دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری معاونت طرح و برنامه وزارت صمت بررسی کرد:
آزادی اقتصادی شرط اصلی رونق تولید و تاب آوری در اقتصاد ایران

شاخص آزادی اقتصادی 1یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورها است .در جوامعی ک ه از نظ ر اقتص ادی
آزاد هستند ،دولت اجازه میدهد نیروی کار ،سرمایه و کاال آزادانه حرکت کنند .شاخص آزادی اقتصادی ارتباط مثب ت ب ا آزادی
اقتصادی و گسترهای از اهداف مثبت سیاسی و اقتصادی را ارائه میکند.
شاخص آزادی اقتصادی به بررسی میزان آزادی فعالیتهای اقتصادی هر کشور براساس اصول اقتصاد بازار آزاد میپردازد .ب ر
اساس تعریف ارایه شده از سوی بنیاد هریتیج آزادی اقتصادی حق اساسی هر انسانی برای در دست داشتن اختیار کار و اموالش
است .در جامعهای که اقتصادش آزاد است ،افراد آزادند هر گونه که میخواهند به کار ،تولید ،مصرف و سرمایهگذاری اقدام کنند.
تضمین حقوق مالکیت افراد جامعه و حداقل بودن میزان دخالت دولت در اقتصاد ،از شاخصههای اصلی وجود آزادی اقتصادی در
هر کشوری است.
برای اندازه گیری آزادی اقتصادی از  1۱عامل کمی و کیفی استفاده شده است که در  ۴گروه اصلی دس ته بن دی ش ده ان د .ای ن
گروه ها و زیرشاخص های آنها عبارتند از  -1حاکمیت قانون« :حقوق مالکیت ،آزادی از فساد/یکپارچگی دولت و کارآیی قضایی»،
 -۱اندازه دولت« :مخارج دولت ،بار مالیاتی ،سالمت مالی» -۳ ،اثربخشی قوانین« :آزادی کسب وکارها ،آزادی نیروی ک ار و آزادی
پولی» و  -۴بازارهای باز« :آزادی تجاری ،آزادی سرمایهگذاری و آزادی مالی»

الف) وضعیت شاخص آزادی اقتصادی ایران
در سال  ۱112در مقایسه با گزارش سال  ،۱11۲نمره آزادی اقتصادی ایران 1 /۴واحد بهبود یافته است .البته به رغم آزادتر ش دن
اقتصاد ایران ،رتبه کشور از  1۱۱در گزارش سال گذشته به  1۱۱نزول کرده است .در این رابطه اقتصاد ایران بهت رین وض عیت را
در دو زیر شاخص «سالمت مالی» و «مخارج دولت»  -که هر دو در دسته بندی «اندازه دولت» قرار دارند  -به ترتیب با نمره ه ای
 ۱1 /۲و  ۱1 /1دارد .بدترین عملکرد اقتصاد ایران نیز به ترتیب مربوط به دو زیر شاخص «آزادی سرمایهگذاری» با نم ره ص فر! و
«آزادی مالی» با نمره  11است .وضعیت اقتصاد ایران در  2معیار باقی مانده شاخص آزادی به این شرح است« :بار مالیاتی» با نم ره
« ،21آزادی کسب وکار» با نمره « ،۱۴ /۳آزادی پولی» با نمره « ،۱۱ /2آزادی نیروی کار» با نمره « ،۱2 /۱آزادی تجاری» ب ا نم ره
« ،۱۴ /۱کارآیی قضایی» با نمره « ،۳۱ /۳یکپارچگی دولت» با نمره  ۳۱ /۱و «حقوق مالکیت» با نمره .۳۱ /۱
میانگین نمره آزادی اقتصادی در  ۱منطقه جهان تفاوت گسترده دارد .بر این اساس ،اروپایی ها با میانگین نم ره  ۱2 /2ب االترین
آزادی اقتصادی را دارا هستند .این درحالی است که نمره آزادی اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریق ا ،آس یا-پاس یفی
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آمریکا حول میانگین جهانی ۱1 /1 -واحد -قرار دارد .در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ،امارات با نمره  ۲۲ /۱آزادترین اقتص اد
منطقه معرفی شد .در سطح جهان نیز اماراتی ها در جایگاه دهم رتبه بندی کل قرار گرفته اند .پس از امارات ،قطر با نمره  ۲۱ /۱در
جایگاه دوم منطقه (و  ۱۱جهان) قرار دارد .ایران نیز در میان  12کشور مورد بررسی منطقه ،در رده سیزدهم جای گرفته است.
اقتصاد ایران ازنقطه نظر شاخص آزادی اقتصادی در سال  ۱11۲وضعیت غیرآزادی داشته ،بطوریکه در سال  ۱11۲رتبه  1۱۱را بین
 121کشور جهان کسب کرده است؛ با این حال رتبه ایران نس بت ب ه س ال  ۱11۱مع ادل ی

