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 چكيده 
با توجه به   .سازدرا فراهم می  رفاه جامعهموجبات ارتقاء سطح مثبت بر رشد اقتصادی، ذاری با اثرگ در کشورها اقتصادی  آزادیوجود 

، نظام حقوقی  دولتاندازه  مهم    حوزهایران در پنج    اقتصادی جهان و   آزادیاین گزارش به بررسی وضعیت شاخص  اهمیت این مقوله،  

دو نهاد  ،  هرساله  .ه استپرداخت   وکار رات، نیروی کار و کسباعتباالملل و مقررات  تجارت بین  آزادیو حقوق مالکیت، پول باثبات،  

با توجه به استقبال محققین   که  ند ینمایماقتصادی    آزادی  هایشاخصاقدام به تهیه و انتشار    ،زریو موسسه فر  تجیهر  ادیبنی  المللنیب

  ن ی را در ا  رانیا  تیو وضع  یجهان  یاقتصاد  یاد شاخص آز  حاضر نیز مورد استفاده قرار گرفته و  گزارش   در  ،رموسسه فریز از نتایج  

 .  گرفته استقرار  یمورد بررس  ریدهه اخ یشاخص ط

 

 : اقتصادی  آزادی وضعیت ایران در شاخص    خالصه

 رانیدرصد برخوردار بوده است، ا 18/0از رشد متوسط ساالنه  ریدهه اخ  یط ی جهان یاقتصاد  یکه شاخص آزاد  یدر حال •

(  2010)سال    141شاخص از   نیدر ا  رانیدرصد را تجربه کرده است که کاهش رتبه ا  -8/1  کاهشی دوره مذکور نرخ  یط

  نگوال، چهار کشور آاز  تنها    کشور جهان  162میان  ؛ بر این اساس، ایران در  ( را بدنبال داشته است2018)سال    158به  

  .وضعیت بهتری داشته استسودان و ونزوئال  ،یبیل

  چاالکی دولت   مرتبط با معیارهای  که    دهد یم ایران نشان  آزادی اقتصادی  شاخص    دهنده مختلف تشکیل  یهاحوزهبررسی   •

کرد دولت  تنزل  زمان،  گذر  عبارتی طی  به  و  است.    تربزرگه  )بخش    شیافزاشده  کل مصارف  از  دولت  سهم مصارف 

تناقضیخصوص وجود  نبودن،  بروز  آن،   بر  عالوه  است.  شده  دولت  اندازه  شدن  بزرگ  موجب  دولت(  عدم  +  و  تعدد   ،

 تیفیدولت عمال کاهش ک  شتریب  یگریتصد  یدر راستا  نیقوان  م یو تنظ  یبخش خصوص  یهاتیبا فعال  نیقوان  ییهمراستا

  ی هاتیو اثر نامطلوب آن بر توسعه فعال  یاقتصاد  یداشته است که تبلور آن را در کاهش آزاد  بالمقررات کشور را بدن

 . دید توانی( می)خصولت یرخصوصیغ   یهاو ظهور بنگاه یبخش خصوص

 نیاسعار و همچن  ری ادر مقابل س  ی پول مل  اد ی است که نوسانات ز  یاقتصاد  یمهم و موثر بر آزاد  یهاپول از شاخص  یباثبات  •

 شده است. ثیح نیاز ا رانیا تیدر کشور سبب نزول وضع ریدهه اخ ی( طیشی)تورم پرنوسان و افزا یمتیعدم ثبات ق

  ی بهبود نسب  رغمیعل  ،یاقتصاد  یشاخص آزاد  تیبا اهم  یهااز مولفه  گر ید  یکیبه عنوان    المللن یتجارت ب  یدر حوزه آزاد •

و  یارتعرفه ی)شامل موانع غ  یمی تنظ یوجود موانع تجار لیبدل ،یتجارت مرز نهیدر زم  رانیشاخص سهولت کسب و کار ا

در   هیوانتقال سرما  نقل  طیو عدم وجود شرا  یارز در بازار آزاد و رسم  متیانطباق صادرات و واردات(، اختالف ق  نهیهز

  اه یو قرار گرفتن کشور در فهرست س  یاقتصاد  ی هامی تحر  دی از تشد  یناش   ی هاتیو از همه مهمتر محدود  یالمللنیسطح ب

FATF.از  بهتر    اریبسدر این حوزه    هیدو کشور امارات و ترکاین در حالی است که وضعیت    ، سبب تنزل کشور شده است

 . است ایران
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 : ایران  اقتصادی آزادیدر جهت بهبود شاخص    هاتوصیهو  پیشنهادها  

 

سهم باال و رو به رشد دولت از کل مصارف کشور، :  برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت  مؤثرضرورت انجام اقدامات   •

ولی  ی انبساطی پ هااستیسباعث کوچک شدن مداوم سهم بخش خصوصی در تولید ملی شده است. بزرگ شدن دولت،  

قیمتی و ارزی، ایجاد بازار سیاه    نوساناتی بر واردات( و در نتیجه نرخ تورم باال و  اتعرفهو غیر   ایتعرفه)شامل موانع  و مالی  

را در پی داشته است. همین امر، عدم اطمینان   (هاستآندولت سهامدار    عمدتا  که  )ارز و حمایت از یک دسته از صنایع  

ضمن این اتفاق، بر تجارت   درفعالیت اقتصادی شده است.  هها از صحنموجب خروج آن  و بخش خصوصی را افزایش داده

 گذاشته است.برجای سوء  یی کشور نیز اثرخارج

سبب    وکارکسببد سهولت    تیوضع:  ها در جهت بهبود فضای کسب کارو تقویت زیرساخت  ی بوروکراسکاهش   •

. با تالش در جهت  شودیم  تولید داخلی همچنین کاهش  ی و  تجار  ی و شرکا  رانیا  نیتجارت دوجانبه ب  یهانهیهز  شیافزا

 تولید و تجارت   نامشهودی مشهود و  هانه یهز  توانیم  ،ی تجارت مرز  امر تولید و  در  ها رساخت یز  تیو تقو  یکاهش بوروکراس

 کاهش داد.  را اتالف زمان نظیر

نیز قدیمی و منطبق  یر است و بخشی از آنقوانین کشور مدام در حال تغی :هاگذاریضرورت ایجاد ثبات در سیاست •

ورود خروج سرمایه نداشته   آزادیبا مسائل روز جهانی نیست. این امر موجب شده تا کشور همچون سایر کشورهای جهان،  

ی قوانین،  درپ یپ ی بودن و تغییرات میقد،  عخارجی منتفع شود. در ضمن همین تنو یگذار هیسرماباشد و نتواند از منافع 

جلوگیری   ، شامل فعالیت در زمینه تجارت خارجی،وکارکسباطمینان فعالین بخش خصوصی شده و از هر نوع    عدم موجب  

 . آورده استبه عمل 

که   میاز تحر  یناش  یهاتیمحدود  :الزمه بهبود آزادی اقتصادی  FATFها و خروج از فهرست سیاه  تحریم  رفع •

  ی اقتصاد   نیفعال  یبرا  ی دیشد  یهاتی، محدودFATF  اه یرست سقرار گرفتن در فه  نیشده است و همچن  د یتشد  را یاخ

ارز،   وانتقال نقلبر تجارت خارجی نظیر ورود و خروج سرمایه،    مؤثرعوامل    نهیزم  دربرای اینکه کشور  کرده است.    جادیا

و   قیمتی  نوسانات شدید  بازار سیاه، حذف  با  رسمی  بازار  در  ارز  قیمت  تفاوت  موافقتکاهش  و  تجار  ی اهنامهانعقاد  ی 

  FATFاقتصادی حذف و ایران از فهرست سیاه    هایتحریمهمچنین ظهور بخش خصوصی موفق باشد، الزم است که  

،  المللنیتجارت ب  آزادی  حوزهدر    خصوصبهاقتصادی کشور،    آزادی، یکی از علل مهم بد بودن شاخص  واقعبهخارج شود.  

