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چكیده
فرايند تحصيل عضويت در سازمان جهاني  از آن است که  انجام شده حاکي  مطالعات 
تجارت )طي کردن فرايند مذاکرات الحاق(، تحت شرايط مشخص، مي تواند به اثرات مثبت 
عضويت  متقاضي  کشورهاي  نهادي  کيفيت  و  ساختار  و  داخلي  اقتصادي  سياست هاي  در 

بينجامد.
در اين مقاله با استفاده از تحليل هاي مقايسه تطبيقي به بررسي اثرات الحاق به WTO بر 
سياست هاي اقتصادي داخلي و شاخص هاي نهادي کشورهاي تازه ملحق شده به آن سازمان، 
در مقايسه با اعضاي مؤسس WTO و کشورهاي غيرعضو، پرداخته شده است. همچنين، ضمن 
مقايسه مقدار و روند تغييرات شاخص هاي مورد نظر براي اقتصاد ايران و تحليل ميزان و علل 
بروز شکاف بين شاخص هاي مربوط به ايران در مقايسه با متوسط کشورهاي تازه ملحق شده، 
راهکارهاي اصالح و بهبود شاخص هاي مورد نظر و رهکردهايي براي فرايند الحاق ايران به 

سازمان جهاني تجارت ارائه شده  است.
در خاتمه نيز ضمن جمع بندي و نتيجه گيري، توصيه هاي سياستي الزم براي اصالحات و 

1. اين مقاله حاصل طرح پژوهشي »بررسي و تدوين تحوالت مورد نياز در سياست ها و نهادهاي اقتصادي ايران در راستاي 
پژوهش هاي  و  مطالعات  مؤسسه  در  مولف،  در سال 1388توسط  است که   »)WTO( تجارت  به سازمان جهاني  الحاق 

بازرگاني، اجرا شده است.
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تغييرات ضروري در سياست ها و نهادهاي اقتصادي ايران در جهت آمادگي براي طي کردن 
موفق فرايند الحاق با هدف انتفاع هرچه بيشتر کشور از حضور آتي در سازمان جهاني تجارت 

ارائه شده است.

E61, F13, F14, F15, F43, F53, F55 : JEL طبقه بندی
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مقدمه

تعهدات  برخي  به  الحاق  متقاضي  کشورهاي  تجارت  جهاني  سازمان  به  الحاق  فرايند  طي 
ماهوي تن مي دهند که در عمل به طراحي مجدد چارچوب نهادي و ساختار اقتصاد داخلي 
آن ها منجر مي شود. اين ساختار جديد در عمل متضمن شرايط اقتصادي به مراتب باثبات تر 
و با قابليت پيش بيني پذيري بيشتر است1. از اين رو، فرايند الحاق اغلب به مثابه يک تمرين 
تازه و بي سابقه برحسب تعهداتي است که جوانب مختلف سياست هاي اقتصادي داخلي و 
مجبورند  الحاق  اينکه، کشورهاي درحال  به ويژه  مي زند.  پيوند  به هم  را  نهادي  موضوعات 
نتايج ملموسي را از طريق تغييرات در قوانين و مقررات، تمهيد دسترسي بيشتر و سهل تر به 
بازار کاالها و خدمات از طريق کاهش تعرفه ها و عوارض وارداتي، آزادسازي بخش هاي 
خدمات، و ايجاد شفافيت در رژيم تجاري خود براي جامعه جهاني مورد هدف قرار بدهند2. 
انتظار مي رود اين تغييرات اساسي و قابل توجه در سياست هاي اقتصادي داخلي عالئم موثقي 
را به سرمايه گذاران خارجي مخابره کرده و اعتماد آن ها را براي سرمايه گذاري در کشور 

متقاضي عضويت در WTO بيش از پيش جلب کند.
ضمن اين که، به دليل سطوح متفاوت توسعه اقتصادي، و ظرفيت جذب داخلي متفاوت 
بيشتر کشورهاي عضو يا متقاضي عضويت، سياست هاي تعديل بايد خاص هر کشور طراحي 
شود تا هزينه هاي ناخواسته در جريان الحاق و تبعات منفي بعد از عضويت بر روي بخش هاي 

مختلف اقتصاد داخلي را به حداقل برساند.
در اين مقاله با استفاده از تحليل هاي مقايسه تطبيقي به بررسي اثرات الحاق به WTO بر 
سياست هاي اقتصادي داخلي و شاخص هاي نهادي کشورهاي تازه ملحق شده به آن سازمان، 
است. همچنين،  پرداخته شده  WTO و کشورهاي غيرعضو،  اعضاي مؤسس  با  مقايسه  در 
تحليل  و  ايران  اقتصاد  براي  نظر  مورد  شاخص هاي  تغييرات  روند  و  مقدار  مقايسه  ضمن 
ميزان و علل بروز شکاف بين شاخص هاي مربوط به ايران در مقايسه با متوسط کشورهاي 
تازه ملحق شده، راهکارهاي اصالح و بهبود شاخص هاي مورد نظر جهت کسب آمادگي هاي 

الزم براي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت ارائه شده است.

