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 چکیده

 کردنحداقلاز طریق از اقدامات برای تفویض اختیارات بخش عمومی به بخش خصوصی ای آزادسازی اقتصادی مجموعه

های کاهش یارانه کنترل، تحت هایقیمت آزادسازی مالی، بازارهای حذف موانع بازار است. مكانیسم تقویتو  بازار در دولت دخالت

 گذاریسرمایه گسترش ،یتجار های حذف تعرفه و خارجی تجارت آزادسازی شناور، ارزی نظام به گرایش ،مستقیم و غیرمستقیم

اقتصادی هستند. شاخص آزادسازی اقتصادی  در فرآیند آزادسازیموثر بهره، از جمله اقدامات  نرخ بازار محور شدن و خارجی

میالدی به صورت سالیانه و به منظور بررسی عوامل مؤثر بر آزادسازی اقتصادی، برای اغلب کشورهای  1995هریتیچ از سال  بنیاد

این پژوهش  ها و رشد اقتصادی دارد،ای بر درآمدباتوجه به این که آزادسازی اقتصادی تاثیرات عمده لذا، .شودجهان محاسبه می

پرداخته  1360-1393زمانی ه یمالیاتی در ایران در دورهای اقتصادی بر رشد اقتصادی بر مبنای وقفهآزاد سازی  تأثیر بررسیبه 

جوسیلیوس  -و از روش جوهانسون (var)رگرسیون برداری ین پزوهش از مدل اقتصاد سنجی خوداست. برای رسیدن به این هدف،ا

داری بر دهد که فرآیند آزادسازی اقتصادی تأثیر معنینشان می استفاده کرده است. نتایج حاصل شده، انباشتگیبرای بررسی هم

 .در ایران داشته است رشد اقتصادیشاخص 

 مالیاتی هایوقفهشاخص رشد اقتصادی، آزاد سازی اقتصادی، :  کلید واژگان

 
  



 

 مقدمه-1

 و سیاستهای خود هستند.ها پی ارزیابی سریع و دقیق تصمیمامروزه برنامه ریزان و تصمیم سازان ارکان مختلف کشور در 

ها احتمالی الگوها و برنامه ریزیهای این سرعت و دقت تا جایی اهمیت دارد که بتوان زمان الزم برای اجرای تغییرات و تعدیل

جلوگیری نمایند. بهبود زندگی مردم و افزایش سطح رفاه عمومی از اهداف دولتهای ها فراهم آورده و از هدر رفتن منابع و فرصت

را ایفا میكند. بنابراین ای دولت نقش عمده رشد اقتصادیمختلف جهان بوده و در رسیدن به این اهداف،جهانی شدن اقتصاد و 

 اقتصادی آزادسازی شاخصحائز اهمیّت است.  دشوپی بردن به عواملی که با افزایش سطح رفاه عمومی و پیشرفت اقتصادی کشور

 محاسبه جهان کشورهای اغلب برای اقتصادی آزادسازی بر مؤثر عوامل بررسی منظور به سالیانه صورت به میالدی 1995 سال از

 کار و خدمات و کاالها مالی، بازارهای از دولتی های کنترل برداشتن منظور به اقداماتی مجموعه شامل اقتصادی آزادسازی .شد

 رهاسازی مالی، بازارهای از کنترل برداشتن :از عبارتند اقدامات این عمدة .است بازار مكانیسم به آن واگذاری و خارجی بخش و

 ارزی نظام به گرایش ای، یارانه قیمتهای تعدیل و یارانه حذف بازار، های نیرو به قیمت تعیین واگذاری و کنترل تحت قیمتهای

 و تجاری های تعرفه انواع برداشتن و خارجی تجارت شدن آزاد پول، ارزش رسمی تغییر شده، نظارت شناور یا مستقل شناور

های بخش های بانكی. سپرده نرخ شدن آزاد و خارجی استقراض و گذاران سرمایه مشارکت از استفاده مقداری، محدودیتهای

رو، بدین شرح ساماندهی شده است. در بخش دوم به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته شده مختلف مقاله پیش

ها و چارچوب مدل نظری مورد استفاده بیان شده است. پس از استخراج معادالت الگو، در است. سپس در بخش سوم، ویژگی

و ارزیابی اعتبار آن، رابطه متغیرهای مورد نظر بررسی شده است. در نهایت، نتایج و بخش چهارم با تعیین مقادیر ورودی مدل 

.پیشنهادات سیاستی در بخش پنجم ارایه شده است

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -2

 رشد اقتصادی تعریف

مدت  ، افزایش بلنداقتصادی  رشد (1382،متوسلی)شودگفته می به تغییر کمی هر متغیّر طی یک دوره معین زمانی، رشد

واقع رشد اقتصادی هر کشور، در  (1378، )فرجادی.منظور افزایش عرضه کل جهت تأمین نیازهای جمعیت است ظرفیت تولید به

 )قره.گر رشد مداوم تولید است؛ که در اغلب موارد، با افزایش جمعیّت و یا معموال با تغییرات زیربنایی همراه استبیان

  ( 1372،باغیان

 .سال پایهرشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در 

در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در  (GDP) تولید ناخالص داخلییا  (GNP) تولید ناخالص ملیدر سطح کالن، افزایش 

شود می های سال پایه استفادهشود. علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمتوب میمحس اقتصادییک سال پایه، رشد 

 هاآن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت

 .حذف گردد (تورم)

  :عوامل رشد اقتصادی عبارتند از

 :شودعامل مشخص می نوعکمک دو روند رشد اقتصادی به

 :عوامل اقتصادی رشد عبارتند از عوامل اقتصادی؛ -1

سرشار، استفاده منابع طبیعی؛ وجود منابع طبیعی فراوان، امری ضروری است. البته برای رشد اقتصادی باید در کنار منابع 

 .شودمطلوب و صحیح از این منابع نیز مدّ نظر قرار گیرد؛ تا میزان اتالف منابع به حداقل رسیده و دوره استفاده از منابع، طوالنی

تمرکز سرمایه، یک عامل کلیدی  .معنی ذخیره عوامل فیزیكی قابل تولید مجدّد در روند تولید استتمرکز سرمایه؛ سرمایه، به

ارد و از سوی دیگر، برای تولید آتی، کارآیی تولید ایجاد گذد رشد اقتصادی است. از یک سو، تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر میدر رون

http://pajoohe.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-Economic-Growth__a-41098.aspx#_ftn2
http://pajoohe.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-Economic-Growth__a-41098.aspx#_ftn2
http://pajoohe.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-Economic-Growth__a-41098.aspx#_ftn3
http://pajoohe.ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-Economic-Growth__a-41098.aspx#_ftn3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85


نحوی که بتواند با افزایش جمعیّت همین دلیل، تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملّی، بهخواهد کرد. به

  .مقابله کند، الزم است

های نوین های تولید و منبعث از نوآوری و استفاده از روشهای تكنولوژیک؛ تغییرات تكنولوژیک در پیوند با تحوّل روشپیشرفت

 .شودوری کار، بازدهی سرمایه و سایر عوامل تولید میبهره افزایشدر تولید است. تغییرات تكنولوژی سبب 

معنی حداکثر استفاده از عوامل دهی تولید بهجریان رشد اقتصادی دارد. سازمان دهی تولید، نقش مهمی درسازمان تولید؛ سازمان

 .دهدها را افزایش میآید و بازدهی آنار(، میکتولید )سرمایه و  عواملکمک های اقتصادی است؛ که بهتولید در فعالیّت

شود. این مسئله، سبب تولید در مقیاس ر میافزایش بازدهی نیروی کا سببتقسیم کار و مقیاس تولید؛ تخصیص و تقسیم کار، 

 .انجامدزیاد شده و به توسعه صنعتی کشور می

رن صنعت است؛ که شامل انتقال رو سنّتی کشاورزی به بخش مد جامعهگر انتقال از تغییرات زیربنایی؛ تغییرات زیربنایی نمایان

های ایش فرصتبه رشد از نهادهای اجتماعی موجود، طرز تفكر اجتماعی موجود و ایجاد انگیزه است. چنین تغییراتی سبب افز

 بود در نحوه تولیدخره بهد و باألطبیعی جدی منابع اشتغال، بازدهی زیاد نیروی کار، افزایش تمرکز سرمایه، استفاده بیشتر از

 .شودمی
 

 :؛ این عوامل عبارتند ازعوامل غیر اقتصادی رشد -2

 .تأثیر نیستند، نهاد، عرف و فرهنگ بر رشد اقتصادی بیهاارزشعوامل اجتماعی؛ شیوه تفكر اجتماعی، 

ها و میزان ه اندازهدر رشد اقتصادی مدرن است. البته رشد اقتصادی تنها بستگی ب مهمعامل انسانی؛ نیروی انسانی، یک عامل 

 .نیز بستگی دارد آننیروهای انسانی ندارد؛ بلكه به کارآیی 

صادی بریتانیا، عوامل سیاسی و تشكیالتی؛ عوامل سیاسی و تشكیالتی نیز نقش مهمی در رشد نوین اقتصادی دارند. رشد اقت

دلیل ثبات سیاسی، بوروکراسی و تشكیالت اداری قوی این کشورها از قرن یكا، ژاپن، فرانسه و هلند، تا حدّی بهآلمان غربی، آمر

 (1382،)آغمیونی .نوزدهم به بعد است

  
  1های محاسبه تولید ناخالص داخلیروش

ه و روش درآمدی تولید یا هزینبه طور کلی سه روش برای محاسبه تولید ناخالص داخلی وجود دارد: روش ارزش افزوده، روش 

 .که مختصراً به توضیح هریک از آنها خواهیم پرداخت

افزوده است. در این  ا ارزشه یشدتفاضل ارزش ستانده و مصرف واسطه همان ارزش جدید ایجاد :روش ارزش افزوده -1 

های اقتصادی را که هر کنیم سپس ارزشبندی میهای متفاوت تقسیمرا به بخش اقتصادیهای شیوه محاسبه، ابتدا کلیه فعالیت

شده هر بخش در های اقتصادی ایجادکه طبق تعریف مبنای محاسبه، ارزشکنیم. از آنجا بخش ایجاد کرده است، محاسبه می

