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است.  باثباترشد اقتصادی مستمر و  ارتقاییکی از اهداف کالن اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط الزم جهت 

کوه آزادی اقتصواد از یریو      ازجمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی آزادی اقتصادی است. به این صوورت 

این اهداف رشد  به برخی اهداف است که از یری  یابی دستکارها به دنبال ای از راهکارگیری مجموعه به

ها، موازنه تراز این اهداف؛ اشتغال کامل عوامل تولید، حصول به ثبات قیمت ازجملهاقتصادی افزایش یابد. 

آزادی اقتصوادی بور رشود     توثثیر رفاه اجتماعی است. لذا هدف مطالعه حاضر بررسوی   ارتقایها و پرداخت

 مطالعه است. روش مورد استفاده در این 1380-1396اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در ایران یی دوره 

دهد کوه سوطآ آزادی اقتصوادی، توورم و شواخص اقتصواد       نشان می آمده دست بهپانل است. نتایج تجربی 

قاومتی بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معنادار داشته است، اما نرخ اشتغال اثر منفی بر آزادی اقتصادی دارد و م

دلیل این رابطه معکوس نیز وجود مشاغل کاذب و خدماتی است که یی چند سال گذشته در اقتصاد ایران 

ها اند، بلکه در برخی از زمینهه نکردهچیزی را به تولید ناخالص داخلی اضاف تنها نهاند. این مشاغل رشد کرده

 اند.سبب کاهش تولید ناخالص هم شده

  .واژگان کلیدی: رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ اشتغال، اقتصاد مقاومتی
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 مقدمه .1

 اای وول اد،   آزادی اقتصادی به معنای نزدیکی به اقتصاد باازار   کاا م مداخ اه د لا  در یعال ا      

 ای اقتصادی رایا   . نظریهگردد یبازمه آن به آغاز ع م اقتصاد مدرن ووزیع   مصرف اس  که ریش

 اای اقتصاادی را باه عناوان بنتاری  راه واام   کاارایی         ای اخ ر، وعامل آزادانه ایراد   بنگاهدر سال

نظران، آزادی اقتصاادی را باه   برخی از صاحب آنکه. در ای  شرایط، با  جود شمارند یبرماقتصادی 

اناد کاه   کنند، امر زه اغ ب اقتصاددانان به یک ووایق جنانی در ای  موضاو  رسا ده  می حبابی وشب ه

کام ابی اقتصادی در یک کشور )   مچن   در سطح جنان( منوط به وجارت آزاد، دسترسی به پول 

 ا در بازار آزاد   حمایا  از حواو    الم  ی کاال، سرمایه   ن ر ی کار، وع    ق م قوی، جریان ب  

در  «آزادی اقتصاادی »ووان  مه ای  موارد را در چارچوب  س عی وح  عنوان لک   اس  که میما

که مبانی وئوریاک   مطالعاات وجربای در ایا  زم ناه       طور  ماننظر گری . اما باید ووجه داش  که 

 ای اقتصاادی   غ راقتصاادی زیاادی از    د ند، آزادی اقتصادی در اروباط مستو م با شاخصنشان می

 ای س اسی   مدنی ب ل ووسعه اقتصادی، ووسعه انسانی، رشد اقتصادی، یور   ووزیع درآمد، آزادیق

باید در نظر داش  آن اس   آنچهگذارد. در ای  م ان اثر می  ا آن  ... قرار داشته   به طور جدی بر 

ای مخت ف  ای ووسعه   پ شری  اقتصادی در کشور شاخص وری  منمکه رشد اقتصادی  مواره از 

 گذاران س اس ا داف س استی مورد نظر  وری  منموری    بوده اس    به  م   ع  ، یکی از اص ی

 .1  اقتصاددانان اس 

 ای وردید بخم خصوصی با وفکرات جدید در مسائل مدیریتی   با استفاده از ابزار ا   ش وهبی

ند به ا داف مدیری  عم کردی خاود، چاه   ووانوی  اروباطی   ن ز ابتکار   خالق   ن ر ی انسانی می

شود.  لی ای  مط ب بدان  ور نزدیکدر اروباط با مشتریان   چه ن ر  ای انسانی شاغل در آن بخم، 

معنا ن س  که بخم د لتی از رس دن به چن   ا دایی ناووان اس ، ب که با ووجه به ا ضاا    شارایط   

  مناابع از ساوی دیگار ساخ  د لتماردان        کنونی کشور ا از یاک ساو   محاد د باودن امکاناات      

را باه بخام    آم از  رقابا   اای  مخت اف، یعال ا     اای  س اسا  س استمداران بایاد باا اوخااد واداب ر       

خصوصی  اگذار نموده وا با برخورداری از ابتکار   خالق   ن ر ی انسانی در ای  بخم باا حاداقل   

                                                             
 .1384 آبادی،صادقی صاد  .1
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بپاردازد  در موابل بخم عمومی  ام باه اماوری    امکانات ب شتری  نت جه   ثمر را عاید کشور نموده   

گاذاری دارد. از ایا  ر ، د لا  مجباور اسا  اداره        که بخم خصوصی رغب  کمتری به سرمایه

ک ی اقتصاد موا متی به رشد اقتصاادی    ای س اس . در 1بگ رد بر عندهرا   ا یعال   گونه ی انظارت 

واک د شده اس    از ای  ر  قصد داریم نوم آزادی اقتصادی را بر رشد اقتصادی با ر یکرد اقتصاد 

در اقتصاد ایران بررسی کن م. بدی  منظور ای  مواله به شرح زیار   1380-1396 ای موا متی طی سال

 شود.د ی می سامان

شود. گ رد. در بخم سوم مبانی نظری ب ان میمورد بررسی قرار میدر بخم د م پ ش نه وحو ق 

ب اان   گ اری  نت جاه گاردد   در بخام پانجم ن از     در بخم چنارم مدل وحو ق   نتای  وجربی ارائه می

 خوا د شد.

 پیشینه تحقی  .2

م آزادی اقتصادی بر رشد اقتصاادی انجاا   واث رمطالعات بس اری در داخل   خارج از کشور در مورد 

 شود.گریته اس  که در زیر برخی از ای  مطالعات ب ان می

 مطالعات داخلی .2-1

ثبات س اسای   آزادی اقتصاادی بار رشاد      واث ر»ای وح  عنوان ( در مواله1393آبادی   بناری )شاه

ثبات س اسی    واث ر دف پژ  م خود را «   در حال ووسعه یایته ووسعه ای منتخب اقتصادی کشور

قارار دادناد. در ایا      1996-2012آزادی اقتصادی بر رشد اقتصاادی کشاور ای منتخاب طای د ره     

 اای   ای پانال پویاا، اثار مت  ار ثباات س اسای   شااخص       برای داده GMMاز ر ش   ا آنپژ  م، 

کاه شااخص    اناد اند   به ای  نت جه رس دهآزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی را مورد آزمون قرار داده

ثبات س اسی   آزادی اقتصادی اثر مثب    معناداری بر رشد اقتصاادی در  ار د  گار ه کشاور ای     

 مورد مطالعه داشته اس .

رابطه ب   آزادی اقتصادی   رشاد اقتصاادی   »خود وح  عنوان  نامه یانپا( در 1393یر )درخشان

شور ای منا پرداختاه اسا ، بادی     به بررسی آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ک« 2منادر کشور ای 

                                                             
 .1391، شه پ زراع شف عی    .1

2. MENA 
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 یایتاه   موعما  اای  ر ش گشاتا ر  در اقع ای واب ویی پویا یا منظور برای ارزیابی از ر ش برآ رد داده

(GMMبر پایه داده )    ای ورک بی استفاده کرده اس    به ای  نت جه رس ده اسا  کاه در کشاور ای 

اقتصاادی منفای   معناادار اسا . رشاد      منتخب حوزه منا، اثر شاخص کل آزادی اقتصادی بار رشاد   

-اقتصادی د ره قبل اثر مثب    معناداری بر رشد کنونی دارد، عال ه بر ای  شااخص آزادی سارمایه  

گذاری، آزادی مالی، آزادی مال اوی، آزادی از یساد، آزادی وجارت خارجی   جمع   اثر مثبا     

ک     آزادی پولی اثار منفای بار    ، مخارج مصریی د ل ، حوو  مال کار کسب ای آزادی شاخص

آزادی اقتصاادی بار رشاد اقتصاادی کشاور ای منتخاب        واث رر ی رشد اقتصادی دارند. منفی بودن 

وواند ناشی از  ابستگی ب م از حد ای  کشور ا به درآمد ای حاصل از نفا  باشاد کاه موجاب     می

 ناکارایی اقتصادی شده اس .