1. North, (1990).
2. يحيي فتحي، )1388 الف(.
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1. بررسي ادبيات موضوع و مباني نظري تحقيق

طي دهه هاي گذشته در بسياري از مطالعات در زمينه ادبيات رشد اقتصادي با ظهور ادبيات 
اين  که  شده  رنگ تر  کم  متغيرها  ساير  توضيح دهي  قدرت   )NIE(1جديد نهادي  اقتصاد 
مي کند.  بيان  مختلف  کشورهاي  رشد  نرخ  در  تفاوت  علل  تبيين  در  را  نهادها  اهميت  امر 
سرانه  درآمد  با  که  را  کشورها  متفاوت  اقتصادي  عملکرد  علل  مي توان   NIE نظريه  طبق 
اندازه گيري مي شود، باتوانمندي هاي نسبي نهادهاي آن ها توضيح داد. بر اين اساس، با ارائه 
يک تعريف دقيق از توسعه مي توان در يک چارچوب معين به بررسي و ارزيابي نهادها و 
سياست هاي اقتصادي پرداخت2. براي اين منظور، در اين قسمت به طور خالصه ديدگاه هاي 
موجود در خصوص علل تفاوت در عملکرد اقتصادي بين کشورها از جنبه نقش نهادها و 

سياست هاي اقتصادي در چارچوب فرايند توسعه اقتصادي را مورد بررسي قرار مي دهيم.

1ـ1. اقتصاد نهادي جديد و توسعه
مکتب اقتصاد نهادي جديد )NIE( از فرضيه نورث )1992( حمايت مي کند. طبق اين فرضيه 
عملکرد  ارتقای  جهت  مناسب  راهکارهاي  ارائه  و  اقتصادي  تحول  خصوصيات  »توصيف 
اقتصادي دو مقوله کاماًل مجزا از هم هستند. ما نمي دانيم چگونه مي توان يک اقتصاد بيمار 
را به يک اقتصاد سالم تبديل کرد، اما نهادها سرنخ هاي مهمي را در اختيار ما قرار مي دهند«. 
بين کشورهاي مختلف جهان  اقتصادي  تفاوت عملکرد  تبيين  را در  نهادها  اهميت  امر  اين 

نشان مي دهد3.
عجم اوقلو، جانسون و رابينسون )2001(4 پاره اي شواهد تجربي را در ارتباط با اهميت 
نهادها ارائه کرده اند. اين سه تن در مقاله بعدي خود در سال 2005 بر نقش محوري نهادها 
تأييد  با  تربي )2004(  و  بلندمدت صحه گذاردند. رودريک، سوبرامانيان  در تضمين رشد 
يافته هاي اين سه، بر نقش کليدي نهادها اشاره کرده و در ضمن کيفيت نهادي5 را بر ساير 

1. New Institutional Economics.
2. Basu, (2008b).
3. North, (1994).
4. Acemoglu, Johnson and Robinson, (2001).
5. Institutional Quality.
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عوامل مقدم يافتند1.
GDP سرانه  در  اختالف  تنها  نهادها مي توانند  دادند که  نشان  لوين )2003(  و  ايسترلي 
بين کشورهاي مختلف را توضيح دهند و نتيجه گرفتند که »به نظر مي رسد در تحليل توسعه 
اقتصادي کيفيت نهادي معيار و سنجه مناسب تري است«2. هال و جونز )1999( نيز در مطالعه 
خود دريافتند که، بهره وري نيز از تفاوت در نهادها و سياست هاي دولت نشأت مي گيرد3. 
باردهان )2005( نيز معتقد است »با وجود اين که ممکن است نهادها نقش مهمي در عملکرد 
اقتصادي داشته باشند، ولي الزم است تا نهادها را از نظر اهميت نقش و تأثيرگذاري آن ها 

در عملکرد اقتصادي اولويت  بندي کرد«4. 
از  بخش خاصي  بر  بررسي  مورد  تحقيقات  از  هر کدام  مي شود،  مشاهده  همان طورکه 
اهميت و نقش متغيرهاي نهادي در توسعه اشاره دارند. اما نتيجه کلي که مي توان از مجموع 
اين تحقيقات به دست آورد، اين است که نمي توان اهميت انکار ناپذير نهادها را در تبيين 

علل تفاوت در ساختار الگوي توسعه اقتصادي کشورهاي مختلف ناديده گرفت.