پل ه ن زول ک رده اس ت .رتب ه

زیرشاخصهای کارایی قضایی ،سالمت مالی ،آزادی تجارت و آزادی سرمایهگذاری در سال  ۱11۲نسبت ب ه  ۱11۱تغیی ر منف ی و
رتبه زیرشاخصهای آزادی از فساد و افزایش یکپارچگی دولت ،بهبود آزادی نیروی ک ار و اف زایش حق وق مالکی ت بیش ترین
تغییرات مثبت را داشتهاند .بررسی روند این شاخص طی دوره  ۱11۳-1۲حاکی از تغییرات محدود و نوس انی ش اخص ب وده ک ه
امکان استمرار سیاستهای یکپارچه جهت افزایش آزادی اقتصادی در کشور را در معرض تردید قرار میدهد .بااین حال بهبود ۱1
رتبهای شاخص آزادی نیروی کار ۱۴ ،رتبهای افزایش یکپارچگی دولت و کاهش فساد و  ۱1رتبه ای کاهش مخارج دولت طی دوره
 ۱11۳-1۲از روند رو به بهبود کارایی دولت حکایت میکند.
بطورکلی با وجود اینکه طی دو سال گذشته امتیاز شاخص بازار آزاد کشور ،تحت تأثیر کاهش محدودیتهای ص ادراتی ،ک اهش
نرخ تعرفهها و موانع تعرفهای و همچنین کاهش زمان بری فرایندهای صادراتی و وارداتی با بهبود مواجه شد؛ ام ا بط ور کل ی در
مقایسه با میانگین جهانی ،وضعیت زیرشاخص های باز بودن بازار کشور مناسب نیست .درمجموع ع واملی مانن د نس بت پ ایین
ارزش صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی ایران ،متوسط نرخ تعرفه ،عدم رفع کامل تح ریم ه ای ب ینالملل ی ،مناقش ات
منطقهای ،موانع داخلی و  ...از مهمترین عواملی میباشند که منجر به رتبه پایین ایران در گروه بازار آزاد شده است.
ب) اقدامات مورد نیاز جهت ارتقای شاخص آزادی اقتصادی
اتخاذ رویکرد درون گرا در اقتصاد ایران به واسطه سیطره اقتصاد نفتی ،فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها ،گرایش ب ه س مت
اقتصاد دستوری و وابستگی فعالیت های اقتصادی به تصمیمات دولتی باعث شده ،که اصوال موضوع آزادی اقتصادی ،مورد توج ه
جدی در نظام تصمیم گیری کشور ،قرار نگیرد و لذا ایران در ردیف  ۱۱کشور آخر از منظر شاخص آزادی اقتصادی قرار گی رد .از
میان شاخص های آزادی اقتصادی ،موارد مرتبط با مقوله «دسترسی به بازارهای آزاد» از جمله «آزادی سرمایهگ ذاری» و «آزادی
مالی» در بدترین وضعیت قرار دارد و نیز شاخص «آزادی تجاری» نیز در وضعیت مناسبی ق رار ن دارد .همچن ین ش اخص ه ای
مرتبط با موضوع «حاکمیت قانون» ،اعم از «حقوق مالکیت» و «کارآیی قضایی» نیز در وضعیت بسیار نامطلوبی هس تند ک ه ب ه
کسب رتبه نامناسب در این شاخص برای کشور انجامیده است.
این اعتقاد می بایست در میان سیاستگذاراین ایجاد شود که وجود ی

محیط سرمایه گذاری آزاد و باز ،حداکثر فرصت و مشوق-

های الزم را برای کارآفرینان به وجود آورده و فعالیتهای اقتصادی را سرعت میبخشد و بهرهوری را افزایش میدهد .چنین
شرایطی نه تنها خطر ریس

را برای شرکتها و افراد کمتر میکنند ،بلکه برای کل اقتصاد و بنگاههای تولیدی مفید است و تاب

آوری اقتصاد را در مقابل نوسانات و فشارها افزایش خواهد داد .از خصوصیات ی

سیستم بهرهور ،حمایت یکسان از تمام

فعالیتها و تشویق نوآوری و ایجاد رقابت است .هرگونه ایجاد محدودیت در گردش سرمایه ،چه داخلی و چه بینالمللی ،بر
تخصیص منابع اثر گذارده و بهرهوری را کاهش داده ،تصمیمگیری اقتصادی را دچار تحریف نموده و در نهایت موجب کوچ تر
شدن بازار و کاهش فرصتهای رشد میگردد .اقدام دولت به تغییر مسیر سرمایهگذاری و تعیین حد و حدود برای آن ،آزادی
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سرمایهگذاری و آزادی عمل را محدود میکند .هر چقدر کشور محدودیت بیشتری برای سرمایهگذاری بهوجود آورد ،کارآفرینی
در آن کمتر میشود و وابستگی به اقتصاد نفتی ،بیشتر میگردد.
بعالوه برخورداری از ی