های ه سال یا سالبساخته مربوط ای و نیمهسال جاری توسط عوامل تولیدی مربوط به آن بخش است، ارزش کاالهای واسطه

در واقع ارزش افزوده هر بخش متناظر با  .کنیمهای دیگر( را از آن کسر میای )مشارکت بخشهای واسطهقبل و نیز تمام هزینه

 ریق یكی از اینطشده در این بخش از های تولیدحقوق و دستمزد، اجاره، بهره و سود عوامل تولید آن بخش است، زیرا ارزش

گیرد. بنابراین جمع ارزش افزوده اقتصاد در یک دوره معین معادل درآمد عوامل چهار مجرا به عوامل تولید آن بخش تعلق می

های غیرمستقیم را با تولید در آن دوره است که برابر با تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل است و چنانچه کل خالص مالیات

آید )قیمت عوامل، ارزشی است که عوامل تولید خود آن الص داخلی به قیمت بازار به دست میاین مقدار جمع کنیم، تولید ناخ

 های ملی ایران روش جمع ارزششود(. در حساباند و قیمت بازار قیمتی است که در بازار مبادله انجام میکاال ایجاد کرده

 .گیردستفاده قرار میعنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد اها بهافزوده

 

دست  GDPشده به رقم شده در اقتصاد به عنوان تقاضای کل ایجادبا محاسبه مخارج انجام :روش مخارج یا تولید -2 

                                                           
 .ها، شاکری، عباس، جلد اولها و سیاستاقتصاد کالن، نظریه : 1



کنیم بندی میعوامل موثر بر تقاضا و در نتیجه مخارج کل را شناسایی و طبقه منطقییابیم. در این روش بر اساس یک معیار می

گذاری، مخارج دولت و نیز خالص ارزش برابر است با حاصل جمع مصرف، سرمایه GDP :رسیممشهور میک رابطه ه یو ب

صادرات )صادرات منهای واردات(. باید توجه کرد که تولید ناخالص داخلی به دست آمده از روش هزینه نهایی به قیمت بازار بوده 

 .آید، متفاوت استص داخلی به قیمت پایه، که از روش تولید به دست میهای غیرمستقیم با تولید ناخالو به اندازه خالص مالیات

 

وش قبل راین روش در واقع بیان دیگری از رابطه پیشین در روش دوم است، بدین معنی که در  :روش مصارف درآمد -3 

کنیم ین روش بررسی میه در اگرفتیم، در حالی کگرفته در اقتصاد را معادل ارزش تولید ناخالص داخلی در نظر میمخارج صورت

انداز یا مالیات پرداختی به دولت که معادل ارزش درآمد ناخالص داخلی صرف چه اموری شده است. پاسخ: صرف مصرف، پس

 .شده که معادل تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار است

شمارمی رود؛ تا های اقتصادی بیشتر نوعی روش بهنظریه  کمک به تفكر؛(1393،)کفشگر های الگوهای رشد اقتصادیهدف 

کند تا بتواند به های اقتصادی یک نوع ابزار فكری و فن اندیشیدن است که به انسان کمک مییک دکترین. این نظریه

 .شودهای صحیح رهنمونگیرینتیجه

ای از سیاست اقتصادی ور اخص به مسائل ویِژهطریزی شدند؛ تا بهراهنمای خط و مشی؛ بعضی از الگوها به این خاطر طرح

کار گرفته شده در جریان تدوین توان ادعا کرد که انضباط فكری بهها نسبت به سودمندی الگوی رشد، میرغم بدبینیبپردازند. به

 .جا گذاشته استهای اقتصادی تأثیراتی گرچه غیر مستقیم اما با اهمیت بهالگوهای رشد در سیاست

توانند ابزاری فراهم کنند تا از طریق آن، امكان تخمین منابع رشد اقتصادی این الگوها، میبینی؛ برای تخمین و پیش چارچوبی

است که ما را در  . بسیاری از الگوهای رشد، دربر گیرنده منطقیشودبینیجامعه فراهم آید و رشد اقتصادی آینده نیز پیش

 .رسانندمدت و بلندمدت رشد اقتصادی یاری میهای میانهای مربوط به دورهبینیپیش

کار بردن ترین الگوی رشد اقتصادی هم قادر به آشكار کردن امكاناتی است که بدون بهنشده؛ سادهبییجداکردن امكانات پیش

شدت له اول، بهآورند که در وهبار میتوان به آنها دست یافت. همچنین بسیاری از الگوها، نتایجی را بهیک الگوی نظری نمی

  .رساندهای متناقض یاری میمدوّن بودن الگوها دقیقا ما را در کشف ریشه رسد. اما همیننظر میمتناقض به

 مروری بر الگوهای رشد اقتصادی-

است که بعضی از مباحث ادوار تجاری و نظریه  1928در سال  1رمزیجدید رشد ، مقاله های ازنظر تاریخی ، شروع نظریه

مدل هایی گسترش یافتند که  1960و  1950های با موضوع بهینه سازی توسط وی و فیشر مورد توجه قرار گرفت. در دههرشد 

، بهترین راه افزایش گذاری ، افزایش سرمایهها . بر اساس این مدلشودمییاد  2رشد نئوکالسیكیهای اکنون از آنها با عنوان مدل

یین کننده تفاوت بین سطوح درآمدی در این کشورها , عامل سرمایه است. لذا انباشت بیشتر سطح تولید بوده و مهترین عامل تع

و سریعتر سرمایه می تواند نرخ رشد اقتصادی باالیی را پدید آورد. به همین دلیل اقتصاددانان توصیه نمودند که به منظور کسب 

یزیكی تنظیم نمایند. ود را جهت افزایش موجودی سرمایه فاقتصادی خهای رشد اقتصادی مطلوب و باال ، کشورها باید سیاست

( از جمله اقتصاددانانی هستند که رشد اقتصادی را برحسب رشد جمعیت ، 1965)4( ، کاس و کوپمنز 1956) 3سولو و سوان

 تغییرات فنی و عوامل کار و سرمایه تبیین کردند.

 کنند یم سعی همگیدرو نزا   دـشی ر اـهل  دـم تا گرفته رماـ دو  رودها شدر دهسا لمداز  دیقتصاا شدر یها لمد

: دکر قسیمت وهگردو  به انمیتورا  دیقتصاا شدر یها لمد. هندد توضیح وبیـبهخرا  فـمختل عـماجو دیقتصاا شدر تقعیاوا

 .زادرو ن شدر یها لمدو  نئوکالسیک شدی ر اـهل  دـم

 

                                                           
1-Ramsey 
2-Neo-Classical Growth Model 
3-Solow, R. & Sown, T. W.(1956) 
4-Cass & Koopmans. (1965) 

 



 نباشتا نقش بر بیشتر ،شتنددا هسیطر دـشر تبیااد رـب 1980 ههد پایانی یها  لسا تا که نئوکالسیكی شدر یها لمد

 یک نیدرو یهارکاوزسا که ستا ینا بر دعتقادرو نزا ا شدر یلگوهادر ا. ندا شتهدا تأکید شدر بر یکژتكنولو اتتغییرو  سرمایه

 شدر ایبررا  جتماعیا مناسب یها یرساختز ،یـکل نبیاو در  عهـتوسو  هشوژـپ زش،وـمآ املـش یمناسب یطا  رـش هـک دقتصاا

 توجه معدرو نزا د شدر یلگوهاا نکنندگا ئهارا فهد ،یقین به. نددار یمؤثر نقش دیقتصاا دـشدر ر ،دـنآورمی همافر ژیتكنولو

 منبع انبهعنوآن  شدر رکازوساو  ژیتكنولو  هدـکنندیجاا  لـماعو به تر عمیق تحلیل یکدر  نهاآ بلكه ده،نبو سرمایه عامل به

، (سرمایهو   راـک)   دـشر رـب مؤثر نتیـس ملاعو بر وهعالدرو نزا  شدر یلگوهادر ا ،یگرد نبیا به. دـندار تأکید دیقتصاا شدر صلیا

 ،توسعهو  هشوپژ ،اعیجتما تأمین منظا دیجاا ،نسانیا  عهـتوس نظیر رـیگد عی اـجتمـ  ا یـسیاس تماالزو ا هادیكراز رو طیفی به

 .شودمی تأکید سیاسی بمطلو یطاشر

است. این ناتوانی  عوامل موثر بر رشد ناتوانهای ایراد اساسی الگوهای رشد نئوکالسیكی آن است که از توضیح اساسی واقعیت

در امتداد آن با  تا حدزیادی به پیش بینی الگو باز می گردد که به موجب آن تولید سرانه به سمت مسیر یكنواختی میل کرده و

و الگو توان  شودمی نرخ برونزای اقتصادی رشد می کند. در نتیجه براساس این الگو ، نرخ رشد یكسانی برای همه اقتصادها نتیجه

 رشد بلندمدت بین کشورهای مختلف را ندارد.های توضیح علت متفاوت بودن نرخ

حی کرده اند که ی الگوی رشد نئوکالسیک ، لوکاس ، رومر، بارو  و پژوهشگران دیگر الگوهایی را طراادرپاسخ به کاستی ه

از ساز و کارهای ای ی پذیرفت. رشد اقتصادی بر اساس مجموعهدر آنها رشد یكنواخت بهطور درونزا از متغیرهای اثرگذار تاثیر م

ولیدی و اقتصادی و درونی اقتصاد مانند سطح سرمایه انسانی ، بهبود و ارتقای بهره وری ، سطح تحقیق و توسعه در فرایندهای ت

به نهاده هایی  نزولی نسبتهای یرشد درونزا ، نبود بازدههای دولت اتفاق می افتد. ویژگی کلیدی مدلهای کیفیت و نوع هزینه

 که رشد به طور نامحدود به جلو حرکت کند.  شودمیاست که می توانند انباشت شوند. این ویژگی باعث 

توضیح  1ادگیری از طریق انجام کاره یبه واسطها ( الگوهایی را معرفی کردند که در آن اندیشه1967( و ششنسكی )1962ارو )

عملی اقتصاد به کار گرفته های ن الگوها ، کشف و اختراع هرفرد به سرعت گسترش می یابد و در عرصهداده شده است. در ای

( استدالل 1986جدید در دسترس آحاد مردم قرار می گیرد. رومر )های . با توجه به غیررقابتی بودن عامل دانش ، فناوریشودمی

پیشرفته می تواند وجود داشته باشد. اما الزاما تعادل موجود با توجه ی هاکرد که ساختار رقابتی دانش در تعیین تعادل فناوری

 به نرخ رشد در شرایط بهینه پرتو قرار ندارد.

