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معیارهای آزادی اقتصادی

معیارهای آزادی 
اقتصادی

حاکمیت قانون
حقوق مالکیت ، 
اثربخشی قضایی و

تمامیت دولت

اندازه دولت
، هزینه مالیاتی 

و هزینه های دولت 
سالمت مالی

کارآیی نظارتی
آزادی تجارت ، 

آزادی کار و آزادی 
پولی

باز بودن بازار
آزادی تجارت ، 

آزادی سرمایه گذاری
و آزادی مالی
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regulatory efficiencyنظارتیکارآیی 

• Ten steps to increase regulatory efficiency

• zeb believes that increasing regulatory efficiency 
can reduce the overall costs for regulation by 
approximately 20% in the short term and 
optimize the potential by up to 40% in the long 
term.
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regulatory efficiencyنظارتیکارآیی 

• Given these numbers, regulatory efficiency can 
turn into a potential competitive advantage.

• The following ten steps provide a guideline on 
how to increase regulatory efficiency.
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regulatory efficiencyنظارتیکارآیی 

• Improve regulatory analytics

• Step 1: Achieve true top management buy-in:
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regulatory efficiencyنظارتیکارآیی 

ده قدم برای افزایش راندمان نظارتی•
•Zeb وتااه است که افزایش راندمان نظارتی می تواند در کمعتقد

کاهش دهد و در ٪20مدت هزینه های کلی برای مقررات را حدود 
با توجاه باه ایاع اداداد   . بهینه کند٪40دراز مدت پتانسیل را تا 

.ل شودراندمان نظارتی می تواند به یک مزیت رقابتی بالقوه تبدی



8

regulatory efficiencyنظارتیکارآیی 

مرحله زیر یک راهنمایی در مورد چگونگی افازایش بهاره وری ده •
.نظارتی ارائه می دهد

تجزیه و تحلیل نظارتی را بهبود بخشید•
:دستیابی به مدیر ارشد خرید واقعی: 1مرحله •
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معیارهای آزادی اقتصادی

معیارهای آزادی 
اقتصادی

حاکمیت قانون
حقوق مالکیت ، 
اثربخشی قضایی و

تمامیت دولت

اندازه دولت
هزینه مالیاتی ، 

هزینه های دولت و 
بهداشت مالی

کارآیی نظارتی
، آزادی کسب و کار

آزادی کار و آزادی 
پولی

باز بودن بازار
آزادی تجارت ، 

آزادی سرمایه گذاری
و آزادی مالی
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BusinessFreedomآزادی کسب وکار
• REGULATORY EFFICIENCY

• Business Freedom.

• An individual’s ability to establish and run an 
enterprise without undue interference from the 
state is one of the most fundamental indicators 
of economic freedom. 
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BusinessFreedomآزادی کسب وکار
. آزادی تجارت•
بی رویه فرد در تأسیس و اداره بنگاه اقتصادی بدون دخالتتوانایی •

. دولت یکی از اساسی تریع شاخص های آزادی اقتصادی است
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BusinessFreedomآزادی کسب وکار
• Burdensome and redundant regulations are the 

most common barriers to the free conduct of 
entrepreneurial activity. By increasing the costs 
of production, regulations can make it difficult 
for entrepreneurs to succeed in the 
marketplace. 
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BusinessFreedomآزادی کسب وکار
عالیات سختگیرانه و زائد رایج تریع موانع در انجام آزادانه فمقررات •

با افزایش هزینه هاای تولیاد   مقاررات مای. های کارآفرینی است
.تواند موفقیت کارآفرینان در بازار را دشوار کند
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BusinessFreedomآزادی کسب وکار
• Although many regulations hinder business 

productivity and profitability, the ones that 
most inhibit entrepreneurship are often those 
that are associated with licensing new 
businesses. 
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BusinessFreedomآزادی کسب وکار
اگرچه بسیاری از مقررات مانع از بهره وری و ساودآوری کساو و•

  اغلو کار است   اما مواردی که بیشتریع کارآفرینی را مهار می کند
.مواردی است که با مجوز کسو و کار جدید همراه است
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BusinessFreedomآزادی کسب وکار
• In some countries, as well as many states in the 

United States, the procedure for obtaining a 
business license can be as simple as mailing in a 
registration form with a minimal fee. 



17

BusinessFreedomآزادی کسب وکار
در بعضی از کشورها و همچنایع بسایاری از ایالات هاای آمریکاا •

رسال نامه روشی برای گرفتع پروانه کسو و کار می تواند به آسانی ا
.در فرم ثبت نام با حداقل هزینه باشد
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BusinessFreedomآزادی کسب وکار
• In Hong Kong, for example, one can obtain a 

business license by filling out a single form, and 
the process can be completed in a few hours.
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BusinessFreedomآزادی کسب وکار
وز به دنوان مثال در هنگ کنگ می توان با پر کردن یک فارم مجا•

د کسو و کار را دریافت کرد و ایع روند طی چند سادت مای توانا
. کامل شود
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BusinessFreedomآزادی کسب وکار
• In other economies, such as India and parts of 

South America, the process of obtaining a 
business license can take much longer and 
involve endless trips to government offices and 
repeated encounters with officious and 
sometimes corrupt bureaucrats.
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BusinessFreedomآزادی کسب وکار

ی   اقتصادهای دیگر   مانند هند و بخش هایی از آمریکای جنوبدر •
و روند اخذ پروانه کسو و کار می تواند بسایار طاوینی تار شاود

ا شامل سفرهای بی پایان به دفاتر دولتای و برخوردهاای مکارر با
.بوروکراتهای مأمور و گاه فاسد است
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BusinessFreedomآزادی کسب وکار
• Once a business is open, government 

regulation may interfere with the normal 
decision-making or price-setting process. 