2ـ1. سياست هاي اقتصادي و توسعه 
از  بازار  نظام  تعادل در  براي رفع عدم  ابزاري  را  اقتصادي  اقتصاددانان همواره سياست هاي 
تعادل  عدم  هرگونه  با  مواجهه  در  بايد  دولت ها  مي پندارند.  دولت  صحيح  مداخله  طريق 
اقتصادي صحيح  فعاليت هاي  و تضمين  ارتقای سطح درآمد  را جهت  مناسب  سياست هاي 
نظام هاي  عملکرد  و  اقتصادي  عوامل  رفتار  تحليل  اقتصادي،  سياست هاي  کنند.  اتخاذ 

اقتصادي را تکميل مي کند.
که  داشته  است  اعتقاد وجود  اين  دهه گذشته،  سياسي چند  و  اقتصادي  مباحثه هاي  در 
دولت بايد در امور اقتصادي مداخله کند، ولي در سال هاي اخير اعتقاد راسخ به اين نظريه ها 
باشد،  از آن که سودمند  بيش  اين فکر مطرح گشته است که مداخله دولت  و  سست شده 
زيانبار است و بسياري از احزاب شعار کوچک شدن دولت را مطرح کردند. تمام تالش اي. 

1. Rodrik, Subramainan and Trebbi, (2004).
2. Easterly and Levine, (2003).
3. Hall and Jones, (1999).
4. Bardhan, (2005).
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اف. شوماخر در کتاب پرفروش کوچک زيباست1 برای اثبات اين نکته است که واحدها، 
سازمان ها، دستگاه ها و مزارع کوچک تر به دور از دخالت دولت موفق تر بوده اند و اين که 
چگونه نظارت بيش ازحد دولت و مداخالت مداوم آن، موجب نارضايتي و ناخشنودي شده 
اقتصاددانان  است؟  انکارناپذير  اقتصاد  در  تفاسير دخالت دولت  اين  همه  با  اما چرا  است.2 
مختلف علل و چرايي مداخله دولت در اقتصاد را شامل علل اقتصادي ـ عدم کفايت مکانيسم 
بازار، در تأمين نيازهاي جامعه بر پايه کارآيي)شکست بازار(3، قدرت تحمل زيان احتمالي4، 
امکان استفاده از ابداعات و اختراعات5، و علل تاريخي ــ مقابله با نابرابري شديد و توزيع 
)سيکل هاي  دوره اي  نوسانات  مديريت  آزادي7،  در  افراط  از  جلوگيري  درآمد6،  ناعادالنه 

تجاري(8، مديريت تمرکز و ادغام در فعاليت هاي اقتصادي9 ــ ذکر کرده اند.

2. مروري بر مطالعات انجام شده

بررسي مطالعات انجام شده حاکي از اين واقعيت است که ادبيات الحاق به WTO در ابتداي 
اين  به  ملحق شده  بر روي کشورهاي   WTO تجاري خاص  آثار  ارزيابي  به دنبال  فقط  امر 
سازمان است. به عبارت ديگر، پژوهش هاي موجود هنوز توجه الزم را به تحليل آثار الحاق به 
WTO بر سياست هاي اقتصادي داخلي اين کشورها و نيز نهادسازي برخاسته از آن مصروف 

نکرده اند. در اين قسمت از مطالعه به طور خالصه به معرفي برخي از پژوهش هايي پرداخته 
به  الحاق  WTO بوده و نقش  به  الحاق  با بحث بررسي آثار  ارتباط مستقيم  مي شود که در 
WTO در گسترش سريع تجارت خارجي و شاخص هاي نهادي کشورهاي تازه ملحق شده 

در سطح ملي را بررسي کرده اند.
کشورهاي  در   WTO در  عضويت  آثار  درخصوص  ابتدايی  مطالعات  اين  از  يکي  در 

1. Small is Beautiful.
2. شوماخر، )1365(.

3. جمشيد پژويان، )1369(؛ ص124.
4. کيندل برگر، )1351(؛ ص 229.

5. همان، ص 230.
6. غفاري، )1383(؛ صص 90-92.

7. تمدن و درخشان، )1366(؛ ص20.
8. همان، ص21.

9. همان.
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درحال گذار، درابک و باچتا )2004(1 آثار الحاق به WTO را به سياست گذاري و اصالحات 
نهادي ربط داده اند. آن ها دريافتند که درمورد کشورهاي تازه ملحق شده به WTO، عضويت 
است.   انجاميده  اقتصادي  سياست هاي  و  در حکمراني  معني دار  پيشرفت  به  سازمان  اين  در 
بايد  چرا کشورها  اين که  توجيه  و  چرايي  عمده  داليل  در خصوص  را  مستنداتي  همچنين 
به عضويت WTO درآيند ارائه داده اند. عمده ترين اين داليل و توجيهات به آثار سودمند 
آن ها  کارآمد  نهادي  نظام  و  عضو  کشورهاي  داخلي  سياست گذاري  بر   WTO به  الحاق 

برمی گردد.
درمورد  را  تحليلي  بحث هاي  )2005(2 يک سري  ديگران  و  ديگري، کنت  مطالعه  در 
الزامات  ارائه داده و همچنين  به سازمان جهاني تجارت  اردن  بلغارستان، اکوادور و  الحاق 