 است. FATF اهیسدر فهرست  کشور و قرار گرفتن  یهای اقتصادتحریم
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 مقدمه
  کهامال انتخهاب شهههخصهههی، مبهادلهه داوطلبهانهه، بهازارههای آزاد و حقوق مهالکیهت    عنییاقتصهههادی    آزادی  ،یورکلطبهه

و   یکاال و خدمات  چه  گیرد کهتصهمیم ب قادرند   افراد  ،اقتصهادی وجود داشهته باشهد   آزادی. وقتی  و قانونیمشهخص  

کهه خود تصهههمیم بگیرنهد تها اینکهه   دههد میه  بهه افراد اجهازه دادآزاد اقتصهههادی  ،  گریدعبهارتبهه. کننهد چگونهه تولیهد  

 را وادار به کاری کنند. هاآن ،خشونت اعمالسیاسی یا  فرآیندهای

درآمد و مصهرف    افزایش  واسهطهبهتمامی افراد  اقتصهادی این اسهت که بیشهترین رفاه را برای    آزادیبارزترین فایده  

تجربه  نیز  را   یترعیسهررشهد   ،اند داشهتهیشهتری  اقتصهادی ب  آزادیکشهورهایی که    ،تاریخ  . به گواهکند یمحاصهل 

 داشهته و یا اینکه در برخی از ادوار،  یترآهسهتهرشهد   اند داشهتهاقتصهادی کمتری    آزادیو کشهورهایی که    اند کرده

بیشهتر اقتصهادی همواره از سهوی   آزادیی اسهاسهی در جهت هاگاماسهت که برداشهتن   رونیازا  .اند نکردهاصهال  رشهد  

 .شده است هیتوصاقتصادی به زمامداران کشورها اندیشمندان 

 هسهتند که  آزادی هایشهاخصدر زمینه تهیه و انتشهار المللی  نهاد معروف بین  دو  2و موسهسهه فریزر 1بنیاد هریتج

 روازاینو    شهودمیاسهتفاده  منتشهره از سهوی موسهسهه فریز، بیشهتر از سهوی محققین اقتصهادی    هایشهاخصاز میان،  

این گزارش به   این مقوله،  باالیبا توجه به اهمیت . خواهد شهد اسهتفاده    فریزر  موسهسهه ز شهاخصدر این گزارش، ا

تا از   پردازدیم  المللبینتجارت   یهامؤلفهبا تمرکز بر    ایران  اقتصهادی جهان و  آزادیشهاخص  وضهعیتبررسهی  

 وضعیت کشور در این شاخص را نمایان کرد. این طریق بتوان

 

 آن  اجزای سازندهو اقتصادی  آزادی تعریف 
توان از اما می؛  مختلف فلسهفه و عقاید اقتصهادی وجود ندارد  متوندر    اقتصهادی  آزادیاز   تعریف جامع و یکسهانی

اقتصهادی مبتنی بر مفهوم    آزادیتعاریف مختلفی که در رابطه با این واژه وجود دارد، تعریف مشهترکی ارائه کرد.  

رند تصهمیم بگیرند که چگونه از دلذا قا  ، افراد حق انتخاب دارند،مالکیت شهخصهی اسهت. بر اسهاس مالکیت شهخصهی

افراد هیچ حقی نسههبت به    ود اسههتفاده کنند. از طرف دیگر،خود برای شههکل دادن به زندگی خ اسههتعدادوقت و  

ران از دیگران بگیرنهد یها از دیگ   را  حق نهدارنهد چیزههایی  ههاآنبنهابراین،  ؛  وقهت، اسهههتعهدادهها و منهابع دیگران نهدارنهد 

 تهیه کنند. هاآنبرای  را بخواهند چیزهایی

 
1 The Heritage Foundation 
2 Fraser Institute 
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و قانونی    روشهناقتصهادی، انتخاب شهخصهی، مبادله داوطلبانه، بازارهای آزاد و حقوق مالکیت   آزادیسهن  بنای  

آزادند که مجاز به انتخاب کردن برای خود باشهند و به انجام معامالت داوطلبانه    اسهت. افراد وقتی از نظر اقتصهادی

تصهادی وجود داشهته باشهد، افراد  اق  آزادیبه شهرطی که به شهخص یا مال دیگران آسهیب نرسهاند. وقتی    بپردازند،

اقتصههادی اجازه   از نظر  ، افراد آزادگریدعبارتبهچگونه تولید شههوند.   ی وکاال و خدمات چه  که  د نگیرمیتصههمیم  

اسهتفاده از  ،سهیاسهی  یندهایآر اسهاس فرتوسهط دیگران ب  هاگزینهتصهمیم بگیرند تا اینکه یکسهری از   که خود  رند دا

 1تحمیل شود. هاآنبه  برداریکالهیا  و خشونت، سرقت

و موسههسههه فریزر. از   اقتصههادی جهانی وجود داردب بنیاد هریتج  آزادی  گیریاندازهبرای    المللیبیندو نهاد معروف  

ار اقتصهادی مورد ارجاع قربیشهتر از سهوی محققین    ،موسهسهه فریز منتشهره از سهوی هایشهاخصمیان این دو،  

 شهاخصهی  2اقتصهادی جهانی  آزادی. شهاخص شهودمیاین موسهسهه اسهتفاده    شهاخصو لذا در این گزارش، از    گیردمی

اقتصهادی طراحی شهده اسهت.   آزادیکشهورها با   هایسهیاسهتمیزان سهازگاری نهادها و    گیریاندازهبرای    اسهت که

کارهای از برخی    و ، یک کشهور باید برخی کارها را انجام دهد جهانیاقتصهادی    آزادی برای دسهتیابی به رتبه باالی

اقتصهادی را   آزادی  درواقع  ،کنند میوقتی زیرسهاختی را برای تبادل داوطلبانه فراهم    هادولتدیگر خودداری کند.  

