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.دسته بخش قبلی، به تفصیل بیان شده است4توضیحات مربوط به هریک از 

.شاخص نقش قانون:1

حق مالکیت:. 1-1

. امنیت باشدهاي حیاتی اقتصاد بازار میبه رسمیت شناختن حقوق مالکیت خصوصی و حاکمیت مؤثر قانون براي حفاظت از آنها یکی از ویژگی
جویی در درآمد و طراحی برنامه بلندمدت براي هاي کارآفرینی، صرفهبه نفس الزم را براي انجام فعالیتحقوق مالکیت به شهروندان اعتماد 

انداز آنها از سلب مالکیت ناعادالنه و سرقت (واقعی و فکري) در امان است.دهد چراکه مطمئن هستند که درآمد و پسمصرف آن می

. آزادي از فساد:2-1

تواندبه اشکال مختلفی وجود داشته باشد از جمله رشوه، اخاذي، اختالس، ز اقتصاد دست دولت است فساد میدر مواردي که بخش عظیمی ا
-بازي و... بنابراین یک رابطه مستقیم بین میزان دخالت دولت در اقتصاد و میزان فساد وجود خواهد داشت. بخصوص اینکه قوانین دستپارتی

هاي رشوه و اخاذي را نیز بوجود آورد.تواند زمینهوپاگیر و زیادي دولت می

.شاخص اندازه دولت:2

اي):. آزادي مالی(بودجه1-2

دهد. زیرا دولت این شاخص بطور مستقیم میزان آزادي افراد و فعالین اقتصاد را در مدیریت ثروت و درآمد خود بدون دخالت دولت نشان می
هاي ز سود یا درآمد آنها را قبضه نماید؛ بخصوص در شرایطی که دولت متحمل بدهیهاي مالیات بر افراد بخشی اتواند با تحمیل نرخمی

سنگین نیز باشد

. مخارج دولت:2-2

شود و گذاري میهاي تحقیقاتی و بهبود سرمایه انسانی سرمایهها و تأمین مالی پروژهسازي زیرساختهاي دولت براي آمادهبرخی از هزینه
باشد.مورد کاالهاي عمومی که نفع اجتماعی دارند میهمچنین مخارج دولت در 

بایست از طریق مالیات، تأمین مالی شود و به نوعی هزینه فرصت نیز هست. چراکه منابع در اختیار بخش خصوصی راکه اما تمام این مخارج می
گذاري شود، خارج نموده است.توانست مصرف یا سرمایهمی

شود و از همه بدتر اینکه منجر به گذاري بخش خصوصی میبه تخصیص نابهینه منابع و انحراف سرمایههاي دولت منجر رشد زیاد هزینه
شود.هاي آینده میهاي دولت و انتقال آن به نسلگسترش بروکراسی و ناکارایی انباشت بدهی
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وري مقررات:.شاخص بهره3

وکار:. آزادي کسب1-3

یر وپاگکند. قوانین و مقررات دستوکار بدون دخالت نابجاي دولت را بیان میروع یک فعالیت یا کسباین شاخص میزان آزادي افراد براي ش
هاي کارآفرینی باشد.تواند به عنوان یکی از موانع فعالیتمی

. آزادي نیروي کار:2-3

سنجد. ابجایی آزادانه نیروي کار) را میاین شاخص، توانایی و قدرت افراد در کار بطوریکه هرجا که دوست داشتند کار کنند (قابلیت ج
وري الزم را ندارد یا اینکه تأثیري بر رشد اقتصادي همچنین توانایی و قدرت یک فعال اقتصادي را نسبت به اخراج آزادانه کارگر زمانی که بهره

دهد.ندارد، مورد سنجش قرار می

- کند. مقررات سختهایی را در این زمینه اعمال مینیروي کار و... محدودیتمقررات دولتی در خصوص کنترل دستمزدها، استخدام و اخراج 
شود و باعث عدم تعادل در عرضه و تقاضاي نیروي گیرانه مانع از مذاکرات آزادانه کارفرمایان و کارگران در خصوص شرایط و ظوابط کاري می