الم  ای  آزادی اقتصاادی وجاارت با     »ای وح  عناوان  (، در مواله1393درخشان یر   ابونوری )

آزادی  واث ربه بررسی « یایته  موعمخا رم انه   شمال آیریوا داده پان ی کشور در حال ووسعه گشتا ر 

 اای  اناد. بادی  منظاور بارای ارزیاابی از ر ش بارآ رد داده      بر رشد اقتصادی کشور ای منا پرداخته

 ای ورک بای اساتفاده شاده    ( بر پایه دادهGMM) یایته  موعمر ش گشتا ر ای  در اقعواب ویی پویا یا 

اس . نتای  حاکی از ای  بود که در کشور ای منتخب حوزه منا، اثر شاخص کال آزادی اقتصاادی   

بعدی داش ،  منفی   معنادار اس . رشد اقتصادی د ره قبل اثر مثب    کامالً معناداری بر رشد د ره

گااذاری، آزادی مااالی، آزادی مال اااوی، آزادی از یساااد، آزادی  آزادی ساارمایه عااال ه باار شاااخص

، مخاارج مصاریی د لا ،     کاار  کساب  اای آزادی  وجارت خارجی   جمع   اثر مثب    شااخص 

آزادی  وااث ر حوو  مالک     آزادی پولی اثار منفای بار ر ی رشاد اقتصاادی داشاتند. منفای باودن         

وواند ناشی از  ابستگی ب م از حد ای  کشور ا باه  منتخب می اقتصادی بر رشد اقتصادی کشور ای

  ای حاصل از نف  باشد که موجب ناکارایی اقتصادی شده اس .درآمد

سارمایه اجتمااعی    واث ربررسی »ای وح  عنوان ( در مواله1393مشندی    مکاران ) خداپرس 

 اای گساترده   ووضا ح باا  قفاه   در چارچوب الگوی خود «   آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران

(ARDL به بررسی )د  مت  ر سرمایه اجتماعی   آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشور ایران  واث ر

پرداختند   به ای  نت جه رس دند که اثر سرمایه اجتماعی   آزادی اقتصادی بار رشاد اقتصاادی ایاران     
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ب شاتری بار رشاد اقتصاادی      واث رتماعی   آزادی اقتصادی نسب  به سرمایه اج اس دار مثب    معنی

 ایران دارد.

ساازی   آزادساازی   نوام خصوصای  »عناوان  ای وحا   (، در مواله1391)  شهپ زراع شف عی   

گاری د لاا  در  سااازی   کاا م وصادی  ب ااان کردناد کاه خصوصای   « اقتصااد در اقتصااد مواا متی   

د د. گساترش  وعدیل ساختار اقتصادی را وشک ل می  ای س اس  ای اقتصادی، بخم عمده  یعال  

گاری اقتصااد ایازایم    مشاارک  بخام غ رد لتای را در اداره اماور وصادی      ونناا  نهسازی خصوصی

بخشاد، ب کاه واوان کارشناسای د لا  را      د د   به انگ زه کارآیرینی، ابتکار   نوآ ری قوت مای  می

کار خوا اد  ه کالن اقتصادی مؤثر   کارآمد ب  ای س اس  ای الزم جن  اوخاد برای انجام پژ  م

گری . باید ووجه داش  که برای رس دن باه ایا  منام مواناع بسا اری  جاود دارد   نبایاد از نوام         

 ای صح ح   منطوی خود در ریع ای  مواناع غایال ماناد      گذاریاساسی   ک  دی د ل  با س اس 

 ای خصوصای  نحوه مدیری  جدید در سازمانسازی باید با اعمال و   ر با انجام خصوصی ی درننا

شده، راه بر رشد   ووسعه سازمان و   ر شکل یایته،  موار گردد. در ای  مواله باه وعااریف   مفاا  م    

شارح   وار  مط اوب آن برای رس دن به اقتصاد بنتار      ای  ریگ جن پرداخته شده    سازی یخصوص

اشاره شده اس . سپس ساابوه،  ضاع        سازی خصوصیداده شده اس    ر یکرد ای مخت ف به 

سازی ارائاه  در ایران وشریح شده   ر نمود ایی برای بنبود خصوصی سازی خصوصیدالیل ناکامی 

 شده اس .

 با دیقتصاا شدر بر دیقتصاآزادی ا ث رأ»وای وحا  عناوان   (، در موالاه 1388رزمی    مکااران ) 

(   مادل کارلساون     1993) 1مدل ورک بی  ینن د با استفاده از« ع ی سیربر :اگردننا مکتب دیکرر 

شناسای الکاووشای باه بررسای اثار آزادی      (   با ر یکرد مکتب ننادگرا   ر ش2001) 2الندرستر م

د ناده رابطاه   از ایا  وحو اق نشاان    آمده دس  بهاقتصادی بر ر ی رشد اقتصادی پرداخته اس . نتای  

 ی نناد ای موجود در  ر جامعه اس .مثب  آزادی   رشد اقتصادی با ووجه به کارای

بررساای آزادی »کارشناساای ارشااد خاود وحاا  عنااوان   ناماه  یااانپا( در 1386خاادمی اردکااانی ) 

 دف اص ی خود را بررسای اثار آزادی اقتصاادی بار رشاد اقتصاادی باا         «اقتصادی بر رشد اقتصادی

                                                             
1. Weinhold, D. (1999). 
2. Carlsson, F. S, Lundström (2002). 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             5 / 26

https://ejip.ir/article-1-1061-fa.html


 6 و 5 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  10

 

ه ای  نت جه رس د که نار   قرار داد   ب 2004-1995کشور طی د ره زمانی  113 ای داده کارگ ری به

ای مثب  با و   رات در شاخص آزادی اقتصادی دارد، اما سطح آزادی اقتصادی بار رشاد   رشد رابطه

از الگو ا نشان داده اس  که وورم، ارزش  آمده دس  بهاقتصادی اثر منفی داشته اس .  مچن   نتای  

  خادمات باا رشاد اقتصاادی      وورم سال گذشته، مخارج د ل ، نر  رشد جمع ا     اردات کااال  

گذاری، نر  رشد جمع   یعال   وجارت بر رشاد اقتصاادی   سرمایه اگرچهای معکوس دارند، رابطه

 اند.مثب  داشته واث ر

آزادی اقتصاادی بار درآماد سارانه        وااث ر »ای وح  عناوان  ( در مواله1385سامتی    مکاران )

گ اری مادل     باا بناره   1شناسای الکااووش  ب ر شدر چاارچو  («پانل دیتارشد اقتصادی )با ر  ای  

به بررسی اثر آزادی اقتصادی بار درآماد سارانه پرداختاه   باا اساتفاده از د  مادل کاه از          2اسک پتون

اناد  به دس  آماده  5 ای و ف وی پویای  ینن د  مدل داده 4  الند استر م 3 ای کارلسونورک ب مدل

کشور به طور ک ی  87در  2003-1980 ای اقتصادی طی سالبه بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشد 

. نتاای   اناد  پرداختاه  پردرآمد، با درآمد متوسط )شامل ایران(   درآمد کم  به وفک ک در کشور ای 

سرانه   رشد اقتصادی کال نموناه    درآمددر ای  وحو ق حاکی از اثر مثب  آزادی اقتصادی بر سطح 

ی استوالل قضایی   امن   حوو  مالک  ، پول سالم   ضاوابط    اس ، از ب   اجزای آزادی اقتصاد

ب شتری  اثار را بار درآماد سارانه دارناد.  مچنا   از با            کار کسبقوان   مربوط به بازار، اعتبار   

اجزای آزادی اقتصادی استوالل قضایی   امن   حوو  مالک     ضوابط   قاوان   مرباوط باه باازار     

 ب شتری  اثر را بر رشد اقتصادی دارد.  کار کسبکار، اعتبار   

 مطالعات خارجی .2-2

گاذاری ثباات س اسای بار رشاد      چگاونگی وااث ر  »ای وحا  عناوان   ( در موالاه 2011) 6آیس     یکاا 

کشاور طای د ره    169ثبات س اسی   آزادی اقتصادی بار رشاد اقتصاادی     واث ربه بررسی « اقتصادی

س اسای باا رشاد     ثبااوی  بای گر ایا  اسا  کاه درجاه بااالی      پرداختند. نتای  مطالعه ب اان  1960-2004

                                                             
1. Lakatos 
2. Skipton 
3. Carisson 
4. Lundstrom 
5. Weinhold 
6. Aisen & Veiga 
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 ری سبب کناد شادن نار     س اسی از طریق کا م بنره ثباوی بیمعتودند   ا آناقتصادی ووأم اس . 

گاذارد.  منفای مای   وااث ر گردد   با درجه کمتر بر سرمایه ی زیکی   سرمایه انساانی  رشد اقتصادی می

ابتدایی، ساختار قضایی  نام ثب گذاری، نر  صادی، سرمایهدارند شاخص آزادی اقت مچن   ب ان می

 با رشد اقتصادی دارند. داری یمعن  امن   حوو  مالک      مگنی نژادی رابطه مثب    

(، در یاک وح  ال وجربای ک ف ا  حااکم تی د لا  را کاه        2005) 1کویم ، کرای   مستر زی

ثباوی س اسای    اند: آزادی ب ان، بیمروبط با رشد اقتصادی اس ، از شم بعد مورد ارزیابی قرار داده

کشاور   209د ی، حاکم   قانون، کنترل یساد. در ای  مطالعاه  آشوب، اثربخشی د ل ، ک ف   نظم

اناد کاه   دریایتاه   اا  آناناد.  مورد ارزیابی قرار گریتاه  2004، 2002، 2000، 1998، 1996 ای در سال

نتای  برآ رد ای ای  شم بعد حاکم تی در  ر د ره برای  ر یک از کشور ا متفاا ت باوده اسا .    