.  کنند می  فظتمحا،  متجاوزافراد    برداریکالهخشهههونت، زورگویی و    در برابر  هاآنافراد و دارایی    و  کنند میتقویت  

در   هاآنو دارایی    افرادبرخوردار است. نهادهای حقوقی کشور باید از    ایویژهحقوقی از اهمیت    نظامدر این راستا، 

 اجرا کند. دارانهجانب غیر صورتبهبرابر اقدامات متجاوزانه دیگران محافظت و قراردادها را 

انتخهاب   نظیر ایجهاد محهدودیهت در  نین بهایهد از اقهدامهاتیمچه  ههادولهتبهایهد فراهم شهههود.   در جهامعهه نیز بهاثبهاتپول 

ورود بهه بهازارهها خودداری کننهد. وقتی مهالیهات، ایجهاد محهدودیهت در  داوطلبهانهه و تمبهادالدخهالهت در    ،شهههخصهههی

اقتصادی    آزادی،  شوند میدولت و مقررات جایگزین انتخاب شخصی، مبادله داوطلبانه و هماهنگی بازار   هایهزینه

 .د یابمیکاهش 

جبهار یا و از ا  دهنهد یمبه کار، سهههرمایه و کاالها اجازه حرکت آزادانه را    هادولتدر جوامع آزاد از نظر اقتصهههادی،  

اقتصهههادی    آزادیشهههاخص    .کننهد یمخودداری    آزادیفراتر از حهد الزم برای محهافظهت و حف     آزادیمحهدودیهت  

بازارها   از سهویشهخصهی هماهن  شهده   هایانتخابمعیاری برای میزان تخصهیص منابع کمیاب    توانمیرا   جهانی

 هایسهیاسهتمطابقت نهادها و اندازه .  شهودمیسهیاسهی هدایت   فرایند که توسهط   یمتمرکز  ریزیبرنامهدانسهت تا 

از   کشههوری را در نظر بگیرید که دولت در آن .محدود اسههت  ،دولت  مورد انتظار از یک  یهاآرمانیک کشههور با 

دفهاع   نظیر ؛دههد میرا ترتیهب   «3کهاالههای عمومی»مجموعهه محهدودی از  تهیهه   و نهد کمیحقوق مهالکیهت محهافظهت 

 
1ّ Fraser Institutes: Economic Freedom Basics & The Heritage Foundation, 2020  
2 Economic Freedom of the World (EFW) 

3 Public Goods 
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. اسهت فراتر از این وظایف اصهلی ،ظار اسهتتکه از یک دولت مورد ان  هاییآرمان اما؛  باثباتملی و دسهترسهی به پول  

نههادهها و   مقهایسهههه و مطهابقهت ،یهک کشهههور اقتصهههاد جههانی مرتبط بها  آزادیشهههاخص   بنهدیرتبهه،  تها حهد زیهادی

 .شوند حاصل می یاقتصاد های نظریتحلیلکه از است  یدئالیاهای با ساختارکشور  آن هایسیاست

مثبت اجتماعی و  با انواع اهداف  یداریمعنرابطه مثبت و    و  شودمیاقتصادی موجب رونق اقتصادی بیشتر    آزادی

تمیزتر، ثروت سهرانه  سهتیزط یمح،  ترسهالموامع  یی نظیر جهاآرمانبا   شهدتبه  این مقوله، همچنیندارد.    اقتصهادی

 بیشتر، توسعه انسانی، دموکراسی و رفع فقر در ارتباط است.

 بشودمی گیریاندازه 1حوزهدر پنج موسسه فریزر  اقتصادی آزادیشاخص 

 دولتاندازه  -1

 حقوقی و حقوق مالکیت نظام  -2

 باثباتپول   -3

 و المللبینتجارت  آزادی   -4

 .وکارکسب، نیروی کار و اتبارعتا مقررات   -5

 

تشههکیل   3مؤلفهاز چندین زیر  نیز   2هامؤلفه. این وجود دارد  دیگر  مؤلفه  24،  تخصههصههی  هایزمینه درون این  در

تا   0از   ی( مقیاسهمؤلفه  ریزهر   ومؤلفه )هر  .  مجزا اسهت  مؤلفه  42شهامل   اقتصهادی،  آزادی در کل، شهاخص. اند شهده

 به دسهتبرای    هامؤلفهزیر  بندیرتبهمتوسهط  ، د نشهته باشهوجود دا  هامؤلفهزیر    هکمیهنگا .گیردمیبه خود  را    10

هر کشهور  رتبه  حوزهپنج گیری از  متوسهط  با  .رودمیاقتصهادی به کار    آزادیشهاخص  اصهلی    یهامؤلفهآوردن امتیاز  

 .شودمیمشخص 

 

  اندازه دولت

سهازنده   مؤلفه، پنج رفتههمیرو. اقتصهادی متمرکز اسهت  آزادیمخارج دولت و نرخ مالیات بر    تأثیربر چگونگی 

سهیاسهی  یریگمیتصهمبودجه دولت و    یجابهیک کشهور بر انتخاب شهخصهی و بازارها   اتکای درجه  ،حوزهاین 

دولت و مالکیت دارایی   یگذارهیسهرماو    دولت، نرخ مالیات  یهانهیهزاز    یترنییپاکشهورهایی که سهطح . اسهت

 .کنند یمیاز را در این زمینه کسب االترین امترا دارند، بی دولت

 

 
1 Areas 

2 Components 
3 Sub-components 
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  حقوقی و حقوق مالکیتنظام 

حمایت از اشهههخاص و اموال  اقتصهههادی متمرکز اسهههت.  آزادی  کننهدهنییتع  عنوانبهبر اهمیهت نظهام حقوقی  

  رندهیدربرگ  اقتصههادی،  آزادیاز    حوزه  این  .اقتصههادی اسههت  آزادیعنصههر اصههلی   ،هاآن  حقبه  آمدهدسههتبه

 اند عبارتاقتصادی    آزادیحقوقی سازگار با    نظامعناصر اصلی یک  .  است  در یک کشور  عملکرد دولت  ترینمهم

. قانون  مؤثرو    طرفانهبیو اجرای    طرفانهبی  ازب حاکمیت قانون، امنیت حقوق مالکیت، دادگسههتری مسههتقل و

 است.دولت  از سوی حمایتی وظایف بودن اجرای مؤثرسنجش اندازه  ی برایشاخص ،حوزهاین  مؤلفههشت 

 

  باثباتپول  

خرید نسهههبتا   قدرت باپول   -باثباتپول  د.  تمرکز داردر فرآیند مبادله   هاقیمتنسهههبی  اهمیت پول و ثبات   بر

اقتصادی    آزادیدر نتیجه    و  را تسهیل  مبادالتو    دهد یمرا کاهش    تیمعامال  یهانهیهز  -پایدار در طول زمان  

 .د ندهمیرا نشهان   باثباتمردم کشهورهای مختلف به پول  دسهترسهی   ،حوزهاین   مؤلفهر چها.  کند میرا تقویت  

کند که منجر   تأسهی را   نهادهاییرا دنبال و   هاییسهیاسهتیک کشهور باید   ،حوزهاین برای کسهب رتبه باال در  

اجتناب  ،گزیناسههتفاده از ارزهای جایامکان    محدودکننده  ( شههود و از مقرراتیکنواختبه نرخ تورم پایین )و  

 .نماید 

 

 المللنیبتجارت در سطح  آزادی

  آزادیمهم   جزء  ،تجارت با مردم سههایر کشههورها  آزادیدر دنیای کنونی،  . فرامرزی متمرکز اسههت  بر معامالت  

داوطلبانه با   معامالتدر  را    مردمانکه توانایی    کنند یمرا اعمال   ییهاتیمحدود  هادولتوقتی  . اقتصهادی اسهت

  یر یگاندازهکه برای    حوزه  این اجزای.  ابد ییماقتصههادی کاهش    آزادی،  دهد یمر کشههورها کاهش  مردم سههای