گردد.کار می

. آزادي پولی:3-3

وه هاي انبریزي براي سرمایهگذاران براي برنامهباشد زیرا کارآفرینان و سرمایهها و نرخ ارز میثبات در قیمتهاي آزادي پولی یکی از مشخصه
اشد.بهاي پولی دولت میها و نرخ ارز بطور مشخص تحت تأثیر سیاستثبات قیمتبایست از شرایط حال یا آینده اطمینان داشته باشند. می

.شاخص بازار آزاد:4

ادي تجاري:. آز1-4

شد. المللی میشاخص آزادي تجاري انعکاسی از آزادي ورود و خروج کاال و خدمات از سراسر دنیا و توانایی خریدوفروش آزاد در بازار بین
بندي و تعیین سهمیه واردات یا صادرات باشد یا سایر موانع قانونی.تواند به صورت مالیات و تعرفههاي تجاري میمحدودیت

گذاري:ادي سرمایهآز.1-4

-باشد. چارچوب سرمایهگذاري، کارایی و ایجاد شغل میآوردن بیشترین فرصت و انگیزه سرمایهگذاري به معناي فراهمآزادي فضاي سرمایه
ها و عوامل خاص و استراتژیک.باشد نه فقط براي بنگاهها میگذاري مؤثر در ایجاد عدالت و شفافیت و حمایت از تمام بنگاه

ایی هسرمایه به سمت فعالیتشود که جریان زاد باشند این باعث میآ، سرمایهگذاري کنندها در اینکه کجا و چگونه ر مواردي که افراد و بنگاهد
رین آفگذار و کارباعث ایجاد محدودیت در انتخابات سرمایهبرود که بیشترین نیاز و باالترین عایدي را دارند. دخالت دولت در هدایت سرمایه

دهد.هاي بیشتر، سطح فعالیت کارآفرینی را کاهش میشود. محدودیتمی

اي):. آزادي مالی(سرمایه2-4
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گذاري و هاي مالی و سرمایهفرصتدهد. با گسترش گذاري براي افراد را نشان میانداز، اعتبارات و وجوه سرمایهدر دسترس بودن انواع پس
و باشد. از سوي دیگر دولتگذار و کارآفرینان میها و سرمایهعث ایجاد رقابتی سالم و مؤثر بین خانوار و بنگاهتواند باحمایت از کارآفرینان، می

تواند مانعی در کارایی و افزایش هزینه کارآفرینان و کاهش رقابت گردد.قوانین بانکی می

شود.رخی از آنها اشاره میاي استفاده شده است که در زیر به ببراي تهیه این شاخص از منابع گسترده

Government Finance Statistics yearbook; world bank; World Development Indicators;,International International Monetary Fund; International Finance

Statistics; World Economic Forum; Global competitiveness Report; United Nations National Accounts; European bank For Reconstruction and
Development; Transition Indicators;pricewaterhouse Coopers; Worldwide tax summaries online; pricewaterhouse Coopers; Individual Taxes: A
worldwide Summary (various issues)

s PRS Group; International Country Risk Guide; World Bank; Governance Indicators.

Doing Business report.

باشد:اقتصادي به شرح زیر مینتایج شاخص آزادي

در کشورهاي منتخب2012-2014هاي . شاخص آزادي اقتصادي طی سال2جدول 

کشورردیفشاخص
نمره
سال
2013

رتبه در
سال
2013

نمره
سال
2014

رتبه در
سال
2014

نمره
سال
2015

رتبه در
سال
2015

میانگین 
سال

76105/75122/7612آمریکا1
1/7691/76103/7611دانمارك2
1/71284/71284/7225امارات3
عربستان 4

سعودي
6/60822/62771/6277

9/62699/64642/6370ترکیه5
7/59883/61816185آذربایجان6
2/431683/401738/41171ایران7
1/551212/551266/55121پاکستان8

