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آزادی اقتصاایدی  /فسااید لاای  /دادههاایی تاایویی

ل شید .در اداله وی استفیده از لدلهیی اقتصید سنج و رو کارد

/

دادههیی تیویی

کشیرهیی درحیل تیسعه  /ا ران

اوتدا وه وررس اثر شیخآهیی آزادی اقتصایدی

ورفسید لی در ا ران و سپس وه وررس اثر شایخآ کال آزادی

چكيده

اقتصیدی ور فسید لی ورای کشیرهیی در حیل تیساع لنتبا

فسید در هر جیلعه ای ،وی هر نیع وینش و حکمرانا  ،اماا از

جهین در سیل هیی 2011 - 2003پرداخته ل شید .نتی

وارآورد

دلیکراس  ،د کتیتیری ی اقتصیدآزاد ،واقعیت غیر قیول انکیر است

در ا ران ،حیک از ا ن است که هر چه قدر آزادی کسا و کایر،

که تنهی در لیزان و حدود آن تفیوت وجید دارد .در ا ن لقی ه اوتدا

اندازۀ دو ات ،آزادی پای  ،آزادی از فساید و آزادی نیاروی کایر

وی استفیده از دادههیی لیسسه وینا میی شفیفیت [ ]1و روشهیی

ویشتر ویشد ،فسید لی نیز ویشتر است .همچناین هار چاه آزادی

اندازه گیری فسید ( ]2[ )CPIوه رتباهونادی کشایرهی وار اسای

تجیرت ،آزادی سرلی هگذاری و آزادی لی (لی ییت ) ویشتر ویشاد،

لیزان فسید در آنهی پرداخته لا شاید .همچناین وای اساتفیده از

فسید لی کمتر است .در کشایرهایی در حایل تیساع لنتبا

دادههیی لیسسایت از جمیا  :هار تی و فر ازر ،واه رتباهونادی

جهین نیز شیخآ کل آزادی اقتصیدی اثر لنف و لعن داری وار

کشیرهی وی اساتفیده از ده شایخآ آزادی اقتصایدی کاه واهطایر

فسید لی در ا ن کشیرهی دارد.

لیینگین ،لیزان آزادی اقتصیدی [ ]3لعرفا لا گاردد ،پرداختاه
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ور تی ید ،تیز ع و لصرف کیالهی و خدلیت» تعبیر کرد [ .]6تجرو

مقدمه

کشیر هیی لبتی  ،از ویز ی وسته ویدن اقتصیدشین نشین ل دهد

در ارتبیط وی فسید لی (اقتصیدی) در لتین لبتیا تعایر

که وضعیت اقتصیدی کشیرهیی وی اقتصید آزاد ،وه لرات وهتار از

لتنیم لطرح شده است .کیمه «فسید» از ر ش «فسد» ویده که

کشیرهیی وی اقتصید وسته است .درج آزادی اقتصایدی در ا اران

وه لعنیی جییگیری از انجیم اممیل درست و سی ا است و در زوین

نشیندهندۀ سطح پی ین کل شیخآ و اجزای آن در ا ران اسات.

انگییس « »Corruptionو ر ش التین « »Rumpereلطرح

در نتیجه ل تیان ادمی کرد ،ک از میالل تأثیرگاذار وار جارا ا

ل شید که وه لعنیی شکستن و نقض کاردن اسات .چیازی کاه

اقتصیدی و وبصیص فسید لای در ا اران ،پای ین وایدن درجاه

شکسته و ی نقض ل شید ل تیاند قایانین و لقاررات ای قیاماد
اداری ویشد [ .]4ونی وه تعر

آزادی اقتصیدی ل ویشد .گیرتن [ ،]7آزادی اقتصیدی را ا ن گینه

وینک جهین فسید ،سیء اساتفیده از

تعر

قدرت دو تى وراى تألین لنیفع شبصى است .روشان اسات کاه

 -1دارا

همیشه سیء استفیده از قدرت و الکینیت دو تى صرفیً وراى تاألین

 -2افراد آزادند که دارا هی شین را استفیده ،لبید ه و ی نگهداری

حزب و ی تفکّر سییسى خیص ،دوستین ،فیلیال و ...ویشاد .فساید

کنند ودون آنکه لیج تضعی حقیق د گران گردد» .تیجاه واه

وهطیر کیى در ارتبیط وی فعّی یتهیى دو تى و در جهت ورخیردارى

دو تعر

شده است،

اقتصیدی را از جین افراد ی تقیضی کنندگین آزادی تعر

لىگی د :اگر دو ت را وردار ا فسید هاا ورداشاته خیاهاد شاد .از

الی در تعر

د دگیه وکر ،ممده سها فسید کشیر لرویط وه دو ت اسات ای در

ل کند،

ونیید هر تی ور لحدود کنندگین آزادی عن دو ات

تأکید شده است [.]8

دو ت اتّفیق لىافتد ،ا بتّه الکین فسید در وباش خصیصاى هاا

وی تیجه وه لطی ب که در ویال منیان شد ،ا ن تحقیق درصادد

وجید دارد .فسید لی ى ک ویمیرى پیشرفته اقتصیدى -اجتمایمى

وررس اثر شیخآهیی آزادی اقتصیدی ور فسید لی وه صایرت

لینند سرطین ی ا دز که افزون ور لتالشاى کاردن

کی و طبقهوندی شده است .شیخآهیی لایرد اساتفیده در ا ان

سیزلین از درون ،وه گینه وىرحمینه از ک سایزلین واه سایزلین

تحقیق ،شیخآهیی آزادی اقتصایدی لسسسا هار تی و فر ازر

د گر و از ک نهید وه نهید د گر سرا ت لىکند ،تی آنجی که هماه

(استفیده شده در گزارش سیالنه آزادی اقتصیدی جهین) و شیخآ

نهیدهیى لیجید را تضعی کارده و واه فروپیشاى نمایم سییساى

فسید لی لیسسه وینا میی شفیفیت ل ویشد.

حاایکا لا انجیلااد .از طرفا آزادی اقتصاایدی و نگاایه جیلعااه و
حیکمین واه آن از اصایل تعیاین کنناده و وساییر لهاا در رشاد

 .1مبانی نظری

اقتصیدی و لبیرزه وی فسید لی است ،کاه واه لعنایی آزاد وایدن

 .1-1آزادی اقتصادی

افراد در دخل و تصرف ،لعیوضه ،لبید ه و واگاذاری دارا ا هایی

آلیر لرویط وه شیخآ آزادی اقتصیدی کشیرهی تقر بی از سیل

شبص در دا رۀ قینین است .وه مقیدۀ طراحاین شایخآ آزادی

 1770در لسسسااه فر اازر و از ساایل  1775در لسسس ا هاار تی

اقتصیدی ونیاید هار تی [ ]5آزادی واه منایان« :نباید فشایر ای
لحدود ت در انتبیب ممل» است و از آنجی

ارا ه شده ورای آزادی اقتصایدی نشاین لا دهاد کاه

ارتبیط نزد کا واین آنهای وجاید دارد ،هار چناد گایرتن آزادی

همچنین که گرىوکر(ورنده جی زه نیول) در ویین افراط و حادی

است؛ ویمیر

که کس ل کنند وادون اساتفیده از زور ،تقیا و ای

سرقت ویشد و همچناین در وراوار تجایوز د گاران حفاد گاردد.

لنیفع شبصى نیست ،ویکه لىتیاند در راستیى تألین لنیفع اک

ورخى لد ران و کیرکنین از اختییرات انحصیرى تعر

ل کند که « :افراد دارای آزادی اقتصیدی خیاهند وید اگر:

لیجید است .ا بته از اوتدا دادههیی لرویط وه وسییری از لتغیرهیی

که اقتصید لارتب

وی تی ید ،تیز ع و لصرف کیالهای و خادلیت لا ویشاد ،از ا ان رو

لیرد استفیدۀ ا ن لسسسه وجید نداشته؛ یکن وی گذشت زلین ا ن

ل تیان آزادی اقتصیدی را وه صیرت «نبید تحمیل ی لحدود ت

دادههی تکمیل شده است .وه حیظ وجید چنین شارا ط لقی ساه

بررسیهای بازرگانی
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وضعیت آزادی اقتصیدی کشیرهی وین دورههیی لبتی و امتبیر

از ویر لی ییت نیش از انیاع لبتی لی ییت وار درآلاد را دروار

خیاهد وید؛ از ا ن رو ا ن لسسسیت ورای انجیم لقی سه ،شایخآ

ل گیرد.

