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 در بازار ناپذيري نهاديانعطاف پيدايش موجب اقتصادي امور در دولت بر طبق نظريات علمي مداخله: چکیده

 تکوين تجربه انجامد.مي منابع نامطلوب تخصيص به که در بلندمدت شودمي بازار بهينه ازعملکرد مانع شده،

 نهاد مشارکت مستلزم آنها رفع و است واقعي بازار هاينارسائي اوالً است که آن مبين آزاد اقتصاد توسعه و

 آزاد اقتصاد و شکوفايي پيدايش به خود به خود اقتصادي امور در دولت مداخله توقف دولت است. ثانياً،

 و پاگيري براي الزم نهادهاي درايجاد دولت شرکت فعال و رهبري امر مستلزم اين انجام بلکه انجامد.نمي

گيرد نه ادامه حيات است. دولت يك نهاد نهادسازاست، بازار بدون دولت نه شکل مي آزاد اقتصاد سالم رشد

آورند که پايه و اساس مبادله بازار هستند و باعث انتقال اطالعات هايي را فراهم ميها، چارچوبنهاددهد. مي

 هاي مولد مشغول شوند. دولتدهند تا به فعاليتهاي الزم را ميشوند و به افراد انگيزهبين عامالن اقتصادي مي

هاي جب بيرون راندن بخش خصوصي از فعاليتکند و موها و خدمات، بازار را مختل ميبا فراهم آوردن کاال

 گذاري بخشهاي قانوني فضايي مناسب را براي سرمايهشود، در عوض، دولت با ايجاد نهادمولد اقتصادي مي

ي بازار قادر به ايجاد انگيزه اند که سازوکارهاي حقوقي و قانوني کااليي عموميخصوصي فراهم خواهد آورد، نهاد

ها عامل اصلي تعيين چگونگي رفتار ها نيست. توانايي دولت براي ايجاد اين نهادو عرضه آن الزم براي توليد

د. حکمراني خوب شامل ايجاد، حمايت، و اجراي حقوق مالکيت، بدون باشمي افراد در بازار و عملکرد بازار

ا ايجاد کند که موجب تواند چارچوبي قانوني رمحدود شدن مبادالت بازار است. دولت با حکمراني خوب مي

بهبود رقابت در بازار و ايجاد محيطي باثبات براي فعاليت بازار شود. بدون حق مالکيت مطمئن و ايمن 

 هاي مولد بپردازند.گذاريهاي کمي براي افراد وجود دارد تا به سرمايهانگيزه

 : حکمراني خوب، بازار، نهادهااژگان کلیدیو

 

 مقدمه (1

هاي جامعه بپردازيم. دولت چگونه نقش خود را در هدف اينست که به بررسي تأثير کيفيت حکمراني دولت بر رشد بازار و نهاد

 هاي اقتصادي بخش خصوصي فراهم جامعه ايفا کند که محيطي باثبات براي فعاليت

 

 تبارفوزيه جيحون

 

 مربي، گروه اقتصاد، دانشکده مديريت و اقتصاد بافت، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، ايران

 

foziehjeyhoontabar@gmail.com 

بررسي تأثير كيفيت حكمراني دولت بر رشد بازار و 
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هاي مدني براي رشد و توسعه اقتصادي ضروري است؟ براي پاسخ به سواالت دولت، بازار و نهادآيد؟ ايجاد چگونه ارتباطي بين 

 مطرح شده ابتدا به طرح نظريه حکمراني خوب خواهيم پرداخت.

 1توانمندسازی دولت و نظريه حکمراني خوب (2

، تا هاذاري توسعه در اکثر کشورپس از پايان جنگ جهاني دوم، رويکرد دولت بزرگ به منزله رويکرد مسلط، با هدف سياستگ

هاي در حال توسعه( هاي دولتي )بيشتر در کشورناپذيري بنگاهکرد. اما عدم کارايي و انعطافتازي مي، يکه1791هاي پاياني دهه

ر آنها زولي، اکثجاد بازدهي نها و ايکار در اين بنگاههاي سياسي و غيرسياسي بودند، از جمله تراکم نيرويکه در معرض انواع فشار

رويکرد دولت بزرگ رفته رفته رو به افول گذاشت و آنچه بيش  1791را با زيان مواجه کرده بود. بدين سان بود که از ميانه دهه 

هاي غربي خاصه آمريکا بود و مجالي فراهم شد در اقتصاد 2از پيش اين جريان را به باد انتقاد گرفت، وجود همزمان تورم و بيکاري

 1791جرياني که طرفدار اقتصاد بازار و رويکرد دولت کوچك بود. اين جريان به عنوان جرياني غالب در ابتداي دهه براي 

سازي را کمال مطلوب براي توسعه دانست و خواهان کاهش سهم بخش دولتي در اقتصاد شد. ديدگاه طرفداران اقتصاد خصوصي

تحت  –ندکردهاي جهان تجويز مياي را به اکثر کشورلي پول، سياستهاي توسعهالملکه با کمك بانك جهاني و صندوق بين -بازار 

هاي تعديل ساختاري ناميده شد. آنها ده اصل را به عنوان اصول تعديل ساختاري و يا سياست 3عنوان سياستهاي اجماع واشنگتني

ياتي، ها، اصالح نظام مالدجه، هدفمند کردن يارانهبراي اصالحات اقتصادي معرفي کردند اين اصول عبارت بودند از: کنترل کسري بو

گذاري مستقيم خارجي و زدايي، آزادسازي سرمايهسازي، مقرراتآزادسازي نرخ بهره، نرخ ارز رقابتي، آزادسازي تجاري، خصوصي

هاي ار از طريق مکانيسمهاي بازآورند و قيمتتقويت حقوق مالکيت. آنها معتقد بودند که اين اصول بهترين نتايج را به بار مي

، همچون بحران شرق آسيا، تجربه 1771اند. اما حوادث پاياني دهه عرضه و تقاضا بهترين جايگزين براي تخصيص دولتي منابع

اي از کارشناسان سال پيش از آن طيف گسترده 22هاي اروپاي شرقي و شوروي سابق و بحرانهاي متعدد مالي در طول ناموفق کشور

ل ها و پذيرش ديدگاههاي رقيب سياستهاي تعديني را به انتقاد از سياستهاي تعديل واداشت. مقبوليت نسبي اين انتقادبانك جها

را به عنوان راهگشاي معماي توسعه مطرح  "حکمراني خوب"المللي پولي و مالي را واداشت تا سياست هاي بينساختاري، نهاد

 سازي دولت داده استسازي دولت، نقش محوري خود را به توانمندلت يا کوچكکنند، در اين سياست جديد مسئله ابعاد دو

  .(12-11، 1393)صوفي، 

گراي پساواشنگتني، در شکل دولت متکي بر ميالدي با گسترش نظريات بانك جهاني، مفهوم دولت توسعه 1771از اواسط دهه 

رار گذاران بانك جهاني قهاي سياستدولت در کانون توصيه حکمراني به کمال رسيد و سياست بهبود حکمراني يا توانمندسازي

چون کاهش اي چيزي فراتر از رشد توليد ناخالص بوده، شامل تحوالت اجتماعي مفيد همگرفت. در اين چارچوب اهداف توسعه

ي هاي اقتصاداريگذزيست، افزايش مشارکت عمومي در سياستفقر، افزايش سطح بهداشت، درمان و آموزش، حفظ و بهبود محيط

هاي زندگي تعريف شد و براي رسيدن هاي برابر براي تمام شهروندان و ارتقاي سطح استانداردو اجتماعي، حمايت از ايجاد فرصت

مورد توجه قرار گرفت. بدين ترتيب در سياست معطوف به حکمراني، دولت  "هاي مدنينهاد -بازار -دولت"به اين مهم، تسلسل 