قانوني، تحوالت و روندهاي توام با الحاق را مورد تاکيد قرارداده اند.
فرانتينو )2006(3 آثار الحاق به WTO بر حکمراني را مورد تجزيه و تحليل قرارداده است. 
وي آثار عضويت در موافقتنامه هاي تجارت آزاد آمريکاي شمالي4 بر حکمراني کشورهاي 
عضو را مقايسه کرده و به اين نتيجه رسيده است که تحليل شاخص هاي حکمراني جهاني 
پيشرفت  و  عضو  کشورهاي  حضور  يا  مذاکرات  دوره  بين  را  معني داري  رابطه  هيچ گونه 

حکمراني آن ها نشان نمي دهد.
تانگ و وي )2006(5 پيامدهاي الحاق به سازمان جهاني تجارت بر درآمد و سرمايه گذاري 
به شواهدي دست يافتند  مطالعات خود  اين دو در  مطالعه کرده اند.  را در کشورهاي عضو 
سرمايه گذاري  جلب  و  تحريک  به  صورتي  در  تنها   WTO به  الحاق  مي دهد  نشان  که 
با درايت و  WTO را  به  الحاق  افزايش درآمد مي انجامد که کشورها رويه هاي  خارجي و 
همه جانبه نگري اتخاذ کرده باشند. همچنين نشان دادند که الزام کشورهاي متقاضي عضويت 
به انجام اصالحات گسترده در سياست هاي اقتصادي، به ويژه براي کشورهايي که از ضعف 

در حکمراني برخوردار هستند، بسيار مفيد و مؤثر بوده است.
با وجود اين که مطالعات فوق تالش داشته اند تا عناصر و اجزای سياست هاي اقتصادي و 

1. Drabek and Bacchetta, (2004).
2. Kennett et al., (2005).
3. Ferrantino, (2006).
4. North American FTAs.
5. Tang and Wei, (2006).
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ساختار نهادي کشورهاي عضو را نيز در تحليل اثرات الحاق وارد نمايند ولي هنوز نمي توان 
با اتکا به اين مطالعات با قطعيت درمورد ارتباط بين سياست هاي اقتصادي داخلي و نهادسازي 

کشورهاي عضو نتيجه گيري کرد.
و  نهادها  با  مشخص  به طور  که   ،ICRG شاخص  اصلي  جزء  سه   )2007( آنکتاد  اما 
سياست هاي اقتصادي کشورها در ارتباط هستند، شامل وضعيت سرمايه گذاري، نظم و قانون 
و کيفيت ديوان ساالري را مدنظر قرار داده و با استفاده از داده هاي مربوط به سال های 1995 
سياست هاي  بر   WTO به  الحاق  اثرات  ارزيابي  به  درحال توسعه،  81 کشور  براي   2004 تا 
تحليل  از  تحقيق  فرضيه  آزمون  براي  آنکتاد  مطالعه  در  پرداخت هاست.  نهادها  و  اقتصادي 
DD1 به شکل مدل زير استفاده شده است. تحليل DD از متغيرهاي مجازي براي بخش بندی 

 WTO به  الحاق  اثرات  تا  به کشورها در سال هاي مختلف استفاده کرده  مشاهدات مربوط 
کشور   21 به  نظر  مورد  مطالعه  در  کند.  برآورد   )DEI(اقتصادي آزادي  شاخص  بر  را 
تازه ملحق شده2 عنوان »گروه عمل3« و به ساير کشورهاي عضو GATT/WTO عنوان »گروه 

کنترل4« اطالق شده است.
 = αi+β0WTOdit+β1WTOdit+t*+δ0WTOd  

+ δ1WTOd +fxit-1+λ1+ε

که در آن؛ DEI شاخص آزادي اقتصادي براي کشور iام از بين 21 کشور تازه ملحق شده 
به WTO »گروه عمل«، αi اثرات ثابت کشور iام، WTOdit متغير مجازي کشور iام )که در 
صورت عضويت و يا عدم عضويت آن در WTO در زمان t به ترتيب عدد 1 و صفر به آن 
 WTO اثرات الحاق به β1 ،يک سال پس از الحاق WTO اثرات الحاق به β0 ،)تعلق مي گيرد
WTOd متغير مجازي اول براي کشور iام در گروه عمل )کشورهاي  در سال هاي بعد، 
تازه ملحق شده، که در سال الحاق عدد 1 و در باقي سال ها عدد صفر به آن تعلق مي گيرد(، 
WTOd متغير مجازي دوم براي کشور iام در گروه عمل )که در سال هاي قبل از الحاق 

 δ0 ،)عدد صفر و در سال الحاق و سال هاي بعد از آن عدد 1 به آن منسوب مي شود WTO به

1. Difference in Difference Analysis.
2. در حال حاضر)دسامبر2009( تعداد کشورهاي تازه ملحق شده به WTO به 25 کشور بالغ شده است.