که ر ند خاصی از بنباود یاا وضاع ف ک ف ا  حاکم ا  در جناان       کند به رغم ای ، ب ان می جهدرنت

م   در برخی کشور ا به طور معناداری ) م در جنا  مثبا     ام    شود، ک ف   حاکمالحظه نمی

ند.  مچن  ، اروباط مثب    معناداری با   درآماد م ای   ک ف ا       ست در جن  منفی( در حال و   ر

د ند، اما رابطه ع ی با   ک ف ا  حاکم ا  د لا    رشاد درآماد م ای را ماورد         حاکم   ارائه می

 باشد. د طریهوواند ع    می  ا نآد ند. به اعتواد مجادله قرار می

اناد کاه واک اد    ای جاامع، شاوا دی را ارائاه نماوده    (، در مطالعه2007) 2ک     دیگران یوازگ به

عامال   10کشاور جناان    157بارای    اا  آن( باشاد.  1998 اای س اساتی  ااربرگر )   دیگری بار ووصا ه  

ی وجاارت، آزادی ماالی،   ، آزاد کاار  کسبکنند: آزادی کننده آزادی را چن   مشخص میمشخص

گذاری، آزادی وام   مالی، حوو  مالک ا ،  آزادی از ق د   بند د ل ، آزادی پولی، آزادی سرمایه

گانه باال، شاخص ورک بی آزادی  ای ده. سپس از ورک ب شاخصکار  ر ینر ایی از یساد، آزادی 

د ناده   اسا ، نشاان   100شااخص کاه   اند. باالوری  م زان قابل اکتساب ای  اقتصادی را محاسبه کرده

د ناده مداخ اه کمتار    باالوری  سطح از آزادی اقتصادی اس .  رچه ای  شاخص باالور باشاد، نشاان  

 د ل  در اقتصاد خوا د بود.

                                                             
1. Kaufmann, Kraay and Mastruzzi 
2. Kane et al 
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سه  یژگای آزادی س اسای، آزادی اقتصاادی   وسا ط حواو        واث ر( به بررسی 2002) 1اسکالی

دارد کشاور ایی کاه   پرداخته   ب اان مای   1980-1960کشور طی د ره  115یردی بر رشد اقتصادی 

دارای یکی از سه  یژگی آزادی س اسی، آزادی اقتصادی   وسا ط حواو  یاردی یاا  ار ساه ماورد        

 اا را ندارناد   از ایا   یژگای   کادام   چ ا  ستند، از رشاد اقتصاادی د  واا ساه برابار کشاور ایی کاه        

 برخوردارند.

آزادی اقتصااادی   رشاد اقتصااادی )بررسای ع اای   ای وحاا  عناوان  (، در موالاه 2000) 2 ک ما  

مدت(، باه بررسای رابطاه ع ای آزادی اقتصاادی   رشاد اقتصاادی پرداخا . شااخص آزادی          کوواه

 147کاه باه صاورت موطعای   بارای       اس اقتصادی استفاده شده در ای  مواله، شاخص بن اد  ریت چ 

 کشور انجام شده اس .

ای وحااا  عناااوان آزادی اقتصاااادی   رشاااد:  الاااه(، در مو2002) 3کارلساااون   الندرساااتر م

 1995-1975 اای  کشاور طای ساال    74اثرات، به بررسی آزادی اقتصادی بر رشاد در    وح  ل یهوجز

پرداختند. مت  ر مستول مورد استفاده در ای  مدل عال ه بر شم جاز  شااخص آزادی اقتصاادی کاه     

 اا، سااختار قاانونی      جاارت باا خاارجی   شامل اندازه د ل ، آزادی اساتفاده از اعتباارات، آزادی و  

 ا   آزادی مبادلاه در باازار   حفاظ  از حوو  مالک  ، ساختار بازار، س اس  پولی   پایداری ق م 

 سرمایه بود، متوسط وشک ل سرمایه اس .

آزادی  واث رشود که واکنون از مطالعات صورت گریته در داخل   خارج کشور نت جه گریته می

مورد بررسی قرار نگریتاه   4اقتصادی از دیدگاه اقتصاد موا متی در کشور ای منطوه اقتصادی بر رشد

 اس .

 تعاریف و مبانی نظری .3

 فاااوعری لاااعم اااای باااانتخدر ا ی  ددااامح یا ریشا ام،لزا دنبو انعنو بهآزادی  حصطالا ،ل  در 

یرد در ماوقع تی بارای انتخااب ر شای      ینکها، از 5. اما آزادی اقتصادی در وعریف  ارشبرگرشود یم

                                                             
1. Scully 
2. Heckelman 
3. Carlsson and Lundström 

کشور ای منطوه شامل ایران، بحری ، عمان، قطر، ورک ه، عربستان، آدربایجان، گرجستان، امارات، اردن، ارمنستان، قزاقساتان،  . 4

 .اس واج کستان    کوی ، قرق زستان، لبنان، مصر، پاکستان
5. Harshbarger 
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 13   ...بررسی آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی

 

 مچنا   آزادی   .(2002، 1 ارشابرگر )کناد  اس  که باا آن خاودش را در ک  ا  جامعاه ادغاام مای      

 اای  اقتصادی به معنای آزاد باودن ایاراد در دخال   وصارف، معا ضاه، مبادلاه    اگاذاری دارایای        

 اند.آ رده به دس که از طریق قانونی  اس شخصی 

داند که بر طبق آن ایاراد آزادناد باه وول اد، ووزیاع        زادی اقتصادی را مع اری میبن اد  ریت چ آ

مصرف کاال اا   خادمات بپردازناد. باه عو اده طراحاان شااخص آزادی اقتصاادی بن ااد  اریت چ از           

آنجایی که آزادی اقتصادی به عنوان نبود الزام، یشار یا محد دی  در انتخاب عمل اسا    اقتصااد   

واوان آزادی اقتصاادی را باه    از ایا  ر  مای   اسا   د، ووزیع   مصرف کاال ا   خدمات مروبط با وول

، 2)جانساون  عنوان نبود وحم ل یا محد دی  بر وول د، ووزیع   مصرف کاال ا   خدمات وعب ار کارد  

1999.) 

آید، آن اس  که آزادی اقتصادی چ زی جاز واک اد بار    از وعاریف یو  برمی آنچهبه طور ک ی 

کناد، مشاخص   ای را که اقتصاد بر مبنای بازار عمال مای  ردی یا خصوصی نبوده   محد دهمالک   ی

 ای خود در مصارف، مبادلاه یاا نگناداری  ساتند    ا چ       نماید. بدی  ورو ب ایراد مالک داراییمی

 اا از طریاق دزدی، ز ر،   را محد د نماید؛ باه شارط آنکاه ایا  دارایای       ا آنمانعی نظ ر د ل  نباید 

 اای   اا مبادلاه نگاردد. در ایا  م اان یکای از نوام       یا سرق  به دس  ن امده باشد   از ای  راهوو ب 

  اا  آن. لذا در  ر اقتصادی حداقل مداخ ه با ووجه به شرایط اقتصادی اس د ل  حفظ دارایی ایراد 

 اا با م از ایا  حاد عمال نمایناد آزادی اقتصاادی        شود   چنانچاه د لا    ا وعریف میبرای د ل 

 محد د خوا د گردید.

 هاا چ هاا ب   زاچ  هاچ یایعن دااقتصا اییهپا تالاؤسآزاد  دقتصاا یکدر  گف  ووان یم ی درننا

 زاراااااب ووسط باید ددگر یعزوو چگونه وول داز  حاصل یداعو   دشو وول د چگونه د،شو وول د ارمود

 ا ماااکرا  دیقتصاآزادی ا  ااا انتخاااب ی ا بر ل د  وحم  ی ی  دمحد  رگونااه   دشوداده  پاسخ

 .(1999)جانسون،  د د یم

                                                             
1. Harshbarger 
2. Johnson 
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 اقتصاد سازیآزاد. 3-1

ای از اقادامات،  وعدیل ساختاری اس  که شامل مجموعاه   ای س اس سازی اقتصادی بخشی از آزاد

، کاار   بخام خاارجی        خادمات به منظور کاا م مداخ اه د لا  در بازار اای ماالی، کاال اا       

 . ا م ای  اقدامات عباروند از:اس  اگذاری آن به مکان زم بازار  ی درننا

 ؛ ای موداری ای وجاری   محد دی سازی وجارت خارجی   وعدیل انوا  وعریهآزاد .1

 ؛ ای ق متی    اگذاری وع    ق م  به ن ر  ای عرضه   وواضای بازارکا م کنترل .2

 ؛ ای بانکیسازی نر  سود پرداختی به سپردهآزاد .3

 ؛ای ای یارانه ا   وعدیل ق م حذف یارانه .4

 ؛کا م مداخالت د ل  در بازار ای مالی .5

 گرایم به نظام ارزی شنا ر. .6

باشاند کاه از ا ام ایا      باه برخای ا اداف مای     یابی دس آزادسازی اقتصاد به دنبال   ای س اس 

ول باه ثباات   ووان به ن ل باه اشات ال کامال عوامال وول اد، ایازایم رشاد اقتصاادی، حصا         ا داف می