باشد و اصل اساسي در تحقق رشد و توسعه اقتصادي، دستيابي به تصويري متوازن از عرضه از سيستم توسعه ميبه عنوان بخشي 

                                                           
1 Good Governance 
2 Stagflation 
3 Washington Consensus 
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هاي مدني به عنوان نمايندگان مردم، از طريق مقابله نقاط ضعف و قوت اين هاي دولت، بخش خصوصي و نهادمناسب فعاليت

هاي جديد بانك جهاني کليد معماي رشد هاست. از اين رو، در سياستن آنهاي اجتماعي و ايجاد ارتباطي سازنده و کارآمد بينهاد

هايي جهت انجام وظايف حاکميتي دولت، ساختن شرايط و نهادهاي عمومي و خصوصي و فراهم و توسعه در توانمندسازي بخش

باشد. لذا از منظر رويکرد حکمراني رشد بازار و هدايت آن به نفع عامه مردم و کارآمد نمودن نقش دولت در توسعه اقتصادي مي

زا خواهد مساله حاکميت دولت جاي خود را به کيفيت مداخله دولت داده و عدم مداخله يا مداخله ضعيف و ناکارآمد دولت بحران

(. وظيفه دولت فراهم کردن آرامش و محيطي مساعد براي توسعه از طريق برقراري حاکميت قانون، 52، 1399بود )مقداري، 

هاي نهادي و فيزيکي و تضمين حمايت اجتماعي و حقوق مدني است. وظيفه بخش ظيم قوانين و مقررات الزم، توسعه زيرساختتن

خصوصي نيز فراهم کردن مباني رشد و توسعه اقتصادي از طريق ايجاد اشتغال و درآمد، توليد و تجارت، توسعه منابع انساني، ارائه 

(. حکمراني در لغت به 1399باشد )نيلي، ها ميهاي مربوط به بنگاهها و هنجارتمر استانداردخدمات و طراحي و به روزرساني مس

شود. براساس تعريف برنامه عمران سازمان کنندگان اطالق ميمعناي اداره و تنظيم امور است و به رابطه ميان شهروندان و حکومت

کميت قانون، دستگاه قضايي کارآمد و عادالنه و مشارکت گسترده ملل، حکمراني خوب عبارت است از مديريت عمومي براساس حا

سد راند، به نظر ميداري. در حالي که ادبيات موضوع يك تعريف واحد و دقيق از واژه حکمراني ارائه نکردهمردم در فرآيند حکومت

اند، ها چگونه سازماندهي شدهدولت که در خصوص ابعاد آن يك توافق وجود داشته باشد. حکمراني عمومي مربوط به اين است که

ند نمايند، قادرها خدمت ميهاي کساني که به آنگيرند و چه نتايجي را با توجه به نيازهايي را در حکمراني به کار ميچه فرآيند

 فر خاطرنشاناما کي "پذير و چند بعدي استبسيار انعطاف"بيان شده است؛ واژه حکمراني  1کسب کنند. همان طور که توسط کيفر

گو بوده و يکسري خدمات اساسي از ها به شهروندان پاسخميزاني است که دولت"سازد که اکثر تعاريف حکمراني مرتبط با مي

ها به ها فراهم کرده و همچنين ميزاني است که نهادتر حاکميت قانون را براي آنجمله حفاظت از حقوق مالکيت و به طور کلي

. به دليل ماهيت چند بعدي حکمراني، "نمايندي انگيزه الزم براي پاسخگويي به شهروندان را ارائه ميگيرندگان دولتتصميم

بکارگيري "، بانك جهاني حکمراني را به شکل مقابل تعريف کرد؛ 1797هاي مختلفي در ادبيات موضوع ارائه شده است. در تعريف

، تعريف بانك جهاني را گسترش داد. 1777( در AfDB) 2آفريقايي. بانك توسعه "قدرت سياسي براي مديريت امور يك جامعه

AfDB اي اشاره دارد که در آن قدرت براي مديريت امور عمومي فرآيندي که به شيوه"، حکمراني را به اين صورت تعريف کرد

توسط  هاي ارائه شدهکه تعريف. تاکيد بر اين نکته حائز اهميت است "شوديك جامعه و ارتباطاتش با ساير جوامع بکار گرفته مي

شان ها در ارائه خدمات به اعضاي جامعهرسد که تاکيد بيشتري بر کارآمدي دولتبانك جهاني و بانك توسعه آفريقايي، به نظر مي

 (.52-55، 1399دارد )محمدي، 

شود، يو حاکميت قانون تعريف م گويي، اثربخشي و کاراييهايي مانند مشارکت، شفافيت، پاسخنظريه حکمراني خوب که با ويژگي

الگويي براي توسعه پايدار انساني با سازوکار تعامل عملي سه بخش دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني است. اين الگو به دنبال 

باشد. در اين راستا بر رفتار تعاملي سه بخش دولت، هاي مدني و بخش خصوصي ميسازي نهادنقش حداقل دولت و توانمند

موده گر خود را تقويت نکننده و تنظيمشود، بر اساس اين الگو دولت بايد نقش هماهنگاي مدني و بخش خصوصي تاکيد ميهنهاد

گري به تنظيم و تسهيل روابط بپردازد. در الگوي حکمراني خوب بحث از دولت نماينده و دولت مشارکتي است و به جاي تصدي

اي که بين مردم به (. در رابطه73، 1392پور، زاده و قليسازد )شريفها هموار ميبخش که از اين طريق راه را براي فعاليت ساير

                                                           
1 keffer, 2002 
2 African Development Bank  



 65-77، ص   5931،  شهریور 5، جلد 51علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792     
http://www.joih.ir  

 
 

19 
 

عنوان کارفرمايان حکومت و کارگزاران حکومت است چه شرايطي بايد وجود داشته باشد تا نتيجه مطلوب حاصل شود. اين بحث 

شود. موضع و نگرش جديد بانك جهاني بر ميده مينا "حکمراني شرکتي"ها و در زمينه شرکت "حکمراني خوب"در زمينه دولت 

شود؛ براي يك دولت خوب بايد مقدمات ديگري وجود داشته باشد؛ البته اين است که دولت کوچك به دولت خوب منتهي نمي

تجربه . 1سازي دولت در بهتر شدن حکومت موثر است اما قاعده اصلي نيست. دليل تغيير موضع بانك جهاني سه عامل بود: کوچك

. بحران شرق آسيا. در واقع دو مورد دوم و سوم نشان داد که وقتي بدون دولت خوب، اقتصاد را 3. تجربه اروپاي شرقي؛ و 2چين؛ 

تواند هاي دولت در يك نظام اگر به شکل صحيح اعمال شود ميرسيم و تجربه چين نشان داد که اختاللکنيم به بحران ميآزاد مي

 ها را به تجديدنظرهاي تجربي بود که بر انديشه اقتصاددانان وارد شد و آنها شوکتهي شود؛ در واقع اينبه نتايج مطلوبي من

، 1392بحث حکمراني خوب در گزارش ساالنه بانك جهاني منعکس شد و تا به امروز ادامه دارد )ميدري،  1771واداشت؛ از سال 

 حکمراني در کشورهاي مختلف به کار گرفته شامل شش شاخص:هايي که بانك جهاني براي ارزيابي (. شاخص152-151

 گوييحق اظهارنظر و پاسخ  (1

 حاکميت قانون  (2

 بخشي )کارآمدي( دولتاثر  (3

 کيفيت مقررات  (5

 ثبات سياسي  (2

 (.Kaufmann et al, 2119, 2کنترل فساد است )  (1

ها عامل اصلي يي دولت براي ايجاد اين نهادکنند توسط دولت ايجاد شده است. تواناهايي که از بازار حمايت مياغلب نهاد

اغلب تحت عنوان حکمراني ها آميز اين نهادموفقيتباشد. تدارک ها ميتعيين چگونگي رفتار افراد در بازار و عملکرد بازار