آزادی اقتصیدی سیلهیی لبتی را نسبت وه سیل  ( 2000عنا

 .4اندازه دولت [ :]01ا ن شیخآ در واقع ویینگر لبیرج دو ات

لتغیرهیی استفیده شده در ا ن سیل) که وه منیان سایل پی اه در

چااه در زلینااه هز نااههاایی لصاارف و چااه در خصاایص

نمر گرفته شده ،تعد ل کرده است .تهیهکنندگین ا ن شیخآ وار

پرداخااتهاایی انتقاای ل ا ویشااد .در حی اات ا اادهآل دو اات

ا ن ویورند کاه اصای تار ن اجازای آزادی اقتصایدی را انتبایب

ل وی ست وه ارا ه کیالهیی ممیل وی حداقل هز نه وپردازد.

شبص [ ،]7حمی ات از دارا ا هایی خصیصا و آزادی لبید اه

 .5آزادی پولی [ :]01ا ن شیخآ تصی ری از ثبیت قیمتهای وای

تشکیل ل دهد .ونیورا ن شاهروندان اک جیلعاه در صایرت از

نیا نگیه وه (ارز یو ) سییستهیی کنترل قیماتهای ،ارا اه

که غیر از راه زور،

ل نمی د ،چرا که ها تیرم و ها سییسات کنتارل قیماتهای

و سرقت وه دست آوردهاند ،از تعرض د گران در الین ویشد،

اثرات اخاتاللزا در فعی یاتهایی وایزار دارناد .اصایالً ثبایت

ثینییً وتیانند آزادانه از ا ن دار هی اساتفیده کارده ،آنهای را لبید اه

قیمتهای وادون دخی اتهایی دو ات اک وضاعیت ا ادهآل

کنند و ی وه د گران وببشند ،در ماین حایل کاه وای ا ان آزادی،

ل ویشد.

آزادی اقتصیدی ورخیردارندکه اوالً دارا هی
فر

لتعرض حقیق لشیوه د گار شاهروندان نشایند .شایخآ آزادی

 .6آزادی سرمایه گااا ی [ :]01ا ان شایخآ واهدنبایل ارا اه

اقتصیدی وه صیرت ک لیینگین سیده از ده شیخآ د گر (آزادی

تصی ری از آزادی جر ین سارلی ه واهو اهه سارلی ه خایرج

اقتصیدی) لحیسبه ل گردد .ا ان ده شایخآ وگیناهای انتبایب

است .در لحیسبه ا ن شیخآ لیارد ز ر قرار ل گیرند .ا نکه

شدهاند که ها رواو و ممیکرد خیرج ( )Externalکشایرهی را

آ ی رو های ورای جذب سرلی هگذاری در کشیر وجید دارد؟ آ ی

لد نمار قارار لا دهناد و هاا واه ممیکارد و وضاعیت داخیا

دو تهی جر ین سرلی ه گذاری را در وسترهیی میدالنه تشی ق

( )Internalکشیرهای لا پردازناد .در شایخآ آزادی اقتصایدی

ل نمی ند؟ آ ی لحدود تهیی ارزی درکشایر وجاید دارد؟ آ ای

تالش شده است وه لیزان استقالل و آزادی افراد در لقیول دو ت

ونگیههیی خیرج و داخی در زلینه سرلی هگذاری در شارا

و سی ر تشکلهیی سیزلین یفته پرداختاه شاید .ده حایزۀ لایرد

کسین ل ویشند؟ آ ی ورخ وباشهایی اقتصایدی وار روی

استفیده ورای لحیسبه ا ن شیخآ مبیرتند از:

سرلی هگذاران وسته ل ویشد؟

 .1آزادی کسب و کاا [ :]01کاه لنمایر تیانای

خیاق ،اجارا

 .7آزادی(بازا ) مالی [ :]01ا ن شیخآ لعیایری وارای النیات

(راهانداختن) و پی ین دادن وه ک حرفه واه راحتا و آساین
است .وی ا ن تعر

شبکه وینک ودون وجید کنترلهایی دو تا اسات .لی کیات

ود ه است که قایانین و لقاررات زا اد

دو ت ور نهیدهیی لی و از جمیه ویمههی و ویزارهیی سارلی ه

ک لینع جدی در ا ن راوطه لحسیب ل شیند.
 .2آزادی تجاااا

لصید ق از نیکیرا هی ل ویشند.

[ :]00کاااه از اااک شااایخآ لرکا ا از

 .8حقوق مالکیت [ :]01ا ن شیخآ وهدنبیل ویین ا ن وضاعیت

و غیرتعرفاهای کاه وار صایدرات و

ل ویشد که تی چه حاد افاراد لا تیانناد دار ا هایی فاردی

واردات اثر ل گذارند ،تشکیل شده است .ورای لحیسابه ا ان

الان و

لحدود تهیی تعرفه ا

جمعآوری نمی ند و ا ن تی چهاندازه تحت ک شارا

شاایخآ از دو لعیاایر اسیساا لتیساا وزناا تعرفااههاای و

در قی

لحدود تهیی غیر تعرفهای استفیده ل شید.

لیضیع ک از لهمتر ن لشبصههیی اقتصاید وایزار اسات،

 .3آزادی مالی [ :]01که حکی ات از وایر (لحادود ت) نیشا از

قیانین و ضیاو را کشیر صیرت لا پاذ رد .ا ان

وعبیرت د گر احترام و رمی ت حقیق لی کینه ک از لهمتر ن

وجید دو ت در زلینه درآلدهی دارد .ا ن شیخآ طی وسیع

و هگ هیی اقتصید ویزار است.

3

شماره  02ـ مهر و آبان  2931بررسیهای بازرگانی

 .7آزادی از فساد [ :]01ا ن شیخآ وه نیم حکی ت از وجاید

در لسسس فر ازر و از سایل  1775در لسسسا هار تی لیجاید

فسید اداری در فضیی کس و کیر است .ا ن شایخآ از ز ار

است ]20[ .ا بته از اوتدا ،دادههیی لرویط وه وسییری از لتغیرهیی

شاایخههاایی لبتی ا ا جااید شااده اساات ،لاازال گروه ا از

لیرد استفیدۀ ا ن لسسسه وجید نداشته؛ یکن وی گذشت زلین ا ن

کیرشنیسین نسبت وه شییع فسید وه منایان سایء اساتفیده در

دادههی تکمیل شده است .وه حیظ وجید چنین شارا ط لقی ساه

ادارات دو ت وی هدف کس لنایفع لای شبصا قضایوت

وضعیت آزادی اقتصیدی کشیرهی وین دورههیی لبتی و امتبایر

ل نمی ند.

خیاهد وید؛ ا ن لسسساه وارای انجایم لقی ساه ،آزادی اقتصایدی

 .10آزادی(نیروی) کا [ :]01ا ن شیخآ ویین ل کند که تی چاه

سیلهیی لبتی را نسابت واه سایل  ( 2000عنا لتغیارهایی

حد افراد و لشیغل در تعیلال وای دو ات آزادناد و وای حاداقل

استفیده شده در ا ن سیل) که وه منیان سیل پی ه در نمار گرفتاه

لحدود تهی لیاجه لا ویشاند .در لحیسابه ا ان شایخآ از

شده ،تعد ل کرده است .در جدول ( )1اندازۀ کال شایخآ آزادی

پاروهه

اقتصیدی ا ران و رتب ا ران وین  183کشیر لایرد وررسا قارار

لطی عیت وین کشیری که تیس وینک جهین در قی
Doing Business Study

گرفته و انادازۀ ده ز ار وباش اصای شایخآ آزادی اقتصایدی

انجیم ل شید ،استفیده ل گردد.