ریااه اجتمااعی اشااره نماود. نکتاه قابال ووجاه در بحا           اروواای  اا،   ا، موازنه وراز پرداخا   ق م 

سازی اقتصاادی متفاا ت اسا     رجاا     سازی اقتصادی با ر اآزادسازی اقتصادی ای  اس  که آزاد

 ای شاده  یاف وعریند ا، ب که بایستی با یر س نسازی اقتصاد سخ  از آزادی اقتصادی اس ، منظور ر ا

در خصاو    شاده  ارائاه بنادی مفاا  م   باا جماع   بناابرای  ساازی اقتصااد حرکا  کارد.     به سم  آزاد

سازی اقتصاد حرکا  باه ساوی    آزاد  ای س اس رسد جو ره اص ی آزادسازی اقتصادی، به نظر می

ه عناوان یکای از   سازی اقتصادی امر زه ب. آزاداس اقتصاد بازار   ر ایی از اقتصاد د لتی   متمرکز 

 ای بحران اقتصادی ممالک ر  به رشد جنان اس . ووصا ه باناک جناانی ن از باه کااربرد         حلراه

استفاده از مکان سم بازار در بس اری از کشور ای جنان سوم موجب اصالحات اقتصادی آناان شاده   

 .1اس 

ووان گف  شده، می ارائهسازی در مجمو  با ووجه به وعاریف متعددی که در رابطه با خصوصی

  وشک الت د لتی از بخم عماومی باه بخام      اسازی  اگذاری  ظایف، یعال  خصوصی در اقع

                                                             
 .1391، شه پ زراع شف عی    .1
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 15   ...بررسی آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی

 

سازی در مفنوم اشاعه یر نگی یعنی یرا م کردن زم نه ایزایم مشارک  خصوصی اس . خصوصی

   سازی اصاطالحی یراگ ار  . از ای  ر  خصوصیاس مردم در ک  ه سطوح در امور اقتصادی جامعه 

-متنو  اس  که به کنترل عم  اوی   مالی مؤسسات د لتی    اگذاری به بخم خصوصی اشاره مای 

سازی حذف  ر نو  کنترل   دخال  در برقاراری مکاان زم عرضاه      کند. به عبارت دیگر خصوصی

واوان باه    ای اقتصادی از د ل  به بخم خصوصای را مای  وواضا اس . انتوال مالک   یا کنترل بنگاه

 .(2003، 1)دی کاستر  سازی پذیری ان وعریف خصوصیعنو

 اقتصادی رشد. 3-2

به آن مست زم بساط   یابی دس رشد اقتصادی پایدار یکی از ا داف ننایی  ر نظام اقتصادی اس  که 

نظ ر انباش  سرمایه، ووسعه سرمایه انسانی،  ییساز کار ااز طریق   ا آن ای رشد   در نی شدن پایه

اس . رشد اقتصاادی در وعریفای سااده عباارت اسا  از ایازایم        ... ری عوامل وول د   بنره ارووای

 (.1991، 2)جونز سطح وول د ناخالص داخ ی یک کشور نسب  به د ره پ ش  

 ونگیاا چگ نواا ماپ ر یالا وح   ب که دی،قتصاا شدر ممفنو نه س ا نظر ردمو وحو ق ی در ا نچهآ

 دیااا قتصا داا شر راا ب دیااصا قتآزادی ا ث رااو مسئ ه رابشتار نو ی ا ص یا ومرکز .س آن ا به ست ابید

     اا پ ش طوبا  در ار س ا جتماعیا نظاام  بستردر  مفنومی دیقتصاا زادیآ که آنجااز  ل ک  س .ا

 لاا ماعوآن  اریذاا ثرگا  راا مس ناخ اا ش ایراا ب بایددارد،  ارراق اعیاجتما ماانظ مفا  م سایر با پس  

   دهراا ک اییاا شناس گذارناد  یما  ث رواا  دیقتصاا شدر بر نوعی به کهرا  ا وئوری ووسط شده ییشناسا

 ی ر اااامس راا ب  ریراا م هاااب داا بع ماا بخدر  اذااااب م. لاا ب  دیقتصاآزادی ا بارا   اا  آنمنطوی  طوباار

 .خ داپر   ماخو دیقتصاا شدر بر دیقتصاآزادی ا اریثرگذا

 اقتصادی رشد بر اقتصادی آزادی مسیرهای بررسی .3-3

گاذارد  در ای  بخم به برخی از مس ر ایی که از آن طریق آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی اثر مای 

 شود.اشاره می

                                                             
1. De Castro 
2. jones 
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 دولت حجم کاهش. 3-3-1

که وول دات د لتای در   ییآنجایکی از اثرات آزادی اقتصادی، کوچک شدن حجم د ل  اس . از 

 اروواای  ا    مچن   خم خصوصی   کا م  زینهکند با  ر د بکارا عمل میبس اری از موارد غ ر

 اای  ک ف   کااال   خادمات بخام خصوصای نساب  باه بخام د لتای، حجام د لا  در قسام            

 یابد.غ رضر ری کا م می

شاود را   اای واوزیعی   وخصصای عظ مای کاه د لا  متحمال مای        کوچک شدن د ل   زینه

گاردد. از    کا م واورم مای   ای د ل  سبب کا م کسری بودجه د د   کا م  زینهکا م می

طریی وول د د لتی به معنی کا م قدرت د ل  برای انجام  ظایف اص ی اسا . اشات ال د لا  در    

 ای وول دی که ضر رت ندارد دخال  کند، به معنی صرف بخم عظ مای از مناابع ماادی      یعال  

کمتار از قادرت   مدیریتی د ل  در امور غ رضر ری اسا . قادرت نظاارت د لا  گساترده، بسا ار       

نظارت یک د ل  حداق ی اس . آزادی اقتصادی   کا م قدرت دخال  د ل  در اقتصاد از مس ر 

گردد، زیرا  جود د ل  به عنوان یک رق ب برای بخام  دیگر ن ز سبب باال ریت  ثبات اقتصادی می

د کند که ناووانی د ل  در رقاب  با بخم خصوصای سابب گارد   خصوصی ای  ریسک را ایجاد می

ثبااوی  د ل  دس  به وضاع ف یاا حاذف بخام خصوصای بزناد   اماوال آن را مصاادره کناد. بای          

گذاری داخ ی   گذاری، عرضه سرمایه را کا م داده   سرمایهریسک سرمایه باال بردناقتصادی با 

شود. برعکس ثبات اقتصادی با باال بردن کند   سبب یرار سرمایه از کشور میخارجی را محد د می

گذاری  جوه الزم برای رشد را د د   سرمایهگذاری داخ ی   خارجی را ایزایم می  ، سرمایهامن

 آ رد.یرا م می

 شخصی منافع پیگیری برای ترغیب. 3-3-2

که ایراد به دنبال منایع شخصی خود  ستند )مثالً یک وول دکننده در پی حداکثر کردن سود  از آنجا

گذارد واا آزاداناه بنتاری  مسا ر را بارای رسا دن باه مناایع         را آزاد میاس (   نظام بازار آزاد، ایراد 

شاود. از ایا  ر ، ایاراد    دیا  مای   ا آنشخصی برگزینند که بر اساس اصل حوو  مالک   از حوو  

 ا ای   ای کایی جن  وعو ب ا داف خود در س ستم بازار خوا ند داش .  یژگی بارز ق م انگ زه

گ رد. برای مثال در یک کاالی خا  اگر اد  مسو با ن از ای ایراد شکل می ای ایراس  که انگ زه

وواضای ای  کاال به دل ل خاصی ایزایم یابد، مس ماً در س ستم بازار آزاد که بر مبنای عرضه   وواضا 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                            12 / 26

https://ejip.ir/article-1-1061-fa.html


 17   ...بررسی آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی

 

 ا ایزایم خوا ند یای    ایزایم ق م ، انگ زه ایزایم وول د در وول دکنناده را  کند، ق م عمل می

س ساتم بارای م ازان وواضاای       جاه درنتپی خوا د داش    ا  وول ادش را ایازایم خوا اد داد      در 

خاالف   کاه کسای بار   اضایی که به  جود آمده اس ، کاالی جدیاد وول اد خوا اد کارد، باد ن آن     

ای اس  برای انگ زه وننا نه ا   ومایالوم دس  به کاری زده باشد. از سوی دیگر عامل ق م   انگ زه

شود در قبال اطالعات درباره وواضای محصول ب شتر، اقدام مناسب انجام گ رد، ب که سبب میکه آن

ر د ای  س ستم، کاال اایی را باا بنتاری     که محصول با کاراوری  ر ش وول د شود. بنابرای  انتظار می

 ن کنناده خاود برسااند، باد    ق م    کمتری  زمان وول د کند   به دس  مصارف  وری  ارزانک ف  ، 

 ای باال باشد   یا اینکه کسی را برخالف م  م قوی یا صرف  زینه د ی سازمانکه ن ازمند یک آن

  یو  اای   یژگی ومامی ینکها   آن ساخ  نخاطرنشارا  ای نکته باید لبتها  ادار به انجام کاری کند.