• Interestingly, two countries with the same set of 
regulations can impose different regulatory 
burdens. 

•
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BusinessFreedomآزادی کسب وکار
هنگامی که یک تجارت آزاد است   مقررات دولت ممکع اسات در •

.روند دادی تصمیم گیری یا تعییع قیمت دخالت کند
جالو اینجاست که دو کشور با همان مجموده مقررات مای توانناد•

. بارهای مختلف نظارتی را تحمیل کنند
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BusinessFreedomآزادی کسب وکار
• If one country applies its regulations evenly and 

transparently, it can lower the regulatory 
burden by facilitating long-term business 
planning.

• If the other applies regulations inconsistently, it 
raises the regulatory burden by creating an 
unpredictable business environment.

12 2019 Index of Economic Freedom
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BusinessFreedomآزادی کسب وکار
اف طور مساوی و شفبه کنداگر یک کشور آییع نامه خود را ادمال •

باار   ایع امر می تواند با تسهیل برنامه ریزی بلند مادت تجاارت  
. نظارتی را کاهش دهد

دیگری مقررات متناقض را ادمال کند   باا ایجااد یاک فضاایاگر •
. تجاری غیرقابل پیش بینی   بار نظارتی را بای می برد
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معیارهای آزادی اقتصادی

معیارهای آزادی 
اقتصادی

حاکمیت قانون
حقوق مالکیت ، 
اثربخشی قضایی و

تمامیت دولت

اندازه دولت
هزینه مالیاتی ، 

هزینه های دولت و 
بهداشت مالی

کارآیی نظارتی
آزادی کسب و کار، 

و آزادی آزادی کار 
پولی

باز بودن بازار
آزادی تجارت ، 

آزادی سرمایه گذاری
و آزادی مالی
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Labor Freedom. کارآزادی 
• Labor Freedom.

• The ability of individuals to find employment 
opportunities and work is a key component of 
economic freedom.

12 2019 Index of Economic Freedom
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Labor Freedom.آزادی کار
آزادی کار•
آزادی ی مؤلفه اصل توانایی افراد در یافتع فرصتهای شغلی و کار   •

. اقتصادی است
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Labor Freedom. کارآزادی 
• By the same token, the ability of businesses to 

contract freely for labor and dismiss redundant 
workers when they are no longer needed is 
essential to enhancing productivity and 
sustaining overall economic growth.

12 2019 Index of Economic Freedom
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Labor Freedom.آزادی کار
و کاارآزاداناهقرارداد همیع راستا   توانایی کسو و کارها برای در •

  هنگامی که دیگر نیاازی باه آن نیساتدر اضافیکارگران اخراج 
. تبرای تقویت بهره وری و حفظ رشد کلی اقتصادی ضروری اس
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Labor Freedom. کارآزادی 
• The core principle of any economically free 

market is voluntary exchange.

• That is just as true in the labor market as it is in 
the market for goods. 

12 2019 Index of Economic Freedom
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Labor Freedom.آزادی کار
. استداوط بانهمبادلههر بازار آزاد اقتصادی   اص یاصل•
.دقیقاً در بازار کار و بازار کایها صادق استایع •
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Labor Freedom. کارآزادی 
• State intervention generates the same problems 

in the labor market that it produces in any other 
market.

• Government labor regulations take a variety of 
forms, including minimum wages or other wage 
controls, limits on hours worked or other 
workplace conditions, restrictions on hiring and 
firing, and other constraints.

12 2019 Index of Economic Freedom
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Labor Freedom.آزادی کار
ه در مداخله دولت مشکالت مشابهی را در بازار کار ایجاد می کند ک•

. هر بازار دیگری تولید می کند
کار دولت اشکال مختلفای را شاامل مای شاود   از جملاه مقررات •

ت حداقل دستمزد یا سایر کنترل های دستمزد   محدودیت در سااد
کار یا سایر شرایط کار   محدودیت در اساتخدام و اخاراج و ساایر

. محدودیت ها
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Labor Freedom. کارآزادی 
• In many countries, unions play an important 

role in regulating labor freedom and, depending 
on the nature of their activity, may be either a 
force for greater freedom or an impediment to 
the efficient functioning of labor markets.

12 2019 Index of Economic Freedom
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Labor Freedom.آزادی کار
ار بسیاری از کشورها   اتحادیه ها نقش مهمی در تنظیم آزادی کدر •

ای آزادی دارند و بسته به ماهیت فعالیت آنها   ممکع است نیرویی بر
.بیشتر یا مانع دملکرد کارآمد بازارهای کار باشد
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Labor Freedom. کارآزادی 
• Onerous labor laws penalize businesses and 

workers alike.