ی و سرریز را رومر و انتقال سرمایه در الگوهای رشد درونزا در قالب اثرات بیرونگذاری کسب مهارت و تخصص ناشی از سرمایه

فع ناشی از درونزا و انباشت سرمایه انسانی مناگذاری بیان اثرات بیرونی ناشی از سرمایه( با 1988( مطرح کرد. لوکاس )1986)

گوهای رشد درونزا کردن پیشرفت فنی و روند فناوری توسط انباشت سرمایه انسانی را مورد تاکید قرار داد. ازنظر وی ویژگی ال

 ورت نامرئی ایجاد می نمایند.این است که بدون دخالت پیشرفت فنی برونزا ، منافع رشد را به ص

سترش یابد، نظریه اگر در نتیجه تحقیق و توصعه ، فناوری جدیدی ایجاد و اختراعات یک بنگاه به بنگاههای دیگر اقتصادی گ

عدها برشد نئوکالسیكی آثار ناشی از سرریز و رشد دانش را توضیح نمی دهد. این نقص موجب طرح نظریه جدید شد که 

های ح آن پرداختند. در این الگوها فناوری( به تشری1991( ، گراسمن و هلپمن )1992( ، آقیون و هویت )1990-1987رومر)

جدید منجر نشود ، های پیشرفته نتیجه فعالیت در نهادهای تحقیق و توسعه است. اگر فعالیت در تحقیق و توسعه به خلق ایده

 نرخ رشد اقتصادی در بلند مدت ثابت می ماند.

و بازده تولید نسبت به به  شودمی( ، بازده نزولی تولید نسبت به عوامل تولید نقض 1995بارو و ساالی مارتین )های درنظریه

. شودمیایش تحقیق و توسعه ، سرمایه انسانی و الگوهای گسترش فناوری افزهای جدید در نتیجه فعالیتهای کارگیری نهاده

دولتی در سرمایه انسانی های گذاریداشتند که برای دستیابی به رشد اقتصادی باید سرمایه( تاکید 2000رانیز ، استوارد و رامیز )

 و توسعه انسانی صورت گیرد.

                                                           
1-learning by doing 



( اشاره داشتند که با کنترل 2002( ، رودیک ، سوبرمانیانو تربی ، ایسترلی و لوین )2001)1عاصم اوغلو ، جانسون و رابینسون 

ارتقای سطح کیقیت نیروی انسانی و پیشرفت و بهبود فناوری ، موقیعیت جغرافیایی اثر در آموزش و گذاری و هدایت سرمایه

 مستقیمی بر توسعه اقتصادی نخواهد داشت.

ایه فیزیكی و در تحلیل این مباحث ، تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد که تبیین رشد اقتصادی ، تنها از طریق سرم

امع را تشدید ی به جز سرمایه فیزیكی و عامل کار وجود دارد که رشد اقتصادی این جوجمعیت شاغل ناکافی است و عامل دیگر

یروی انسانی برمی نکرده است. این عوامل که به عامل ناشناخته و پسماند معروفند ، علت اساسی را افزایش بهره وری سرمایه و 

قتصادی کشورهای که توضیح دهنده بخش مهمی از رشد ا شمرند. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که عامل مازاد یا باقی مانده

زه نیروی کار از سطح پیشرفته به حساب می آید ، به طور مستقیم به آموزش ، تجربه ، مشارکت و انگیزه بستگی دارد. زیرا هراندا

یروی کار در نر کیفیت و هرچه این آموزش مفیدتر و متاسب تر با فرایند تولید باشد ، بهبود د شودآموزش بیشتری بهره مند

ما بنا به نوع توصیف افزایش مقدار تولید ، تاثر بیشتری خواهد داشت. سرمایه انسانی ، اهمیت فراوانی در رشد اقتصادی دارد. ا

 این متغیر و اندازه گیری آن ، پژوهشگران نتایج متفاوتی از اهمیت آن به دست آورده اند.

ولو نسبت رشد اقتصادی ، ساخاروپولوس پیدایش نظریه سرمایه انسانی را به سمربوط به نقش آموزش در های در پژوهش

ری مهم در تابع داد. سولو با اندازه گیری سهم آموزش در رشد و بررسی علل واقعی تغییر بهره وری از آموزش به عنوان متغی

از سرمایه فیزیكی و  ید سرانه با عواملی غیراز افزایش تول %90تولید استفاده کرد. در دوره چهل ساله مورد برسی سولو تقریبا 

دند با افزایش متغیرهای نیروی کار تعیین شده بود که او این عوامل را تغییرات فناوری نامید و پس از آن ، اقتصادانان سعی می کر

ختصاص یافته به اایه دیگر آنچه را که در تغییرات فناوری مستتر بود ، توضیح دهند. شولتز ، هاربرگر و ششنسكی ، میزان سرم

د. شولتز ، با جمع بستن آموزش را متغیر نماینده سرمایه انسانی یا کیفیت نیروی کار درنظر گرفته و آن را در تابع تولید گنجاندن

تا 20 مصرف شده برای آموزش در گذشته و تعدیل آن نسبت به عواملی نظیر طول سالهای تحصیل نشان داد کههای هزینه

 در آموزش بوده است.گذاری نتیجه سرمایه 1956تا  1929رآمد ملی آمریكا بین سالهای درصد رشد د40

از شاخص ترین مطالعاتی که متغیرهای غیرقراردادی را به نحوی در توابع تولید گنجانده اند تا بتواند شاخصی از آموزش را 

( اشاره کرد. آنها تابع 1983) 2العه والترز و رابینسون نیز در آن وارد و سهم آن را در رشد اندازه گیری کنند ، می توان به مط

داگالس تشكیل دادند که فقط سه متغیر سرمایه ، نیروی کار و آموزش را دربرمی گرفت ، ولی با این تفاوت -تولیدی از نوع کاب

ز توسعه سطوح آموزشی که ایشان از چندین شاخص استفاده کردند که عبارت بود از مقدار مدارک اخذشده به عنوان معیاری ا

باالتر از متوسط و مخارج آموزشی. نتایج نشان داد که گسترش آموزش تاثیر مهمی بر تولید داشته ، اما در مقایسه با مطالعات 

 پیشین ، مقدار آن کمتر بوده و در عین حال ، سطوح تحصیلی عالی با وقفه زمانی اثر مثبت در تولید داشته است.

 یآن بر رشد اقتصاد ریو تأث یاقتصاد یآزاد

آورد،  را فراهم یرشد وتوسعه اقتصاد کیتحر نهیزم ،یگذار هیبه کسب وکار و جذب سرما دنیکه با سرعت بخش یطیمح

 رایاست؛ ز  یکسب وکار الزام طیبهبود مح یآن برا جادیو ا شودیشمرده م یدیتول یبنگاه ها یامن و آزاد برا ینهاد طیمح

 یدیتول ینگاه هاه ب  یارتقاء عملكرد  اقتصاد یمناسب برا یزشیساختار انگ جادیکسب وکار در ا تیو امن یاقتصاد تیفعال یآزاد

 .است تیحائز اهم

 شرفتیادعا کرد راز پ توانیکه م یو درآمد سرانه کشور ها دارد، به طور یرشد اقتصاد یرو یشگرف راتیتأث ،یاقتصاد یآزاد

تجارت است.  یمرتبط به آن مانند آزاد یو اجزا یاقتصاد یشاهد آن بوده، آزاد ریکه در جهان در دو قرن اخ یمیعظ یها

است که وجود  نیکند: نخست ا ی، ذکر مشودیم شتریباال منجر به رشد ب یاقتصاد یآن که آزاد یبرا لیچهار دل شامادانیآن

 نیکه کاراتر باشد؛ از ا ندیاقدام نما ییه کارهاافراد ب شودیها سبب م اتیبودن مال نییپا نیو هم چن تیحقوق مالك یبرا تیامن

 یتخصص شیدر مبادالت موجب توسعة فنون و افزا شتریب یآزاد نكهیخواهد شد.دوم ا شتریمنجر به رشد ب ،خودییکارا شیرو افزا

 یکه آزاد نیرشد خواهد شد. سوم ا شیمنجر به افزا یرو، توسعة فنون و بازده اقتصاد نیگردد؛ از ا یم یشدن و بازده اقتصاد

                                                           
1-Acemoglu, D., S.Johnson and J. Robinson. (2002) 
2-Robinson. (1983) 



عملكرد را  نیشتریبکه  ییها تیفعال یگردد و منابع به سو یم شتریو سود ب ییکارا شیورود و رقابت در بازارها منجر به افزا

ر د دیجد یاقتصاد، به کشف ها زیو ن یتجار التیوجود دارد تشك یاقتصاد یکه آزاد یگردد؛ و چهارم، هنگام یم تیدارند، هدا

واقع  یکه قبال مورد چشم پوش یگردد؛ لذا فرصت ها یم قیتشو دیبهتر تول یها وهیو ش یو بهبود تكنولوژ یاقتصاد تیریمد

منجر به  شتریب یاقتصاد یرود آزاد یانتظار م ،یشوند. لذا از لحاظ نظر یم لیتبد یرشد اقتصاد یبرا یشدند، به منابع اصل یم

 .داشته باشد یبر رشد اقتصاد یمثبت ریتأث یاقتصاد یرود آزاد یانتظار م گر،یگردد، به عبارت د شتریب یرشد اقتصاد

 آزادسازی اقتصادی-

 تعریف آزادسازی اقتصادی

بندی نیازها وتخصیص وسایل تولید به واحدهای اقتصادی آزادی اقتصادی عبارت از حالتی است که هیچ تحمیلی برای رتبه

از نظر فریدمن آزادی، مفهوم گسترده است وآزادی اقتصادی نیز خیلی از آن کوچكتر نیست. جی وجود نداشته باشد. 

