخص ها 

 خنثي خواهد شد. 

روشن مي سازد كه براي دست یافتن به آزادي این نكته 

اقتصادي به عنوان زمینه رشد و شكوفایي اقتصاد و كسب و 

كار و حركت به سمت توسعه، توجه و تمركز بر یك یا چند 

شاخص ها انتخاب مناسبي نیست. آیا شاخص و غفلت از دیگر 

مي توان تصور كرد كه در كشوري آزادي سرمایه گذاري در حد 

شد، اما رهایي از فساد و حقوق مالكیت در حد پایین باال با

باشند؟ بنابراین براي رسیدن به آزادي اقتصادي باید 

همزمان تمام ابعاد آن در سیاستگذاري ها مورد توجه قرار 

قاط ضعف و قوت خود گیرد و صد البته هر كشور به تناسب ن

 منابع را در بخش هاي مختلف توزیع نماید. 

ر ما چه از نظر منابع طبیعي و چه از نظر از آنجا كه كشو

استعدادهاي انساني بسیار غني است و فرصتهاي بیشماري 

براي كار و فعالیت و تولید در آن وجود دارد، در صورت 



افزایش آزادي اقتصادي )البته قبال هم اشاره شد كه آزادي 

اقتصادي به معناي هرج و مرج و لجام گسیختگي نیست( 

واني از سراسر دنیا به كشور وارد خواهد سرمایه هاي فرا

 شد و زمینه حركت در مسیر توسعه را فراهم خواهد ساخت. 

آزاد سازي و مقررات زدایي، شفاف سازي مقررات و 

دستورالعملها، مبارزه فراگیر با فساد، فراهم سازي زمینه 

به تمامي عرصه ها از جمله تفكر و برنامه ورود بخش خصوصي 

نان واقعي و ساختن زمینه شناسایي كارآفریریزي، فراهم 

و تقویت و افزایش كارایي  آنها تامین مالي پروژه هاي

تحقق آنها مي تواند از دیگري مواردي است كه  سیستم قضایي

به افزایش آزادي اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار در 

 كشور كمك فراواني نماید.
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