3. Treatment Group.
4. Control Group.
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پيامدهاي الحاق به WTO در سال الحاق، δ1 ساير پيامدهاي الحاق به سازمان در سال هاي 
بعد براي گروه عمل )در مقايسه با گروه کنترل(، Xit-1 توليد ناخالص داخلي)GDP( سرانه 
وقفه اي به صورت لگاريتم، که در نقش متغير مجازي عمل کرده و تمامي تغييرات مختص 
به اقتصاد يک کشور را در مدل لحاظ مي کند، λt اثرات خاص زماني)Time-Specific( در 

تصريح مدل، و ε جزء اخالل با ميانگين صفر و واريانس ثابت است.
کشورهاي  که  است  آن  از  حاکي  بررسي  مورد  کشور   89 براي  بررسي  اين  نتايج 
 WTO WTO و اعضاي مؤسس  به  تازه ملحق شده  GATT، کشورهاي  درحال توسعه عضو 
به ترتيب امتياز 1/73، 1/85 و 1/71 را براي خود ثبت کرده اند. اين ارقام نشان مي دهد که 
کشورهاي تازه ملحق شده به WTO باالترين رقم را ثبت کرده اند1. يافته هاي اين بررسي نشان 
کشورهاي  نهادي  کيفيت  کشورها،  نهادي  ساختار  اصالح  و  نهادسازي  بر  عالوه  مي دهد، 
تازه ملحق شده نيز در نتيجه سپري کردن فرايند الحاق به WTO در مقايسه با ساير کشورهاي 

مورد بررسي بهبودي قابل مالحظه اي داشته است.
در تحليل هاي باال مي توان به اثرات مثبت فرايند الحاق بر سياست هاي اقتصادي داخلي 
و نهادسازي کشورهاي تازه ملحق شده پي برد. کشورهاي عضو در عمل با اصالحات داخلي 
بتوانند بر محدوديت هاي طرف عرضه و  در عرصه سياست هاي اقتصادي مواجه بوده اند تا 
تنگناهاي نهادي موجود در سطح تجارت جهاني غلبه کنند. نمي توان کتمان کرد که نهادها 

نقش کليدي در دستيابي کشورها به توسعه اقتصادي ايفا مي کنند.

3. ارتباط سازمان جهاني تجارت با نهادها و سياست هاي اقتصادي

بررسي هاي موجود نشان مي دهد که، اعضاي WTO تغييرات سياستي و نهادي زيادي را، به 
لحاظ ساختار و کيفيت، طي فرايند الحاق خود به اين سازمان به عمل آورده اند تا بتوانند از 
منافع نظام چندجانبه تجاري بهره مند شوند و تحت شمول اصول و مقررات سازمان جهاني 
تجارت، از جمله اصل دولت کامله الوداد)MFN(، از رفتار تبعيض آميز ساير اعضا در جريان 
مبادالت اقتصادي بين المللي مصون بمانند. در اين قسمت از مطالعه، مکانيزم هاي ممکن را 
را تحت تأثير  اقتصادي يک کشور  نهادهاي  و  از آن طريق سياست ها   WTO به  الحاق  که 

1. Basu, (2008b).
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قرار مي دهد بررسي مي کنيم. 

WTO 1ـ3. مجاري تأثيرگذاري الحاق به
الحاق به سازمان جهاني تجارت سياست هاي داخلي و نهادهاي اقتصادي کشورها را از 
طريق قواعد و الزامات متنوع WTO تحت تأثير قرار مي دهد. براي ارائه تصويري ساده تر و 

قابل فهم تر از اين موضوع مي توان اين عوامل را به شرح زير طبقه بندي کرد:

1ـ1ـ3. سياست هايي که تجارت کاالها را تحت تأثير قرار مي دهند

گمرکي  عوارض  گمرکي،  دستورالعمل هاي  وارداتي،  رژيم هاي  واردات؛  مقررات

معافيت هاي   ،)TRQ( تعرفه اي  سهميه هاي  گمرکي،  هزينه هاي  و  عوارض  ساير  معمول، 
وارداتي،  سهميه هاي  وارداتي،  ممنوعيت هاي  واردات،  بر  داخلي  ماليات هاي  تعرفه اي، 
گمرکي،  ارزش گذاري  واردات،  مجوزهاي  صدور  رويه هاي  محدودکننده،  مجوزهاي 
قواعد مبدأ، ساير تشريفات گمرکي، بازرسي پيش از حمل، اقدامات اقتضايي )نظير اقدامات 

ضدقيمت شکني، اقدامات جبراني و اقدامات حفاظتي(.
صادراتي،  محدوديت هاي  صادرات،  بر  ماليات  يا  تعرفه  صادرات؛  با مرتبط اقدامات

يارانه هاي صادراتي، مناطق پردازش صادرات.
سياستهايداخليمؤثربرتجارتكاالها؛ ماليات ها و هزينه هايي که بر واردات وضع 

اقدامات  و   )TBT( تجارت  فراراه  فني  موانع  يارانه ها،  مي شوند، سياست هاي صنعتي شامل 
 ،)TRIMS( تجارت  با  مرتبط  سرمايه گذاري  اقدامات   ،)SPS( نباتي  بهداشت  و  بهداشتي 
ترانزيت،  دولتي،  خريدهاي  اقتصادي،  ويژه  مناطق  و  آزاد  مناطق  دولتي،  تجاري  نهادهاي 
)نظير  تجاري  حقوق  منسوجات،  غيرنظامي،  هواپيماهاي  تجارت  کشاورزي،  سياست هاي 

تبليغات و تجارت مشروبات الکلي و تنباکو(.