 تجاری است، شامل این موارد استب یهاتیمحدوداز  یاگستردهطیف 

o هاتعرفه 

o  تجارت(کل از  یدرصد  صورتبه)تجارت  ازمالیات اخذ ناشی از  یهادرآمد سهم 

o متوسط نرخ تعرفه 

o  1نرخ تعرفه اریعمخطای 

o هاهیسهم 

 
ی مرکزی در خصوص الگوها و نحوه تولید و مصرف  زیربرنامه  در مقایسه با تعرفه یکنواخت، تغییرات گسترده در نرخ تعرفه نشانگر تالش بیشتر برای  1

 .ردیگ یمبنابراین، به کشورهایی که تنوع بیشتری در نرخ تعرفه خود دارند، رتبه کمتری تعلق  ؛اقتصاد است
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o برای سننجش این مورد  از بررسنی موانع قانونی تجارت اسنتهاده اداری پنهان  یهاتیمحدود :

 . شودمی

o  تجارت یاتعرفه ریغموانع 

o 1صادرات و وارداتمدارک  انطباقبررسی و  یهانهیهز 

o  بنازار   یمواز  بنازار  و  یرسننم  در بنازار  نرخ ارز  نیدرصنند اختالب ب: این مورد   ترل نرخ ارزکن(

 ( است. اه یس

o  حرکت سرمایهکنترل 

o مالی آزادی 

o سرمایه کنترل 

o 2در کشور هایخارجحضور  آزادی 

پایین، ترخیص آسههان و اداره کارآمد   یهاتعرفهباال در این زمینه، یک کشههور باید   یبند رتبهبرای دسههتیابی به  

 .فیزیکی و انسانی داشته باشد  یهاهیسرمابر حرکت اندک ترل و کن انهآزاد لیتبد قابل، ارز اتگمرک

 

 مقررات

معهامالت داوطلبهانهه   آزادیو در    چگونهه مقرراتی کهه ورود بهه بهازارهها را محهدود  پردازد کههع میوبهه این موضههه

نده  محدودکن  قانونیبر موانع    ،حوزهاین اجزای  .  شودمیاقتصهادی    آزادی  موجب کاهش  ،کند میاختالل ایجاد  

 تمرکز دارد.، کار و کاال اتدر بازار اعتبار معامالت آزادی

 مپنج  حوزه  مؤلفه  این سهه نام.  دهد میرا گزارش   مپنج  حوزه از  مؤلفهسهه    عالوهبه  حوزهبنیاد فریزر، این پنج 

  از . این بنیاد پوکارکسهبمقررات    -5Cمقررات بازار کار   -5Bمقررات بازار اعتبارات   -5Aاسهتب   قرار دینب

ب چارک اول، چارک کند میکشورها، کشورها را در چهار چارک گزارش    تکتکاقتصادی برای    آزادیمحاسبه  

 دوم، چارک سوم و چارک چهارم.

 

 

 
1 Compliance Costs of Importing and Exporting 

  یفوت  20  نریکانت   کیواردات    یبرا  از یموردن  یها هیرو(  یپول  ری)غهزینه زمانی  مورد    در  یانبانک جه  مرزی«انجام تجارت  »   یهاداده  بر اساس  رمجموعهیز  نیا 

 یکمتر   ازیاست، امت   ازیصادرات ن   ایواردات    یبرا  ی شتریب   زمانمدت  هاآندر    که  یی. به کشورهاباشدیم  است  ینظام  ایخشک که فاقد اقالم خطرناک    یکاال

 . شودیمداده 
2Freedom of foreigners to visit 
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 اقتصادی جهانی  آزادی وضعيت  

از نظر   2018کشهور در سهال   162را در بین   رتبهکشهورهای واقع در چارک اول، کشهورهایی هسهتند که باالترین  

که ترکیبی از کشههورهای   باشههد میکشههور    39. تعداد این کشههورها،  اند آوردهاقتصههادی به دسههت    یآزادشههاخص 

 هستند. یافتهتوسعهاین کشورها،  شتریبهستند؛ گرچه  افتهیتوسعهو  توسعهدرحال

اسهت. در شهکل زیر،    94/8تا    62/7، بین  2018اقتصهادی این کشهورها در سهال    آزادیمقیاس محاسهباتی شهاخص  

کشهور   10اقتصهادی این    آزادیکه مقیاس    شهودمیاسهت. مالحظه    آمدهاقتصهادی    آزادیر نخسهت از نظر  کشهو  10

یک و   یهارتبهکه به ترتیب در   پورسهنگاو    کن هن دو کشهور    کشهور،  10 نیا اسهت. در بین  94/8تا   13/8بین  

ک کشههور  یاسههت نیز    هفت واقع  رتبههسههتند. کشههور موری  که در    توسههعهدرحالدو قرار دارند، کشههورهای  

و کشهور گرجسهتان که رتبه هشهت را به خود اختصهاص داده نیز یک کشهور در حال گذار اسهت. بقیه    توسهعهدرحال

 هستند. یافتهتوسعهکشورها، کشورهای 

 

 2018اقتصادی در سال    آزادی   از نظر کشور نخست  10:  1شکل  

 

                          Source: Fraser Institute, 2020 
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را در   21/6تا    34/3اقتصههادی این کشههورها طیف    آزادیاسههت که شههاخص   کشههور  39چارک چهارم، شههامل  

کشههور   10هسههتند. در شههکل زیر،    توسههعهدرحال  چارک، کشههورهای  این. تمامی کشههورهای واقع در  ردیگیبرم

ر ایران در این که کشهو  شهودمی. مالحظه  اسهت شهده  آورده  2018 سهالاقتصهادی در    آزادیانتهایی از نظر شهاخص  

 واقع است. 158کشور در رتبه  162در بین  8/4اقتصادی  آزادیسال، با شاخص 

 
 

 2018در سال    ی اقتصاد  آزادی انتهاییکشور    10:  2شکل  

 
                                     Source: Fraser Institute, 2020 

 

با درآمد سهرانه را برای کشهورهای   2018تا    2000دوره    طی  آزادیشهاخص اقتصهادی  میانگین زیر، ارتباط    نمودار

که   کنند یمبیان  مطالعات علمی تمامی   بدون اسهتثنا  تقریبا .  دهد می، نشهان اند شهده  تقسهیم  دنیا که به چهار گروه

و سهطح باالتری از سهرانه تولید   کنند یمی رشهد ، با سهرعت بیشهتربیشهتری دارند اقتصهادی    آزادی  که  کشهورهایی



  

 المللنی تجارت ب یآزاد یهادر آن با تمرکز بر مؤلفه  رانیا گاهیو جا یجهان یاقتصاد یآزاد یبررس

 

 
 13 ی بازرگانیهش هاوموسسه مطالعات و پژ

  اقتصهادی از طریق افزایش درآمد اقتصهادی  آزادی  تأثیربیانگر   ،زیر  نمودار  1.آورند یمناخالص داخلی را به دسهت 

 بر توسعه اقتصادی است.

 
 

 * اقتصادی  ی ادآز  شاخص  با   )دالر(2018در سال    : ارتباط بین درآمد سرانه1نمودار  

 

              Source: Fraser Institute, 2020 

 2000-18اقتصادی طی  آزادیسط شاخص ومت
 

شده است. در نتیجه، تعداد    ترکامل و اطالعات موجود    ترجامع اقتصادی جهانی،    آزادی ، شاخصهاسالبا گذشت  

ترکیب   از کشورها در طول    صاین شاخ  سازنده   اجزایو  بسیاری  تغییر شده استبرای  امر  .  زمان دچار  این 

مقادیر شاخص   با    یهادوره مقایسه مستقیم  را دشوار    یها دوره قبلی    آزادی    ، شاخصرونیازا  .کند ی م بعدی 

، اند داشته سال پایه( اطالعات کاملی برای محاسبه این شاخص  )  2000سال    در    که   کشور  123اقتصاد جهانی به  

 محدود شده است.