. شود. حکمراني خوب شامل ايجاد، حمايت، و اجراي حقوق مالکيت، بدون محدود شدن مبادالت بازار استخوب مطرح مي

سالم  کند. و نيز ايجاد اقتصاد کالناين حکمراني دربرگيرنده ايجاد نظام قانوني است که با بازار براي بهبود رقابت همکاري مي

 (.313، 1392است که محيطي باثبات براي فعاليت بازار ايجاد کند )بانك جهاني، 

 ايجاد تعامل پويا میان دولت و بازار (1-2

دو بخش دولت و بازار در مراحل اوليه توسعه وجود دارد، اما واقعيت اينست که همواره اين دو  هرچند نياز اساسي به تقويت هر

 هاي خاص و گسترشها با وضع بيش از حد قوانين و مقررات، اعطاي مجوزبخش تمايل به تخريب و تضعيف يکديگر دارند. دولت

اعمال فشار و فساد مالي براي نيل به اهداف خود به تخريب دولت  ها نيز از طريقزنند و بازارها لطمه ميديوانساالري به بازار

توانند نقش مهمي را در ايجاد ارتباطات سازنده بين دولت و بازار داشته باشند و از چنين هاي مدني ميپردازند. در اين بين نهادمي

امل بازار و دولت ضروري است. نکته حائز اهميت ها و ساير ارکان اقتصاد شهايي جلوگيري به عمل آورند. نهادها و تضعيفتخريب

ن تريها خود به خود به وجود نيامده، زاييده عملکرد و ارتباطات دوسويه ميان دولت، بازار و مردم به عنوان اصليآن است که نهاد

مه بيانگر تسلسل هباشد. در ادبيات نوين توسعه چنين تعامالتي تحت عنوان حکمراني معرفي شده، اجزاي نظام اقتصادي مي

هاي نهادي گيري بسترتوان بيان نمود حکمراني با تاثيري که بر شکلجانبه، پايدار و ارگانيك بين اين ارکان است. از اين رو مي
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عاد سازي دولت، مساله ابکند. در راهبرد بهبود حکمراني يا توانمنددارد، نقش کليدي را در تحقق رشد و توسعه اقتصادي ايفا مي

هايي اجتماعي هستند که از نقايص و لت، نقش محوري خود را به کيفيت دولت داد. در اين راهبرد، دولت و بازار هر دو نهاددو

باشد. همچنين کليد توسعه در برند و توسعه در گرو رفع نقايص و عيوب نهاد بازار و نهاد دولت ميهاي مختلف رنج ميکاستي

ها بتوانند از عهده انجام وظايف حاکميتي و پشتيباني خود برآيند، ها دولتست که در بستر آنهايي افراهم ساختن شرايط و نهاد

واقع در هاي مدني را به وجود آورد. در ساز رشد بازار و هدايت آن به نفع عامه مردم باشد و فضاي الزم براي فعاليت نهادزمينه

ل و تسلس "هاي مدنيبازار و نهاد –دولت "توسعه اقتصادي، تعامل بين رويکرد حکمراني عالوه بر عملکرد دولت در روند رشد و 

 هاي زندگي و افزايش مشارکتارگانيك به منظور نيل به اهدافي همچون بروز تغييرات و تحوالت اجتماعي، ارتقاي سطح استاندارد

باشد هاي در حال توسعه، ضروري ميرهاي اقتصادي و اجتماعي، به عنوان اهداف استراتژي توسعه کشوگذاريعمومي در سياست

 (. 75-72، 1399)مقداري، 

هاي ناکارآمد بر طبق الگوي بانك جهاني در مورد حکمراني، در دو مرحله صورت فرآيند تحول دولت و کارآمد ساختن دولت

 گيرد:مي

 هاي دولت. ها و قابليتالف: تطبيق نقش

 هاي دولت.ها و قابليتب: افزايش توانمندي

يد بر ها است، با تاکهايي به اندازه همان توانمنديهاي دولت و سپس تعريف نقشلين گام در اين مسير شناسايي دقيق قابليتاو

. هاي خويش گام بردارندها بايد در جهت توانمنديباشند و همواره دولتها هرگز امري محتوم نمياين امر که اين توانمندي

 گيرند:هاي ناکارآمد وجود دارد، در چهار قالب زير جاي ميهاي دولتافزايش توانمنديهايي که براي اصالح و راهکار

 هاي دولتي.ها در حيطه دستگاهالف: اجراي مقررات و اعمال محدوديت

 ها و خدمات.هاي بازاري و شبه بازاري براي ارائه کاالب: استفاده از سازوکار

 ج: استفاده از کارکنان توانا و با انگيزه

 هاي مردميکتد: جلب مشار

دولت  شدن هاي مردم، نزديكهاي دولتي در معرض رقابت بيشتر، پاسخگويي در برابر نيازنتيجه اين فرآيند، هدف قرار دادن نهاد

باشد. در اين وضعيت است که دولت به عنوان مکمل بازار به هاي عمومي ميهاي مدني و نظارت مستمر بر عملکرد نهادو نهاد

عاليت پرداخته، عالوه بر وظايف سنتي خويش، نقش ايجاد کننده فضاي مساعد براي بخش خصوصي که همانا رقابت و ثبات ف

نمايند. در کنار چنين دولت توانمندي، اقتصادي است را بر عهده دارد و در فرآيند کارآمد ساختن بازار، نقش کاتاليزوري را ايفا مي

مراني، هاي نظام حکهاي اقتصادي شده، با ساير بخشا بتواند به صورت رقابتي و سازنده وارد فعاليتبازار نيز نياز به تحول دارد ت

هاي تنظيمي و نهادي است که مستقل و پاسخگو تعاملي پويا برقرار نمايد. پيش شرط رسيدن به چنين نظامي، توسعه چارچوب

وصي گذاران خصهاي دولتي قرار نداشته و به حمايت از سرمايهاههاي اقتصادي به ويژه دستگبوده، تحت تسلط و نفوذ ساير بخش

هاي در حال توسعه و در حال گذار، حداکثر سازي منافع بالقوه بازار، نيازمند خلق کنندگان بپردازد. بنابراين در کشورو مصرف
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تواند با ايجاد و ماعي نهادساز ميدولت به عنوان يك نهاد اجت شرايط رقابتي و ايجاد يك ساختار تنظيمي از سوي دولت است.

ها فراهم کارگزار را در همه عرصه -کننده مشارکت بخش خصوصي، روابط ميان کارفرماهاي حامي بازار و تقويتحمايت از نهاد

ماندهي نمايد هاي مدني را ساها را تضمين کند و تعامالت بازار و نهادآورد، شرايط الزم براي انعقاد و اجراي صحيح و کامل قرارداد

 (.111-79، 1399و نقش کليدي در ايجاد و تداوم مدار حکمراني داشته باشد )مقداري، 

هاي مدني فرآيندي است که براي توسعه پايدار و حکمراني توان گفت که تعامل عملي سه بخش دولت، بازار و نهاددر کل مي

گر هاي دولت و بخش خصوصي بر نقش هماهنگ کننده و تنظيمخوب ضروري است. براي ايجاد و حفظ اين تعامل و توازن فعاليت

شود. در واقع تأکيد بر شرايطي است که رابطه بين مردم به عنوان کارفرمايان حکومت و کارگزاران حکومت را دولت تاکيد مي

گر لهرکتي و نه مداخگويي و حاکميت قانون بر ايفاي نقش دولت به عنوان يك دولت مشادهد. مشارکت، شفافيت، پاسخشکل مي

هاي مدني به عنوان نمايندگان مردم نقش موثري بر چگونگي ايفاي نقش دولت الگويي موثر است و نهاد هاي اقتصاديدر فعاليت

هاي هاي دولت، بخش خصوصي و نهادو بخش خصوصي خواهند داشت. دستيابي به تصويري متوازن از عرضه مناسب فعاليت

ها اصل اساسي در تحقق هاي اجتماعي و ايجاد ارتباطي سازنده و کارآمد بين آننقاط ضعف و قوت اين نهادمدني، از طريق مقابله 

هاي دولت و نيز همواره گام برداشتن در جهت هاي دولت براساس توانمنديرشد و توسعه اقتصادي است. تعريف نقش

ي هاي مدنشدن دولت و نهاد هاي مردم، نزديكي در برابر نيازهايش براي حکمراني دولت مثمر ثمر خواهد بود. پاسخگويتوانمندي

هاي عمومي وضعيتي را فراهم خواهد کرد که دولت به عنوان مکمل بازار به فعاليت بپردازد و و نظارت مستمر بر عملکرد نهاد

تصادي با هدف پر رنگ کردن نقش سازي و آزادي اقجا که خصوصياز آنفضاي مساعد و باثباتي را براي کسب و کار فراهم آورد. 

