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کننده مقوله فساد اند؟هایی در دنیا وجود دارد که به نحوي ارزیابیچه شاخص1- 4

- باشد که ساالنه توسط سازمان شفافیت بین) میCPI)corruption perception indexالمللی فساد شاخص هاي بینیکی از مهمترین شاخص
باشد.دریافت رشوه در کشورهاي مختلف میگردد؛ این شاخص ادراکی از میزان المللی محاسبه و منتشر می

ید. کشوري با کمترین نمره داراي باالترین درجه فساد و ها بدست میها و ارزیابیباشد که از مجموع نظرسنجیمی10تا 0) بین CPIعدد این شاخص (
اکنون محاسبه شاخص که همشود است که تهیه میسال10باشد. این شاخص بیش از بالعکس کشور با باالترین نمره داراي کمترین درجه فساد می

بایست به شود میشوند. وقتی وضعیت فساد در هر کشور در دو سال مقایسه میبندي میگیرد و این کشورها از نظر فساد رتبهکشور انجام می180براي 
باشد به دلیل بهتر یا بدتر شدن وضعیت فساد در آن کشور نمیبندي آن کشور لزوماً به معنینمره (و یا عدد) شاخص آن کشور توجه شود چرا که رتبه

آنکه ممکن است تعداد کشورهاي جدیدي در فاصله یکسال مورد ارزیابی قرار گرفته باشند.

عتبار منابع گیرد براي تهیه این شاخص مورد استفاده قرار گرفته است. انتخاب و امنبع اطالع مستقل سرچشمه می11منبع اطالع که از 13تعداد 
)Transparency International Index Steering Committeeالمللی (اطالع توسط یک کمیته به نام کمیته راهبري شاخص شفافیت بین

باشند:منبع اطالع به شرح ذیل می12گردد. این تعیین می

1. ADB: Asian Development Bank
2. AFDB: African Development Bank
3. BTI: Bertelsmann Trans Formation Index; Bertelsmann Foundation
4. CPIA: IDA and IBRD (Worid Bank)
5. EIU: Economic Intelligence Unit
6. FH: Freedom House Nation In Transit
7. GI: Global Insight (Formerly World Market Research Center)
8. IMD: The International Institute to Management Development
9. MIG: Merchant International Group
10. PERC: Political and Economic Commission for Africa
11. UNFCA: United Nations Economic Commission for Africa
12. VEF: The World Economic Forum
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از این شاخص به نمایش گذاشته شده است:در جدول زیر، نتایج حاصل
2014الی 2012هاي در سالCPI. شاخص 4جدول 

شاخصCPUکشورردیف
2012سال 

رتبه
در سال
2012

CPUشاخص
2013سال 

رتبه
در سال
2013

CPUشاخص
2014سال 

رتبه
در سال
2014

731973197417آمریکا1

901911921دانمارك2

682769267025امارات3

446646634955عربستان سعودي4

495450534564ترکیه5

271392812729126آذربایجان6

281332514427136ایران7

181691617116170عراق8

271392812729126پاکستان9

8174817512172افغانستان10

175کشورهاتعداد کل 

https://www.transparency.orgSource:

ها دانمارك بهبود یافته است در طی این سال136به 144رتبه ایران از نظر شاخص ادراك فساد از 2014تا 2013دهد طی سال نشان می3جدول 
صعودي و افغانستان وضعیت بهتري دارد و نسبت به ترکیه، عربستانترین کشور بوده است و در طی این دوره ایران نسبت به عراق، پاکستان و سالم

تري قرار دارد.امارات در جایگاه پایین
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هاي شفافیت و فسادتحلیل وضعیت ایران در شاخص5-1
شود.بررسی و تحلیل میدر این قسمت از مطالعه، وضعیت کشور ایران از نظر شاخص حکمرانی خوب، آزادي اقتصادي و فساد طی چندید سال 

2014تا 1996وضعیت ایران در شاخص حکمرانی طی دوره 5-1- 1
1996-2014طی دوره شاخص حکمرانی ایران - 5جدول 

کارآمدي کنترل فسادسال
حق اظهار نظر نقش قانونثبات سیاسیکیفیت قانونحکومت

و پاسخگویی

1996-0.56-0.56-1.60-0.37-0.85-0.87

1998-0.77-0.46-1.73-0.74-0.61-0.85

2000-0.57-0.45-1.71-0.76-0.42-0.92

2002-0.22-0.52-1.32-0.82-0.72-1.11

2003-0.30-0.46-1.23-0.83-0.61-1.32

2004-0.42-0.45-1.26-0.78-0.63-1.23

2005-0.44-0.62-1.28-0.81-0.77-1.30

2006-0.48-0.57-1.49-1.08-0.90-1.47

2007-0.46-0.59-1.59-0.99-0.92-1.53

2008-0.71-0.61-1.64-0.98-0.85-1.54

2009-0.86-0.57-1.73-1.55-0.94-1.55

2010-0.99-0.48-1.70-1.62-0.98-1.57

2011-0.92-0.44-1.51-1.42-0.94-1.55

2012-0.82-0.54-1.43-1.33-0.90-1.58

2013-0.68-0.70-1.50-1.26-0.98-1.60

2014-0.57-0.41-1.46-0.91-1.03-1.57

دهد که کشور ایران در شاخص ادراك فساد، کیفیت قانون و کارآمدي حکومت حرکات سینوسی متراکمی داشته است روند شاخص حکمرانی نشان می
حوش یک میانگین مشخص نوسان داشته است.ولی حول و 