در    98/6به    2010در سال    6/ 88از    ،درصد   18/0جهانی با متوسط نرخ رشد ساالنه    صادیاقت  آزادیشاخص  

 . شودی مدرصد بیان  صورتبه نرخ رشد ضرب شود،  100در عدد  αاگر )  یافت ش یافزا 2018سال 

با کاهش مواجه بوده ولی در کل روند آن افزایشی    2015و    2012  هایسال در    یبررس  مورد. این روند طی دوره  (

بیان  است. نکته   اکثر    متوسط،  طوربه   این است که  کند ی مبسیار مهمی که این روند  اقتصادی در  آزادسازی 

   و تعمیق است.  در حال انجام کشورها

 
ها  آن  یپرداختند. بررس  ی،ا توسعه  ی ها بر شاخص  یراجع به اثرات شاخص اقتصاد مطالعه  402  یهاافتهی  ی( در مطالعه خود به بررس2014هال و لوسن )  1

  ی اقتصادی بر آزادمثبت    ری تأث   نظیر؛  بوده استمطلوب  ی،  اتوسعه  یهابر شاخص  یاقتصاد  یاثر آزاد   یاب یارز  ات،مطالعاین  از دوسوم    شیب   در  نشان داد که

 ی.ا توسعهی  هاشاخصسایر و  ی بهتر، شاد   یسطح زندگ ،اقتصادیرشد 
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استفاده شده است.    1ساالنه  ن گزارش، برای محاسبه نرخ رشد، از نرخ رشد مرکب ای  الزم به ذکر است که در 

  به   tرشد کرده و در سال    αاست، با متوسط نرخ رشد ساالنه    1x  برابر(  1t)در سال اول   فرض کنیم متغیری که

tx  برسد. آنگاه داریمب 

𝑥1 = 𝑥1;    𝑥2 = (1+ 𝛼)𝑥1;    𝑥3 = (1+ 𝛼)𝑥2 = (1+ 𝛼)2𝑥1; … ; 𝑥𝑡 = 𝑥1(1+ 𝛼)𝑡−1 (1)           

𝛼 = (( √
𝑥𝑡

𝑥1

𝑡−1
) − 1) 

 .شودی مدرصد بیان  صورتبه نرخ رشد ضرب شود،  100در عدد   αاگر 

 2000- 18اقتصادی جهانی طی    آزادیمتوسط شاخص   : روند2نمودار  

 

 
Source: Fraser Institute, 2020 

 

 اقتصادی  آزادی ت ایران در شاخص  يوضع
یعنی  ؛  واقع شهده اسهت  158کشهور در رتبه    162از میان    ،8/4اقتصهادی    آزادی  ، ایران با شهاخص2018در سهال 

  آزادیاز نظر بدی شهاخص  5کشهور در رتبه    162از    2018بندی کشهورها از آخر، ایران در سهال بر اسهاس رتبه

 وضعیت بدتری از ایران دارند. ونزوئالاقتصادی واقع شده است و تنها چهار کشور آنگوال، لیبی، سودان و 

  کهطوری به؛  اند بوده  صهعودینزولی و    به ترتیب  2010-18  دورهاقتصهادی طی    آزادیو رتبه ایران در    خصشها  

در    158و    8/4به    2010در سههال   141و    54/5  اقتصههادی به ترتیب از مقادیر  آزادیه ایران در  بشههاخص و رت

 اند )کردهتغییر  2018 سال

 
1 Compound Annual Growth Rate (CAGR) 
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  2010-19طی دوره    اقتصهادی  آزادیو شهاخص   رتبهر در  شهدن کشهو  تروخیم. این وضهعیت نشهان از (3 نمودار

اقتصادی مواجه بوده است،   آزادیدر شاخص   درصدی  8/1کشور با تنزل    2010-18طی دوره    کهدرحالیاست.  

 که این هم نشان از تنزل ایران در رتبه دارد. است شده ترمیوخدرصد  4/1 ،طی این دوره رتبه ایران نیز

 

 2010- 18اقتصادی طی   آزادیدر   ایران: شاخص و رتبه 3  نمودار

 

 

       Source: Fraser Institute, 2020 

 

  2010-18آن برای دوره    هایحوزهاقتصههادی ایران و تمامی    آزادیپیوسههت این گزارش، شههاخص   2در جدول  

با جزییات   یاقتصهاد  آزادی  هایمؤلفه  ریو ز  هامؤلفه  ،هاحوزهاین در    رانیا  تیدر ادامه، وضهعآورده شهده اسهت و 

 .شودمی یبررس  بیشتری

 اندازه دولت 

یعنی  ؛ تنزل کرده اسهت  87/5به    -5/0با متوسهط نرخ رشهد سهاالنه    2010در سهال    11/6اندازه دولت ایران از    حوزه

مصهارف  )کل مصهارف  که سههم مصهارف دولت از  صهورتنیبد تر شهده اسهت. طی این دوره، اندازه دولت ایران بزرگ

 .(4نموداراست )ه دبخش خصوصی + مصارف دولت( در حال افزایش بو
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 2010- 18اندازه دولت ایران طی    حوزه:  4  نمودار

 

            Source: Fraser Institute, 2020 

 باثبات پول 
در سهال   17/6به مقدار    -6/2با متوسهط نرخ رشهد    2010در سهال    6/7از مقدار    باثباتپول   زهحواز لحاظ  کشهور  

. این وضهعیت نشهان از نوسهانات زیاد پول ملی کشهور در مقابل سهایر اسهعار (5  نموداراسهت )تنزل کرده    2018

 .باشد میقیمتی در کشور نیز این معنای عدم ثبات  ،دارد. از سوی دیگر

 

 2010- 18ایران طی    باثباتپول    حوزه:  5  نمودار

 

              Source: Fraser Institute, 2020 
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 آورده شده استب حوزهاین  هایمؤلفه، لیذبرای بررسی بیشتر، در 

  2018در سهال   95/5به    2010ل در سها  48/5از    مؤلفهاین   نرخ رشند ررضنه پول کشنور:  مؤلهه •

مرتبط با عرضهه پول و  هایسهیاسهتکرده اسهت. این وضهعیت به معنای بهبود کشهور در رابطه با  رشهد 

میالدی    2018سهال   ،یموردبررسهالزم به ذکر اسهت که سهال انتهایی دوره    لذا کنترل پایه پولی اسهت.