2ـ1ـ3. سياست هايي که تجارت خدمات را تحت تأثير قرار مي دهند

تعهدات افقي )در مدهاي1، 2، 3 و 4(، معافيت از MFN، تعهدات کلي يا جزئي در تجارت 
خدمات کسب و کار، ارتباطات، ساخت وساز، توزيع، آموزش، محيط زيست، مالي، سالمت، 

گردشگري و حمل ونقل.
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3ـ1ـ3. سياست هايي که حقوق مالكيت فكري را تحت تأثير قرار مي دهند

کليه الزاماتي که در موافقت نامه TRIPs تصريح شده اند.

WTO 4ـ1ـ3. ساير سياست هاي مرتبط با تجارت در مقررات و الزامات

و  دولتي  مالکيت  سرمايه گذاري،  رژيم  ترازپرداخت ها،  خارجي،  پرداخت هاي  و  ارز 
خصوصي سازي، سياست هاي قيمت گذاري.

5ـ1ـ3. سياست هاي تأثيرگذار بر نهادها

که  قضايي  و  قانون گذاري  ادارات  اجرايي،  ارکان  و  قوا  سياسي،  قواي  و  دولت  ساختار 
WTO دخالت دارند، اختيارات دولت هاي  با  به موضوعات مرتبط  در سياست هاي مربوط 
غيرمرکزي1، مديريت يکپارچه رژيم تجاري، رويه هاي بررسي قضايي )شامل حق استيناف 

و حل اختالفات(. 
متقاضي  اقتصادي کشور  اقدامات و سياست  از  WTO دريابند که هر کدام  اعضاي  اگر 
کشور  دارد،  مغايرت   WTO به  الحاق  فني  يادداشت  در  مصّرح  قواعد  و  الزامات  با  الحاق 
متقاضي ملزم است تا شواهد الزم را، که اين کشور چه زمان و با چه روشي مبادرت به اصالح 
بنابراين،  کند.  ارائه  الحاق  کاري  گروه  اعضاي  به  کرد،  نظر خواهد  مورد  اقتصادي  سياست 
اصالحات سياست هاي اقتصادي و تغييرات نهادي که بدين صورت از طرف کشور متقاضي 
به   WTO الزامات  قبال قواعد و  نظر در  تعهدات کشور مورد  اظهار مي شوند در واقع  الحاق 
مشخصي  اصالحات  و  تغيير   WTO موافقت نامه هاي  از  يک  هيچ  هرچند  مي آيند.  حساب 
تعهدات  از  وسيعي  مجموعه  اما  است،  نکرده  الزام  مستقيم  به طور  نهادي  شاخص هاي  در  را 
مختلف در موافقت نامه هاي WTO وجود دارد که در عمل مي تواند به تغييرات واقعي نه تنها در 
سياست هاي اقتصادي بلکه حتي در ساختار و عملکرد نهادهاي کشور متقاضي الحاق بينجامد. 
سياست هاي  اجراي  با  تا  مي سازد  وادار  را  الحاق  متقاضي  تعهدات چندجانبه کشورهاي  اين 
اقتصادي مناسب در يک دوره زماني مشخص بر اعتبار خود بيفزايند. همچنين، اين تعهدات 
زمان بندي شده با ايجاد فشارهاي داخلي و نظم و انسجام خاص در سياست گذاري ها، موجبات 

اصالح سياست هاي اقتصادي داخلي را فراهم مي آورند.

1. Sub-Central Governments.
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4. مقايسه تطبيقي براساس آناليز شاخص ها براي ايران و کشورهاي تازه 
ملحق شده1

در اين بخش از مقاله، با استفاده از شاخص ها و متدولوژي جديد محاسبه آزادي اقتصادي 
کشورها، سعي داريم اثرات الحاق به WTO بر سياست هاي اقتصادي و شاخص هاي نهادي 
کشورهاي  ساير  و   GATT/WTO قبلي  اعضاي  با  مقايسه  در  را  تازه ملحق شده  کشورهاي 
درحال توسعه غيرعضو در اين سازمان بررسي کرده و سپس با آناليز شاخص هاي مورد نظر 
و  ساختار  و  اقتصادي  )سياست هاي  دو حوزه  اين  در  ايران  تطبيقي وضعيت  بررسي  ضمن 

کيفيت نهادي( شکاف هاي موجود در مقايسه با اعضاي تازه ملحق شده را تعيين کنيم.