آنها بدون استفاده از زور، تجاوز و کالهبرداری بدست  داراییگوید افراد دارای آزادی اقتصادی هستند اگر ( می2003)1وارتنی

و نیز آنها در استفاده، مبادله و واگذاری دارایی خود به دیگران آزاد وسیله دیگران در امان بماند آمده باشد، از تجاوز فیزیكی به

 باشند؛ تا زمانی که به حقوق شخصی دیگران تجاوز نكنند.

یدا کنند.پس آزادی اقتصادی یكی از مصادیق آزادی است که خود، هدف است وافراد و واحدها در تالشند که به آن دست پ

جود آمد؛ اما پس از اقتصادی و منافع ناشی از عملكرد آن به و آزادیی یادی دربارههای زاز جنگ جهانی دوم، شک وشبهه

ها در این زمینه مسلم شد که آزادی برای نظام اقتصادی نه تنها ضرر ندارد، ریزی متمرکز وتجارب ملتهای برنامهشكست سیستم

گذاران اقتصادی کشورهای مختلف گیری سیاستی تصمیمبلكه منافع زیادی هم در بردارد و می تواند راهكارهای مناسبی را برا

ای اقتصاددانان مورد توجه قرار رود برمی ک کشور چقدر از نظر اقتصادی آزاد به شماره یگیری اینکباز نماید. از این رو اندازه

ان توسط دیگران چندندو همگرفت. در پی مطالعات زیادی که دانشمندانی چون فریدمن، مایكل والكر، اسلوتج واسكالی انجام دا

ی آزادی ی فریزر و بنیاد هریتیج برای درجهشود؛ دوشاخص توسط مؤسسهمی مانند جی وارتنی، دی هان و جانسون پیگیری

ی عددنهایی از نظر روش محاسبه و دامنه گیرند، هرچندهای مشابهی را دربرمیها زمینهاقتصادی تعریف شد. این شاخص

ای میان نهسسه فریزر حاصل میانگین وزنی پنج ناحیه محاسبه شده از بیست ویک زیر شاخص ودارای داممتفاوتند. شاخص مؤ

ی آزادی بیشتر و به صفر نزدیكتر باشد برعكس است.شاخص صفر و ده می باشد که هرچه عدد نهایی به ده نزدیكتر باشد نشانه

ای میان صفر و صد است دارای دامنه وه از سی و چهار شاخص ی ده زیر شاخص محاسبه شدبنیاد هریتیج حاصل میانگین ساده

 (1388)صمیمی،که بزرگتر بودن عددنهایی دال بر آزادتر بودن آن کشور می باشد.

ها، المللی، بازار سیاه، وضعیت مالیاتالمللی، سرمایه در جریان بین( بازرگانی بین2000) 2های محاسباتی از نظر دی هانزمینه

ها و تنظیم بازار و حقوق های پولی وتورم، قوانین ناظر بر بانكداری، سیاست کنترل قیمت، سیاستاقتصادمیزان دخالت دولت در 

 مالكیت در هردو شاخص می باشند.

یتیج ها، تفاوت در روش محاسباتی موجب شده است در تحقیق حاضر از شاخص بنیاد هربودن زمینه  با وجود یكسان

شود. می ن یک امتیاز محسوباش وزن یكسان بدهد برای آهای محاسباتیک شاخص به تمام زمینهی ه. این کشوداستفاده

دی مالی)مالیاتی(،حضور ودخالت دولت در رت، آزادی بازرگانی، آزاتجا آزادیاز  های هریتیج عبارتند:های زیر شاخصناحیه

 ی کار.، آزادی مالی )بانكی(، حقوق مالكیت، آزادی از فساد و آزادی نیروگذاریاقتصاد، ثبات پولی، آزادی سرمایه

ر ای وغیه اندازی تجارت، موانع تعرفههای زمانی الزم برای رای کشورها، نظیر دورههای محاسبه شدهاین نواحی، خود از داده

های پولی، میزان گذاری، کنترلهای سرمایههای مختلف مالیاتی، قوانین ناظر بر فعالیت بانكی، محدودیتای بازرگانی، نرختعرفه

شناسی محاسبات بنیاد هریتیج ارائه شده است؛ های خصوصی و عوامل دیگری که در بخش روشگارانتی دولت از حفظ مالكیت

 ی این ده ناحیه عدد نهایی شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج است.همحاسبه شده وحاصل میانگین ساد
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یافتگی اقتصاد کشورهاست. آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد معتقد بود آزادی اقتصادی یكی از اصول مهم در ارزیابی توسعه

نهایت  اقتصادی و در بازارهای آزاد، با حفاظت از حقوق مالكیت خصوصی و حضور حداقلی دولت، منجر به توسعه و رشد

کشورها خواهند شد. این تفكر اسمیت، هنوز هم بر اقتصاد جهان حاکم است و حرکت به سمت آزادتر کردن  یافتگیتوسعه

 (1394اسدی،-گردد)اکبرپورگامی به سمت توسعه محسوب میاقتصاد، 

وناگونی بهره برده است. های گاز روشها موسسات و شرکتعلم اقتصاد برای تحلیل و تفسیر وضعیت اقتصادی کشورها، 

بردی آن بیشتر هایی است که جنبه کارنسبتا جدید به سمت ارایه  روش هایتالشهای متعارف تحلیل اقتصادی، گذشته از روش

 هاست.از این نمونه روشها ها به شاخصبوده است. کمی کردن متغیرها و تبدیل مجموعه داده

ت مورد نظر خود اند اوضاع اقتصادی، اجتماعی و موضوعاذار در فرآیند فعالیت خود سعی کردهگدر این میان موسسات رتبه

ها بندی شرکته رتبهبهایی ارایه دهند و براین اساس اقدام را با استفاده از حجم وسیعی از اطالعات کمی و کیفی در قالب شاخص

 و موسسات و کشورها نمایند.

ای کار هایی را برگذار متعددی ایجاد شده که هر یک روشعات مختلف موسسات رتبهدر این خصوص و متناسب با موضو

 اند.برگزیده

عضا سیاسی های اقتصادی و اجتماعی و بعمده این موسسات در کشورهای توسعه یافته ایجاد شده و طیف وسیعی از شاخص

ی، ریسک اقتصاد هایی همچون آزادی اقتصادی،شاخصد.کننبندی شده ارایه میطبقه صورتنمایند و نتایج را به را مطالعه می

 اند.ثباتی اقتصادی و... از این جملهدرجه آزادی بازار، بیپذیری، رقابت

کنند بندی میتبهرهای تعریف شده خود گذار که هر ساله کشورها را بر اساس شاخصترین موسسات بین المللی رتبهاز معتبر

 فریزر، فیچ و اکونومیست اشاره کرد. توان به موسسه هریتیج ،می

 

 روش محاسبه شاخص آزادی اقتصاد-

ه مقاله هر یک از این برای محاسبه آزادی اقتصاد هر کشوری، بنیاد هریتج ده متغیر را بررسی و اندازه گیری می کند. در ادام

نیمه دوم سال  استفاده قرار گرفته، مربوط بهمورد  2010متغیرها به تفصیل تشریح می شوند. اطالعاتی که در آمارهای سال 

استفاده  داده های مربوط به سه سال گذشته نیزها است. الزم به توضیح است که در برخی شاخص 2009تا نیمه اول  2008

ر این ده سب شده دکشده است. برای هر کدام از این متغیرها، امتیازی بین صفر تا صد در نظر گرفته شده و میانگین امتیازهای 

دست آمده، وضعیت  متغیر تعیین کننده امتیاز نهایی شاخص آزادی اقتصادی برای یک کشور خواهد بود. بر اساس امتیاز نهایی به

وضعیت ایران در  . در ادامه ده متغیر تشكیل دهنده شاخص آزادی اقتصاد معرفی شده وشودمیاقتصادی کشورها به پنج طبقه 

یاز داده شده است. ، امت100. الزم به یادآوری است رتبه هر کشور در متغیرهای ده گانه از شودسی میهریک از این متغیرها برر

لوبی داشته نزدیک شده و چنان چه وضعیت نامط 100این متغیرها بهتر باشد به عدد  ازیعنی هرچه وضعیت کشوری در هر یک 

 .شودباشد به صفر نزدیک می

 

 آزادی اقتصادیهای شاخص

  1آزادی کسب وکار 

تعداد  -1آزادی کسب وکار متغیری است متشكل از ده عامل مرتبط با نحوه کسب وکار در یک کشور. این عوامل عبارتند از  

تعداد روزی که برای شروع یک فعالیت  -2اقتصادی )همچون تاسیس یک شرکت(.  فعالیتمراحل بوروکراتیک در شروع یک 

تعداد  -4هزینه شروع یک فعالیت اقتصادی. )هزینه های اداری(  -3. شوداقتصادی )برای مثال ثبت یک شرکت( صرف می

تعداد مراحل  -6ز دارد. تعداد روزی که دریافت مجوز نیا -5فرآیندهای دریافت یک مجوز برای شروع فعالیت اقتصادی. 
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هزینه انحالل  -9. شودزمانی که برای انحالل فعالیت اقتصادی صرف می -8هزینه دریافت مجوز.  -7بوروکراتیک دریافت مجوز. 

 نرخ بازگشت سرمایه هنگام انحالل یک فعالیت اقتصادی. -10فعالیت اقتصادی و 

  
  آزادی تجارت  

ین متغیر میزان . برای محاسبه اشودتعرفه هایی که بر واردات کاالهای خارجی اعمال میاین متغیر مربوط است به میزان  

     است. نظرمحدودیت تعرفه ای و غیرتعرفه ای مد 

  1آزادی مالیاتی

فاده می کند و این شاخص بر موضوع مالیات تمرکز دارد. مالیات ابزاری است که دولت برای تامین مخارج خود از آن است 

      از آن متاثر می شوند.ها فعالیت های اقتصادی افراد و شرکت

 2مخارج دولت

سطه ای و معیاری در بسیاری از مطالعات اقتصادی به عنوان یک متغیر وا میزان مخارج دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی 

ودن اندازه بنشان دهنده بزرگ تر   د ملیو زیاد بودن مخارج دولت نسبت به درآم شودبرای سنجش اندازه دولت استفاده می

 دولت است.