 که رشهد پایه  دهند میایران نشهان  اما آمارهای بانک مرکزی   ؛شهمسهی اسهت  1397سهال    تقریبا یعنی  

( به خرداد سهال 2020)سهال   1399از خرداد    سهالهکیپولی و رشهد نقدینگی کشهور طی یک دوره  

 درصد رشد کرده است. 2/34و  8/13(، به ترتیب 2019) 1398

کرد. این   تنزل  2018در سهههال   84/4به    2010در سهههال   94/6  از  مؤلفهاین    انحراب معیار تورم: •

نشهانگر آن اسهت که نوسهانات نرخ تورم طی زمان بیشهتر شهده اسهت. این اتفاق موجب عدم وضهعیت  

  کنندگانمصهرفو    ، تجارگذارانهیسهرمارو به ازدیاد فعالین اقتصهادی نظیر تولیدکنندگان،   نانیاطم

 .شودمی

نشهان تنزل کرد که    شهدتبه  2018در سهال   90/3  به  2010در سهال   97/7از    مؤلفهاین   نرخ تورم: •

  ،بسهیار پرنوسهان بوده نرخ تورم کشهور    کهیدرحال؛  درصهدی دارد  -5/8  سهاالنه از متوسهط نرخ رشهد 

 است. یافتهنیز افزایش  شدتبه

 10همواره ثابت و مقدار    2010-18طی دوره    مؤلفهاین   :1یارز  یبانک هایحسنا داشنتن    آزادی •

 های حسهابمرتبط با برخورداری از   هایسهیاسهتبوده اسهت. این به معنای آن اسهت که تغییری در  

که   دهد میافراد امکان   ارزی، به  هایحسهابچند ارزی یا   هایحسهاب  رخ نداده اسهت.  اشهخاص  ارزی

چنهد ارزی، یهک ابزار مفیهد برای  حسهههاب .یهک یها چنهد پول خهارجی نگهه دارنهد   صهههورتبههپول خود را 

امکان   به افراد ،این نوع حساب.  دارد خارجی  هایکشور با  یپولمبادالت  منظم    طوربهاست که    کسانی

 این طریق افراد  و ازند ک  تعادل ایجاد  ارز خارجیبین ارزش پول ملی در تصههاحب خود، با    تا  دهد می

 .تغییر دهد  اسعار به سایرخرج یا  ارز خود را قادر خواهد بود که تصمیم بگیرد

 

 حقوقی و حقوق مالکیت نظام

 21/4به    2010در سهال    09/4از    کهیطوربهاسهت؛   داشهتهدرصهدی    4/0رشهد   2010-18حوزه طی دوره  این 

که این   دهد مینشهان   ،اقتصهادی  آزادیاز شهاخص   حوزهاین   هایمؤلفه. بررسهی ه اسهتافزایش یافت  2018در سهال 

« و 2دهاادر»اجرای مقررات قرا  هایمؤلفهبیشهههتر ناشهههی از    ،نظام حقوقی و مالکیت کشهههور  حوزهرشهههد مثبت  

 
1 Freedom to own foreign currency bank accounts 
2 Legal enforcement of contracts 
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- 18طی دوره    حوزهاین    ههایمؤلفهه« اسهههت؛ زیرا بقیهه  1نظهارتی در فروش امالک و مسهههتغالت  یاههتیهمحهدود»

و   44/4، از مقادیر  2/4و    5/0 سهاالنه رشهد متوسهط نرخ  به ترتیب با   مؤلفه. این دو  اند شهدهبا تنزل مواجه    2010

 رسیدند. 2018در سال  17/8و  62/4به  2010در سال  87/5

 
 2010- 18نظام حقوقی و مالکیت ایران طی    حوزه:  6  نمودار

 

          Source: Fraser Institute, 2020 

 مقررات
متوسط   حوزهاین    آورده شده است.  2018و    2015،  2010  هایسالدر    رانیا  مقررات  حوزهروند    ر،یدر نمودار ز

در سهال   45/5به    2010در سهال    75/4از    کهیطورهباسهت؛    داشهته  2010-18طی دوره    7/1 سهاالنه  رشهد نرخ  

تجربه کرده اسهت؛   یموردبررسهرشهد مثبت را طی دوره    هامؤلفهدر تمامی    تقریبا   حوزهاین   افزایش یافت.  2018

رشهد مثبت و منفی منجر به رشهد   یهانرخ  ند یبرآ  ،با رشهد منفی مواجه شهده که در کل  مؤلفهمنتهی در چند 

 است.شده  حوزهمثبت این 

 

  

 
1 Regulatory restrictions on sale of real property 
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 2010- 18مقررات ایران طی    حوزه:  7  ارنمود

 

        Source: Fraser Institute, 2020 

 

 

 2بخشهی از شهاخص حکمرانی خوب  که)  1اقتصهادی، با شهاخص کیفیت مقررات  آزادیمقررات شهاخص    حوزه

مقررات، توانایی دولت در تدوین و   کیفیت  واقعبه  دارد.  نزدیکی، ارتباط  اسههت( سههوی بانک جهانی  منتشههره

ی  ها مؤلفهدارای    ،در راسهتای توسهعه بخش خصهوصهی اسهت که این خود و مقررات صهحیح  هاسهیاسهتاجرای  

برای سه کشور   حوزهار زیر، این وددر نم  برای حمایت از فعالیت بخش خصهوصهی اسهت. تماما متعددی اسهت که  

 رده شده است.آو 2011-19ارات و ترکیه برای دوره مایران، ا

 
  

 
1 Regulatory Quality 

2 Good Governance 
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 2011- 19: کیهیت مقررات در کشورهای ایران  امارات و ترکیه طی  8  نمودار

 

 

      Source: World Bank, Good Governance Indicators, 2020 
 

که این شههاخص طی دوره    شههودمیاسههت. مالحظه    -5/2+ و  5/2  بین  ایدامنه  درقررات،  مشههاخص کیفیت  

 82/0بهبود سهاالنه متوسهط   رغمعلیهمواره مثبت و برای ایران   ،برای کشهورهای ترکیه و امارات  دبررسهیمور

منفی بوده است. متوسط این شاخص برای این سه کشور ایران، امارات و ترکیه طی این دوره  همواره   درصدی،

 است. 24/0و  88/0، -38/1به ترتیب 
 

 المللنیب تجارت  آزادی

  ییفرازوفرودها با   ،2010-2018  طی دورهالملل  تجارت بین  آزادیحوزه  اقتصهادی در    آزادیخص از دیدگاه شها

به   2010در سهال   17/4از   کهیطوربهاسهت؛    داشهتهدرصهدی    2/7 کاهش  متوسهط   طوربهسهاالنه   و  جه بودهامو

 اکی از تنزلحرای دو کشههور امارات و ترکیه نیز ب  حوزهاین بررسههی   .ه اسههتتنزل کرد  2018در سههال    29/2

و   -2/0ترتیب  )به   کمتر کاهش پیدا کرده اسهتبسهیار   ،در مقایسهه با ایراناما   ؛برای کشهورهای مذکور اسهت

مقادیر    ،المللنیتجارت ب  آزادی  وزهحاین اسههت که دو کشههور مهم منطقه، در    ترمهماما نکته  ؛  درصههد(  -1/0

تجارت   آزادیعددی معیار  ، مقدار  2018مونه، در سهال ؛ برای ناند داشهتهدر مقایسهه با ایران  بسهیار باالتری را  

 برابر ایران بوده است. 3و  6/3امارات و ترکیه، به ترتیب  المللنیب
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 2010- 18طی     امارات و ترکیهران یاکشورهای   المللنیتجارت ب   آزادی   حوزه:  9  نمودار

 

      Source: Fraser Institute, 2020 

 

این  هسهتند.دیگری    یهامؤلفه  زیر  دارایخود نیز    هامؤلفهتشهکیل شهده اسهت که این   هاییمؤلفه، از حوزهاین 