گيرد در قسمت بعد در پي پاسخ به اين سواالت هستيم مکانيزم بازار و واگذار کردن امور اقتصادي به بخش خصوصي صورت مي

ها دارد؟ و نيز آزادسازي اقتصادي به چه شرايطي نياز دارد که به رشد اقتصادي اي با کيفيت نهادکه؛ آزادي اقتصادي چه رابطه

 شود؟منجر مي

 1آزادی اقتصادی (3

و  جوييگذاري، کارآفريني، کاهش فساد مالي، رانتکننده در افزايش رقابت، سرمايهآزادي اقتصادي از مهمترين عوامل تعيين

کننده و بسيار مهم در رشد اقتصادي کاهش بخش غيررسمي است. آزادي اقتصادي و نگاه جامعه و حاکمان به آن از اصول تعيين

ترين اجزاي رشد اقتصادي دانسته آزادي آفرينيکي از اولين اصولي که آدام اسميت بر آن تاکيد کرده و آن را جزء نقش است.

 اقتصادي است.

شان که از طريق قانوني هاي شخصيآزادي اقتصادي به معناي آزاد بودن افراد در دخل و تصرف، معاوضه، مبادله و واگذاري دارايي

داند که بر طبق آن افراد آزادند به توليد، توزيع و مصرف آزادي اقتصادي را معياري مي 2باشد. بنياد هريتيجمي اند،به دست آورده

ار نبود الزام، فش"ها و خدمات بپردازند. به عقيده طراحان شاخص آزادي اقتصادي بنياد هريتيج از آن جايي که آزادي به عنوان کاال

توان آزادي اقتصادي باشد، ميها و خدمات ميو اقتصاد، مرتبط با توليد، توزيع و مصرف کاالاست  "يا محدوديت در انتخاب عمل

                                                           
1 Economic Liberalization 
2 Heritage Foundation 
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، آزادي اقتصادي را اين 1تعبير کرد. گوارتني "ها و خدماتنبود تحميل يا محدوديت بر توليد، توزيع و مصرف کاال"را به صورت 

 بود اگر: افراد داراي آزادي اقتصادي خواهند"کند که گونه تعريف مي

 کند بدون استفاده از زور، تقلب و يا سرقت باشد و هم چنين در برابر تجاوز ديگران حفظ گردد.( دارايي که کسب مي1

 که موجب تضعيف حقوق ديگران گردد.هايشان را استفاده، مبادله و يا نگهداري کند بدون آن( افراد آزادند که دارايي2

ها وجو دارد. گوارتني آزادي اقتصادي را از جانب افراد يا دهد ارتباط نزديکي ميان آنميتوجه به تعاريف ارائه شده نشان 

کند. اما در تعريف بنياد هريتيج بر محدودکنندگان آزادي يعني دولت تاکيد شده است )سامتي و تقاضاکنندگان آزادي تعريف مي

 (.12-11، 1392همکاران، 

گذاران و اربابان هايي که معموال سياستها و سداز؛ از ميان برداشتن کليه محدوديت به طور کلي آزادي اقتصادي، عبارت است

کنند. آزادسازي به معناي هاي اقتصادي ايجاد ميهاي کالن اقتصادي در بازارسياست طي زمان بر سر راه حرکت طبيعي متغير

ست، بلکه به معناي تصحيح و نظارت بر حرکت اقتصاد ولنگاري و رها کردن اقتصاد به طور اعم و تجارت خارجي به طور اخص ني

(. آزادي اقتصادي به معناي نزديکي به اقتصاد بازار و کاهش مداخله دولت 19-11، 1391هاي آن است )رحيمي بروجردي، و متغير

دهد ات تجربي نشان ميگردد. مطالعباشد که ريشه آن به آغاز علم اقتصاد مدرن باز ميهاي توليد، توزيع و مصرف ميدر فعاليت

هايي نظير توسعه اقتصادي، توسعه انساني، فقر و شاخص توزيع درآمد که شاخص آزادي اقتصادي در ارتباط مستقيم با شاخص

معتقد است که آزادي اقتصادي با برقراري امنيت براي حقوق مالکيت، آزادي بيشتر در  2قرار دارد. در اين راستا آنيشا مادان

ردد گها ميها، بهبود مديريت و پيشرفت تکنولوژي منجر به افزايش رشد اقتصادي کشوردي ورود و رقابت در بازارمبادالت، آزا

 (.1، 1392)موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد، 

 سنجش کیفیت نهادهاهايي برای شاخص (1

 1777بر رشد اقتصادي است از سال اصطالح زيرساخت اجتماعي به عنوان متغيري که نشان دهنده تاثير عوامل مهم غيراقتصادي 

هاي مشابه و بعضا يکسان اما تحت مورد استفاده قرار گرفتند و بعد از آن در خصوص موضوع از مفاهيم و شاخص در مطالعات

هاي استفاده شده در ها استفاده شدند. برخي از مهمترين شاخصهاي سياسي و اقتصادي و يا نهادهاي مختلف از جمله نهادنام

ادبيات موضوع که بيانگر تاثير عوامل غيراقتصادي موثر بر رشد اقتصادي است شامل کيفيت حکمراني، آزادي اقتصادي و آزادي 

ر ها درغم استفاده وسيع از آنها آن است که عليسياسي يا دموکراسي است. نکته قابل توجه در خصوص هر کدام از اين شاخص

ها وجود ندارد گيري و سنجش هر کدام از آنف واحد و مشخص و يا معيار دقيقي براي اندازهادبيات رشد و توسعه اقتصادي، تعري

دي، اند )محمها استفاده کردهگيري اين متغيرهاي ترکيبي جهت اندازههاي متعددي براي ساخت شاخصو محققان مختلف از متغير

ها اشاره خواهد شد و براي ايران که در اين پژوهش به آن هاي اجتماعيها يا زيرساختهاي نهاد(. برخي از شاخص25، 1399

هريتيج، شاخص آزادي فريزر و شاخص حکمراني بانك جهاني شاخص آزادي اقتصادي مورد استفاده قرار خواهند گرفت شامل 

 است.