ورای هر ک از ا ن لتغیرهی ور اسی

لسسس هر تی از سیل  2010-2000و پان ز ار وباش اصای

راوطه ز ر مددی واین

شااایخآ آزادی اقتصااایدی لیسسا ا فر ااازر از سااایلهااایی

صفر و صد وه دست ل آ د.
H i  H min
*100
H max  H min

)(1

که در آن،

لقدار لتغیر در هر کشیر،

 1775 -1770آلده است .از آنجی که تی سیل  2000اندازۀ شیخآ
وه طیر پن سیل ک ویر ارا ه شده آلیر لرویط وه آزادی اقتصیدی

ویالتر ن لقدار

لتغیر در وین کشیرهی و

کمتار ن لقادار در واین کشایرهای

ل ویشد .همچنین ازآنجی

که در ا ان شایخآ ،اماداد وزرگتار

نشینگر آزادی اقتصیدی ویشتر هستند ،ورای لتغیرهی

ا ران نیزدر ا ن دوره وه همین صیرت وجاید دارد .وضاعیت ا ان
شیخآ در سیلهیی قبل از انقالب نسبت وه وعد از انقالب وهتار
ویده است .در سیلهیی پس از انقالب واه میات ا جاید تغیراتا

چین تیرم

لینند لی کردن وینکهی و ورخ لصایدرههای و همچناین وقایع

که راوطه مکس وی آزادی اقتصیدی دارناد از راوطاه ز ار اساتفیده

جنگ و گسترده شدن حجا دو ت ،وضعیت ا ان شایخآ وارای

ل گردد.

ا ران ودتر شده ،و تقر بی از سیل  1372واه وعاد وای آغایز دورۀ

H max  H i
*100
H max  H min

سیزندگ و اجرای سییستهایی تعاد ل ،آزادی اقتصایدی کشایر

وی لحیسبه لیینگین وزن امداد واه دسات آلاده از ده لتغیار

روند صعیدی وه خید گرفته است .کیهش التییز ورخا از میالال

اصی لبتی  ،شیخآ آزادی اقتصیدی ورای هر کشیر وه دسات

نمیر آزادی لبید ه وی خیرجیین و همچنین قایانین لروایط حقایق

ل آ د که لقدار وین صفر تی صد خیاهد داشت .هر قدر ا ن مادد

لی کیت خصیصیً در سیلهیی پس از انقالب تأثیر واه سازا

وار

وزرگتر و وه صد نزد کتر ویشاد نشاین از وجاید آزادی اقتصایدی

کیهش درج آزادی اقتصیدی کشیر داشاته اسات .در سایلهایی

ویشتر در آن کشیر دارد .ورای لزیل در لتغیر اندازه دو ت هر قادر

اخیر اصالح قیانین و لقررات و همچنین کیهش لیانع لیجید وار

لصرف ،لی ییتهی و سیوسیدهیی دو ت کمتر ویشاد ،التیایزی کاه

لبیدالت (کیهش هز نههیی تعرفه) و  ...تأثیر ز یدی وار افازا ش

شیخآ هر تی وه آن ل دهد ویشتر است.

آزادی اقتصیدی کشیر داشته است .یکن ،هنیز ها التییز لروایط

)(2

وه آزادی اقتصیدی وه لقدار او یا خاید عنا  65در سایل 1770
.0-0-0آزادی اقتصادی د ایران

نرسیده است.

آلیر لرویط وه شیخآ آزادی اقتصیدی ا اران از سایل 1770

بررسیهای بازرگانی
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جدول  -1وضعیت آزادی اقتصادی ایران بر حسب عوامل تشکیل دهندۀ شاخص آزادی اقتصادی هریتیج و
فریزر برای ایران
کل شاخص آزادی

سال

شاخصهای آزادی اقتصادی

اقتصادی EFI
BF

TF

FF

GS

MF

IF

FMF

PR
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منبع :با توجه به دادههای مؤسسات هریتیج( )1621 – 1666و فریزر( )2331 -2396توسط محقق پردازش شده است]12[ .

ور اسی

التییز نهی

کره شمی .

وه دست آلده در سیل  2012وضاعیت

در نماایدار شاامیره ( )1وضااعیت آزادی اقتصااید ا ااران ط ا

اقتصیدی کشیر هی وه پن طبقه تقسیا شده است .که واه ترتیا
مبیرتند از :اقتصیدآزاد (التییز  80تی ،)100اقتصید تقر بیً آزاد (التییز

سیلهیی 1770تی  2012نمی ش داده شده است .هماینطایر کاه

 70تی  ،)77اقتصید آزاد لتیس (التییز  60تای  ،)67اقتصاید تقر بایً

ل وینید از سیل  2000تی  ،2002اقتصید ا ران از حایظ آزادی در

وسته (التییز  50تی  )57و اقتصید وسته (التییز ز ر  .)50وی تیجه واه

وضعیت ثیوت ویده و ط ا ن سیلهی ،وهبیدی لشیهده نم شید.

ا ن طبقهوندی ویشتر کشیرهی در دو طبق اقتصاید آزاد لتیسا و

در سیل  2003رشد قیول تیجه داشته تی ا نکاه در سایل ،2005

تقر بیً وسته قرار دارند .رقیوت ور سر پیش گرفتن در ا ن دو طبقه

التییز ا ران در ا ن شیخآ وه ویش از  50ل رساد .لتأسافینه در

وین کشیرهی فشرده و ویالست .لتأسفینه ا ران وای التیایز  42/3در

سیل  2006وی افت  5التییزی لیاجه شده و روند شیخآ تی سایل

طبق آخر قرار گرفته و دارای اقتصیدی غیر آزاد ای وساته اسات.

 2008ثیوت ل لیند .در سیلهیی وعد نیز ا ن روند افات شایخآ

ودتر آنکه ا ران در سیل  2011و  2012در وین  183کشیر جهین

اداله پیدا ل کند تی جی

که در سیل  2012لقدار ا ن شیخآ وه

در رتب 171ام جهین قرار گرفته است .در واقع تنهی دوازده کشایر

 4223ل رسد .وهطیرکی نمیدار ز ر نشین ل دهاد جهاتگیاری

از حیظ آزادی اقتصید ،وضعیت ودتر نسبت وه ا ران دارند .ورخا

ا ران وه سمت اقتصید آزاد وسییر کند است.

از ا ن کشیرهی مبیرتند از :جمهیری کنگی ،ار تره ،یب  ،ز مبیویه و
5
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نمودار  -1وضعیت آزادی اقتصادی ایران طي سالهای  1107تا 1711

لی احزاب ویشد .میالی که وه طیر غیر لستقیا وار فساید لای

 .1-2فساد مالی (اقتصادی)