1ـ4. شاخص هاي مورد استفاده در مقايسه تطبيقي
آزاديتجارت2)معيارارزيابيسياستهايتجاري(:آزادي تجارت يک شاخص ترکيبي 

است از عدم وجود  موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي که بر صادرات و واردات کاالها و خدمات 
تعرفه  نرخ هاي  وزني  ميانگين  داده؛  دو  براساس  عامل  اين  امتياز  محاسبه  است.  تأثيرگذار 
آزادي  امتياز  زير  معادله  از  استفاده  با  شده  است.  پي ريزي   )NTBs( غيرتعرفه اي  موانع  و 

تجارت براي کشورهاي مختلف محاسبه مي شود:
TFi = (((Tmax – Ti)/(Tmax – Tmin))*100) - NTBi  

دو  هر  از  کشور  يک  تجاري  رژيم  در  غيرتعرفه اي  موانع  گستره  و  سطح  تعيين  برای 
اطالعات کمي و کيفي استفاده مي شود. اين اطالحات شامل قوانين دست و پاگيري است 
قوانين،  اين  انتقالي  و  تداخلي  طبيعت  و  شده  تجارت  تحقق  از  مانع  گسترده اي  به طور  که 
محاسبات  در  که  غيرتعرفه اي  موانع  مي سازد.  دشوار  را  آن ها  پيچيدگي  سنجش  و  درك 

شاخص مورد نظر در نظر گرفته شده اند عبارت اند از:
محدوديتهايمقداري: سهميه واردات، محدوديت هاي صادراتي، محدوديت هاي  ـ 1

داوطلبانه صادرات، تحريم و منع صادرات و واردات، تجارت متقابل و غيره؛
محدوديتهايقيمتي: عوارض ضددامپينگ، عوارض جبراني، تعديل هاي ماليات  ـ 2

1. براي مطالعه کامل با تفاصيل بيشتر مراجه شود به: يحيي فتحي، )1388ب(.
2. Trade Freedom.
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مرزي، وضع ماليات متغير، سهميه هاي تعرفه اي؛
محدوديتهايتنظيمي: صدور پروانه، الزامات مربوط به ترکيب و وجود محتواي  ـ 3

داخلي، قوانين مربوط به استانداردهاي صنعتي و ايمني، قوانين مربوط به بسته بندي، 
برچسب  کاال و نام تجاري، قوانين تبليغاتي و رسانه اي؛

محدوديتهايسرمايهگذاري: کنترل ارزي و ساير نظارت هاي مالي؛ ـ 4

محدوديتهايگمركي: الزامات مربوط به پيش پرداخت، رويه هاي ارزش گذاري  ـ 5

گمرکي، رويه هاي طبقه بندي گمرکي، رويه هاي تسويه حساب گمرکي؛
توسعه  و  صنعتي  سياست هاي  حمايت ها،  ساير  و  يارانه  دولت: مستقيم مداخله ـ 6

و  ملي  ماليات هاي  مي شوند،  مالي  تأمين  دولت  سوي  از  که  تحقيقاتي  منطقه اي، 
بيمه هاي اجتماعي، سياست هاي رقابتي، سياست هاي مهاجرتي، سياست هاي مربوط 
به خريدهاي دولتي، تجارت درون مرزي، انحصارات دولتي، امتيازات انحصاري و 

مهاجرت.
آزاديماليه1)معيارارزيابيسياستهايمالياتي(:آزادي ماليه سنجه اي است براي  بار 

بردرآمد  ماليات  نرخ  بيشينه  از سه عامل کّمي؛  اين شاخص  مالي دولت در سمت درآمد. 
از  به عنوان درصدي  مالياتي  بردرآمد شرکت ها و کل درآمد  ماليات  نرخ  بيشينه  اشخاص، 
GDP تشکيل شده است. در محاسبه امتياز جزء آزادي ماليه، به هريک از متغيرهاي عددي 

وزني معادل يک سوم نسبت داده مي شود. لذا محاسبه امتياز آزادي ماليه با يک تابع هزينه 
درجه دو صورت مي گيرد. داده هاي هر عامل را مي توان با استفاده از معادله درجه دو زير 

به مقياس صفر تا 100 تبديل کرد:
FFij=100-αFij

2  

 در اين معادله FFij  بيانگر آزادي مالي کشور iام براي عامل jام بوده و Fij مقدار عامل 
jام را در کشور iام نشان مي دهد، α نيز ضريبي است که معادل 0/03 در نظر گرفته مي شود. 
اندازهدولت2)معيارارزيابيكيفيتحكمرانييانظامتدبير(: اين جزء، سطح مخارج 