 گا ی   دهنکر عمل یادئال ا رتصو به زاربا منظا  م شه اًمس م .س ا د صا قابتیر زارااب کای ایراب

  یو  ااای یژگاای از  که دبر منا وااوان ماایخصوصی  راتنحصااز ا لمثا ایبر ،س ا یااانوایصدارای 

 لاعم ایهاگون ها  باسا فاموظ  الد  دی،قتصاآزادی ا یفروعا به ووجه با ماا ، ان س رداروابرخ

 .ددگرباشد( ایجاد  رداربرخو  یو یژگیاز د    که قابتیر یطایطی )شراشر   اچن هاک دانمای

 ایالعات کارای انتقال. 3-3-3

از  یاا یک    اا ساا اا   اا ق م تماا س ساز  دهتفااا سآزاد، ا زارااا ب مااا نظدر  ماا من  اای   یژگیاز  یکی

در  ااا   اا ق م تماا س س . اسا تااطالعا رایااک   موقع به ،سریع لنتواا ،س ستم ی ا منم  ای  یژگی

آن  ،داا  دیاا م لاانتورا ا مف د تطالعااکه نآس . نخس  امنم  یژگی  چنددارای  تطالعاا لنتواا

 موقاع  باه  لااا نتواه اکا آن دیگار    داا ندار جااا حت ا روامزب تطالعاا نست دا به که  هگرآن  به یوط  م

 نندامیوو که کسانی س د به تطالعاا که میکند عملای گونه به ق م  ا س . س ستما تطالعاا

 .1دواش روامحص ،دانارند جااحت آن ا به که کسانی س در د کهآن بد ن ؛برسد ،کنند دهستفااز آن ا

 مالی فساد کاهش و شفافیت ایجاد. 3-3-4

 منایع یا   مواصد ایبر لتید  منابعاز  نکنارکا سو اساااتفادهرا  مالی دیسا، لم  یاب   شفای   نمازسا

 هشد مالی دااا یساز  هاا ک یامخت ف یفرااوع یاسربر   وعریف ی ا به ووجه با کند.می وعریف شخصی

                                                             
1. Tadbir Institute of Economic Research, 2003 
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 س ا لتید بخام   اًاحتم الیام داایس فراط کای ینکها   آن دمیشو جستنتاا ک ی نت جه یک س ا

 خصوصی ایعااااامن جن در  عمومی رتقداز  غ رقانونی رتصو به که دمیگ ر شکل مانیز دیسا  

 یسو  از  یایته کا م ل د  حجم فطر یکاز  دیقتصاآزادی ا دجو  با لحا، دشو سو اساااتفاده

 ،  مس راااایر د   از امی ب  از  کنناااد یمااا دیجاا مالی دیسا منفذ که هپ چ د ن  اقواز  ریبس ا یگرد

 .1(2003)ایراس،  گردد یم مالی دیسا کا م سبب دیقتصاآزادی ا

 وریبهره افزایش. 3-3-5

 کهآ رد یام به  جودرا  دییر توعامالاز  یمدرآکاده   گستر سانیر طالا شبکه، دیقتصاآزادی ا

 منظادر  نچااااهآ مانند نجامداماااای دییر یمط وب   ا   دیقتصاا منابع بن نه وخص ص به یاااا درننا

 ااا   اا ق م تماس س طاووس ابعامن بن نه وخص ص موجب قاب ر کهر  داده  پ شریته معاجو دیقتصاا

 یحد ادر  ا (.دشومااای منابع بن نه وخص ص موجب قعی ا  اااای  مااا قست ابی به د) س ا هیددگر

 یزآن  ار مسائوالن    اندیراا م یاشخص بااحس هاب داح ا نیاز یا دسو که ییآنجااز  لتید  یوول د

 ارانگزرکا ایبر تو ماا مس دسو نباود   ال دل به حد ا ا ی ا مسئول   وعمد معد ضیر با حتی ،شود ینم

 ملاعو یسواز  دااااوول  ی زینه ا کا م   س ساااتم  وواار ایبر دییاز عم یی   یکر شوال ،لتید 

 کمتر مثل دل  اای به خصوصی بخمدر  وول د ی زینه ا که حالیدر گری .   دانخو رتصو ،لتید 

 ،لتید  بخم به ب ااانس یاااخصوص مدیر یک مدیری  وح  صنایع ادوعد   وول د انم ز نسبی دنبو

  زینهاز  کمتر ر اااا بس ،ذیراااوباف   راااساز ا کامل دداریخو    زینه ا کا م ایبر شوال کثراحد

 اسا  لتی د  ماا بخاز  االوراا ب یاا خصوص ماا بخ یاا ین کارایی الذ   دبو  داخو لتید  بخم وول د

 (.1388رزمی    مکاران، )

 داا  دیاا م یمایزرا ا جتماعیا کل منفع  ،دیقتصااز آزادی ا ناشی ری هبنر یمایزا ی درننا

 .شود می دممر ندگیز سطح یت ر باال سبب  

 پذیریرقابت و رقابت ترویج. 3-3-6

 یااا ووار ،ا ل .اردذاا یگاا م یااا ج راا ب ماا من داپ ام دی اچن زاربادر  قاب ر دیجاا با دیقتصاآزادی ا

  اا ک ف    ادراا یا تگیاا شایس  اا سا هداا   کنناوع  آنچه ابتیاقر یطاشردر  که معنی بدی  نشایستگا

                                                             
1. Eiras 
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 ط بیرااااانحصر ح ا قاب ر ویرعبا به .رینحصاا رتقد   ل د  به یکیدنز   طوباار نه س اکاال ا 

 ااا ی   دراا بگ  کلاا ش ابتیاا قرراغ  یااس ستم  س ا ممک  زاربا منظادر  اگرچه لبتها میکند. دنابورا 

آن  منفی اتثرا  م زبا لی  دشو ضع فور نق بار فحذ سبب که یدآ به  جود ر د  ایبر ی  تر ایی

 یمدآرکا با ی اهبنگا قاب ر یگرد منم پ امد یک ،شکستگی ر ،د م ن س . متمرکز دقتصاا حددر 

 زاربادر  یمدرآیگر ناکاد رتعبا به نس .دا زاربا منظا رشا کا انمیوورا   رشکساااتگی س .ا پای  

 به ممحکو باالور  زینه   واارپااای  ک ف    باکاال ااایی در  قاب ر. دشومی برکواااس مااااوم رتقد با

 هاا عه  باا ووس   دیااا قتصا ریاا مک نمازااس رانظاز  یپذیرقاب ر یگرد یسو. از  ستند ننشد وول د

 طااور  بااه    یااا لم  اب   ی ازاربادر  ئهارا ایبر تخدما   کاال ا وول ددر  م   یک ناییاوو یااا معن

 بن نه وخص ص. س ا تمددر دراز انند شنر نهاسر دیننا ک ف   سطح یوواار یا حفظزماااان   ااام

 دااااااااعتوا هااااااب   داااااا دماااااییم ایزرا ا  ارکشو یقاب پذیرر رتقد ری هبنر یمایز  ا منابع

از بنتاار   مااؤثرور   ری،بناارهیم ازاااایا قااااطریاز  پااذیریرقاباا  طحااااس یمازاااایا نناددااااااقتصا

 ای  اا پاز طریاق   هاا ک  اییرواا کش   اا  شرک  در اقع. س ارزان ا ل ها  منابعاز  ناشی یقاب پذیرر

 یا   )کااارایی باااالور( زینهور  کم وول د ی ار شموابل در  ،نداهشد قاب پذیرر ل ها  ادمو  زینه دنبو

 .(2001بنک م، ) شوندمی مشکل رچادپ شریتهور  آ ریی 

 غیررسمی بخش کاهش. 3-3-7

 داااااقتصا هااااب ااااا هبنگا ر د  ایبر پاگ ر  س  د راتمور   ن  اقو کا م   دیقتصاا زیساآزاد با

 ا ماااک بباااس ل د  حجم نشد کوچک  مچن   ،مییابد کا م سمیرغ ر بخم حجم ،سمیر

 به(. 2003ایاااااااااراس، ) ددمیگر دقتصاا سمیرغ ر حجم کا م سبب طریق ی از ا هشد مالی دیسا

  اهبنگا بذاج سبب ،لتید  سیاکرر بواز  ناشی ن،شد سمیر یباال ی زینه ا دجو ، یگرد رتعبا

 که شااااوند ماااای سمیرغ ر بخم  اردجایی  وا  اهبنگار   ی از ا ؛دمیشو سمیرغ ر بخم سم  به

 .(2005)رضوی،  باشد شدنسمی ر ی زینه ااز  کمتر سمیرغ ر ی زینه ا

 نوآورانه هایانگیزه تبلور برای سازیبستر. 3-3-8

م اا بخ طاا ووس هاا ک  اا سا ریااا ک ،یاا شخص  ااا نتفا داقص هاب داجدی یااکاال  وول ددر  آ رینو

 داا وول  دراا ک دا اخو شالاو زاراابدر   اقابدر ر خصوصی بخم .  مچن  دمیشو منجاا خصوصی