وی اهمیت یفتن لبیرزه وی فسید از سیی سیزلینهیی وینا مییا ،

لسثرنااد ،شاایلل کیفیاات وروکراس ا  ،سااطح دسااتمزدهیی وبااش

چگینگ اندازهگیری آن لیرد تیجه قارار گرفتاه اسات .هار چناد

ممیل  ،نمیم لجیزات ،کنتر هیی نهیدی ،شفیفیت قیامد ،قایانین و

وررس میل و میالل فسید لی در میا اقتصید ،تقر بیً وه  40سایل

فرآ ندهی ،و ا گیی رفتایر رهباران لا ویشاند [ .]26پای ی ی لای یرو

قبل ویز ل گردد ،زلین که اقتصایددانین لیضایع رانات جای را

ر شههیی فسید لی در وبش دو ت را لحادود تهایی تجایری،

لطرح کردند و فعی یتهیی رانت جی غیرقینین  ،فسیدلی نیلیده

یرانههیی دو ت ،کنترلهیی قیمتا  ،نارچ چناد گیناه ارز و ورنیلاه

شد [ .]4تعر

تبصیآ آن ،دستمزدهیی پی ین وبش دو ت  ،ذخی ر لنیوع طبیعا

کیرکردی فسید لی از نمر وینک جهین  ،صاندوق

وینا میی پیل و لراجع د گر ،سیء استفیده از قادرت دو تا وارای

و میالل جیلعه شنیخت ویین ل کند [ .]27ونکال

کس لنیفع شبص است [ .]22رزآکرلن [ ]23و شییفر و و شان

وقیع فسید لی را در مدم تقیرن اطالمایت از جمیاه مادم تقایرن

[ ]24فسید لی را پرداخت غیرقاینین کایرگزاران وباش ممایل

لقررات در وینکداری و نمیم لی ییت ؛ مادم تقایرنهایی اجرا ا در

ورای کس لنفعتا کاه اساتحقیقش را ندارناد ،ای سایءاساتفیده

نمیم اداری نیکیرآلد؛ و مدم تقیرنهایی اقتصایدی از نیحیاه تیز اع

ل کنند [ .]25فسید

درآلد ل داناد کاه ا ان مادم تقایرنهای ،وایزار کیالهای و خادلیت

لی نیش از میالل لبتی فرهنگ  ،اجتمیم  ،سییس  ،حقیق و

غیرقینین را تغذ ه ل کند؛ شفیفیتهای را کایهش لا دهاد؛ لاینع

اقتصیدی است که شنیخت همه جینبه ا ن میالل ،از پیش نییزهایی

حسیورس جهت کنترل فعی یتهیی غیارقاینین لا شاید؛ ساب

لبیرزه جدی وی فسید لی است .از نمر تینزی ،میالل لسثر ور فسید

افزا ش انگیزه اقدالیت و لعیلالت غیرقینین ل گردد؛ و در وبش

کیرلندان دو ت ورای لنفعت خصیص  ،تعر

پیسای

میال

لی در وبش دو ت وه دو دسته لستقیا و غیار لساتقیا تقسایا

از جیلعه ا جید أ

ل شیند .میالی که وه طیر لساتقیا در واروز فساید لای نقاش

ثروت را تقی ت ل سیزد .مدم تقیرن مرضه و تقیضی وه د یل لداخیه

دارنااد ،مبیرتنااد از :لقااررات و اختیاایرات دو اات ،لقااررات لی یاایت ،

در ویزار از طر ق اجرای سییستهیی حمی ت لینند یرانه ی کنتارل

تصمیاگیریهیی لرویط وه لبیرج دو ت ،مرضاه کایال و خادلیت

قیمت ا جید ل شید و شرا الزم را ورای انیاع قیچیق کیال فاراها

درز ر قیمتهیی ویزار و تصمیاهی که در جهت لصیحت و تألین

ل سیزد .ونیورا ن مدم تقیرن اطالمیت زلینه سیز وروز فساید لای

بررسیهای بازرگانی
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ل کند و تیجیه فسید لای وارای وایز تیز اع

است [ .]28گستردهتر ن و لفصلتر ن راهبردهیی لبیرزه وای فساید

تعیینکننده است .گری وکار ورناده جای زه نیوال اقتصاید در ویاین

لی تیس وینک جهین لطرح شده است .ا ن سایزلین در تادو ن

افراط و حدی ل گی د :در صیرت حذف دو ت ،فسید لی نیاز از

شیخآ سییستگذاری ،تیصیه ل کند که ک راهبارد لاسثر ضاد

وین ل رود [ .]25ا ن جمیه وی تعیر ف کاه از فساید لای صایرت

فسید لی ل وی اد -1 :رانتهای را واه وساییه آزادسایزی اقتصایدی،

گرفت کیلالً لطیوقت دارد ز را همینگینه که ویین شد؛ فسید لای ،

کیهش لقررات ،سیده سیزی قیانین لی ییت  ،انحصیرزدا و تزبیات

استفیده از پست دو ت ورای وه دست آوردن لنیفع شبص اسات و

اقتصید کاالن از واین وبارد -2 .اختیایرات خیدسارانه را از طر اق

اگر وبش دو ت وجید نداشته ویشد ،فسیدی صیرت نم گیرد .ا بته

اصااالح وبااش اجرا اا و اداری از جمیااه شی سااته گز ناا و

در شرا

واقع  ،چنین الری لحیل است و وکر فق در صدد ویاین

تمرکززدا کیهش دهد -3 .قیوییت پیسبگی و لسئی یت پذ ری

اهمیت فیق ا عیده دو ت در ا جید فسید لی اسات .از آنجای کاه

را وی روشهیی ز ر افزا ش دهد :تأسیس نهیدهی لینند واحدهایی

انتمیر حذف کیلل دو ت ،واقع وینینه نیسات ،انتمایر حاذف کیلال

حسیورس ا و حساایوداری ،اصااالحیت قااینین نمیاار حسیورس ا و

فسید لی نیز واقاع وینیناه نما ویشاد .فساید لای در جای کاه

حسیوداری ،تشی ق نمیرت ممیل از طر ق لجیس و جیلعه لادن

لحدود ت و لداخیه دو ت سب ا جید ک سید نیلعقیل ل گاردد،

هیشییرتر و حسی تر .لیارد ک و دو وه طیر ممده تعداد احتمای

افزا ش ل یود و همچنین ا جید قدرت انحصیری وارای کیرلنادان

وقیع فسید لی در ک اقتصید را کیهش ل دهد و لایرد ساه وار

دو ت وه لنمیر دادن لجیزهیی لبتی وه وبش خصیص ساب

احتمیل افشی و دستگیری فیسدان تأکید دارد]22[ .

ل شید ا ن کیرکنین وه آسین از صدور لجیز التنیع کرده ی لادت
ز اایدی کیرفرلی ااین را لعطاال نگهدارنااد و تقیضاایی رشاایه کننااد.

 .1-3اثر آزادی اقتصادی بر فساد مالی

رزآکرلن لعتقد است ،وه هر لألیری لنطقه نفیذ وه طیر لشابآ

وی تیجه وه تعیر  ،میالل و راهبردهیی ویین شده از فسید لی
و تعیر

تعر

و شیخآهیی آزادی اقتصیدی که در ور گیرنادۀ جیانا

وی د حیزه اختییرات او را رقیوت کرد .چنینکه اگر کایر اروایب رجایع

لبتی آزادی اقتصیدی است ،ا ان وباش واه وررسا آثار آزادی

تیس لألیری وه خیو انجیم نشد ،وتیاند وه لألیر د گاری رجایع

اقتصیدی ور فسید لی ل پردازد .آزادی در تی ید ،تیز اع و لصارف

کند .زلین که تبین لألیر ن دو ت لشکل ویشد .رقیوت لا تیاناد

کیالهی و خدلیت ،فقدان لقررات اضایف وار نیاروی کایر ،امتبایر و

سطح رشیه را وه صفر ورسیند [ .]23لحدود ت آزادی اقتصایدی در

تجیرت ،شفیفیت در ممیکارد و قایانین دو ات ،وجاید پایل سای ا،

زلینه الیر لی ییت و گمرک و نرچهیی لی ییت ویش از حد ،قادرت

دستگیه قضی لستقل و آزادی لبید ه و تجیرت وی خیرجیاین ساب

ویش از حد دو ت و انحصیرات دو تا در فعی یاتهایی لارتب وای

کیهش تمیل گیناههایی فساید لای از جمیاه رشایه ،اخاتال ،

صدور لجیزهی و التییزهیی الزم ورای فعی یتهیی لبتیا  ،فقادان

اخیذی ،تبعیض گرا  ،قیم گرا و تقی ل گردد .اگار افاراد واه

شفیفیت ممیل در ممیکرد دو ت ،اختییرات خیدسارانه گساترده و

راحت وتیانند لجیزهیی الزم ورای انجیم کیرهیی اقتصیدی خاید را
وگیرند ،در شرا

قدرت انحصیری لقیلیت دو ت سب افزا ش فسید لی ل گاردد.