  3آزادی پولی

ی دربرگیرنده و نرخ تورم زیاد است. شاخص آزادی پولها و کنترل دولت در قیمت دخالتدو آفت برای بازارهای اقتصادی، 

کنترل دولت بر  گذشته و میزاناین دو متغیر است. برای محاسبه این شاخص با استفاده از فرمول هایی میانگین تورم سه سال 

 . شودمحاسبه میها قیمت

 4آزادی سرمایه گذاری

ها روج سرمایهخکشوری که سرمایه گذاری در آن با حداقل محدودیت های قانونی و بوروکراتیک امكان پذیر باشد و ورود و 

خص به خود متیاز مناسبی برای این شادر عرصه های بین المللی بدون محدودیت و به آسانی امكان پذیر باشد می تواند ا

ربوطه ذکر شده ماختصاص دهد. امتیاز ایران در این شاخص عددی معادل با صفر است. یكی از نكاتی که در این مورد در گزارش 

رتباطات، حمل گذاری های محقق شده خارجی است. در زمینه بانكداری، ا سرمایهاختیار تام مجلس ایران حتی در ملغی نمودن 

ازه سرمایه ونقل و امنیت مرزی، سرمایه گذاری خارجی محدود و در زمینه های دفاع و نفت و گاز ممنوع شده است. عدم اج

د، عوامل گذاری خارجی برای خرید زمین و محدودیت های متعددی که کسب مجوز برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد می نمای

  .ا حد عدد صفر پایین آورده استموثری است که امتیاز ایران در این شاخص را ت

  5آزادی تامین مالی

ار از عوامل موثر مالكیت و کنترل دولتی در بخش بانكداری و بیمه و میزان آزادی موسسات مالی در تعیین نحوه تامین اعتب

ه این شاخص به است. در گزارش مربوط ب 100از  10برای این شاخص عدد  ایرانبر تعیین امتیاز برای این شاخص است. امتیاز 

لت در این و دخالت های دولت حتی در مدیریت بانک های خصوصی برای تعیین نرخ سود اشاره شده و دخالت های دوها کنترل

 بخش را از عوامل کاهش این امتیاز دانسته است. 
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 1حقوق مالکیت

کنند.  حقیقی و حقوقی دامنه وسیعی داردقوانین کمی از مالكیت های فكری حمایت می حمایت از حق مالكیت اشخاص 

نشان های  وقانون کپی رایت و علی الخصوص استفاده وسیع و رایگان از نرم افزارها، نقض مالكیت های طراحی های صنعتی 

 تجاری و حق مولف از عوامل مرتبط با کاهش امتیاز ایران در شاخص است.

 2از فساد مالیآزادی  

 طوری دولتها آن در چراکه دارند، قرار فساد معرض در بیشتر غیردموکراتیک کشورهای که میدهد نشان شواهد

 ینههایزم نیز دموکراتیک سیستم داخل در اگرچه دارد؛ وجود قدرت برای کمتری باالنس و که کنترل شدهاند سازماندهی

 است اجرایی شاخه زیاد قدرت با ارتباط در اغلبفساد  اما دارد وجود فساد برای گستردهای

 3آزادی نیروی کار

ان نا مناسب برای محاسبه این شاخص از متغیرهایی همچون نسبت حداقل دستمزد به میانگین ارزش افزوده هر کارگر، میز

مواردی که باعث شودمیبودن ساعات کار، میزان سختی اخراج کارگر اضافی و وجوه پرداختی بابت انفصال از خدمت استفاده 

رشد را کاهش  کاهش این امتیاز در ایران برشمرده شده است: قواعد سختی در مورد استخدام وجود دارد که امكان استخدام و

شورای اسالمی کار  می دهد. هزینه های دیگر استخدام به جز دستمزد، بسیار باالست. اخراج یک کارمند یا کارگر باید با تایید

االبرود و خطر ورشكستگی کارخانه هایی که در حال رشد هستند، ب شودد. سخت بودن تعدیل نیروی کار باعث میانجام بگیر

. قواعد است 74قواعد مربوط به ساعت کار بسیار سخت و محكم هستند. در کشور عربستان سعودی نمره این شاخص بیش از 

ارگر اصالمشكل کای استخدام بسیار پایین است و اخراج کارمند و استخدام در این کشور به شدت انعطاف پذیر هستند. هزینه ه

 .(1388آملی،-)صمیمینیست و قواعد مربوط به ساعت کار بسیار انعطاف پذیر است

 وقفه مالیاتی

 مالیاتیهای طبقه بندی وقفه

 ینا هکنند دیجاا لـعل کـتفكی هـب ستـبای می چیز هر از پیش مالیاتی یها قفهو سیربر از بهتر نتایج به ستیابید رمنظو به

 مددرآ تحقق نماز بین تأخیر انعنو به را اـه تاـمالی آوری عـجم در أخیرـت اـی اتیـمالی یاـه هـقفو یخت. تانزداپر ها قفهو عنو

 غیرقانونیو قانونی  دو بخشبه  را تمالیا ختداپر در تأخیرقانون  ساـسا رـب وی. دـکن می تعریف تمالیا لصوو و تمالیا لمشمو

 غیر قفهو دگیر تعلق جریمهای قفهو به گرا که معنا ینا به طبقه ینا در مهم شاخص که ستا کرذ نایاـش. دـکن یـم سیمـتق

 باشد. می قانونی قفهو دنگیر تعلق جریمه گرا و ستا قانونی

 تقانونی مالیایها قفهو

 تمالیا ختداپر یانونـق ررـمق دـموع اـب تاـمالی لمشمو مددرآ تحقق نماز بین فاصله مالیاتی قانونی یها قفهو از رمنظو

دد. گر نمی نهاآ لمشموای جریمه گونه هیچ و دهوـب تاـمالی تـخداپر هـب زمجا مانیز فاصله ینا در مالیاتی نیادقع مؤوا درست. ا

 یابند. مهلت ققتح ممكن نماز ترین سریع در تمالیا یها ختداپر که شوند تنظیمای گونه به مالیاتیمیبایست نیناقو ینابنابر

 به نسبت دیمؤ چنانچه مستقیمهای قانون مالیات( 100)،( 156)و( 226) تمالیا نقانو ادوـم قـطب تاـمالی ختداپر قانونی

 ست:ا رتصو ینا به نباشد ضمعتر مالیاتی رموا کل اداره یوـس از درهصا تشخیص برگ

 هر ایبر مالیاتی لسا یک در را دخو غلیـش یاـه تـفعالی هـب مكلفنداظهارنامه مالیاتی مربوط(: مودیان این فصل 100ده)ما

 تا و تنظیم دش هداخو تهیه رکشو مالیاتی رموا نمازسا یلهـسو هـب هـکای هـنمون قـطب گانهاجد محل هر ایبر یا شغلی حدوا

 نمایند. ختدا( پر131ده)ما در رمذکو خنر به را متعلق تمالیا و تسلیم دخو شغل محل مالیاتی رموا اداره به بعد لسا هتیرما خرآ

 رمقر موعد در که رامنبع هر مددرآ صخصودر مددرآ بر تمالیا نیادمؤ نامهرظهاا ستا مكلف(: اداره امور مالیاتی 156ماده)

 فظر که ، در صورتینماید سیدگیر نامهرظهاا تسلیمایرـب ررـمق تـمهل ینقضاا یخرتا از لسا یک تا کثراحد ستا هشد تسلیم

                                                           
1-Property Rights 
2-Freedom from Corruption 
3-Labor Freedom 



 دیؤـم هـب را رمذکو مددرآ تشخیص گبر قفو لسا یک ینقضاا از پس هما 3تا  یا ننماید درصا مددرآ تشخیص گبر رمذکو تمد

 د.شو می تلقی قطعی دیمؤ هـنامرظهاا دـنكن غالـبا

 نیاز و دسو بحسا یا نامهازتر اـی هـنامرظهاا در هـک تیروـص در شودمی(: یه مودیان مالیاتی اجازه داده 226) دهما هتبصر

 نسبت نامهرظهاا تسلیم مهلت ینقضاا یخرتا از هما یک فظر زمال ارکدـهمـئ ارا با باشد هشد شتباهیا محاسبه نظر از تسلیمی

 یخراـت لاـح رـه در و دـنمای سلیمـت ردوـم سبـح را صالحیا نیاز و دسو بحسا یا نامهازتر اـی نامهرظهاا و امقدا هشتباا فعر به

 دیمؤ یک ایبر قانونی قفهو مشاغل بر تمالیادر  یگرد رتبهعبا، باشد می نخست نامهرظهاا تسلیم یخرتا دیمؤ نامهرظهاا سلیمـت

 ماه محاسبه شده است.  19نماید  تـخداپر موقع به را دخو هشد قطعی تمالیا چنانچه

 غیرقانونی مالیاتهای وقفه

 موقع به لصوو در تأخیر از شـبخ نـیا د.ـگوین انونیـق رـغی هـقفو را آن دگیر تعلق جریمه تمالیا ختداپر در تأخیر به گرا

 بدهی ختداپر ختناندا تعویق به و مالیاتی گریز تـجه در اتیـمالی ناـی دمؤ شالـت هزـنگیا به دو طمربو مالیاتی یها مددرآ

 منافع جهت در رمتو دیقتصاا ظلحا ازست. ا میرتو یطاشر در هیژو به تأخیر ینا از حاصل منافع از دهستفاا و مالیاتی یها

. تـسا شترـبیع اـنتفا نـی ا انمیز باشد بیشتر ها بدهی ختداپر دنفتاا تأخیر به تمد و رمتو انمیز هـچ رـه و تـسا راندهكاـب

 از: تندرعبا نهاآ ترین مهم که دهبو مؤثر ها قفهو ینا دیجاا در ریبسیا ملاعو

 دیجاا در را نیادمؤ هنگیزا هـک ها تمالیا ختداپر تأخیر از ناشی یها جریمه لصوو در مالیاتی رموا نمازسا یمدراناکا 

 کند. می تشویق قفهو

 اوانفر مالیاتی یاـه تـمعافی و اـه ضعف دارای که جامع مالیاتی نقانو دجوو معد یا مالیاتی نیناقو دنبو ناصحیح 

 .نماید می همافر مالیاتی یجودسو نیادمؤ قانونی ارفر ایبر را مینهز ینابنابر دهبو

 جامعه در مدهادرآ ینا هـالندعا یعزتو و بهینه دهستفاا به نسبت دممر نطمیناا معد از که مالیاتی فرهنگ دجوو معد 

 .دگیر می تنشأ

 دشو می نیادمؤ اتتعهد ختناندا تعویق به جهت هنگیزا یشافزا به منجر که باال رمتو دجوو. 