 صاورت  باه  یرینیرآااک انواعن  اوح لااعما  ایا هاک دا د ماانجا  اممک ها زین ری اکمت بارا  دخو
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 روب و ایبر زی. بسترساددگرمی دیقتصاا کااااااااارایی یمایز  ا اتوول د اممد شدر سبب ووماو کا

 به لتید  ارانگزرکا ینکاه ا: ا ل  اسا رجااخ یالتد  مابخ هعنداز  ل لد  د نه بهآ رانو ی اهنگ زا

 دجو  د م   دکر  ندانخو ری هراا بن یمازاا ی  ا آ ریواا ن ایراا ب یاا والش تو مامس  نتفاا معد ل لد

 شتهدا یمرا چن   به ومایل  اا لد  راا گا یاا حت اراا یزد د؛ نمیرا  رکا ی ا زهجاا لتید  بور کراسی

 ل د  ،میشوند ارد  کاارآیرینی  یرمجموعهزدر  هاک دیااقتصا ای به دل ل حجم زیاد یعال   باشد

  نت جاه  د اکن تعود ل د  هپ کر به پ وست  ایبررا جامعه  ادیراز ا عظ می بخم دبو  داخو رمجبو

 (.1388رزمی    مکاران، )آن گسترش   ایزایم حجم د ل  اس  

 اقتصادی رشد بر اقتصادی آزادی تثثیر. 3-4

کناد:  شود، دکر میشتر می که آزادی اقتصادی باال منجر به رشد بآنچنار دل ل را برای  1آن شامادان

شود ایراد به  ا سبب مینخس  اینکه  جود امن   برای حوو  مالک      مچن   پای   بودن مال ات

کار ایی اقدام نمایند که کاراور باشد، از ای  ر ، ایزایم کارایی، خود منجر به رشاد ب شاتر خوا اد    

آزادی ب شاتر در مباادالت موجاب ووساعه یناون   ایازایم وخصصای شادن   باازده           ینکهاشد. د م 

گردد، از ای  ر ، ووسعه ینون   بازده اقتصادی منجر به ایزایم رشد خوا اد شاد. ساوم    اقتصادی می

گردد   منابع به سوی اینکه آزادی  ر د   رقاب  در بازار ا منجر به ایزایم کارایی   سود ب شتر می

گردد؛   چنارم،  نگامی که آزادی اقتصاادی   ایی که ب شتری  عم کرد را دارند،  دای  می یعال  

 اای جدیاد در مادیری  اقتصاادی   بنباود       جود دارد وشک الت وجاری   ن از اقتصااد، باه کشاف    

پوشای  اقاع    ایی که قبالً ماورد چشام  گردد؛ لذا یرص  ای بنتر وول د وشویق میوکنولوژی   ش وه

ر د آزادی شوند. لذا از لحاظ نظری، انتظار میبه منابع اص ی برای رشد اقتصادی وبدیل میشدند می

ر د آزادی اقتصاادی  اقتصادی ب شتر منجر به رشد اقتصادی ب شتر گردد، به عبارت دیگار انتظاار مای   

 .2مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد واث ر

 مقاومتی اقتصاد و اقتصادی رشد. 3-5

 اس . یاقتصاداقتصاد موا متی بنبود رشد   ای س اس وری  اص ییکی از 

                                                             
1. Anisha Madan. 

 .1393 یر، س  می   بابکی .2
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 به جایگاه ا ل اقتصاادی، ع مای   یناا ری در     دس  یایت » :انداز رشد اقتصادی در سند چشم

نسابی ساطح    اروواای شاتاب   مساتمر اقتصاادی،    ، رشد پار ی آس ای جنوب غربی سطح منطوه

 ؛«درآمد سرانه   رس دن به اشت ال کامل

 رشد مناسب اقتصادى با واک اد بار وحواق    »: ابالغی برنامه پنجم های سیاستتصادی در رشد اق

ناار  رشااد سااال انه وول ااد ناخااالص   %8رشااد مسااتمر   پرشااتاب اقتصااادى بااه م اازان حااداقل  

 .1«...داخ ى

 وضعیت ایران در شاخص آزادی اقتصادی در مقایسه با کشورهای منطقه. 3-6

باا ساایر کشاور ای منطواه نشاان       1980آزادی اقتصادی ایران از سال موایسه آمار مربوط به شاخص 

د د که شاخص آزادی اقتصادی در اقتصاد ایران نسب  باه ساایر کشاور ای منطواه بسا ار پاای         می

 ای قبل از انوالب نسب  به بعد از انواالب بنتار باوده اسا . در     اس .  ضع   ای  شاخص در سال

 اا     اا   برخای مصاادره   ایجااد و   راوای مانناد م ای کاردن باناک       ای پس از انوالب به ع   سال

 مچن    قو  جنگ   گسترده شدن حجم د ل ،  ضع   ای  شاخص برای ایران بدور شاده،  لای   

وعادیل، آزادی اقتصاادی     اای  س اسا  به بعد با آغاز د ره سازندگی   اجارای   1372ووریباً از سال 

کاا م امت ااز برخای از عوامال نظ ار آزادی مبادلاه باا         کشور ر ند صعودی باه خاود گریتاه اسا .    

باه   وااث ر  اای پاس از انواالب    خارج ان    مچن   قوان   مربوط حوو  مالک ا  خصوصااً در ساال   

 اای اخ ار اصاالح قاوان         سزایی بر کا م درجه آزادی اقتصاادی کشاور داشاته اسا . در ساال     

زیاادی بار    وااث ر  ای وعریاه(   ...  ا م  زینهموررات    مچن   کا م موانع موجود بر مبادالت )ک

ایزایم آزادی اقتصادی کشور داشته اس . لا ک ،  ناوز  ام امت ااز مرباوط باه آزادی اقتصاادی باه         

 مچن   بررسی ر ند و   ارات روباه ایاران در     2نرس ده اس  1970در سال  65مودار ا ل ه خود یعنی 

در نوساان   173واا   168د اد، روباه ایاران با       مینشان  2016ل ای   2010 ای ای  شاخص طی سال

روباه   2016کساب شاده اسا . در ساال      2013   2010 اای  بوده که در سال 168بوده، بنتری  روبه 

                                                             
 .1393 و ر موا متی، اقتصاد یک   ای س اس  اجرای راه نوشه ،یزیر برنامه   مدیری  پژ  م   آموزش عالی سسهؤم .1

 .1392صالحی، جعفری صم می    .2
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 6 و 5 های شمارههجدهم  سال اقتصادی مجله  22

 

بوده که نشانگر وثب ا  جایگااه ایاران در ایا  روباه پاس از بنباودی د          171   2015ایران نظ ر سال 

 .1بوده اس  2015ای در سال روبه

 1396- 1380یی دوره  یت شاخص آزادی اقتصادی در ایران و کشورهای منطقهوضع .1جدول 

  

                                                             
 .1395 زارت صنع ، معدن   وجارت،  .1

 شاخص آزادی اقتصادی در ایران   کشور ای منطوه سال

 امارات گرجستان آدربایجان عربستان ورک ه قطر عمان بحری  ایران شمسی م الدی

2001 1380 9/35 9/75 7/67 60 6/60 2/62 3/50 3/58 9/74 

2002 1381 4/36 6/76 64 9/61 2/57 3/65 3/53 7/56 6/73 

2003 1382 2/43 3/76 6/64 9/65 9/51 2/63 1/54 6/58 4/73 

2004 1383 8/42 1/75 9/66 5/66 8/52 4/60 4/53 9/58 2/67 

2005 1384 5/50 2/71 5/66 5/63 6/50 63 4/54 1/57 2/65 

2006 1385 45 6/71 7/63 4/62 57 63 2/53 5/64 2/62 

2007 1386 45 2/71 8/65 9/62 4/57 9/60 6/54 3/69 6/62 

2008 1387 45 2/72 3/67 2/62 9/59 5/62 3/55 2/69 6/62 

2009 1388 6/44 8/74 67 8/68 6/61 3/64 58 8/69 7/64 

2010 1389 4/43 3/76 7/67 69 8/63 1/64 8/58 4/70 3/67 

2011 1390 1/42 7/77 8/69 5/70 2/64 2/66 7/59 4/70 8/67 

2012 1391 3/42 2/75 9/67 3/71 5/62 5/62 9/58 4/69 3/69 

2013 1392 2/43 5/75 1/68 3/71 9/62 6/60 7/59 2/72 1/71 

2014 1393 3/40 1/75 4/67 2/71 9/64 2/62 3/61 6/72 4/71 

2015 1394 8/41 4/73 7/66 8/70 2/63 1/62 61 73 4/72 

2016 1395 5/43 3/74 1/67 7/70 1/62 1/62 2/60 6/72 6/72 

2017 1396 5/50 5/68 1/62 1/73 2/65 4/64 6/63 76 9/76 
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 23   ...بررسی آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی

 

 ( ووسط محوق پردازش شده اس .2016-2000 ای مؤسسات  ریت   )منبع: با ووجه به داده

 هاتحلیل یافته .4

. بارای ووصا ف  اقع ا      س نقادر به ووص ف دق ق  اقع   )آن طور که  س (  گاه  چ یک مدل 

در  ار    وح  ال  یاه وجزساازی     ای ارائه شود که یاقد ارزش ع می باشند. ساده  ای پ چ ده نباید مدل