رقیوت قرار داشته ویشند و دو ت لکینیسا ویزار را

لیضیع وی اهمیت که در ا نجی خید نمی ل کند ،ا ان اسات کاه

لبتل نکرده ویشد فسید لی تی حد ز یدی کیهش ل یود .مدم نییز

اندازه و لداخیه دو ت وه تنهی

وه ارتبیط وی کیرلندان دو ت ورای انجیم کیرهی و ی فقدان قایانین و
لقررات سبتگیرانه سب کیهش رشیه و تبعیضگرا

شدهای را که در کنترل انحصیری او ویشاد ،نبی اد داد ویکاه

نم تیاند میلل اثر گذاری در فسید

لی ویشد ،ورای لزیل اگر چه در کشیرهی لینند سی د ،دانمیرک و

ل گاردد.

نروه اندازۀ دو ت وسییر وزرگ است ،و لیزان فسید لای در ا ان

تینزی لعتقد است که در وسییری لیارد وجید لقررات ویما ا جاید

کشیرهی وسییر پی ین است ،نکته اسیس ا نجیست که لداخیه دو ات

فسید لی ل گاردد .کا از وباشهایی اصای شایخآ آزادی

هنگیل سب افزا ش فسید لی ل شید که دو ات در سایز وکایر

اقتصیدی ،اندازه دو ت اسات .نقاش دو ات در فساید لای وساییر

ویزار اختالل ا جید کند و ص و ویزار سییه رواج پیدا کند]8[ .
7
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پرداختنااد و میاات پی اای

از د گر میالل لسثر ور فسید لی  ،لحدود تهایی لروایط واه

وااین آزادی اقتصاایدی و فسااید در

تجیرت است ،که در شایخآ آزادی اقتصایدی واه روشان واه آن

استین هیی ا یالت لتحده را لیرد وررس قرار دادند .نتای لادل

اشیره شده است .اگر واردات کیالهیی لها لشروط واه لحادود ت

تصحیح خطیی تیویی

نشین داد که در ویندلدت آزادی اقتصیدی

ز یدی ویشد ،لجیزهیی الزم ورای واردات ،وسییر وی ارزش ل شید و

وی درآلد سرانه و آلیزش راوطه لنف داشته و روی فسید نیاز اثار

ورخ واردکنندگین و دستاندرکیران ویزرگین خایرج را واه فساید

لنف لعن داری دارد ،درحی یکاه روی نایوراوری درآلاد اک اثار

لی ترغی ل کنند .از سیی د گر ا ن لحادود تهایی تجایری،

لزبت و لعن دار دارد .همچنین نتی نشین لا دهاد کاه اک

ر شه انحصیر در صنی ع داخی شده و صنعتگران داخی ورای ا جید

مییت دو طرفه واین آزادی اقتصایدی و فساید در کیتایهلادت و

و حفد آن انحصیر ،تعرفههیی وایال وار واردات تحمیال خیاهناد

ویندلدت وجید دارد [ .]30لیرات کنیزر ن و فیییا آنادر ی

در

کرد [ .]27از د گر میالل لسثر ور فسید لی  ،وجید حقیق گمرکا

وررس سرلی ه گذاری لستقیا خیرج ( )FDIو حکمرانا  ،آزادی

است که نتیجه آن قیچیق کیالهی است .از آنجی که لعمایال گمارک

اقتصیدی و ادراک فساید در کشایرهیی اتحید ا شایروی سایوق

فرآ ندی پرهز نه و پیچیده ور سر راه واردات قینین کیالست ،سب

( ،)FSUوه ا ن نتیجه رسیدند که ارتبیط وین سطح سرلی هگذاری

کیهش آزادی اقتصیدی و افزا ش فسید لی ل گردد .گری وکر وای

لستقیا خیرج ( )FDIو سه شیخآ لرتب که وترتی مبیرتند از

تیجه وه تحییال کالسایک جیایگیری از جارم ،لعتقاد اسات کاه

حکمران  ،آزادی اقتصیدی و ادراک فسید وه اندازۀ ز یدی لزبت و

لجیزاتهی نقش لهم در کیهش احتمیل وقیع جرم دارد و افزا ش

لعن دار است [ .]31همچنین گراف و لهیکای در لقی اه ای واه

لجیزاتهی ویم کیهش فسید لی ل شید .ونیورا ن قیانین جزا ا

وررس اثر آزادی اقتصیدی ور فسید لی پرداختهاناد .آنهای هفات

و کیفری ،سیختیر قینین قیی و وجید دادگیههایی لساتقل میالال

ز ر وبش ورای شیخآ آزادی اقتصیدی در نمار گرفتاهاناد کاه

لهم در تعیین دالنه فسید لی هستند .همچنین نبید شفیفیت در

مبیرتاند از -1 :اندازه دو ت -2 ،سیختیر اقتصیدی لبتن ور نمیم

قیامد و فرآ ندهی ،زلینههایی لسایمدی وارای فساید لای ا جاید

ویزار -3 ،سییست پی و ثبیت قیمتهی -4 ،آزادی ورود و خاروج

ل کند .تیجه وه نایع و شادت لقاررات امتبایر ،کایر و تجایرت در

ارز -5 ،سیختیر قضی

و النیت حقیق لی کیت -6 ،آزادی تجیرت

شیخآ آزادی اقتصیدی از د گر لتغیرهیی اثرگذار آزادی اقتصایدی

و  -7آزادی لبید ه در ویزارهیی سرلی ه و لی  .گراف و لهیکیب

ور فسید لی است.

اثر ا ن لتغیرهی را ور فسید لی  ،در دو دسته کشایرهایی فقیار و
ثروتمند وه صیرت دادههیی لقطع از روش  OLSورآورد کردناد

 .2پيشينه تحقيق

و وه ا ن نتیجه رسیدند که در کشیرهیی فقیر لتغیارهایی آزادی

در راوطه وی آزادی اقتصیدی و فسید لی میا رقاا ا نکاه در

ورود و خروج ارز و آزادی لبید ه در ویزارهیی لی و سرلی ه ،اثار

لطی عیت وپهوهشهیی خیرج تحقیقیت ز یدی انجیم شده است،

لنف و لعن داری ور فسید لی دارند و در کشایرهایی ثروتمناد

الی در لطی عیت داخی تحقیقیت وسییر کم انجیم شاده اسات .در

لتغیرهیی اندازه دو ت ،سیختیر قضی

و النیت لی کیات [ .]32در

ز ر وه خالص نتای ورخا از آنهای اشایره لا شاید :پیرونا و

سیل  2000نیز ا جیندرو ،چیفین و گیزلن ،در لقی های وه لطی عه و

اگیستینی در سیل  2012در وررسا راوطا فساید و اثارات آزادی

وررس اثر آزادی اقتصیدی ور فسید لی پرداختناد .ا ان لطی عاه

اقتصیدی ،نشین دادند که دالنه اثرات آزادی اقتصایدی وار فساید

اااک دورۀ  20سااای 1775 -1775وااارای  10کشااایر

وهوسیی درجه تیسعه ایفتگ

اک کشایر شنیسای

طا ا

لا شاید.