 نباشد ستد در مالیاتی ناـی دمؤ از روز هـب تاـطالعا ددرـگ می موجب که مالیاتی جامع طالعاتیا بانک دجوو معد 

 باشد. می تمالیا لصوو در قفهو موجب دخو عموضو ینا که

 شودمی ناشی نهاآ یپذیر مسئولیت معد و تعهد معد از که دخو نکنارکا به نسبت مالیاتی انمدیر زمال لکنتر شتناند. 

 وقفه های مالیاتی از فرمول زیر محاسبه میشود:

RTAX=
𝑁𝑇𝐴𝑋

(1+𝑃0)𝑛
 

 

= وقفه های n= نرخ تورم ماهانه و p=درآمد های اسمی مالیاتی، NTAX(،GDP)= درآمدهای حقیقیRTAXکه در آن 

 (.1392ارشد، -امین رشتی(مالیاتی است.

 ها تمالیا آوری جمع در قفهو دجوو منفی یپیامدها اعنوا

 کاهش ارزش واقعی درآمدهای مالیاتی-1

 جهدبو یها هزینه ماـنجا ایرـب راتاـعتبا رـت ریعـس صیصـتخ و تـلدو نهاخز به مالیاتی یها مددرآ موقع به و سریع یزوار

 هزینه که یابد می مستحكاا قعیتوا ینا هـب توجه با لستدالا ینا. شد هداخو منجر لتدو یها هزینه مالی ربا کاهش به لتدو

 بخش بر رفشا ینا ازهندا به لتدو دوش بر رمتو رفشا ظاهر به تـسا ممكن گرچه نیستند نماا در رمتو از نیز لتیدو بخش یها

 هـجدبو یاـه یافتدر در تأخیر از ناشی تخدما و کاالها خرید منجاا در تأخیر که اییـتاج لاـح هر در. نكند سنگینی خصوصی

 جمله ازای جهدبو تمشكال برخی.  ستا توجه قابل مالیاتی یها بدهی یهدتأ در تأخیر منفی ثرا با طتباار در رـما نـی ا ،تـسا

 یاـه تـی فعال و اـه حطر ،ها وژهپر فیزیكی کامل تحقق معد زـی ن و هـجدبو بمصو مبالغ به نسبت ها هزینه دعملكر زادما



 و کاالها قیمت یشافزا لیلد به یا راتعتباا موقع به تخصیص در تأخیر لیلد به بمصو میزان هـب سبتـن یـلتدو یاـه هتگاـسد

 یها قفهو یـکل روـط هـب. دوـش بسوـمح اتیـمالی یاـه هـقفو یـمنف رثاآ وزبر مظاهر از نداتو می تأخیر دوره یـط تخدما

 شوند. می منجر دوره هر در لتدو یاـه دـمدرآ اهشـک هـب الـعم اتیـمالی یمدهادرآ قعیوا ارزش کاهش طریق از مالیاتی

 تبعیض میان مودیان مالیاتی -2

 بخش برخی ناـمی نـیا در. تـسا لیاتی ما مختلف یها بخش تمالیا ختداپر در تأخیر یندابر مالیاتی یها قفهو عمجمو

 الیـح در تأخیرند فاقد تقریبا سرقفلی و لنتقاوا نقل تمالیا و لت(دو نکنارکا تمالیا هیژو بهق)حقو تمالیا نهمچو مالیاتی یها

 تعویق با قانونی یها قفهوبر وهعال تمستغال تمالیا ،ها شرکت رـب تاـمالی و شاغلـم رـب تاـمالی نوـهمچ رـیگد یـبرخ در هـک

 . جهندامو ختداپر در تأخیر نیز و تشخیص ،ها سیدگیر در

 تمالیا ختداپر هنگیزا کاهش -3

 معد ایبر هنگیزا ارههمو اـه رشوـک در تاـمالی تـخداپر در دمرـم کترمشا سطح باالترین و یطاشر بهترین در حتی صوالا

 سرعت یکند لحا هر به د،گیر ارقر مختلفی ملاعو أثیرـت تـتح دـناتو یـم هزـنگیا نـیا دـهرچن .دارد دجوو تمالیا ختداپر

 ست.ت امالیا ختداپر در مالیاتی نیادمؤ هنگیزا کاهش بر یثر مؤ عامل دخو ها تمالیا لصوو

  دوره هر یمدهادرآ از مالیاتی بدهی تخصیص معد از ناشی نیروا و مالی رفشا-4

 یسو از. دشو می دوره ناـهم یاـه دـمدرآ از دوره رـه یاـه هـهزین سرـک لـصا تـعایر معد به منجر مالیاتی یها قفهو

 نباشتا.  دبو هداخو تر نساآ مالیاتی نیادمؤ ایبر تمالیا ختداپر نمكاا باشد کوچكتر تمالیا ختداپر یها دوره چه هر یگرد

 نیادمؤ بر را توجهی قابل نیروا رفشا مالی رفشا بر وهعال تمالیا تـخا دپر ماـهنگ الیـم لاـس یک ایبر حتی مالیاتی تعهد

 یـم نیروا و مالی أمتو رفشا ینا فحذ به منجر کوچكتر یها دوره در بدهی ینا ختداپر هـک الیـح در آورد می وارد مالیاتی

 است.شدیدتر  تبامر به لسا چند به خیر ستا تأ دوران یشافزا مهنگا رفشا نـیا د.وـش

 مددرآ ینكها به بسته. دشو می مالیاتی کشش تمحاسبا نتایج تغییر به منجر طوالنی مالیاتی یقفههاو د جوو همچنین

 .(1392ارشد،-)امین رشتیددگر محاسبه شوند لوـصو ستـبای یـم اـه تاـمالی نـیا که مانیز قیمت یا ریجا قیمت به مالیاتی

 

 پیشینه پژوهش

 مطالعات داخلی

های کالن اقتصادی مدت و بلندمدت آزادسازی تجاری بر شاخصرسی اثرات کوتاهربه ب ،(1392شریفی رنانی و همکاران)

پردازند. نتایج تخمین می 1374-1387و  1368-1387 ی زمانیو طی دوره در ایران با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری

شده توسط محقق، منجر به افزایش حجم حاکی از آن است که برقراری سیاست آزادسازی در بلندمدت و در قالب الگوی محاسبه

حجم پول در کشور  شود ولی بر تراز تجاری تأثیری ندارد. همچنین اثر منفی آزادسازی بروری و نیز کاهش تورم میتولید و بهره

 .باشدنیز معنادار نمی

و میانه ورخای هارکشودر لت دویی راکازی و ساآزادبین دی قتصاابطه راسی ربربه ( 1388جعفری صمیمی و املی دیوا)

و از یتیج د هربنیادی قتصازی اساآزادشاخص ت طالعار از این منظوا بهپرداختند.  2008تا  1995ی فریقا طی سالهال اشما

گرفته م نجااتجربی ی و نظرت ست تا بر پایه مطالعاه اسعی شدهمچنین ست. ه اشدده ستفاالت بانک جهانی دویی راشاخص کا

یی راکادی و قتصازی اسازادآبطه بین رامانی ی زترکیبیسری مقطعی هاده از داده ستفاابا ، سنجیدقتصای الگواقالب یک و در 

و بطه مثبت راهد که ن می دتخمین نشااز نتایج حاصل ار گیرد. برسی قررد فریقا مول اشماو میانه ورخای هارکشودر لت دو

داری معناوت تفا، نتایج تحقیق حاضرس ساابر د دارد. جووها رین کشودر الت دویی راکادی و قتصازی اساآزادبین معنی داری 

 د ندارد. جوو MENAعضو ی هارمتوسط کشوان و یردر الت دویی راکادی و قتصازی اساآزادشاخص  بین میانگین

ثبات اقتصادی و کارایی دولت با شاخص رشد های در تحقیق خور به بررسی ارتباط بین شاخص( 1386اکبریان مهر )

( 2006-1996مقطعی در دوره )های از داده اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفیقا پرداخته است.در این تحقیق



و از جدید ترین اطالعات منتشر شده استفاده شده است.نتایج تحقیق حاصل بیانگر این موضوع است که وضعیت ثبات سیاسی 

مورد مطالعه بدتر و ضعیف تر شده است و همچنین کارایی دولت در کل منطقه خاور میانه و شمال آفریقا های منطقه طی سال

 کاهش یافته است. 