 .اند آمدهدر جدول زیر  2010-18برای دوره  هامؤلفه و زیر هامؤلفه

 2010- 18  یط  ران یا  المللنیتجارت ب  یحوزه آزاد  یهامؤلهه  ریها و زمؤلهه: 1جدول  

 *نرخ رشد 2018 2015 2010 مؤلهه   زیر مؤلهه

 - 0.1 4.07 4.07 4.11 هاتعرفه 

 0 7.52 7.52 7.52 تجارت )سهم از تجارت( بر درآمد حاصل از مالیات 

 -0.3 4.68 4.68 4.8 متوسط نرخ تعرفه 

 0 0 0 0 انحراف معیار نرخ تعرفه  

 - 1 4.66 2.65 5.06 موانع تجاری تنظیمی 

 2.5 4.94 5.3 4.05 یاتعرفهموانع غیر  

 -4 4.39 0 6.07 انطباق صادرات و واردات یهانهیهز 

 ... 0 10 10 نرخ ارز در بازار سیاه 

 -14.5 0.43 1.37 1.5 کنترل جابجایی سرمایه و مردم 

 ... 0 2.83 4.49 مالی آزادی 

 ... 0.83 0.83 0 کنترل سرمایه 

 ... 0.44 0.44 0 در کشور  هاحضور خارجی  آزادی 

   Source: Fraser Institute, 2020 

 « نرخ رشد ساالنه مرکب*متوسط نرخ رشد ساالنه بر اساس »
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  آزادیمرتبط بها    یههامؤلفهه و زیر  ههامؤلفههبرخی از    2010-18، طی دوره  دههد میکهه جهدول فوق نشهههان    گونههآن

که دیدیم،    طورهمانکه در نهایت   اند بودهمواجه    منفی  ، با رشهههد مثبت و برخی دیگر با رشهههد الملهلنیبتجهارت  

 حاصل شد. 2010-18طی  المللبینتجارت  آزادیبرای  -2/7، نرخ متوسط نرخ رشد ساالنه درمجموع

کرد که این   تنزل  2018در سههال   07/4به    2010سههال در    11/4از    موردبررسههیطی دوره    هاتعرفه  مؤلفه ✓

  «تجارت درآمد حاصل از مالیات بر  »  هایمؤلفهزیر    که  شودمی. مشاهده  درصد(  1/0تنزل اندک بوده است )

دیگر )متوسههط نرخ تعرفه(،    زیر مؤلفهثابت بوده و    موردبررسههیل دوره  ودر ط  «انحراف معیار نرخ تعرفه»و  

 قدری کاهش یافته است.

  کهی درحالاسهت. درصهد کاهش یافته    -1رشهد    نرخبا   ،موردبررسهیموانع تجاری تنظیمی طی دوره    مؤلفه   ✓

انطباق صههادرات و   یهانهیهز»  مؤلفهزیر   ،درصههد رشههد یافته  5/2نرخ    اب  «یاتعرفهموانع غیر  »  مؤلفهزیر  

  یموانع تجار »  مؤلفهکاهش   رسههد میبنابراین به نظر  ؛ درصههد(  -4کاهش زیادی داشههته اسههت )  «واردات

که گفته شهد،  طورهمان باشهد.  «و وارداتانطباق صهادرات   یهانهیهز»  مؤلفه  زیراز    متأثر، بیشهتر  «یمیتنظ

  وکارکسهبسههولت    «تجارت مرزی»بر اسهاس شهاخص   «انطباق صهادرات و واردات  یهانهیهز»  مؤلفه  ریز

  «تجارت مرزی »  شهاخصسهازنده   اجزای. کنکاش در رابطه با آید میمنتشهره توسهط بانک جهانی به دسهت 

 حال نیباابه بعد روبه بهبودی بوده اسهت؛   2015ال که وضهعیت ایران از سه  دهد یمنشهان   وکارکسهبسههولت 

را شهاهد هسهتیم.   2018به    2015از سهال   «انطباق صهادرات و واردات  یهانهیهز»  مؤلفه  ریزشهدن   ترمیوخ

 چند نکته حائز اهمیت استب بارهنیدرا

سهههولت   «تجارت مرزی»سههازنده شههاخص   هایمؤلفهبسههیاری از  ،به بعد   2015هرچند از سههال  •

  2020به    2010از   و یا  2018به    2010ایران بهبود یافته اسهت، اما در رابطه با تغییرات    وکارکسهب

از   وکارکسهبسههولت    «تجارت مرزی»دهی به شهاخص 1امتیاز  یشهناسهروش نظری داد؛ زیرا    توانینم

 به بعد تغییر کرده است. 2015سال 

 ارتباطکه    3وکارکسهبسههولت   «2یتجارت مرز»شهاخص   اجزای سهازندههرچند ایران در بسهیاری از   •

دارد، وضههعیت رو به بهبودی داشههته    «انطباق صههادرات و واردات  یهانهیهزمؤلفه »  ریز تنگاتنگی با

انطباق   یهانهیهز»  مؤلفه  ریز  اسههت، رتبه ایران در بین کشههورهای جهان در  ترمهم  آنچه اسههت، اما

شههاخص با رتبه جهانی ایران در    منطقی،  لحاظنیز از   مؤلفه  . این زیرباشههد یم  «صههادرات و واردات

سههولت   «یتجارت مرز»شهاخص اسهت؛ به عبارتی باید   در ارتباط  وکارکسهبسههولت    «یتجارت مرز»

 
1 Score 

2 Trading Across Borders 

3 Ease of Doing Business 
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. برای نمونه، در نمودار زیر، امتیاز سهه نگریسهته شهود  توأمانایران با سهایر کشهورهای جهان   وکارکسهب

 مده است.آ «یتجارت مرز»شاخص  درامارات و ترکیه  ،کشور ایران

 

 2015- 20طی    وکارکسبسهولت    «یتجارت مرز»شاخص    ایران  امارات و ترکیه در  کشورهای  ازیامت: 10  نمودار

 

       Source: World Bank, Ease of Doing Business, 2020 

 

ترتیب متوسهط نرخ رشهد سهاالنه به    2015-20طی    «یتجارت مرز»شهاخص   سهه کشهور ایران، امارات و ترکیه در

نرخ رشهد بسهیار بیشهتری در این شهاخص نسهبت   ،که ایران  شهودمی. مالحظه  اند داشهتهدرصهدی    8/0و    4/0،  6/7

دو کشهور دیگر کمتر بوده    از  ،برای ایران  این شهاخص  مقدارطی این دوره    هبه دو کشهور دیگر داشهته، اما هموار

 است.