                                                           
1 Gwarteny 
2 Anisha Madan 
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 1هاي آزادي اقتصادي( شاخص1-5

کردن آن صورت گرفته است. شکي نيست که کمي نمودن هاي فراواني در جهت کمي با توجه به اهميت آزادي اقتصادي، تالش

هاي عيني اقتصادي باشد. بنياد هريتيج ها خود تبلوري از معيارهايي است که اين شاخصدرجه آزادي اقتصادي، مستلزم شاخص

تشار المللي به انبينهاي غيردولتي و هاي سازمانالمللي هستند که با استفاده از دادهدو موسسه تحقيقاتي بين 2و موسسه فريزر

ها ها براي سنجش کيفيت نهادپردازند. اين دو موسسه از تعدادي از شاخصها ميشاخص آزادي اقتصادي براي تعدادي از کشور

 کنند.استفاده مي

 ( شاخص آزادی بنیاد هريتیج1

از دولت نيفارغ از فشار يا اجبار بيش از حد  ها و خدمات،تعريف بنياد هريتيج از آزادي اقتصادي، امکان توليد، توزيع و مصرف کاال

 اند از:( به طور کلي، بنياد هريتيج ده شاخص را براي آزادسازي معرفي کرده است که عبارت112، 1391است )رهبر و همکاران، 

 هاي تجاري )آزادي تجاري(( سياست1

 )آزادي مالي( کنداي که دولت بر شهروندان تحميل مي( بار مالي2

 خالت دولت در اقتصاد )اندازه دولت در اقتصاد(( د3

 ( سياست پولي5

 گذاري(گذاري خارجي )آزادي سرمايه( جريان سرمايه و سرمايه2

 ( قوانين بانکداري و قوانين ماليه )بانکداري و امور بانکي(1

 کار(ها )آزادي نيرويها به اضافه يارانهها و قيمت( دستمزد9

 مالکيت( حمايت از حقوق 9

و  شود )سهولت کسبمحيطي نيز مي( قوانين و مقررات مربوط به راه اندازي کسب و کار، که در برگيرنده قوانين کار و زيست7

 کار( 

 ( فعاليت بازار غيررسمي )آزادي از فساد(.11

ده، هاي ياد شه هر يك از متغيرهاي ياد شده در مطالعات کاربردي آزادسازي نيز، بهره جست. به اين ترتيب که بتوان از شاخصمي

يابد که مقدار يك نمايانگر بهترين وضعيت آزادسازي اقتصادي و مقدار پنج نمايشگر بدترين اختصاص مي 2تا  1مقاديري از 

 هاي يکساني بر سطح آزادسازي است.شود، در حالي که هر يك از عوامل، داراي وزنوضعيت آزادسازي اقتصادي تفسير مي

                                                           
1 liberalization indices 
2Fraser Institute  
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هاي گمرکي، اند از: ميانگين وزني نرخ تعرفهگيرند عبارتبيش از همه مورد توجه قرار مي "هاي تجاريسياست"در  عواملي که

 هاي تجاري وهاي تعرفه باال، نمايانگر محدوديتاي و فساد در خدمات گمرگي. شايان ذکر است که نرخموانع گمرکي غيرتعرفه

اند از: نرخ نهايي ماليات بر عبارت "بار مالي دولت"هاي تاثيرگذار متغير اري است.تر آزادسازي تجبرخورداري از سطوح پايين

مثابه  هاي دولتي بهها و تغييرات ساليانه هزينههاي متوسط، نرخ نهايي ماليات بر شرکتهاي باال، نرخ نهايي ماليات بر درآمددرآمد

 درصدي از توليد ناخالص داخلي.

گيرد: محصوالت توليد شده توسط دولت، درصد مالکيت دولت بر مشاغل حت تاثير عوامل زير قرار ميت "دخالت دولت در اقتصاد"

ي هاگذاريها و سرمايههاي دولتي اقتصاد )بنگاههاي دولت از فعاليتهاي دولت از کل اقتصاد و سهم درآمدو صنايع، درصد هزينه

 دولتي(.

دهد، حجم نقدينگي است، ميانگين وزني نرخ تورم ساليانه را تحت تاثير قرار مي که دربرگيرنده سقف اعتبارات و "سياست پولي"

 شود.تر، وزن بيشتري اختصاص داده ميهاي نزديكهاي دورتر، وزني کمتر و براي سالاي که در يك سري زماني، براي سالبه گونه

ي گذاراند از: قانون سرمايهند که به طور خالصه عبارتدهرا شکل مي "گذاري خارجيجريان سرمايه و سرمايه"هاي متعددي متغير

هاي داخلي و هاي خارجي، برابري شرکتاي، موجود بودن منابع مالي داخلي براي شرکتخارجي، محدوديت معامالت سرمايه

حدوديت مالکيت ها، مها براي خارجيها، محدوديت تاسيس بنگاهخارجي در برابر قانون، محدوديت مالکيت براي مشاغل خارجي

ها به موطن اصلي و محدوديت يا تبعيض ضوابط و مقررات ها، محدوديت بازگرداندن اصل و فرع سرمايه خارجيزمين براي خارجي

 هاي خارجي.اجرايي براي شرکت

ررات ها، قوانين و مقنكاند از: مالکيت دولت بر بانقش دارند، عبارت "قوانين بانکداري و امور ماليه"گيري هايي که در اندازهمتغير

 اي و باالخره، درجه نفوذ دولت در تخصيص اعتبارات بانکي.بانکي، آزادسازي خدمات ماليه، اعتباري و خدمات بيمه

اند: قوانين حداقل دستمزد، دخالت دولت در تعيين دستمزد، آزادسازي به قرار زير "هاها و قيمتدستمزد"هاي تعيين کننده متغير

 دهند.ها را تحت تاثير قرار ميهايي که قيمتگذاري و در نهايت، پرداخت يارانهها و قوانين قيمتکنترل قيمتها، قيمت

اند: استقالل قوه قضائيه از قوه مجريه، گيرند که از آن جملهنيز تحت تاثير عوامل متعددي قرار مي "حمايت از حقوق مالکيت"

ها، ضمانت اجرايي دعاوي خارجي، قوانين تجاري که تعيين کننده دعاوي و شکايت فساد دستگاه قضايي، تاخير در رسيدگي به

 ها هستند، سلب مالکيت از طرف دولت و امکان واگذاري و حفاظت از حق مالکيت.قرارداد

محيط  به ايمني هاي کاري، قوانين مربوطنيز بدين قرارند: قوانين کار در مورد حقوق بيکاري و روز "قوانين و مقررات کسب و کار"

کار و کارگر، قوانين تحميلي به مشاغل، اعطاي جواز و صدور پروانه کسب، سهولت کسب مجوز کار و فساد در دستگاه بوروکراسي 

 محيطي.کشور به اضافه قوانين زيست

غيررسمي حمل و نقل، بازار  غيررسمي خدمات، بازار توان خالصه کرد: بازاررا به قرار زير مي "بازار غيررسمي"هاي باالخره متغير

 کار، بازار غير رسمي محصوالت صنعتي، بازار غيررسمي محصوالت کشاورزي، سرقت مالکيت فکري و قاچاق.غيررسمي نيروي
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دهد که به طور هاي مختلف نشان ميهاي باال در زمينه آزادسازي اقتصادي در کشورمطالعات کاربردي با توجه به عوامل و متغير

 بندي کرد:ها را از نظر آزادسازي به چهار گروه به قرار زير تقسيموان کشورتکلي مي

 اند.موسوم 1"هاي آزادکشور"برخوردارند، به  77/1هايي که از نظر ميانگين کمتر از الف( کشور

 گويند.مي 2"هاي تا حدودي آزادکشور"رويند، روبه 77/2، اما کمتر از 2هايي با ميانگين بيشتر از ب( کشور

 شوند.خوانده مي 3"تا حدودي وابسته به دولت"باشد،  77/3، اما کمتر از 3شان بيش از هايي که ميانگين آزادسازيج( کشور

ها گويند. اين دسته از کشورمي 5"کامال وابسته به دولت"هاي شوند، کشوربرخوردار مي 5هايي را که از ميانگين بيش از د( کشور

 اند.بهره، از آزادسازي اقتصادي بي"ج"ي گروه بند هابه اضافه کشور

رو ثباتي در اقتصاد کالن روبهها با مشکالت عديده ساختاري و بيدهد که آنهاي در حال توسعه نشان ميتجربه بسياري از کشور

ز هاي در حال توسعه بيش اورشود. ميانگين نمره آزادسازي در اکثر کشها توسط دولت کنترل و اداره ميهستند و اقتصاد اکثر آن