های عمده اقتصاد کالن را طی سالهای بین آزادسازی اقتصادی و شاخص یه رابط (1383جعفری صمیمی و آذرمند)

آماری و تخمین الگوهای اقتصاد سنجی، وجود یک های مورد بررسی قرار دادند.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 1995-2003

 .مثبت و معنی دار بین آزاد سازی اقتصادی و عملكرد اقتصادی در کشورهای مورد نظر را نشان می دهد ه یرابط

ستفاده از مدل ابا  رانیا یدر رشد اقتصاد و توسعه قیو تحق یانسان یروین تیفیک تی( در اهم1383و معمارنژاد ) یجانیکم

ل حاص یدرآمدها ، یكیزیف هی، سرما یانسان هیکار ، سرما یرویمثبت ن ری( ، تاث1990رومر ) یفناور یدرونزا یرشداقتصاد یها

گسترده  یقفه هاوبا  یحیخودتوض یرا به روش الگو یمربوط به انقالب اسالم یمجاز ریتورم و متغ یمنف ریاز صادرات نفت ، تاث

(ARDL) .برآورد کرده اند 

 مطالعات خارجی

آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورها با استفاده  هایشاخصبه بررسی اثر  (2016)1ارشاد حسین و حقه

می  2015و  2014، 2013کشور و طی دوزه طی دوره زمانی  186از روش اقتصاد سنجی پانل دیتا پرداختند. گروه اول شامل

پژوهش در هر دو گروه از های یافتهمی باشند. بر اساس  2004 -2014کشور و برای دوره زمانی  57باشد و گروه دوم شامل 

 آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی مثبت و معنادار می باشد. های کشورها رابطه میان شاخص

و کارایی دولت می پردازد. وی بیان می کند برخالف تصور که با افزایش  اقتصادی، به بررسی رابطه آزادی (2014)2ماهون

اقتصادی کاهش می یابد، با افزایش اندازه دولت و افزایش کارایی منجر به افزایش آزادی  اندازه دولت، کارایی آن کاهش و آزادی

 می گردد.ها اقتصادی از طریق مالیات

مختلف درامدی در ایاالت های ، به بررسی رابطه آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی در دهک(2014)3کمپاتن و همکاران 

می گردد ولی میزان ها آنها آزادی اقتصادی منجر به رشد اقتصادی در همه دهکهای همتحده امریكا پرداختند. بر اساس یافت

 آن متفاوت است.افزایش 

به بررسی رابطه میان آزادی اقتصادی و اشتغال در کشور هند پرداختند. نتایج آنها حاکی از آن  (2013)4پاتانیک و نایاک

 مطلوب برای اشتغال می گردد. شرایطاست که بهبود آزادی اقتصادی منجر به ایجاد 

-2002های رابطه میان آزادسازی اقتصادی و بازگشت سرمایه را در منتخبی از کشورهای جهان طی سال (،2006استوکر)

دسازی اقتصادی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش وی حاکی از آن است افزایش سرمایه بین کشوری مستقیما با آزا 1970

  در ارتباط است.

 

 و برآورد مدلها معرفی داده - 3

 معرفی مدل تحقیق  

 و مدل مربوط به صورت زیر می باشد : 1360-1393های سال بررسیدوره 

𝐸𝐺𝑅𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐵𝐹𝑡 + 𝛼2𝑀𝐹𝑡 + 𝛼3𝐶𝐹𝑡 + 𝛼4𝐹𝐼𝑡 + 𝛼5𝑇𝐹𝑡 + 𝛼6𝑇𝐴𝐿𝑡 + 𝑈𝑡 
 مورد استفاده در مدل باال به شرح زیر می باشند :های متغیر

EGR رشد اقتصادی،BF ،آزادی کسب و کارMF  ،آزادی پولیCF  ،آزادی تجارتFI اری، ذآزادی سرمایه گTF  آزادی

 جمالت اختالل  𝑈𝑡،  وقفه های مالیاتی TAL، مالیاتی

                                                           
1-Ershad Hussain & Haque 
2-Mahon 
3-Compton, Giedeman &  Hoover 
4-Pattanaik &  Nayak 

http://econpapers.repec.org/RAS/pco544.htm
http://econpapers.repec.org/RAS/pco544.htm
http://econpapers.repec.org/RAS/pgi205.htm
http://econpapers.repec.org/RAS/pho403.htm
http://econpapers.repec.org/RAS/ppa817.htm
http://econpapers.repec.org/RAS/ppa817.htm


یا بانک ای .برای جمع آوری آمار و اطالعات الزم از روش کتابخانهشودمیعلّی استفاده -در این پژوهش از روش تحلیلی 

مورد نیاز از سایتهای اینترنتی،بانک مرکزی جمع آوری شده است. مدل های آمارها و داده همچنیناطالعاتی استفاده می گردد.

( می باشد.هر سری زمانی را می توان محصول تولید یک 2006،  استوکرو ) (1392پژویان )ما برگرفته شده از مدل مطالعاتی ) 

که میانگین و واریانس  شودمیفرآیند استوکاستیک یا تصادفی دانست . اما بطور کلی ، یک فرآیند  تصادفی هنگامی پایا نامیده 

قفه بین دو دوره بستگی داشته و ا وه یآن در طی زمان ثابت باشد و مقدار کوواریانس آن بین دو دوره زمانی ، تنها به فاصل

ارتباطی به زمان واقعی محاسبه کوواریانس نداشته باشد . مدل سازی اقتصاد سنجی مبتنی بر فروض پایایی متغییرهای سری 

زمانی کالن اقتصادی ، این های انجام شده در این زمینه ، نشان می دهد که در مورد بسیاری از سریهای زمانی است ،  بررسی

نادرست بوده و اغلب این متغرها ناپایا هستند . بنابراین ضروری است . برای اجتناب از مشكل رگرسیون کاذب در تحلیل  فرض

فولر  –اطمینان حاصل کرد . به منظور بررسی  پایایی هر متغیر با استفاده از آزمون دیكی ها رگرسیون ، نسبت به پایا پودن آن

:𝐻0، فرضیه  ρ = :𝐻1در مقابل   1 ρ < محابساتی از مقدار بحرانی جدول   𝐴𝐷𝐹. اگر قدر مطلق آماره  شودمی، آزمون   0

شد ، فرضیه صفر رد شده و متغیر پایا می باشد . در غیر این صورت متغیر در سطح ناپایا بوده و باید آزمون  پایایی روی تفاضل 

ده خواهد مرتبه اول آن صورت گیرد . جهت تعیین وقفه از معیار شوارتز بیزین که کم هزینه ترین  وقفه را به ما می دهد ، استفا

 شد .

 نتایج پایایی متغیرها

نتایج آزمون دیكی فولر ، برای متغیرهای مدل در دو حالت سطح بدون عرض از مبدا و بار دیگر با فرض ازعرض مبدا و روند 

درصد ، چه بدون عرض از مبدا و چه با عرض از مبدا و 1در سطح  صورت گرفت و مالحضه شد که کلیه متغیرهای مورد نظر

اپایا می باشند  یعنی قدرمطلق آماره محاسباتی از قدر مطلق آماره جدول در سطح درصد کوچكتر می باشد . بنابراین روند ن

 .  شودمیفرضیه صفر یعنی وجود ریشه واحد رد ن

ورد بحث در ادامه آزمون پایایی متغیرها را برای تفاضل مرتبه اول آنها انجام می دهیم زیرا همانطور که گفته شد متغیرهای م

در حالت بدون عرض از مبدا و با عرض از مبدا وروند در سطح ایستا نشدند. نتایج آزمون پایایی متغیرها برای تفاضل مرتبه  اول 

، آزادی کسب و کار ، آزادی پولی،  رشد اقتصادی(آمده است. بر اساس نتایج این جدول تمام متغیرهای تحقیق، 1آنها در جدول)

 درصد ایستا وپایا هستند.1در سطح  مالیاتیهای ، وقفه، آزادی سرمایه گزاریمالیاتیآزادی تجارت، آزادی 

 

 ایایی برای تفاضل مرتبه اول متغیرهانتایج آزمون پ(: 1جدول شماره)

 تحقیقهای منبع:یافته

 

 

  با عرض ازمبدا و با روند بدون عرض از مبدا و بدون روند 

مقدار  آماره متغیر

 بحرانی

مقدار  آماره وقفه

 بحرانی

 نتیجه وقفه

EGR 6.1856- 2.6416- 1 5.9601- 4.2845- 1 پایا 

BF -5.2959 2.6392- 1 5.1603- 4.2733- 1 پایا 
MF 5.0588- 2.6392- 1 4.9255- 4.2733- 1 پایا 

CF 7.0680- 2.6392- 1 5.0562- 4.2967- 1 پایا 

TF 5.6001- 2.6392- 1 5.5068- 4.2733- 1 پایا 

FI 7.8575- 2.6392- 1 7.6035- 4.2733- 1 پایا 
TAL 6.3356- 2.6392- 1 8.0835- 4.2733- 1 پایا 



 تعیین طول وقفه بهینه

شوارتز های وقفه از معیاراولین مرحله بعد از تخمین ایستایی متغیرها تعییین طول وقفه است. در اینجا برای تعیین طول 

استفاده  2(LR( و نسبت درستنمایی )HQ، و حنان کوئین ) 1(FPE( ، خطای نهایی پیش بینی )AIC( ، آکائیک )SCبنزین) 

( در تعداد وقفه بهینه صرفه جویی می کند، و تعداد درجات آزدی SCفوق معیار شوارتز بنزین )های شده است. در بین شاخص

، نتایج این آزمون شودمیکمتری را از دست می دهد. بنابراین در این پژوهش برای انتخاب تعداد وقفه بهینه از این معیار استفاده 

ک ه یاست وقفه بهینه برای مدل وقف( آورده شده است با توجه به آماره شوارتز که در جدول نشان داده شده 4-3در جدول )

  می باشد.

 تعیین طول وقفه بهینه(: 2جدول شماره)
 

VAR Lag Order Selection Criteria    

Endogenous variables: EGR BF MF CF TF FI TAL    

Exogenous variables: C      

Date: 02/23/17   Time: 01:24     

Sample: 1360 1393     

Included observations: 31     

       

       

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       

       

0 -649.0626 NA   5.69e+09  42.32662  42.65042  42.43217 

1 -520.8920  190.1887  37403252  37.21884   39.80927*  38.06325 

2 -452.5960   70.49907*  18383667  35.97394  40.83099  37.55722 

3 -373.6077  45.86417   17022680*   34.03921*  41.16289   36.36135* 

       

       

 * indicates lag order selected by the criterion   

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)  

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion    

 SC: Schwarz information criterion    

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

       

                                                           
1-Final Predicition error 
2-Like lihood ratio 



 

 جوسیلیوس-آزمون همجمعی جوهانسون

ک ه یآنها انباشته از مرتبریشه واحد انجام شده بر روی متغیرها ی فوق این مسأله را تایید می کنند که تمامی های آزمون

، اولین قدم در بكارگیری روش جوهانسن برداشته شده است. در روش متغیرهاهستند. بدین ترتیب با تعیین مرتبه انباشتگی 

مورد استفاده، الگوی کوتاه مدت، فاقد روند زمانی بوده و تنها دارای عرض از مبدأ می باشد. این عرض از مبدأ سبب خواهد شد 

بط بلند مدت از روند برخوردار شوند. اما فرض بر این است که عرض از مبدأ روابط بلند مدت، توسط عرض از مبدأ روابط تا روا

در این روش ابتدا  که در نهایت تنها عرض از مبدأ برای الگوی کوتاه مدت باقی مانده است.ای کوتاه مدت خنثی شده اند، به گونه

ا روابط تعادلی بین متغیرهای الگو را مشخص می کنیم. در ه یآزمون اثر ، وجود همجمعی و رابطاز آزمون حداکثر مقادیر ویژه و 

بردار همجمعی مورد آزمون قرار می دهیم  r+1بردار همجمعی را در برابر فرضیه مقابل وجود  rآزمون حداکثر مقادیر ویژه وجود 

 ه آزمون از مقدار بحرانی آن کوچكتر باشد.که کمیت آمار شودمیبردار همجمعی وقتی پذیرفته  rو وجود 

 (: تعیین تعداد بردار همگرایی بر اساس آزمون اثر3جدول شماره)

 
بردار همجمعی( در برابر rدر این آزمون مادامی که کمیت آماره آزمون از مقدار بحرانی آن کوچكتر باشد، فرضیه صفر )وجود 

بردار همجمعی( پذیرفته خواهد شد، در این آزمون سه بردار هم انباشتگی بین متغیرهای مدل تایید  rفرضیه مقابل )بیش از 

 شده است.