• Rigid labor regulations prevent employers and 
employees from freely negotiating changes in 
terms and conditions of work, and the result is 
often a chronic mismatch of labor supply and 
demand. 

12 2019 Index of Economic Freedom
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Labor Freedom.آزادی کار
ات قوانیع سنگیع کار مشاغل و کارگران را به طاور یکساان مجااز•

.می کند

زادانه مقررات سختگیرانه کار   کارفرمایان و کارمندان را از مذاکره آ•
درمورد مقررات و شارایط کاار مناع مای کناد و نتیجاه آن اغلاو 

.ناسازگاری مزمع درضه و تقاضای کار است
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معیارهای آزادی اقتصادی

معیارهای آزادی 
اقتصادی

حاکمیت قانون
حقوق مالکیت ، 
اثربخشی قضایی و

تمامیت دولت

اندازه دولت
هزینه مالیاتی ، 

هزینه های دولت و 
بهداشت مالی

کارآیی نظارتی
آزادی کسب و کار، 

آزادی آزادی کار و
پولی

باز بودن بازار
آزادی تجارت ، 

آزادی سرمایه گذاری
و آزادی مالی
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Monetary Freedom. پولیآزادی 
• Monetary Freedom.

• Monetary freedom requires a stable currency 
and market-determined prices. 

13The Heritage Foundation | heritage.org/Index
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Monetary Freedom.آزادی پولی
.آزادی پولی•
.ار داردآزادی پولی نیاز به ارز پایدار و قیمتهای تعییع شده در باز•
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Monetary Freedom. پولیآزادی 
• Whether acting as entrepreneurs or as 

consumers, economically free people need a 
steady and reliable currency as a medium of 
exchange, unit of account, and store of value. 

• Without monetary freedom, it is difficult to 
create long-term value or amass capital. The 
value of a country’s currency can be influenced 
significantly by the monetary policy of its 
government. 

13The Heritage Foundation | heritage.org/Index
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Monetary Freedom.آزادی پولی

چه به دنوان کارآفریع و چه به دنوان مصارف کنناده   افاراد آزاد•
احاد اقتصادی به یک ارز ثابت و مطمئع به دنوان واسطه مبادلاه   و

. حساب و ذخیره ارزش نیاز دارند
آزادی پولی   ایجاد ارزش بلندمدت یاا جماع آوری سارمایه بدون •

. دشوار است
دولات پول یک کشور را می توان تحت تأثیر سیاست پاولیارزش •

. آن قرار داد
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Monetary Freedom. پولیآزادی 
• With a monetary policy that endeavors to fight 

inflation, maintain price stability, and preserve 
the nation’s wealth, people can rely on market 
prices for the foreseeable future. 

• Investments, savings, and other longer-term 
plans can be made more confidently. 

13The Heritage Foundation | heritage.org/Index
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Monetary Freedom.آزادی پولی
ظ ثباات   حفاتاورمتالش برای مقابله با که با با یک سیاست پولی •

پایش   مردم می توانند برای آینده قابلحفظ ثروت کشور قیمت و 
. بینی به قیمت های بازار ادتماد کنند

ند با سرمایه گذاری   پس انداز و سایر برنامه های بلند مدت می توا•
. اطمینان بیشتری انجام شود
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Monetary Freedom. پولیآزادی 
• An inflationary policy, by contrast, confiscates 

wealth like an invisible tax and distorts prices, 
misallocates resources, and raises the cost of 
doing business.

13The Heritage Foundation | heritage.org/Index
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Monetary Freedom.آزادی پولی
مالیلات عوض ، یک سیاسل  تلورمی ، ثلروت را مانیل  یلک در •

ا مصادره می کی  و قیم  ها را تحریف ملی کیل  ، میلار  رنامرئی
. غیرقارل تفکیک می کی  و هزییه انجام کار را راال می ررد
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Monetary Freedom. پولیآزادی 
• There is no single accepted theory of the right 

monetary policy for a free society. At one time, 
the gold standard enjoyed widespread support.

• What characterizes almost all monetary 
theories today, however, is support for low 
inflation and an independent central bank. 
There is also widespread recognition that price 
controls corrupt market efficiency and lead to 
shortages or surpluses. 

13The Heritage Foundation | heritage.org/Index



49

Monetary Freedom.آزادی پولی
ک جامعه نظریه پذیرفته شده ای از سیاست پولی درست برای یهیچ •

ترده در یک زمان   استاندارد طال از پشتیبانی گسا. آزاد وجود ندارد
. برخوردار بود

یف ایع وجود   آنچه امروز تقریباً همه تئوری های پاولی را توصابا •
. تقل اساتمی کند   پشتیبانی از تورم پاییع و یک بانک مرکزی مس

ازده همچنیع به طور گسترده ای شناخته شده است که قیمات هاا با
.دفاسد بازار را کنترل می کند و منجر به کمبود یا مازاد می شو