(. بنياد هريتيج 22-19، 1391ها به دولت است )رحيمي بروجردي، دهنده وابستگي شديد اقتصاد آنگزارش شده است که نشان 3

، 1391بندي درصدي کرده است )رهبر و همکاران، به رتبه 2تا  1ها از دامنه بندي کشوراقدام به تغيير متدولوژي رتبه 2119از 

 به اين صورت که؛ (.112

 گويند.مي "هاي آزادرا کشور" 111 -91هاي با امتياز بين کشور

 گويند.مي "هاي تا حدودي آزادکشور"را  7/97 -91هاي با امتياز بين کشور

 گويند.مي "هاي تا حدودي وابسته به دولتکشور"را  7/17 -11هاي با امتياز بين کشور

 گويند.مي "کامال وابسته به دولت"هاي را کشور 7/57 -1هايي با امتياز بين کشور

 موسسه فريزر( شاخص آزادي 2-5

منتشر کرد.  1792از سال  هاي خود را درخصوص شاخص آزادي اقتصاديتاسيس شد و گزارش 1795مؤسسه فريزر در سال 

هاي مرتبط با خود را کدام متغيرتشکيل شده است، که هر شاخص 2شاخص آزادي اقتصادي فريزر شاخصي است موزون که از 

اقتصادي  تر باشد بيانگر آزادينزديك 11قرار دارد که هر چه اين رتبه به عدد  11فاصله صفر تا  دربردارد. رتبه هر شاخص در

  .بيشتر در آن کشور است

ود شهايي نصيب مردم ميديداند، به کمك آزادي اقتصادي، آزاموسسه فريزر آزادي اقتصادي را شرط الزم توسعه دموکراسي مي

فريزر  مند شوند. طبق تعريف موسسههاي اقتصادي و سياسي بيشتري بهرهتوانند از آزاديکه بهتر کار کنند و به همين ترتيب مي

کنند تامين حقوقي کامل داشته هايي که به طور مشروع کسب مياز آزادي اقتصادي افراد وقتي آزادي اقتصادي دارند که دارايي

                                                           
1 Free  
2 Mostly free 
3 Mostly unfree 
2 repressed 
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اشند و در استفاده، مبادله يا بخشيدن اموال خود آزاد باشند مشروط بر اين که اين الزامات، تجاوزي به حقوق ديگران به وجود ب

شود در حمايت بايست وسعت عملش تا جايي باشد که اموالي که به طور مشروع کسب مينياورد. شاخص آزادي اقتصادي مي

 (.Gwartny and Lawson, 2111) امعه مبادله اختياري صورت بگيردقانوني قرار بگيرد و با اين عمل در ج

ها را براي حفاظت از آزادي اقتصادي اندازه هاي کشورها و نهادشاخص آزادي اقتصادي موسسه فريزر ميزان حمايت سياست

 هاي خصوصي است. داراييگيرد. پايه و سنگ بناي آزادي اقتصادي انتخاب شخصي، مبادله اختياري، آزادي رقابت و امنيت مي

 شود:گيري ميزمينه کلي اندازه 2گيرد و ميزان آزادي اقتصادي در مورد استفاده قرار مي 1متغير براي ساخت يك شاخص کل 52

توانند نقش مفيدي داشته باشند. ليکن اين تمايل در آنها وجود دارد که بيش از حد لزوم ها مي( اندازه دولت: هر چند دولت1

 توانند به آزادي اقتصادي کمك نمايند:ها در دو زمينه ميدولت 2هاي خود را گسترده نمايند. به گفته گوارتنييتفعال

 حمايت از مالکيت خصوصي در مقابل تجاوز داخلي و خارجي؛ -1

 شود.ها که به آنها کاالي عمومي گفته ميسازي برخي از کاالفراهم -2

شود و چنانچه دولت خارج از اين دو حيطه عمل نمايد، هاي حمايتي گفته ميعموما فعاليتبه اين دو جنبه از فعاليت دولت 

گردد. فعاليت بخش خصوصي جهت توليد کاال و خدمات را محدود خواهد نمود که باعث محدود شدن انتخاب بخش خصوصي مي

شته هاي فردي گتي و سياسي جايگزين انتخابهاي دوليابد، انتخابزماني که مخارج دولتي نسبت به مخارج خصوصي افزايش مي

هاي سياسي، هاي فردي و بازار به جاي پروسهاي که در آن انتخابو آزادي اقتصادي محدودتر خواهد گرديد. اين عامل محدوده

هاي گيرد. دو متغير اول اين عامل مصرف دولتي به عنوان درصدي از مصرف کل و پرداختدهد در برميمنابع را تخصيص مي

باشد. زماني که دولت از يك گروه جهت فراهم آوردن ها مي، است بيانگر اندازه دولتGDPها( به عنوان درصدي از انتقالي )يارانه

نمايد، قوانين مربوط به حق مالکيت يکسان براي افراد زير پا گذاشته است. سومين ها ماليات اخذ ميپرداخت انتقالي به ساير گروه

نمايند. اصوال گيرد که در آن دولت مخارج خصوصي را براي توليد کاال و خدمات دولتي استفاده مياي را در برميمتغير، حيطه

ها معموال کنند. اين واحدهاي خود، مستقل از بخش خصوصي عمل ميگذاريهاي دولتي در کسب، پذيرش ريسك يا سرمايهواحد

ادي بازار را محدود خواهند نمود. چنانچه مشارکت دولت در امر توليد کل )سهم کنند که آزهاي حمايت شده فعاليت ميدر بازار

 تر خواهد گرديد.ها محدودتوليد دولتي در توليد کل( افزايش يابد، آزادي اقتصادي کشور

امع تصادي در جو( ساختار قانوني و امنيت حقوق مالکيت: به طور کلي حمايت از افراد و حقوق قانوني آنها عنصر اساسي آزادي اق2

هاي اين عامل شامل عدم وابستگي شود. متغيرها محسوب ميترين وظايف دولتشود. در واقع اين عامل از مهممختلف محسوب مي

 هاي سياسي و يکپارچگي سيستمها، حمايت از مالکيت معنوي، ميزان مداخالت نظامي در پروسهسيستم قضايي، استقالل دادگاه

ها و توافقات دو جانبه مايت افراد در برخورداري از حاصل فعاليت خويش، قواعد مربوط به حمايت از قراردادقانوني است. عدم ح

گذاري خواهد گرديد که باعث هاي اقتصادي نظير سرمايهبراي حل و فصل اختالفات، موجب کاهش انگيزه براي انجام فعاليت

                                                           
1 Sammary index 
2 Gwartny 
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د استفاده در اين عامل اغلب کيفي هستند و معيار عددي مشخصي براي هاي مورشود. متغيرها ميکاهش آزادي اقتصادي کشور

 گذار هستند.ها، ثبات سياسي در تعيين رتبه اين عامل تأثيرگذاري وجود ندارد. کيفيت قوانين کشور، کنترل فساد توسط دولترتبه

عايدي حاصل از  . عدم دسترسي به پول قوي،سازدتر مياي است که چرخه مبادالت را روان: پول وسيله1( دستيابي به پول قوي3

، نرخ "تورم هميشه و در همه جا يك پديده پولي است"کند: طور که ميلتون فريدمن بيان مينمايد. همانمبادالت را تضعيف مي

يط شود، شراهاي نسبي ميباالي رشد پول، بدون استثنا منجر به تورم خواهد شد. نرخ باال و نوساني تورم، موجب اختالل قيمت

برد. پول قوي براي حمايت از هاي توليدي و افراد را در مورد آينده از بين ميدهد و برنامه واحدهاي بلندمدت را تغيير ميقرارداد

 شوند، کاهشهايي را که بر حسب پول نگهداري ميمالکيت خصوصي و بنابراين آزادي اقتصادي ضروري است. تورم ارزش دارايي