 (: تعیین تعداد بردار همگرایی بر اساس آزمون حداکثر ویژه4جدول شماره)

 
 ای مدل تایید شده است.براساس نتایج مربوط به آماره آزمون حداکثر مقادیر ویژه نیز دو بردار هم انباشتگی بین متغیره

مدل تخمین زده شده و بردار نرمال شده نسبت به متغیرهای درونزای اول انتخاب  در ادامه رابطه بلند مدت بین متغیرهای

اقتصادی بوده و همچنین ضرایب متغیرهای توضیحی به های متناسب با تئوری شده است.این بردار بایستی از نظرعالمت ضرایب



ضرایب تمامی متغیرهای مدل، براساس مبانی نظری مورد انتظار بوده  شودمیلحاظ آماری معنی دار باشد؛ همانطور که مالحظه 

 و از نظر آماری نیز معنی دار است.
EGR=1.586BF-6.604MF+1.556CF+1.277TF+1.105FI-0.234TAL     

                     (13.31984) (.31984)   (.23529)     (.30571)   ((.78916  (0.3422)  
به رشد اقتصادی که بیشترین حساسیت شاخص  6,604مالیاتی بیشترین مقدار و برابر  آزادیبا توجه به رابطه باال متغیر 

 آزادیدر بلند مدت است. یک درصد افزایش در آزادی کسب و کار، آزادی تجارت، آزادی سرمایه گزاری و  آزادی پولیمتغیر 

و یک درصد کاهش در  شودمی رشد اقتصادیواحد در شاخص   1,277و 1,105و 1,556و  1,586مالیاتی منجر به افزایش 

 می گردد.رشد اقتصادی واحد در شاخص  0,234و  6,604منجر به افزایش مالیاتی های وقفهآزادی پولی ، 

می باشد که ضریب جمله تصحیح خطا معنی  -0,2663برداری برآورد شده که برابر با  درمرحله بعدی الگوی تصحیح خطای

درصد از عدد متعادل کوتاه   -0,2663دار بوده و بین منفی یک و صفر می باشد. این عدد بیانگر این مطلب است که در هر دوره 

 .شودمیمدت برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل 

وجود دارد، به  رشد اقتصادیبا توجه به نتایج تخمین یک تأثیر مثبت معنی دار  بین دو متغیر آزادی کسب وکار  وشاخص 

. دلیل آن میتواند این باشد که هرچه محیط یافتخواهد  رشد اقتصادی افزایشطوری که هرچه آزادی کسب و کار بیشتر باشد، 

باشد ،سرمایه گزاران داخلی و خارجی می توانند راحت تر و با اطمینان بیشتر به تولید  کسب و کار در کشورمان سالم تر و آزاد تر

 ، باعث رشد اقتصادی در کشور میشود.کاال و خدمات رو آورند. هرچه تولید ملی افزایش یابد

جود دارد، به طوری و رشد اقتصادیشاخص  ولی یک تأثیر منفی معنی دار  بین دو متغیر آزادی پو ،با توجه به نتایج تخمین

.علت آن میتوان این باشد که رشد نقدینگی باال اساسی یافتخواهد  رشد اقتصادی کاهشکه هرچه آزادی پولی بیشتر باشد، 

ترین عامل بروز تورم در کشورماست.این امر بیشتر به این دلیل رخ داده است که در کشور ما کسری بودجه ی دولت از طریق 

ول( برطرف میگیرد، متعاقبا پول سبب بروز تورم میگردد و تورم قدرت خرید درآمدهای دولت کاهش و پول کردن بدهی )نشر پ

 هزینه های دولت افزایش پیدا میكند که متناوبا باعث بروز کسری بودجه می شود.

د دارد، به طوری وجو رشد اقتصادییک تأثیر مثبت معنی دار  بین دو متغیر آزادی تجارت وشاخص با توجه به نتایج تخمین، 

. دلیل آن میتواند این باشد که هرچه کاهش و ساده یافتخواهد  رشد اقتصادی افزایشکه هرچه آزادی تجارت بیشتر باشد، 

سازی تعرفه های وارداتی و همچنین حذف محدودیت های غیر مقداری افزایش یابد،تولید ملی و درآمد ملی افزایش میابد که 

 است. رشد اقتصادییابد که نشان دهنده  زایشـاف دیـدرآم ایـه شـکشمنجر میشود 

وجود دارد،  رشد اقتصادییک تأثیر مثبت معنی دار  بین دو متغیر آزادی سرمایه گزاری وشاخص  ،با توجه به نتایج تخمین

 یافت.خواهد  رشد اقتصادی افزایشبه طوری که هرچه آزادی سرمایه گزاری بیشتر باشد، 

 نتیجه گیری -4

های خود ها و سیاستسازان در ارکان مختلف کشورها، در حال ارزیابی سریع و دقیق تصمیم ریزان و تصمیم وزه برنامهامر

های احتمالی الگوها و  هستند. این سرعت و دقت تا جایی اهمیت دارد که بتواند زمان الزم را برای اجرای تغییرات و تعدیل

نماید. بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش سطح رفاه  جلوگیریها ها فراهم آورده و از هدر رفتن منابع و فرصتریزی برنامه

های مختلف جهان بوده و در رسیدن به این اهداف، جهانی شدن اقتصاد یكی از عواملی است که نقش عمومی از اهداف دولت

 شاخص باشند حائز اهمیت است.عواملی که در جهانی شدن اقتصاد در ارتباط می کند. بنابراین پی بردن بهای را ایفا میعمده

 اغلب برای اقتصادی آزادسازی بر مؤثر عوامل بررسی منظور به سالیانه صورت به میالدی 1995 سال از اقتصادی آزادسازی

 بازارهای از دولتی های کنترل برداشتن منظور به اقداماتی مجموعه شامل اقتصادی آزادسازی .شد محاسبه جهان کشورهای

 کنترل برداشتن :از عبارتند اقدامات این عمدة .ستا بازار مكانیسم به آن واگذاری و خارجی بخش و کار و خدمات و کاالها مالی،

 قیمتهای تعدیل و یارانه حذف بازار، های نیرو به قیمت تعیین واگذاری و کنترل تحت قیمتهای رهاسازی مالی، بازارهای از

 و خارجی تجارت شدن آزاد پول، ارزش رسمی تغییر شده، نظارت شناور یا مستقل شناور ارزی نظام به گرایش ای، یارانه

 شدن آزاد و خارجی استقراض و گذاران سرمایه مشارکت از استفاده مقداری، محدودیتهای و تجاری های تعرفه انواع برداشتن



نگارش این پژوهش مراحلی چون انتخاب دوره زمانی مورد نظر و جمع آوری اطالعات مربوط به در روند های بانكی. سپرده نرخ

استفاده  Eviewsافزار  و اطالعات بدست آمده از نرمها متغیرها در آن دوره مورد توجه قرار گرفت و برای انجام مانایی داده

اقدام به تخمین  جوسیلیوس-وبا انتخاب روش جوهانسون Eviewsار با خود  نرم افزها گردید و بعد از اطمینان از پایایی متغیر

باتوجه به نتایج حاصل  نتایج کردیم و با اتمام مراحل فوق در صدد جمع بندی و نتیجه گیری از نتایج بدست آمده ،اقدام کردیم.

شاخص آزاد سازی اقتصادی بر  جوسیلیوس، مشاهده گردید که در حالت کلی نشان دهنده تأثیر معنی دار -از الگوی جوهانسون

 در ایران می باشد. رشد اقتصادی

 سیاستی های توصیه 

زیر را به منظور های این مطالعه و به منظور ارائه راهكارها کاربردی و سیاستی می توان توصیه ازبراساس نتایج به دست آمده 

 هرچه بهتر و بیشتر این مطالعه ارائه نمود.گذاری اثر

، میتوان شرایطی را ایجاد نمود که فضای کسب وکار رشد اقتصادیبا توجه به معنی دار بودن تأثیر آزادی کسب و کار بر  -1

 تا سرمایه گزاران بتوانند به راحتی به فضای کسب و کار وارد شوند. شودبی مورد دولت ایجادهای ساده و بدون دخالت

اصلی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشورهای در حال توسعه است،دولت ارکان  مهمترینسرمایه گزاری یكی از  -2

 میتواند با ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه گزاران خارجی و داخلی شرایط را برای آنها فراهم آورد.

دن اقتصاد به جهانی شدن اقتصاد است. نقش دولت در ایجاد شرایط برای جهانی ش رسیدنآزادی تجارت یكی از راههای  -3

جهانی های غیر قابل انكار است. دولت میتواند با آزاد سازی تجارت راه را برای سرمایه گزاران داخلی برای وارد شدن به  بازار

 ایجاد کند.

نفتی است.دولت میتواند با های مالیات در ایران در سالهای اخیر به عنوان دومین منبع تأمین درآمد ملی بعد از درآمد -4

مالیاتی نقش اول در های افته، درآمدی توسعههای مالیاتی مناسب این فضا را ایجاد کند که مثل بیشتر دولتهای سیاست ایجاد

 تأمین درآمدهای ملی باشد.
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