 «ق   مت  ر ای ووض حی»مدل برای دست ابی به نتای  منطوی امری ضر ری اس . در ای  رابطه اصل 

ه یک مدل وا حد ممک  ساده در نظر گریته شاود. از ساوی دیگار الزم اسا  بارای      کند ک حکم می

ج وگ ری از خطای واورش ناشای از حاذف مت  ر اای منام    ارد کاردن مت  ر اای غ رضار ری،         

 شاخص آزادی اقتصادی در ایران   کشور ای منطوه سال

 واج کستان پاکستان مصر لبنان قرق زستان کوی  قزاقستان ارمنستان اردن شمسی م الدی

2001 1380 3/68 4/66 8/51 2/68 7/53 61 5/51 56 8/46 

2002 1381 3/68 68 4/52 4/65 7/51 1/57 1/54 8/55 3/47 

2003 1382 2/66 3/67 3/52 7/66 8/56 7/56 3/55 55 5/46 

2004 1383 1/66 3/70 7/49 6/63 58 9/56 5/55 9/54 7/48 

2005 1384 7/66 8/69 9/53 6/64 6/56 2/57 8/55 3/53 4/50 

2006 1385 7/63 6/70 2/60 5/66 61 5/57 2/53 9/57 6/52 

2007 1386 5/64 6/68 6/59 4/66 2/60 4/60 4/54 2/57 6/53 

2008 1387 1/64 9/69 1/61 1/68 1/61 60 5/58 6/55 4/54 

2009 1388 4/65 9/69 1/60 6/65 8/61 1/58 58 57 6/54 

2010 1389 1/66 2/69 61 7/67 3/61 5/59 59 2/55 53 

2011 1390 9/68 7/69 1/62 9/64 1/61 1/60 1/59 1/55 5/53 

2012 1391 9/69 8/68 6/63 5/62 2/60 1/60 9/57 7/54 4/53 

2013 1392 4/70 4/69 63 1/63 6/59 5/59 8/54 1/55 4/53 

2014 1393 2/69 9/68 7/63 3/62 1/61 4/59 9/52 2/55 52 

2015 1394 3/69 1/67 3/63 5/62 3/61 3/59 2/55 6/55 7/52 

2016 1395 3/68 67 6/63 7/62 6/59 5/59 56 9/55 3/51 

2017 1396 7/66 3/70 69 1/65 1/61 3/53 6/52 8/52 2/58 
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مت  ر ای ک  دی   منم را بر مبنای چارچوب وئوریک   وح  ل نظاری در مادل  ارد نماوده   وماام     

 .1جز  اخالل مدل محول کرد اثرات وصادیی   جزئی را به

 اای قب ای، در ایا  قسام  بارای بررسای   وح  ال        با ووجه به مبانی نظری بح  شده در بخم

اثرات آزادی اقتصادی   شاخص اقتصاد موا متی بر رشد اقتصادی، ابتدا یرم وبعای مادل ماورد نظار     

اروبااط، مادل ماورد نظار     معریی   سپس با مر ری اجمالی بر مباح  اقتصادسانجی موجاود در ایا     

 یبرا ای واب ویی گردد. ر شی که در ای  مواله مورد استفاده قرار گریته اس ، ر ش داده برازش می

 ( اس :1که به صورت معادله ) اس  1380-1396 ای کشور ای منطوه طی د ره

(1)    it it it it it itgrowth ef inf em es      

شاااخص آزادی  efشاااخص اقتصاااد موااا متی     esناار  اشاات ال،  em ناار  وااورم، inf کااه در آن

  ای زیر به دس  آمده اس :اقتصادی اس . ای  مت  ر از م انگ    زنی شاخص

(، Gs(، آزادی اناادازه د لاا  )Ff(، آزادی مال اااوی )Tf(، آزادی وجاااری )Bf)  کااار کساابآزادی 

(، Prحواو  مالک ا  )  (، آزادی Fmf(، آزادی ماالی ) Ifگذاری )(، آزادی سرمایهMfآزادی پولی )

 (.Lf(   آزادی ن ر ی کار )Ffcآزادی ج وگ ری از یساد )

 نتایج تجربی .4-1

 ا؛ ب( وح  ال   ا مشتمل بر د  بخم زیر اس : الف( ووص ف دادهداده ل  وح  هیوجزدر ای  مطالعه 

  ا.داده

 ازجم اه  فی  اای ووصا   ای مستول    ابساته ووصا ف شاده اسا . آماار      ا برای مت  رابتدا داده

، انحراف اساتاندارد، کشا دگی   چاولگی بارای وماام      وری  بزرگ   وری  کوچکم انگ     م انه   

 د د. ا را نشان می ا ووزیع آماری مت  ر ا محاسبه شده اس . ای  شاخصمت  ر

  

                                                             
 .1394ع  زاده   شواقی، .1
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 25   ...بررسی آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی

 

 های پژوهشهای مرکزی و پراکندگی متغیرشاخص .2جدول 

 وری  کوچک وری  بزرگ م انه م انگ   وعداد مت  ر
انحراف 

 استاندارد

ضریب 

 چولگی
 کش دگی

growth 306 32/8 18/7 38 024/0 18/6 45/1 83/5 

ef 306 54/61 20/62 70/77 90/35 98/7 47/0- 10/3 

inf 306 60/7 20/6 40/54 092/0 71/6 78/2 18/15 

em 306 50/8 27/8 73/19 148/0 95/4 28/0 39/2 

es 306 47/0 47/0 75/0 235/0 10/0 11/0- 61/2 

 ماخذ: محاسبات پژ  م

ب شتری  موادار م اانگ     انحاراف مع اار مرباوط باه        2شده در جد ل  با ووجه به اطالعات ارائه

که حاکی از م زان پراکندگی ب شتر ایا  مت  ار نساب  باه ساایر       اس مت  ر شاخص آزادی اقتصادی 

د د. زیرا م انگ    ا نشان مینواط بزرگ را در داده بودن م انگ   از م انه  جود  اس . بزرگ مت  ر

 ا چوله به راس  یا مثب  اس ؛ در غ ر گ رد. در ای  موارد ووزیع دادهای  موادیر قرار می واث روح  

 ای  صورت چولگی منفی یا چپ اس .

 متغیرها ایستایی آزمون. 4-2

 ایساتایی  یاا  ماناایی   اای  یژگای  بررسای  آماار،  آ ریجماع  از بعاد  الگاو  بارآ رد  بارای  گام ا ل  

شاود.  مای  اساتفاده  ورک بای   اای داده چو   ل   لوی ، مانایی آزمون از ای  منظور برای .مت  ر اس 

-ساال  ب   مت  ر ا کواریانس   زمان طول در مت  ر ا    اریانس م انگ   که اس  معنا ای  به مانایی

 .اس  بوده ثاب  مخت ف  ای

 (LLCلوین، لین و چو ) بر اساسآزمون مانایی متغیرهای تحقی   .3جدول 

 ماخذ: محاسبات پژ  م

 مت  ر
 یک بار وفاضل گ ری در سطح

 داریسطح معنا tآماره  داریسطح معنا tآماره 

 - - 00/0 -40/3 رشد اقتصادی

 02/0 -92/1 08/0 -39/1 شاخص آزادی اقتصادی

 - - 00/0 -69/3 نر  وورم

 - - 00/0 -53/5 نر  اشت ال

 00/0 -75/4 22/0 -76/0 شاخص اقتصاد موا متی
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مت  ر ای رشد اقتصادی، نر  وورم   نر  اشت ال که در  جز به 3مطابق با نتای  حاص ه از جد ل 

دیگر مت  ر ا )شاخص اقتصاد موا متی   شااخص آزادی اقتصاادی( باا یاک باار       ،اندسطح مانا بوده

 شدند.گ ری مانا وفاضل

 جمعی همآزمون . 4-3

 رگرس ون بر ز از ج وگ ری برای .اس  منم بس ار ورک بی  ایداده در ن ز جمعی  م  جود بررسی

 ب ندمادت،  رابطاه   جاود  از پس وا گ ردمی انجام جمعی  م  ایآزمون مدل، از برآ رد قبل کادب

 اساتفاده  پادر نی  جمعای   ام  ر ش از آزماون  ایا   انجاام  زده شود. بارای  وخم   نظر مورد الگوی

 گردد. می

 روش پدورنی بر اساسمتغیرهای تحقی   جمعی همآزمون  .4جدول 

 سطح معناداری tآماره  نو  آزمون

PP 06/6- 00/0 

ADF 43/3- 00/0 

 ماخذ: محاسبات پژ  م

رد  جمعای   ام که در جد ل قابل مشا ده اسا  یرضا ه صافر مبنای بار عادم  جاود         گونه  مان

 ای مستول یاک رابطاه ب ندمادت  جاود     ووان گف  که ب   مت  ر  ابسته   مت  ربنابرای  میشود.  می

 دارد.