هاي افراد گيرد، موجب کاهش ارزش داراييها که به منظور تامين مخارج آنها صورت ميبراين چاپ پول توسط دولتدهد. بنامي

هاي مربوط به سياست پولي نظير حساب بانکي خارجي استفاده شود، گردد. لذا چنانچه شرايطي فراهم گردد که از ساير ابزارمي

 يابد.ها افزايش ميآزادي اقتصادي کشور

تر حمل و نقل و ارتباطات، آزادي مبادله در المللي: در دنياي مدرن کنوني، تکنولوژي باالتر و هزينه پايينآزادي تجارت بين (5

ها و خدمات يك اي از کاالدهد. ممکن است قسمت عمدهالمللي را که جزء کليدي آزادي اقتصادي است، افزايش ميهاي بينمرز

ها و خدمات توسط خارجيان عرضه ايگان توليد شود يا اينکه منابع مورد نياز براي توليد کاالکشور با قيمت کمتر توسط همس

شود. بنابراين آزادي در مبادله با خارجيان به طور وسيعي جزء گردد. انجام مبادالت در مجموع، يك فعاليت مثبت محسوب مي

ها قابليت ها و سهميهه محدود نمودن تجارت مثل تعرفههاي مربوط بشود. سياستهاي زندگي امروزي محسوب مياستاندارد

 نمايد.الملل را محدود ميدهد و وضع کنترل نرخ ارز، تجارت بينتبديل پول را کاهش مي

ها را محدود نمايند آزادي اقتصادي دهي، نيروي کار و کسب وکار: چنانچه قوانين کشوري ورود به بازار( مقررات مربوط به وام2

 نمايد،کار و اعتبار را محدود ميهاي توليد و نيرويشود. اين عامل بيشتر بر عواملي که آزادي مبادله در بازارنيز محدود مي آن کشور

انين گردد. قوها ميکند. بسياري از قوانين بازار کار باعث محدود شدن کارفرما و کارگران و کاهش آزادي اقتصادي کشورتمرکز مي

هاي قيمتي، شرايط اداري مشاغل گذار بر آزادي تجاري کمتر خواهد بود. اين عامل شامل کنترلعوامل تاثير تجاري نيز از جمله

يابد. تر باشد زمان بيشتري به بوروکراسي اداري تخصيص ميجديد و بوروکراسي اداري است. هر قدر مديريت شرکتي قديمي

تي قدرت رقاب شود،ها کنترل ميشود. زماني که قيمتمتياز کشور ميگذاري سبب کاهش اهاي وسيع در قيمتاستفاده از کنترل

 (. 27-23، 1392يابد )تدبير اقتصاد، هاي توليدي و بالطبع کارايي آنها کاهش ميواحد

گيرد، هر چه امتياز شاخص آزادي اقتصادي کشوري به قرار مي 11تا  1ها از شاخص کل آزادي اقتصادي در دامنه امتياز کشور

هاي آن کشور بهتر عمل مند است و نهادنزديکتر باشد نشان دهنده اين است که آن کشور از آزادي اقتصادي باالتري بهره 11

 (.Gwartny and Lawson, 2117اند )کرده

                                                           
1 Sound money 
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 هاي حکمراني بانك جهاني( شاخص3-5

تشر شده حکمراني طبق گزارش هاي منهايي براي سنجش حکمراني خوب استفاده کرده است. شاخصبانك جهاني از شاخص

ها براساس شود. اين شاخصشاخص مي 1دهد و شامل کشور دنيا را تحت پوشش قرار مي 212بانك جهاني،  2117سال 

منبع  32ها از هاي اين متغيرکنند. دادهگيري مي، ابعاد مختلفي از حکمراني را اندازه1هامتغير جداي خاص و غيرتجمعيصد

شاخص شامل موارد  1(. اين Kaufmann et al, 2117, 2اند )سازمان مختلف فراهم شده 33ده که توسط اطالعاتي گرفته ش

 شوند. زير مي

ها، ها، نظام حقوقي شفاف و عادالنه، توزيع برابر فرصت: مفهوم اين شاخص، تغيير منظم دولت2حق اظهارنظر و پاسخگويي (1

 ها است.مهندسي در قوانين و رويهميزان آگاهي صاحبان کسب و کار و تغيير و باز 

هاي سياسي، ها و اعدامهاي شهري، کودتا، ترور: اين شاخص عبارت است از ميزان آشوب3ثبات سياسي و فقدان آشوب (2

هاي اجتماعي و هاي سياسي، نزاعشدن طيفهاي قومي، تدابير قهري براي حفظ قدرت، قطبيهاي اجتماعي، تنشناآرامي

 ها.اعتصاب

هاي دولتي، کيفيت کارکنان گذاري به نفع کسب و کار، کارايي نهاد: اين شاخص مفاهيمي چون سياست5شي دولتاثربخ (3

 .گيردهاي سياسي و غيره را در بر ميهاي خود، استقالل استخدام و خدمات کشوري از فشاردولت، توانايي دولت در اجراي برنامه

ها، ميزان و ها و دستمزديزان مداخله دولت در اقتصاد، نحوه کنترل قيمت: براي اين شاخص مواردي چون م2کيفيت مقررات (5

اي، گستره مداخله دولت در نظام مالي، حجم مقررات دست و پاگير صادرات و واردات، ميزان اي و غيرتعرفهکيفيت موانع تعرفه

 اثربخشي سياستهاي ضدانحصار و ساير مقررات اضافي قابل ذکر است.

ها به واسطه جرم و جنايت در جامعه، کيفيت هاي تحميل شده به دولتهايي چون هزينهاين شاخص با گزينه :1حاکميت قانون (2

ها و ميزان ثروت آنها، ظرفيت بخش خصوصي هاي خصوصي و دولتي، ميزان اعتماد مردم به مسئوالن در حفظ دارايياجراي قرارداد

هاي امنيتي در ايجاد امنيت براي صي به نظام قضايي و سرانجام کارايي نيرودر اقامه دعوي عليه حکومت، ميزان اعتماد بخش خصو

 گيري است.شهروندان قابل اندازه

گذاري : اين شاخص ميزان فساد در ميان مقامات رسمي، شيوع فساد در نظام سياسي به منزله تهديد عليه سرمايه9کنترل فساد (1

اقتصادي، فراواني فساد در ميان مقامات عمومي و شيوع پرداخت رشوه براي اخذ خارجي تاثير فساد بر جذابيت کشور براي فعاليت 

 (.12، 1393پور، گيرد )صوفي مجيدهاي اقتصادي را اندازه ميمجوز

                                                           
1 Disaggregated individual variables 
2 Voice and Accountability 
3 Political Stability 
2 Government Effectiveness 
5 Regulatory Quality 
6 Rule of Law 
7 Control of Corruption 
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گويي و اثربخشي دولت در يك جامعه بيشتر و فساد، مقررات هاي مثبت مانند حاکميت قانون، پاسخدر اين تعريف هر قدر ويژگي

ود تر خواهد بثباتي سياسي و خشونت کمتر باشد، حکمراني در آن جامعه براي رسيدن به توسعه اقتصادي مناسباضافي، بي

 .(75، 1393)ميدري، 

العملي براي تعامل هر چه بهتر سه بخش دولت، بخش خصوصي )بازار( و جامعه توان به عنوان دستورها را ميمجموعه اين شاخص

ي هاهاي موجود در هر يك از بخشدر اين رويکرد هدف عبارت است از بکارگيري حداکثري ظرفيت در معناي نوين آن تلقي کرد.