به تنزل کرده اسههت که   2018به صههفر در سههال   2015در سههال   10ز  ا  «اهیسههنرخ ارز در بازار »  مؤلفه ✓

 است. مؤلفهاین  شدید بسیار کاهش  دهندهنشان

درصههدی داشههته اسههت.   5/14کاهش    2010-18طی دوره    «و مردم  هیسههرما  ییکنترل جابجا»  مؤلفه ✓

زیر ، ولی  اند داشهتهرشهد   «در کشهور هایحضهور خارج  آزادی»  و  «هیسهرما  کنترل»  زیر مؤلفههرچند دو  

 درصدی(. -5/14نرخ رشد )ست ایافته  کاهشبه اندازه زیادی  «یمال آزادی» مؤلفه
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 و پيشنهادات ی بندجمع 

 ی بندجمع 
رشهد اقتصهادی( و  در اثر  )افزایش درآمد    واسهطهبهجامعه    رفاه بیشهتر برای تمامی افراد  ،آزادی اقتصهادیوجود  

وضهعیت   و یشهاخص آزادی اقتصهادی جهانحاضهر  گزارش  قوله،  . با توجه به اهمیت این مرا بدنبال داردمصهرف  

 به شرح ذیل استب هاافتهخالصه یاخیر مورد بررسی قرار داده است. طی دهه را در این شاخص ایران 

درصههد   18/0در حالی که شههاخص آزادی اقتصههادی جهانی طی دهه اخیر از رشههد متوسههط سههاالنه  •

ایران رتبه  که کاهش   اسهترا تجربه کرده  درصهد    -8/1نرخ    طی دوره مذکور  برخوردار بوده اسهت، ایران

چهار کشهور  را بدنبال داشهته اسهت و تنها   (2018سهال  )  158به    (2010سهال  )  141از  ین شهاخص در ا

 .اند داشته رانیاز ا یبدتر تیسودان و ونزوئال وضع ،یبیلآنگوال، 

اندازه دولت  بزرگ شهدن موجب  + دولت(  یمصهارف دولت از کل مصهارف )بخش خصهوصهافزایش سههم  •

های  تعدد و عدم همراسههتایی قوانین با فعالیت  بودن، وجود تناقض،نبروز   عالوه بر آن،   شههده اسههت.

گری بیشههتر دولت عمال کاهش کیفیت مقررات  در راسههتای تصههدی  قوانینتنظیم  بخش خصههوصههی و  

نامطلوب آن بر توسهعه  کاهش آزادی اقتصهادی و اثر  را در  را بدنبال داشهته اسهت که تبلور آن  کشهور  

 .توان دید های غیرخصوصی )خصولتی( میو ظهور بنگاهی بخش خصوصی هافعالیت

نوسهانات زیاد پول ملی در مقابل  های مهم و موثر بر آزادی اقتصهادی اسهت که  از شهاخص  ی پولباثبات •

سهبب ور در کشه)تورم پرنوسهان و افزایشهی( طی دهه اخیر   سهایر اسهعار و همچنین عدم ثبات قیمتی

 است. شده ن حیث از اینزول وضعیت ایران 

  ،با اهمیت شهاخص آزادی اقتصهادی های  مولفهالملل به عنوان یکی دیگر از  آزادی تجارت بین  حوزه  در •

موانع  بدلیل وجود  علیرغم بهبود نسههبی شههاخص سهههولت کسههب و کار ایران در زمینه تجارت مرزی،  

، اختالف قیمت ارز در  (صههادرات و وارداتهزینه انطباق   ای و)شههامل موانع غیرتعرفه  تجاری تنظیمی

و از همه مهمتر  یالمللنیبسههرمایه در سههطح    وانتقال نقلعدم وجود شههرایط بازار آزاد و رسههمی و  

، FATFو قرار گرفتن کشهور در فهرسهت سهیاه   ی اقتصهادیهاهای ناشهی از تشهدید تحریممحدودیت

 شده است. کشور تنزلسبب 
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 : تپیشنهادا

سهههم باال و رو به رشههد دولت از کل   :برای جلوگیری از بزرگ شندن دولت  مؤثررورت انجام اقدامات ضن •

کشهور، باعث کوچک شهدن مداوم سههم بخش خصهوصهی در تولید ملی شهده اسهت. بزرگ شهدن دولت،    مصهارف

نرخ تورم باال   ی بر واردات( و در نتیجهاتعرفهای و غیرتعرفهی انبسهاطی پولی و مالی )شهامل موانع  هااسهتیسه

دولت سههامدار  عمدتا قیمتی و ارزی، ایجاد بازار سهیاه ارز و حمایت از یک دسهته از صهنایع )که   نوسهاناتو  

را در پی داشهته اسهت. همین امر، عدم اطمینان بخش خصهوصهی را افزایش داده، موجب خروج   (هاسهتآن

ی کشهور نیز اثر سهوء برجای خارجر تجارت  ضهمن این اتفاق، ب  درسهت. فعالیت اقتصهادی شهده ا  ها از صهحنهآن

 گذاشته است.

وکار  بد سههولت کسهب  تیوضهع  ها در جهت بهبود فضنای کسنب کار:ی و تقویت زیرسناختبوروکراسنکاهش   •

 همچنین کهاهش تولیهد داخلیی و  تجهار  یو شهههرکها  رانیا  نیتجهارت دوجهانبهه ب  یههانههیهز  شیسهههبهب افزا

  توانیم  ،یتجارت مرز  امر تولید و  در  هارسهاختیز  تیو تقو  ی. با تالش در جهت کاهش بوروکراسهشهودیم

 کاهش داد. را اتالف زمان نظیر تولید و تجارت نامشهودی مشهود و هانهیهز

نیز قدیمی   قوانین کشهور مدام در حال تغییر اسهت و بخشهی از آن  ها:گذاریضنرورت ایجاد ثبات در سنیاسنت •

ر موجب شهده تا کشهور همچون سهایر کشهورهای جهان، آزادی  و منطبق با مسهائل روز جهانی نیسهت. این ام

،  ع منتفع شهود. در ضهمن همین تنو  خارجی ی  گذارهیسهرماورود خروج سهرمایه نداشهته باشهد و نتواند از منافع  

خش خصههوصههی شههده و از هر نوع اطمینان فعالین ب عدمی قوانین، موجب  درپیپی بودن و تغییرات  میقد 

 جلوگیری به عمل آورده است. زمینه تجارت خارجی، ، شامل فعالیت دروکارکسب

  نهیزم  دربرای اینکه کشهور    :FATFها و خروج از فهرسنت سنیاه  ضنرورت توجه به راهکارهای رفع تحریم •

ارز، کاهش تفاوت قیمت ارز در بازار   وانتقالنقلعوامل مؤثر بر تجارت خارجی نظیر ورود و خروج سههرمایه،  

ی و همچنین ظهور بخش تجار  یهانامهانعقاد موافقتنوسهانات شهدید قیمتی و  رسهمی با بازار سهیاه، حذف 

خارج شهود.   FATFت سهیاه اقتصهادی حذف و ایران از فهرسه  هایتحریمخصهوصهی موفق باشهد، الزم اسهت که  

، المللنیحوزه آزادی تجارت بدر  مخصوصا   ، یکی از علل مهم بد بودن شاخص آزادی اقتصادی کشور،  واقعبه

 است. FATF اهیدر فهرست س  کشور و قرار گرفتن یهای اقتصادمتحری
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 پيوست
 2010- 18 یآن ط  یهاحوزهتغییر مقدار رددی  و    رانیا  یاقتصاد  ی شاخص آزاد:  2جدول  

 روند *نرخ رشد 2018 2015 2010 سال

 -1.8 4.8 5.4 5.54 کل 

 

 - 0.5 5.87 6.12 6.11 انداز دولت

 

 - 2.6 6.17 6.88 7.6 باثبات پول 

 

 0.4 4.21 4.28 4.09 نظام حقوقی 

 

 1.7 5.45 5.18 4.75 مقررات 

 

 - 7.2 2.29 4.52 4.17 الملل نیبتجارت 

 

   Source: Fraser Institute, 2020 
  « نرخ رشد ساالنه مرکب*متوسط نرخ رشد ساالنه بر اساس »
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