 لیمر و آزمون هاسمن Fآزمون . 4-4

از ( Panel)   مدل نامو اد ( Pooled)  ای مو ددر ای  وحو ق برای انتخاب مدل مناسب از م ان مدل

یا وصادیی از آزمون  اسم  استفاده شد   نتای  ل مر   برای انتخاب مدل، م ان اثرات ثاب   f آزمون

 نشان داده شده اس . 4 ا در جد ل آزمون

 لیمر و هاسمن Fنتایج آزمون  .4جدول 

F ل مر ( احتمالF )احتمال ) اسم (  اسم  ل مر 

92/14 000/0 14/10 0381/0 

 ماخذ: محاسبات پژ  م

 95بار براباری عارض از مبادأ باا احتماال       د د که یرض ه صافر مبنای   نتای  آزمون ل مر نشان می

 اای ماورد بررسای،    درصد اطم نان رد شده اس . بر ای  اساس الگاوی مناساب بارای بارآ رد مادل     
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 27   ...بررسی آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی

 

 اا، از آزماون  اسام      ای پانل اس ؛ بنابرای  برای انتخاب ننایی به منظاور وخما   داده  ر ش داده

مادل رد   باودن  یوصاادی ض ه صفر مبنی بار  د د که یرشود. نتای  آزمون  اسم  نشان میاستفاده می

 ای مورد بررسای، مادل اثارات ثابا  خوا اد      شود. بر ای  اساس الگوی ننایی برای برآ رد مدلمی

 نتای  برآ رد مدل نشان داده شده اس . 5بود. در ادامه در جد ل 

 به روش پانل دیتا و اثرات ثابت برآورد مدل .5جدول 

 متغیر
 ضرایب متغیرها

 Growthمدل 

C 

82/34 

(00/0) 

Ef 
39/0- 

(00/0) 

Inf 

009/0 

(84/0) 

Em 

33/0- 

(03/0) 

Es 

75/0 

(81/0) 

 ماخذ: محاسبات پژ  م

 گیریبحث و نتیجه .5

در ای  مطالعه اروباط ب   شاخص آزادی اقتصادی، شاخص اقتصاد موا متی، نر  وورم   نر  اشت ال 

 طاور   ماان بررسی شده اسا .   1396-1380با رشد اقتصادی برای کشور ای منطوه طی د ره زمانی 

 ناخاالص  وول اد  باا  مثبا   اروبااط  دارای 009718/0 ضاریب  باا  واورم  د د شاخصکه نتای  نشان می

  ام  ناخاالص  وول اد  که ر دمی انتظار یابد، ایزایم وورم  رگاه وئوری لحاظ به در اقع. اس  داخ ی

 رابطاه  ایا   باید عناوان کارد کاه    -1 .شود. در رابطه با ای  مت  ر باید د  نکته را مد نظر قرار داد زیاد

 ایاران  اقتصاد در موجود یایته یمایزا نودینگی زمانی برقرار اس  که بررسی مورد مت  ر د  ب   مثب 

  زیناه  دل ل به) خدماوی  ایبخم   به شود وول د ایزایم صرف اس ، وورم ایزایم عمده دل ل که

وورم دارای یک حد اس . به ای  معنی کاه واورم واا یاک      -2اختصا  پ دا نکند. ( اندازیراه پای  
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به جاای اثار مثبا  بار رشاد      شود   اگر از ای  حد   آستانه عبور کند حدی سبب رشد اقتصادی می

 منفی بر رشد اقتصادی خوا د داش . واث راقتصادی 

. اسا   داخ ای  ناخاالص  وول اد  با معکوس رابطه دارای -331833/0 ضریب با ن ز ضریب اشت ال

که مطابق با انتظارات وجربی ن س  باید عنوان کرد دل ل اساسی ای  موضاو  رشاد بخام کاادب       

 ونناا  ناه مشاغل کادب  در اقعخدماوی نسب  به بخم وول دی   به وبع آن رشد مشاغل کادب اس . 

 ضاریب  باا  اقتصاادی  آزادی شااخص  د  شاود. د د ب که سبب کا م وول د میوول د را ایزایم نمی

 وول اد  باا  مثبا   یرابطاه  دارای د   ار  755159/0 یبضار  با موا متی اقتصاد شاخص   -391826/0

  اای  س اسا    ریکارگ بهبنابرای   .اس  نظری   وجربی انتظارات با مطابق که  ستند داخ ی ناخالص

موا متی خود گامی در جن  اصالح الگوی مصرف   رشد وول د م ای   ... اسا  کاه  مگای ایا       

 شود.  مچن   در زم نه آزادی اقتصاادی ن از بایاد   موارد سبب ایزایم رشد وول د ناخالص داخ ی می

داخ ای؛ کاا م حجام     ناخاالص  وول اد    اقتصادی آزادی مثب  رابطه دالیل ازجم ه که کرد عنوان

  ری، کا م یساد   ... اس . گ ری منایع شخصی، ایزایم بنرهد ل ، پ

 منابع

  آزادی اقتصاادی در    کاار  کساب نوم مح ط » (.1393) فربابکی، روح اله و مصطفی سلیمی -

 ایمج ه اقتصاد   ووسعه منطوه .« ای واب وییرشد اقتصادی کشور ای منتخب با ر یکرد داده

 .8شماره  .د ره جدید .ب س    یکم سال

 .ونران .نشر نی .شدن یدر چارچوب جنان رانیاقتصاد ا .(2001) یمحمدمهد ش،کیبه -

یسااد    ای آزادی اقتصاادی بار  شاخص واث ر» (.1392) جعفری صمیمی، احمد و علی صالحی -

 .61شماره  . ای بازرگانیبررسی «.مالی در کشور ای در حال ووسعه با واک د بر ایران

 ناماه  یاان پا .«بررسی اثر آزادی اقتصادی بر رشاد اقتصاادی  » .(1386) علیرضاخادمی اردکانی،  -

 .دانشگاه ش راز .    ع وم اجتماعیمدیری یاقتصاددانشکده  .کارشناسی ارشد

سارمایه   وااث ر بررسای  » (.1393) و امیر آریاتوا  یمحمدعلخداپرست مشهدی، مهدی؛ فالحی،  -

اقتصااد  پژ  شای   -ع مای پژ  شانامه   .«اجتماعی   آزادی اقتصادی بار رشاد اقتصاادی ایاران    

 .17شماره  .سال ننم .کالن
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رابطاه با   آزادی اقتصاادی   رشاد اقتصاادی در کشاور ای       » (.1393) فر، خوایره درخشان -

MENA». دانشااگاه آزاد  احااد ونااران  .دانشااگاه آزاد اسااالمی .کارشناساای ارشااد نامااه یااانپا

 .اقتصاد   حسابداری دانشکده -مرکزی

آزادی اقتصاادی وجاارت   » (.1393) فر، خایره؛ ابونوری، عباسعلی؛ عباسی، ابوراهیم درخشان -

 .«یایتاه   موعما خا رم انه   شمال آیریوا داده پاان ی کشاور در حاال ووساعه گشاتا ر       الم  ی   ب

 .اه آزاد اسالمی  احد ونران مرکزیدانشگ .دانشکده اقتصاد   حسابداری

آزادی اقتصاادی بار رشاد     واث ر» (.1388) و سارا شهرکی محمدجواد؛ رزمی، اکبر یعلرزمی،  -

پژ  شای(،  -)ع مای  مج اه دانام   ووساعه    .«گرا: بررسی ع یاقتصادی با ر یکرد مکتب نناد

 .28شماره  .سال شانزد م

آزادی اقتصاادی بار درآماد     واث ر» (.1385) سامتی، مرتضی؛ صامتی، مجید و روح اله شهنازی -

 .اقتصاد کاالن پژ  شی  –پژ  شنامه ع می .(«Panel Dataسرانه   رشد اقتصادی )با ر  ای  

 .20شماره  .1. شماره 6د ره 

اقتصاادی بار رشاد     ی  آزادثبات س اسای   واث ر» (.1393) آبادی، ابوالفضل و زهره بهاریشاه -

ع ماای پژ  شاای  یصاا نامه .«  در حااال ووسااعه یایتااه ووسااعه ااای منتخااب اقتصااادی کشااور

 شماره شانزد م. .سال چنارم . ای رشد   ووسعه اقتصادی پژ  م

اقتصااد   یآزادسااز    سازی خصوصینوم » (.1391) ، زینبیشهپ زراعت؛ محمدجعفر شفیعی، -

مجموعه موااالت  ماایم م ای بررسای   وب ا   اقتصااد        .گ الن دانشگاه .«در اقتصاد موا متی

 موا متی.

 .«رابطه ب   آزادی اقتصادی   رشاد   ووساعه اقتصاادی   » (.1384) ، فهیمهیآباد صادقصادقی  -

 الز را. دانشگاه .دانشکده ع وم اجتماعی   اقتصادی .کارشناسی ارشد نامه یانپا

 اقتصادی. کردیبا ر  رانیا یابیارز .(2003) دی ودب راقتصا وات سسه وحوؤم -

اقتصادی،  یآزاد الم  ی، موضو : ای ب    شاخص آمار ا زارت صنع ، معدن   وجارت؛  -

خارداد   اا،  فتاه چناارم    ، معا ن  طرح   برنامه، دیتر آمار   یرآ ری داده22شماره گزارش 

1395. 

- Aisen, A. & Veiga, F. (2011), “How Does Political Instability Affect Economic 

Growth?” IMF Working Paper, No. 11/12, PP. 1-28. 
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