سیستم مالی کارآمد امکان انواع پسانداز و اعطاء اعتبار با نحوه پرداخت مناسب و همچن ین خ دمات

سرمایهگذاری فراهم میآورد .ایجاد چنین سیستمی فقط در صورت شفاف بودن بازار و در اختیار قراردادن به موقع اطالعات ب ه
همه افراد امکانپذیر است .ی

سیستم نظارتی معتدل و مفید ،افشاگریهای به موقع و حسابرسیهای مستقل میتواند ک ارایی

این سیستم را تضمین نماید.
از طرفی آزادی تجاری از مولفه های کلیدی در ارتقای وضعیت کشور در این شاخص محسوب میشود چرا ک ه وقت ی کش ور در
مسیر آزادی تجاری قرار گیرد ناگزیر می بایست برای حضور موفق تولید کنندگان و بنگاههای اقتصادی خود در بازاراه ای ب ین
المللی شرایط مناسب از جمله حاکمیت قانون ،اثربخشی قوانین ،اندازه دولت و  ..را فراهم نماید .با توجه به موارد فوق ،به منظ ور
ارتقای شاخص آزادی اقتصادی ،اقداماتی به شرح زیر پیشنهاد می گردد:
 -1تقویت رویکرد برونگرایی در سیاستهای اقتصادی و تجاری جهت مقابله با تحریمها و فشارهای خارجی که هدف انزوای
اقتصادی و تجاری کشور را دنبال می کنند.
 -۱تمرکز بیشتر بر اجرایی نمودن بندهایی از سیاست های اقتصاد مقاومتی نظیر:
 "توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همس ایگان" وتوسعه روابط دیپلماسی و تالش جهت ادغام بیشتر و گسترش تعامالت تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه و همسایه
 "حمایت همه جانبه وهدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت" -۳تدوین و اجرای برنامه توسعه تعامالت اقتصادی و تجاری در قالب گسترش قراردادهای تعرفه ترجیحی ،انعق اد ق رار داد
تجارت آزاد و نیز حضور فعال در سازمان های تجاری اقتصادی منطقه ای و جهانی
 -۴رفع محدودیت ها ،موانع و مجوزهای متعدد و غیر ضرور در مسیر سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی
 -۱تمرکز بر ارتقای رقابت ،تشویق نوآوری و افزایش بهره وری در سیاست های تجاری و صنعتی کشور
 -۱کاهش موانع و ضوابط محدود کننده در مسیر جریان و حرکت سرمایه به داخ ل و ب ه ط ور متقاب ل ،در قال ب انعق اد
موافقتنامه های ارزی متقابل و پیمان های دوجانبه پولی و به موازات تقلیل موانع همکاری ه ای ب ین الملل ی ناش ی از
تحریم ها
 -۲تقویت پیوند و تعامالت نهادها و موسسات مالی و پولی کشور با موسسات بین المللی و فراهم ساختن زمینه های حضور
فعالتر این نهادها در اقتصاد کشور
 -2تدوین و اجرای برنامه توسعه مالی کشور بر سیستم نظارتی معتدل و مفید ،افشاگریهای ب ه موق ع و حسابرس یه ای
مستقل و کاهش مداخله دولت درحوزه حسابرسی و ارتقای نظارت دولت در این حوزه
 -۱تقویت نظارت بر شبکه بانکی و موسسات مالی با ایجاد زمینه شفاف نمودن فعالیت بان ها و موسس ات م الی  ،اع الم
داراییها و جلوگیری از خطرات و ریس

های موجود در این بخش

 -11تقویت نظام حقوق مالکیت از طریق :
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-

کاهش اطاله دادرسی و ایجاد دادگاههای تخصصی در حوزه اقتصادی و تجاری

-

گسترش شفافیت و در دسترس عموم قرار دادن اطالعات

-

تنقیح قوانین با رویکرد کاهش و شفاف نمودن قوانین و مقررات

-

ارتقای ضمانت اجرای قراردادها

 -11کاهش تصدیگری و دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی و شفاف سازی تصمیمات و مداخالت دول ت در اقتص اد ب ه
منظور کاهش زمینه های فساد ،رانت و سوء استفاده
 -1۱افزایش پایه های مالیات غیر مستقیم و فراگیر نمودن آن اعم از مالیات ب ر ارزش اف زوده ب ه م وازات ک اهش مالی ات
مستقیم در راستای بهبود آزادی مالیاتی
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