صیرتگرفته که نتی  ،ویینگر اثر لنف آزادی اقتصیدی وار فساید

همچنین تیضیح دادند که چرا نبید سییستهیی رقیوت و لقررات

لی است [ .]33همچنین لطی عیت شر ی و همکیران  ،شاروین

دو ت ل تیاند وه فسید ویشاتر لنجار شاید [ .]27در سایل2012
نیکیال

ساایهی و همکاایران  ،آد

اپرجیس و همکیران وه وررس زندگ آزاد ی وای رشایه

بررسیهای بازرگانی
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ودی تااال  ،آ یساای و ودر  ،وی  ،پاای ی ی

لی یرو و روز-آکارلن نیزنمیناهای از ا ان لطی عایت هساتند .در
8

داخل کشیر نیز ل تیان وه لیارد ز ر اشیره کارد :تحقیاق انجایم

اطالمیت لیرد نییز جهت انجایم ا ان تحقیاق از آخار ن آلایر و

شده تیس سیلت و همکیران در سیل  ،1385وارای وررسا اثار

اطالمیت لیجید در سیزلینهیی واینا مییا کاه در سایل

آزادی اقتصیدی ور فسید لای  ،نشاین دادهاناد کاه سای آزادی

لنتشر شده است ،استفیده ل شید .در ا ان لقی اه وارای وررسا

اقتصیدی از طر ق دخی ت ویش از حد دو ت و نهیدهایی لارتب ،

تااأثیر شاایخآهاایی آزادی اقتصاایدی واار فسااید لاای در ا ااران

ک از لهاتر ن میالل زلینه سیز گسترش فسید لی در ساطح

وکشیرهیی در حیل تیسع لنتب جهاین از لادلهایی خیصا

خرد(فسید اداری) و در سطح کالن(فساید سییسا ) اسات .نتای

استفیده ل شید که در اداله وه تشار ح و لعرفا ا ان لادلهای

ورآوردهیی تجرو که وی کمک روش دادههیی تایویی

2012

وارای 73

ل پرداز ا .در ا ن تحقیاق وارای آزلاین از روشهایی حاداقل

کشیر و ط دوره چهیر سی ه ( )2003-2000انجایم شاده اسات،

لروعیت لعمی ( ]36[ )OLSو دادههایی تایویی

[ ]37اساتفیده

ویینگر اثار لزبات و لعنا دار ساه جازء اصای آزادی اقتصایدی

شده است .اوتدا تأثیر شیخآهایی آزادی اقتصایدی را وار فساید

و النیت حقیق لی کیت؛ پیل سی ا؛ آزادی لبید اه

لی وارای ا اران در سایل هایی ( 2011 – 2003وای تیجاه واه

وی خیرج هی) و اثر و لعن دو جزء د گر (اندازه دو ت و قایانین و

اطالمیت لیجید) آزلین لا کنایا .ا ان لحادود ت نیاز واد یل

لقااررات) واار فسااید لاای اساات (ساایلت و همکاایران.)1385 ،

لحدود ویدن آلیرهیی لرویط وه فسید لی ورای ا ران است کاه

همچنین مییزاده و فین در سایل ،1386در وررسا تاأثیر فساید

از سیل  2003وه وعد لیجید است .سپس تأثیر شیخآ کل آزادی

اداری ور تیسعه انسین جیالع ،وه تحییل اطالمیت  86کشیر کاه

اقتصیدی را ور فسید لی ورای کشیرهیی در حیل تیسعه لنتب

از طر ق نمینهگیری تصیدف نمیملند ورگز ده شدهاند ،پرداخته و

جهین در سیلهیی  2011- 2003آزلین ل کنیا.

(سیختیر قضی

چنین نتیجه گرفتهاند که فسید تأثیر لعن داری ور کیهش تیساعه

 .3-1تصریح مدل

انسین دارد و وی اجزای آن وه و هه در کشیرهیی در حایل تیساعه

وی تیجه وه ادوییت ویین شده در خصیص میالل لسثر ور فسید

ارتبیط لنف دارد .لحققین ،لنشیر اخالقییت سیزلین را وه منیان

لی و اثر گذاری شیخآهیی آزادی اقتصیدی لسسسا هار تی

ک از راهکیرهیی ممده ورای کیهش فساید اداری ،واه و اهه در

ور ا ن میالل و همچنین وی در نمر گرفتن تحقیقیت قبی از جمیه

جیالع که دارای نمیمهیی ارزش و امتقیدی فراگیر لا ویشاند،

گراف و لهیکی ( ،)2002آ جیندرو ،چایفین و گایزلن ( )2003و

لعرف ل کنند [ .]34صبیح و لیک ا سیدات در سایل1386واه

سیلت و همکیران ( )1385ا ن لقی ه سه لدل ورای وررسا اثار

وررس اثر کنترل فسید لی ور رشد اقتصیدی ،در نمینهای وسیع

آزادی اقتصیدی ور فسید لی ارا اه داده اسات .در ا ان لادلهای

از کشیرهیی جهین و در دوره زلین 1776تی  2006لا پردازناد.

میالل لسثر ور فسید لی از نمرات تینزی ،لی یر و پیسی

نتی ا ن تحقیق نشین داد که کنترل فساید وار رشاد اقتصایدی

در نمر

گرفتااه شااده و آزادی اقتصاایدی لسسسااه هاار تی واای تیجااه وااه

کشیرهیی دارای درآلد لتیس و ویال لزبت و وارای کشایرهایی

تحییلهیی منیان شده و جدول ( )1واه شایخآ جای گز ن []38

کا درآلد اثری لنف دارد[.]35

میالل لسثر ور فسید لی لیرد استفیده قرار گرفته است .در لدل
اول ،فسید لی تیوع از پن وبش اصی آزادی اقتصیدی اسات،

 .3روش تحقيق و ارائه مدل

که وی تیجه واه لطی عایت گذشاته از اهمیات وایالتری ورخایردار

روش تحقیق در لقی ه حیضر از نیع تحییی تیصیف ل ویشد.

ویدهاند ،ا ن شایخآهای مبیرتناد از :آزادی کسا و کایر ،آزادی

نیع تحقیق از نیع کتیوبینهای ویده و اوتادا شایخآهایی آزادی

تجیرت ،اندازه دو ت ،آزادی پی و آزادی ویزار لی  .لادل لایرد

اقتصایدی وسااپس شاایخآ آزادی کشاایرهاایی در حاایل تیسااع

نمرنیز وهصیرت ز ر است:

لنتب جهین و لنطقه حجا جیلعه آلیری لی را تشکیل ل دهد.

)(10

9

)CPI = f(BF, TF, GS, MF, FMF
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شیخآ آزادی ویزار لی ( )FMFدر طیل سیلهیی لیرد لطی عاه

CPI = β0 + β1 BFit + β2 TFit + β3 GSit + β4
)(11
MFCit + β5 FMCit + μit

که درآن CPI ،درجه فسید لی ور اسای

ثیوت ل ویشد ،در نتیجاه وارای انجایم تبماین و وهباید وارآورد،

شایخآ سایزلین

شیخآ لیرد نمر را از لدل کنیر ل گذار ا .قبل از انجیم هرگینه

GS

همبساتگ دو واه

شفیفیت لی  BF ،آزادی کسا و کایر TF ،آزادی تجایری،

آزلین ،در جدول ( ،)2نتی لرویط وه ضار

اندازه دو ت MF ،آزادی پی  FMF ،آزادی ویزار لی ل ویشد.

دوی لتغیرهیی لدل اول آورده شده اسات .هماین گیناه کاه در

در لدل دوم فسید لای تایوع از پان وباش د گار آزادی

جدول لشیهده ل شید ،لتغیرهایی آزادی کسا و کایر و آزادی

اقتصیدی است ،که وی تیجه وه لطی عیت گذشته از اهمیت کمتاری

تجاایری همبسااتگ واایال

نسبت وه پن شیخآ منیان شده در لدل ک ورخیردار ویدهاناد،

همبستگ نیز وه اندازه دو ت و آزادی پی ( )0/3لرویط ل شید.

ا ن شیخآهای مبیرتناد از :آزادی لای  ،آزادی سارلی هگاذاری،

هرچند که ضر

همبستگ  ،اطالمیت لفیدی در اختییر لی قارار

حقیق لی کیت ،آزادی از فسید و آزادی (نیروی) کیر ،لادل لایرد

ل دهد؛ الی اوزار قیی لحسیب نم شید .وه ا ن لنمیر وی استفیده

نمرنیز وهصیرت ز ر است:

از روش حداقل لروعیت لعمی ( )OLSتاأثیر لتغیارهایی آزادی
اقتصیدی را ور روی شیخآ فسید لی تبمین ل زنیا.