به 2010و 2009شروع و با بدتر شدن شرایط در سالهاي 1996دهد که این شاخص از کمترین مقدار در سال روند شاخص ثبات سیاسی نشان می
رسد و دوباره از این سال به بعد روند کاهشی رو به بهبود داشته است.بیشترین مقدار خود می
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دهد.انون در طی این دوره همواره داراي روند افزایش مالیم بوده است  و بدتر شدن وضعیت را نشان میشاخص نقش ق
گانه فوق وضعیت ایران در هاي ششدهد. از بین شاخصشاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی داراي روند افزایشی بوده و بدتر شدن شرایط را نشان می

ها، وضعیت ها بدتر بوده و در شاخص کارآمدي حکومت به نسبت سایر شاخصت قوانین از سایر شاخصشاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی و کیفی
بهتري دارد.

2015تا 2002وضعیت ایران در شاخص آزادي اقتصادي طی دوره 2-5-1
براي کشور ایران2015تا 2002: روند شاخص آزادي اقتصادي از سال 6جدول 

20022003200420052006200720082009201020112012201320142015شاخص

4/362/438/426/481/441/43446/444/431/423/422/433/408/41امتیاز کل

آزادي 
وکارکسب

404040401/569/54556/609/694/698/643/653/6257

آزادي 
تجاري

2/478/728/788/784/554/504/574/572/508/447/457/454/414/41

آزادي 
- مالی
ايبودجه

9/402/642/642/812/818/841/81811/811/816/808/806/802/81

هزینه 
دولت

7/796/892/80881/858/595/847/796/79769/765/809/8593

آزادي 
پولی

5/593/627/611/601/603/613/601/607/547/6062583/477/48

آزادي 
- سرمایه
گذاري

3030303010101010000000

آزادي 
- مالی

ايسرمایه
1010101010101010101010101010

حقوق 
مالکیت

1010101010101010101010101010

آزادي از 
فساد

1010103029292725231822274/2325

آزادي 
نیروي کار

1/587/432/618/434/521/557/505/51557/411/42

، اقتصاد آزاد80- 100امتیاز  نکات جدول:
، اقتصاد عمدتاً آزاد70-80امتیاز 
، اقتصاد متوسط آزاد60- 70امتیاز  
، اقتصاد عمدتاٌ غیرآزاد50- 60امتیاز 
، اقتصاد بسته0-50امتیاز 
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ایران اتفاق نیفتاده است و همچنان ایران دهد که تغییر خاصی در ساختار اقتصاد نشان می2015تا 2002امتیاز کل ایران طی دوره شاخص
باشد.داراي فضاي بسته اقتصادي می

:در مورد شاخص نقش قانون
ر دومی بهبود داشته است لذا بطور کل میانگین در دو شاخص حق مالکیت و آزادي از فساد به ترتیب وضعیت ایران تغییري نداشته است و د

دهد.اثر در وضعیت ایران بهبود را نشان می
:شاخص اندازه دولت

دهد.بهبود را نشان می2015تا 2002هاي دولت، وضعیت ایران طی اي و هزینهبودجه-در دو شاخص آزادي مالی
:شاخص کفایت قانون

بود داشته است اما در دو شاخص آزادي نیروي کار و آزادي پولی وضعیت ایران تنزل داشته است.وکار وضعیت ایران بهدر شاخص آزادي کسب
:شاخص آزادي بازار

اي وضعیت ایران تغییري نداشته است.سرمایه-تنزل داشته است و در شاخص آزادي مالیدر شاخص آزادي تجاري وضعیت ایران 

2014تا 2003طی دوره وضعیت ایران از نظر شاخص ادراك فساد 1- 5- 3

بینی حول و حوش میانگین مشخص نوسان دارد و داراي نوسانات وسیع و پیشدهد که کشور ایران از نظر شاخص ادارك فساد وق نشان میجدول ف
باشد، بررسی میزان رتبه کشور نسبت به سایر اي نیست. از سوي دیگر بدلیل اینکه در طی این دوره تعدادکشورهاي مورد سنجش متفاوت مینشده

ت. باشد. لذا در این تحلیل اشاره به رتبه نشده اسمعنی میکشورها، بی

براي کشور ایران2014تا 2003شاخص ادارك فساد از سال - 7جدول 

200320042005200620072008200920102011201220132014سال

CPI39/29/27/25/23/28/12/272/28/25/27/2