177تعداد کل کشورها                                                                          

1. Index OF 2013 economic freedom; Ihe Heritage foundation

2. Index OF 2014 economic freedom; Ihe Heritage foundation

3. Index OF 2015 economic freedom; Ihe Heritage foundation

باشد و نسبت به کشور پاکستان، ترکیه، آذربایجان از نظر نمره و دهد که اقتصاد ایران بسته مینشان می2نتایج جدول 
وضعیت نامساعدي دارد.2015تا 2013هايرتبه در طی سال
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در کشورهاي منتخب2013-2015هاي . تفکیک اجزاي شاخص آزادي اقتصادي طی سال3جدول 

201320142015کشورردیفشاخص

وکارآزادي کسب

5/902/898/88آمریکا1
4/981/984/97دانمارك2
744/747/74امارات3
2/683/678/65عربستان سعودي4
2/686/6761ترکیه5
2/695/735/74آذربایجان6
3/653/6257ایران7
7/704/696/65پاکستان8

آزادي تجاري

4/868/8687آمریکا1
8/868/8788دانمارك2
6/825/824/82امارات3
3/77744/76عربستان سعودي4
2/855/846/84ترکیه5
2/772/7776آذربایجان6
7/454/414/41ایران7
668/646/65پاکستان8

آزادي مالی
(بودجه اي)

707070آمریکا1
909080دانمارك2
505050امارات3
505050عربستان سعودي4
606060ترکیه5
405050آذربایجان6
101010ایران7
4040پاکستان8
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آزادي پولی

20132014کشورردیفشاخص

754/756/76آمریکا1
80806/87دانمارك2
9/836/848/83امارات3
7/677/684/68عربستان سعودي4
3/778/714/72ترکیه5
5/738/788/79آذربایجان6
583/477/48ایران7
675/682/71پاکستان8

هاي دولتهزینه

8/471/488/51آمریکا1
9/55/08/1دانمارك2
1/851/838/85امارات3
2/521/639/61عربستان سعودي4
9/645/636/57ترکیه5
8/678/647/59آذربایجان6
5/809/8593ایران7
893/881/86پاکستان8
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201320142015کشورردیفشاخص

آزادي سرمایه 
گذاري

707070آمریکا1
859090دانمارك2
353540امارات3
404040عربستان سعودي4
657075ترکیه5
556055آذربایجان6
000ایران7
354050پاکستان8

آزادي مالی
(سرمایه داري)

3/698/652/66آمریکا1
8/393/396/39دانمارك2
9/997/995/99امارات3
6/996/997/99عربستان سعودي4
775/771/76ترکیه5
5/851/882/80آذربایجان6
8/806/802/81ایران7
5/806/807/77پاکستان8

حقوق مالکیت

855/7580آمریکا1
909095دانمارك2
554/7155امارات3
404040عربستان سعودي4
505045ترکیه5
252020آذربایجان6
101010ایران7
303030پاکستان8

آزادي از فساد

717273آمریکا1
947/9391دانمارك2
684/6669امارات3
447/4346عربستان سعودي4
424450ترکیه5
247/2228آذربایجان6
274/2325ایران7
257/2228پاکستان8
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آزادي 
نیروي کار

5/952/975/98آمریکا1
1/912/911/92دانمارك2
6/779/828/83امارات3

2/698/757/72عربستان سعودي4

1/437/592/50ترکیه5

4/799/771/79آذربایجان6

557/411/42ایران7

9/473/473/51پاکستان8

1.Index Of 2013 economic freedom; The Heritage foundation

2.Index Of 2014 economic freedom; The Heritage foundation

3. Index Of 2015 economic freedom; The Heritage foundation

گذاري، آزادي مالیاتی، حقوق مالکیت و آزادي نیروي کار نسبت به سایر ایران در شاخص آزادي سرمایهدهد که نشان می3نتایج جدول 
کشورهاي منتخب وضعیت بدتري دارد و در شاخص آزادي از فساد هم امتیاز کشورهایی چون آذربایجان و پاکستان بوده و از کشور ترکیه و 

ها کشور دانمارك و آمریکا باالترین امتیاز را دارند.تري دارد. در تمامی شاخصعربستان نمره پایین