)CPI = f(FF, IF, PR, FFC, LF

)(12

CPIit = β0 + β1 FFit + β2 TFit + β3 PRit + β4
)(13
FFCit + β5 LFit + μit

که درآنCPI ،درجه فسید لی وار اسای

جدول -1ضرایب همبستگي بین متغیرهای
گروه اول

شایخآ سایزلین

شفیفیت لای  FF ،آزادی لای  IF ،آزادی سارلی ه گاذاری،

( )0/76دارنااد و کمتاار ن ضاار

PR

MF

GS

TF

BF

CPI

مدل اول

حقاایق لی کیاات FFC ،آزادی از فسااید LF ،آزادی (نیااروی) کاایر

0/67

0/54

0/64

-0/77

1/00

CPI

ل ویشد.

-0/58

-0/64

-0/76

1/00

0/37

0/47

1/00

0/30

1/00

لدل سیم نیز وه وررس اثر کل شیخآ آزادی اقتصایدی وار
فسید لی در کشیرهیی در حیل تیسع لنتب جهین ل پردازد.

1/00

لدل لیرد نمر وه صیرت ز ر است:

BF
TF

GS
MF

منبع :یافتههای تحقیق

)(14

)CPI = f (EFI

CPIit = 0 + 1 EFIit + it

نتی ورآورد نشین ل دهد که در ا ران آزادی کس و کیر اثر

کاه در آن  ،(Economic Freedom Index( EFIلقادار کال

لنف ور افزا ش درج فسید لی دارد ،که ل تیان نتیجه گرفت:

)(15

هرچقدرتیانی

شیخآ آزادی اقتصیدی ل ویشد.

خیق ،اجرا (راهانداختن) و پی ین دادن وه ک حرفه

وه راحت و آسین ویشد ،فسید لی ویشتر خیاهد وید ]37[ .آزادی
 .4تحليل یافتههای تحقيق

تجیری نیز اثر لزبت و لعن داری ور درج فساید لای دارد ،کاه

در ا ن لقی ه ،سه ا گی وی استفیده از رو کارد حاداقل لروعایت

ل تایان نتیجاه گرفات :هار چقادر لتیسا وزنا تعرفاههای و

ورآورد شده است .ورای ا اران

لحدود تهیی غیر تعرفهای کمتر ویشد ،وجاید فساید نیاز کمتار

لعمی ( )OLSو دادههیی تیویی

ط سیلهایی 2011-2003و وارای  33کشایر در حایل تیساع

خیاهد وید .اندازه دو ت نیز اثر لنف و لعن داری ور درجا فساید

لنتب جهین نیز ط سیلهیی  ،2011 -2003انجیم شده است.

لی دارد ،که ل تیان نتیجه گرفت :هر چقدر لبیرج دو ات چاه

نتی تبمین ا ن سه لدل در جدول ( )4آلده است.

در زلینه هز نههیی لصارف و چاه در خصایص پرداخاتهایی

نتی ورآورد درا گیی اول :وی تیجه وه دادههیی لیجید لقادار

بررسیهای بازرگانی
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انتقی کمتر ویشد ،وجید فسید نیز کمتر خیاهد واید .آزادی پای
11

اثر لنف ور درج فسید لی دارد ،که ل تیان نتیجه گرفت :هار

وجید فسید نیز کمتر خیاهد وید .آزادی از فسید نیز اثار لنفا وار

چقدر تیرم و سییستهیی کنترل قیمت کمتر ویشاد ،وجاید فساید

درج فسید لی دارد ،که ل تیان نتیجه گرفت :هر چقادر فساید

نیز کمتر خیاهد وید .درج تیضیح دهندگ لادل نیاز  73درصاد

اداری در فضیی کس و کیر کمتر ویشد ،وجاید فساید نیاز کمتار

است که لقدار لنیسب ل ویشد.

خیاهد وید .آزادی نیروی کیر اثر لنف و لعن داری ور درج فسید

نتی ورآورد درا گیی دوم :وی تیجه وه دادههیی لیجید لقادار

لی دارد ،که ل تیان نتیجه گرفت :هر چقدر افراد و لشایغل در

شیخآ حقیق لی کیت ( )PRدر طیل سیلهیی لیرد لطی عه ثیوت

تعیلل وی دو ت آزادتر و وی حداقل لحدود تهی لیاجه ویشاند وادتر

ل ویشد ،در نتیجه ورای انجیم تبمین و وهباید وارآورد ،شایخآ

است ،ز را که لیج افزا ش فسید لی خیاهد شد .درج تیضیح

لیرد نمر را از لدل کنیر ل گذار ا .قبل از انجیم هرگینه آزلین،

دهندگ لدل نیز  70درصد است که لقدار لنیسب ل ویشد.

در جدول ( ،)3نتی لروایط واه ضار

همبساتگ دو واه دوی

جدول -4نتایج تخمین سه الگوی( )1( ،)1و ()3

لتغیر هیی لدل دوم آورده شده است .همینگیناه کاه در جادول

الگوی دوم

الگوی سوم

متغییرهای مستقل

-

-

آزادی تجیرت ()TF

)0/610 (1/17

-

-

آزادی لی (لی ییت ) ()FF

-

)2/882(2/07

-

همبستگ  ،اطالمیت لفیدی در اختییر

اندازه دو ت ()GS

)-0/027 (-0/87

-

-

لی قرار ل دهد؛ الی اوزار قیی لحسیب نم شید .وه ا ن لنمیر وای

آزادی پی ()MF

)-0/047(-0/56

-

-

آزادی سرلی هگذاری ()IF

-

)0/037(1/78

-

آزادی ویزار لی ()FMF

-

-

-

حقیق لی کیت ()PR

-

-

-

آزادی از فسید ()FFC

-

)-0/05(-1/34

-

جدول -3ضرایب همبستگي بین متغیرهای

آزادی نیروی کیر ()LF

-

)-0/022(-1/03

-

گروه دوم

کل شیخآ آزادی

-

-

)0/032(4/75

لشاایهده ل ا شااید ،لتغیره ایی آزادی ساارلی هگااذاری و آزادی
(نیروی) کیر همبستگ ویال

آزادی کس و کیر (-0/073 (-1/38) )BF

( )0/86دارناد و کمتار ن ضار

همبستگ نیز وه آزادی لی و آزادی (نیروی) کیر ( )0/33لرویط
ل شید .هرچند که ضر

استفیده از روش حداقل لروعیت لعمی ( )OLSتأثیر لتغیارهایی
آزادی اقتصیدی را ور روی شیخآ فسید لی تبمین ل زنیا.

LF
0/41
0/33

FFC
0/42
0/62

IF
0/54
0/42

0/87
0/47

0/74
1/00

1/00

1/00

FF
0/67
1/00

CPI
1/00

الگوی اول

مدل دوم

اقتصیدی ()EFI

CPI
FF
IF
FFC

R2

0/735

0/677

0/775

آزلین  Fیمر

-

-

56/777

آزلین هیسمن

-

-

66/03

منبع :یافتههای تحقیق (اعداد داخل پرانتز بیانگرمقادیر آزمون  tاستیودنت میباشند)

LF

منبع :یافتههای تحقیق

نتی ورآورد در ا گیی سیم نشین ل دهد که در سطح لعنا
داری  5درصااد،

نتی ورآورد در ا گیی دوم نیز حیک از ا ن اسات کاه آزادی

لقاادار F

یماار ( )56/777وزرگتاار از  Fجاادول

لی (لی ییت ) اثر لزبت ور افزا ش درجا فساید لای دارد ،کاه

لا ویشااد ،وناایورا ن فرضای صاافر لبنا وار دادههاایی ترکیبا

ل تیان نتیجه گرفت :هرچقدر ویر لی ییت نیش از انایاع لبتیا

( )Poolingویدن دادههی (وراوری مرض از لباد ) رد لا شاید .در

لی ییت ور درآلد کمتر (آزادی لی ویشتر) ویشد ،فسید لی کمتار

نتیجه وی انجیم آزلین هیسمن ورای انتبیب ا گیهیی اثرات ثیوات

(درجه شیخآ فسید ویشتر) خیاهد وید .آزادی سرلی ه گذاری نیاز

[ ]40ی اثرات تصیدف [ ]41وه ا ن نتیجه لا رسایا کاه فارض

اثر لزبت ور درج فسید لی دارد ،که ل تیان نتیجه گرفت :هار

صفر لبتن ور انتبیب ا گیی اثرات تصایدف رد شاده و ا گایی

چقدر آزادی جر ین سرلی ه وهو هه سرلی ه خایرج ویشاتر ویشاد،

اثرات ثیوت انتبیب ل شید .درج تیضیح دهندگ لادل نیاز 77
11
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درصد ل ویشد .نتی ورآورد در ا گیی سیم نیزحیک از ا ن اسات

خصیصیً قیۀ قضی یه و پییسهیی لبیرزه وی فساید لای و جارا ا

که شیخآ کل آزادی اقتصیدی اثر لزبت و لعن داری وار درجا

اقتصیدی لیج کیهش فسید و رونق اقتصیدی گردد.