تري از رفاه اقتصادي و اجتماعي. بنابراين در اين رويکرد تعامل، دولت وظايف جديدي الذکر به منظور نيل به اهداف گستردهفوق

باشد و لذا با رويکرد سنتي و مکانيکي نقش دولت بسيار متفاوت ميگيرد که مبتني بر حاکميت قانون و مشارکت را بر عهده مي

هاي اقتصادي و کارايي صرف اقتصادي تاکيد هاي مشروعيت به جاي ارزشهاي قانوني و ارزشاست. حکمراني خوب بر ارزش

ژه در انديشه مديريت به وي توان ميان اين تعريف و نگاه مديريتي به بحث حکمراني خوب ارتباطي برقرار کرد. آنچهکند. ميمي

گويي است و اين همان چيزي است که در هاي مشروعيت و پاسخهاي قانوني، ارزشمديريت دولتي نوين مورد تاکيد است، ارزش

نهايت کارايي اقتصادي را نيز در پي خواهد داشت. بنابراين الزامات حکمراني خوب مبتني بر حضور کارآمد بازار، دولت و مردم 

ي براي اکند. دولت به واسطه اعمال قدرت کامل سياسي در کشور توانايي بالقوهه در اين ميان دولت نقش مهمي را ايفا مياست ک

ا را فراهم هها و نيز مشارکت آنتسهيل فرآيند حکمراني خوب برخوردار است و بايد بسترسازي مناسب را براي فعاليت ساير بخش

 (.22-17، 1399ي به دست آيد )تدبير اقتصاد، کرده تا حداکثر کارايي و اثربخش

 باشد:هاي کيفيت نهادي براي سه شاخص مذکور به صورت زير ميماتريس همبستگي شاخص

 های کیفیت نهادیماتريس همبستگي شاخص

شاخص آزادي اقتصادي 

 هريتيج

شاخص آزادي اقتصادي 

 فريزر

شاخص حکمراني بانك 

 جهاني

 ماتريس همبستگي

شاخص حکمراني بانك  1 95% 91%

 جهاني

شاخص آزادي اقتصادي  95% 1 91%

 فريزر

شاخص آزادي اقتصادي  91% 91% 1

 هريتيج

 1399منبع: به نقل از محمدي، 

 %91با شاخص اقتصادي بنياد هريتيج حدود  %95شاخص حکمراني بانك جهاني با شاخص آزادي اقتصادي موسسه فريزر حدود 

هاي مطرح شده براي هاي کيفيت نهادي حاکي از آن است که شاخصماتريس همبستگي شاخصهمبستگي دارد. نتايج جدول 

ها رتبه خوبي دريافت نمايد، احتماال در ساير ها داراي همبستگي بااليي بوده و از اين رو اگر کشوري در يکي از اين شاخصنهاد
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رتبه مناسبي را در شاخص مثال حکمراني دريافت نمايد، ها نيز وضعيت مناسبي خواهد داشت. به همين ترتيب اگر کشوري شاخص

 (.131-127، 1399هاي آزادي اقتصادي نيز نامناسب خواهد بود )محمدي، رتبه آن در شاخص

 گیریبندی و نتیجهجمع (4

 در مانعي صورت به اقتصادي امور در دولت نسنجيده و اندازه از مداخله بيش که آنند از حاکي دو هر تجربي، و نظري مالحظات

 و غيرمولد هايبه فعاليت و برد،مي بين از را فردي انگيزه اقتصاد، بر دولت سيطره کند.مي عمل اقتصادي برابر رشد و توسعه

 در بازار ناپذيري نهاديانعطاف پيدايش موجب اقتصادي امور در دولت انجامد. بر طبق نظريات علمي مداخلهمي منابع انبوه اتالف

 آزاد اقتصاد توسعه و تکوين تجربه انجامد.مي منابع نامطلوب تخصيص به که در بلندمدت شودمي بازار بهينه ازعملکرد مانع شده،

 در دولت مداخله توقف دولت است. ثانياً، نهاد مشارکت مستلزم آنها رفع و است واقعي بازار هاينارسائي اوالً است که آن مبين

 دولت شرکت فعال و رهبري امر مستلزم اين انجام بلکه انجامد.نمي آزاد اقتصاد و شکوفايي پيدايش به خود به خود اقتصادي امور

گيرد است. دولت يك نهاد نهادسازاست، بازار بدون دولت نه شکل مي آزاد اقتصاد سالم رشد و پاگيري براي الزم نهادهاي درايجاد

ها هها باال باشد، بنگاهاي معامالتي بنگاهاي خود را ارائه ندهند و هزينهها خدمات پايهدهد. در شرايطي که دولتنه ادامه حيات مي

هاي هاي مقياس و عدم توجه به مولفهاستفاده از صرفه آورند. اين به معني عدممدت و سرمايه اندک روي ميهاي کوتاهبه سمت افق

تواند يداري مهاي اقتصادي و بنگاهگيري از فعاليتپايداري و ماندگاري در بنگاه است. افزايش نقش دولت در امر حکمراني و کناره

در محدوده آن  کارکرد بازار شود کهموجب اصالح نقش دولت در اقتصاد ميشود. دولت با بنا نهادن چهارچوبي مناسب باعث مي

ن ها، مهمتريهاي الزم براي اجراي قراردادپذير باشد. رشد اقتصادي به محيطي براي اجراي قرارداد بستگي دارد. فقدان ابزارامکان

د تواند با ايجا( دولت مي1منبع رکود اقتصادي و توسعه نيافتگي است. عملکرد دولت به دو شيوه ممکن است صورت بگيرد: 

هاي خصوصي را براي تسهيل مبادالت اقتصادي توانا سازد، و يا هاي مناسب يك چارچوب قانوني را فراهم کند که قراردادنهاد

هاي تواند با اقداماتي چون حذف موانع، شيوه( ابزاري براي انتقال منابع از يك گروه به گروه ديگر شود، بنابراين دولت مي2اينکه 

هاي مبادالتي شود و به ها و کاهش هزينهها و ديگر اشکال حل اختالف باعث تقويت اجراي قراردادت دادگاهاجراي مقررات و تقوي

آورند که پايه و اساس هايي را فراهم ميها، چارچوباين وسيله باعث بهبود شرايط کسب و کار و توسعه بخش خصوصي شود. نهاد

هاي دهند تا به فعاليتهاي الزم را ميشوند و به افراد انگيزهعامالن اقتصادي مي مبادله بازار هستند و باعث انتقال اطالعات بين

هاي کند که بتواند هرچه سريعتر سرمايههايي را انتخاب ميهاي ضعيف، بخش خصوصي فعاليتمولد مشغول شوند. با وجود نهاد

شود و به نوبه خود نااطميناني را در اقتصاد افزايش مي ثباتي اقتصاديخود را باز پس گيرد که اين امر به طور بالقوه موجب بي

هاي بيهوده و ناکافي مانع نقش بازار و توسعه بخش خصوصي شود، دولت با فراهم آوردن تواند به واسطه فعاليتدهد. دولت ميمي

شود، در عوض، قتصادي ميهاي مولد اکند و موجب بيرون راندن بخش خصوصي از فعاليتها و خدمات، بازار را مختل ميکاال

هاي حقوقي و قانوني گذاري بخش خصوصي فراهم خواهد آورد، نهادهاي قانوني فضايي مناسب را براي سرمايهدولت با ايجاد نهاد

ها نهاد نها نيست. توانايي دولت براي ايجاد ايبازار قادر به ايجاد انگيزهء الزم براي توليد و عرضه آن اند که سازوکارکااليي عمومي

د. حکمراني خوب شامل ايجاد، حمايت، و اجراي حقوق باشمي عامل اصلي تعيين چگونگي رفتار افراد در بازار و عملکرد بازار

تواند چارچوبي قانوني را ايجاد کند که موجب بهبود مالکيت، بدون محدود شدن مبادالت بازار است. دولت با حکمراني خوب مي

ود هاي کمي براي افراد وجاد محيطي باثبات براي فعاليت بازار شود. بدون حق مالکيت مطمئن و ايمن انگيزهرقابت در بازار و ايج

 هاي مولد بپردازند.گذاريدارد تا به سرمايه
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