فسید لی در ا ن کشیرهی دارد .وه مبیرت هرچه آزادی اقتصیدی
پی نوشت

ک کشیر ویشتر ویشد ،درج شیخآ فسید لی ویشتر ی لیازان

1. Transparency International.
2. Corruption Perception Index.
3. Economic Freedom Index.

فسید لی در آن کشیر کمتر است.
جمعبندی و مالحظات

 .4لیرجییی .1381 ،
5. Heritage Foundation.

ا ن لقی ه وه وررسا اثارات شایخآهایی آزادی اقتصایدی
 .6جینسین.1377 ،

لسسس هر تی ور فسید لی در ا اران و ساپس کشایرهایی در

7. Gwarteny, 2005.

حیل تیسع لنتب جهین تحات ساه ا گای وای رو کارد حاداقل
لروعیت لعمی ( )OLSو دادههیی تیویی

 .8سیل و همکیران.1385 ،

پرداخته اسات .نتای

9. Personal Choice.
10. Business Freedom.
11. Trade Freedom.
12. Fiscal Freedom.
13. Government Size.
14. Monetary Freedom.
15. Investment Freedom.
16. Financial Freedom.
17. Property Rights.
18. Freedom From Corruption.
19. Labor Freedom.

ا گیهیی اول و دوم ویینگر اثر لزبات و لعنا دار آزادی کسا و
کیر ،اندازۀ دو ت ،آزادی پی  ،آزادی از فسید و آزادی نیروی کایر
واار فسااید لاای و اثاار لنف ا و لعن ا دار آزادی تجاایرت ،آزادی
سرلی هگذاری ،آزادی لی (لی ییت ) ور فسید لی در ا اران دارد.
همچنین نتی ا گیی سیم نشین ل دهدکه در وین کشیرهیی در
حیل تیسع لنتب جهین شیخآ کل آزادی اقتصیدی اثر لنفا
و لعن داری ور فسید لی در ا ن کشیرهی دارد .پیشنهید ل شاید
دو اات وااه لنماایر افاازا ش کاایرا
فعی یتهی

 .20ورای کس اطالمیت ویشتر وه آدر هیی ز ر لراجعه شید:

و رشااد اقتصاایدی ویشااتر،

www.freetheworld.com,

را که دست و پی گیر ویده و در اختیایر دو ات اسات،

www.Heritage.Org,
www.Transparency.org

طبق اصل  44قینین اسیس وه وباش خصیصا واگاذار نمی اد.

 .21اطالمیت جادول :در ا نجای ،واد یل کمباید جای در جادول از

که ثیوت شده است ،ویشتر لشکالت اقتصیدی

لبف هیی التین استفیده شده است که شرح آنهی وه صیرت

و وحرانهیی وزرگ از آزادی ودون کنترل است .در نتیجاه وهتار

ز ار اسات :کاه درآن:)Economic Freedom Index( EFI ،

است دو ت وه تشی ق وبش غیر دو ت وپردازد ،هر چند ا ن وهآن

لقاادار شاایخآ آزادی اقتصاایدی کاال( BF ،

همچنین از آنجی

لعن نیست که دو ت کنیر گذاشاته شاید ویکاه دو ات از حی ات

 :)Freedomآزادی کساا

لداخی اقتصیدی و انجیم کیرهی تیس خیدش کنیر رفته و وه کایر

آزادی تجاااایری،

نمیرت وپردازد .همچنین از طرف وهد یل پیچیدگ هیی وایش از

Size( GS

Business

و کاایرFreedom( TF ،

Freedom( FF

:)Trade

 :)Fiscalآزادی لاااای ،

 :)Governmentانادازه دو ات( MF ،

Monetary

حد قیانین و تفسیرهیی نیلسیمد در کشیرهایی در حایل تیساعه،

 :)Freedomآزادی پی

فسید ل تیاند لیج روغن کیری چرچهیی اقتصید و ا جید رونق

سرلی هگذاری :)Financial Market Freedom( FMF ،آزادی

شافیفیت کیرهای را

Rights( PR ،

 :)Propertyحقااایق لی کیااات،

From Corruption( FFC

 :)Freedomآزادی از فسااااید،

اقتصیدی گردد .ونیورا ن وهتر اسات از سای

واایزار لااای

افزا ش و از پیچیدگ هی کا کنایا و از سایی د گار وای نمایرت
ویشتر دو ت و اهمیت ویشتر دادن وه نهیدهیی لبیرزه وای فساید و
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Freedom( IF ،

 :)Investmentآزادی

 :)Labor Freedom( LFآزادی (نیروی) کیر ل ویشد.
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سیلت و همکیران ،وررس اثر آزادی اقتصیدی ور فسید لای (در

 .22رهبر.1381 ،
23. Rose Ackerman, 1978.
24. Shleifer and Vishny, 1993.
25. Hongyi, Colin & Zou,2000.
26. Tanzi, 1998.
27. Mauro, 1998.
28. Passas, 1999.
29. Pieroni, Agostino, 2012.
30. Nicholas, 2012.
31. Murat, Andrews, 2008.
32. Graef and Mehlkop, 2003.
33. Alejandro,2000.

 73کشیر جهین) ،فصینیله پهوهشهیی اقتصیدی ا ران ،سیل
هشتا ،شمیره 28صآ .1385 ،105-87
شهنیزی ،روح ا ه ،تأثیر آزاد سیزی اقتصیدی ور رشاد اقتصایدی و
درآلد سرانه (وررس لقی سه ای واین کشایر هایی لنتبا )،
پی ین نیله کیرشنیس ارشد ،دانشاکده میایم اداری و اقتصاید
دانشگیه اصفهین.1384 ،
صبیح  ،احمد و سعید لیک ا سیدات  ،اثر کنترل فساید لای وار
رشد اقتصایدی ،فصاینیله پزوهشانیله ویزرگاین  ،شامیره ،53

 .34مییزاده و فین .1386 ،

زلستین .1388 ،158،-131 ،1388

 .35صبیح و لیکا سیدات.1386 ،

مییزاده و فاین  ،تاأثیر فساید اداری وار تیساعه انساین جیالاع،

 .36ورای تیضیح ویشتر وه کتیب اقتصاید سانج نیشات دالایدار

فصینیله اخالق در مییم و فنایوری ،سایل دوم ،شامیرههایی

گجرات ا  ،ترجم ا حمیااد اور شاام  1388،و کتاایب اقتصااید

1و ،2صآ .1386 ،24-17

سنج وه زوین سیده نیشات احماد جعفاری صامیم 1378 ،

لیر جییی  ،سید حساین  ،1381فساید و اصاالحیت اقتصایدی در

لراجعه شید.

ا ران .دولین همای ش دو سایالنه اقتصاید ا اران(اصاالحیت

 .37ورای تیضیح ویشتر وه کتیب اقتصید سنج پینال د تای ،نایدر

اقتصیدی :لبین نمری و ورنیله ممی ) .پهوهشاکده اقتصاید.

لهرگین و سید حمید رضی اشرف زاده 1387 ،لراجعه شید.
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