دولت را به عنوان درصدي از GDP مدنظر قرار مي دهد. مخارج دولت از جمله مصرف و 

1. Fiscal Freedom.
2. Goverment Size.
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اندازه  امتياز  نحوة محاسبه  به شمار مي رود.  امتياز  مبناي محاسبه کل  انتقالي،  پرداخت هاي 
دولت غيرخطي است بدين صورت که هرچه سطح مخارج دولت به صفر نزديک تر باشد 
جريمه کمتري نيز به آن تعلق مي گيرد، اما چنانچه سطح آن از 30 درصد GDP تجاوز کند 
امتيازهاي به مراتب بدتري به آن تعلق مي گيرد )مثاًل با دو برابر شدن مخارج، آزادي مربوطه 
چهار برابر کاهش مي يابد(. بنابراين، دولت هاي بزرگ امتيازهاي به مراتب کمتري دريافت 

مي کنند. معادله مورد نظر به اين شکل است: 
GEi=100-α(Ei)

2  

ميزان  بيانگر سهم کل   Ei و  iام  در کشور  امتياز مخارج دولت  معرف   GEi آن  در  که 
مخارج دولت از GDP است )بين صفر تا α .)100 ضريبي است که تغييرات ميان امتيازها را 

کنترل مي کند و همواره معادل 0/03 است. حداقل امتياز جزء مربوطه صفر است.
با  را  پولي  ثبات  معيار  پولي  آزادي  پولي(:  سياستهاي ارزيابي )معيار پولي1 آزادي

ارزيابي کنترل قيمت ترکيب مي کند. تورم و کنترل قيمت فعاليت بازار را مختل مي کنند. 
امتياز  است.  آزاد  بازار  براي  حالت  ايده آل ترين  اقتصادي  مداخالت  بدون  قيمت ها  ثبات 
عامل آزادي پولي براساس دو عامل؛ ميانگين وزني نرخ تورم براي سه سال اخير و ميزان 
کنترل هاي قيمتي تعيين مي شود. ميانگين وزني نرخ تورم براي سه سال متوالي اخير به عنوان 
داده اوليه وارد معادله شده تا امتياز پايه را براي ثبات پولي محاسبه کند. بعد از ارزيابي سطح 
براي  مي شود.  پايه کسر  امتياز  از  امتياز   20 تا سقف  قيمتي جريمه اي  کنترل هاي  گستره  و 

تبديل نرخ هاي تورم به امتياز آزادي پولي از دو معادله زير استفاده مي شود:
WAInƒi=θ1Inƒ+θ2Inƒit-1+θ3Inƒit-2  

MFi=700-α√WAinƒi-PCPi  

اين  است.  يک  با  برابر  آن ها  جمع  که  هستند  عددي  سه   θ3 تا   θ1 معادله  دو  اين  در 
 اعداد به طور نمايي به ترتيب کوچک تر از يکديگر هستند )θ3< θ2< θ1( که در اين حالت

θ2=0/245 ،θ1=0/665 و θ3=0/090 است. Inƒit مقدار مطلق تورم ساالنه را در کشور iام در 
 α ،نشان مي دهد. اين مقدار براساس شاخص قيمت مصرف کننده محاسبه مي شود t طي سال
ضريبي است که واريانس امتيازها را تثبيت مي کند. PCPi عددي است بين صفر تا 20 که 

1. Monetary Freedom.
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متناسب با ميزان کنترل قيمت ها به عنوان جريمه از امتياز پايه کسر مي شود. 
آزاديسرمايهگذاري1)معيارارزيابيكاراييسياستها،وقوانينسرمايهگذاري(: اين 

جزء به بررسي سياست هاي يک کشور در زمينه جريان آزاد سرمايه گذاري )سرمايه گذاري 
اين ترتيب شناخت جامعي نسبت  به   تا  خارجي و همچنين جريان داخلي سرمايه( پرداخته 
با  کشورها  تمامي  مقاله  اين  در  آيد.  به دست  مربوطه  کشور  در  سرمايه گذاري  فضاي  به 
قانون سرمايه گذاري خارجي  يا عدم وجود  و  مي شوند. وجود  ارزيابي  مشابه  دستورالعمل 
سرمايه  گذاري  ترغيب  است،  کشور  سرمايه  گذاري  قوانين  و  رويه ها  مشخص کننده  که 
خارجي از سوي دولت از طريق رفتار عادالنه و برابر با سرمايه گذاران، وجود محدوديت در 
دسترسي به ارز خارجي، رفتار با بنگاه هاي داخلي و خارجي به طور يکسان مطابق با قانون، 
وضع محدوديت بر پرداخت ها، انتقال ها و معامالت سرمايه و تحريم سرمايه گذاري خارجي 
در يک سري صنايع خاص ازجمله مباحث و مسائلي است که در اين بخش لحاظ شده اند. 
امنيت   از  است  مالي شاخصي  آزادي  مالي(:  سياستهاي ارزيابي )معيار مالي2 آزادي

بانکداري و استقالل آن از دولت مرکزي. مالکيت حکومت بر بانک ها و ساير مؤسسه های 
است  ناکارامدي  وضعيت  يک  معموالًً  سرمايه  بازارهاي  و  بيمه  شرکت هاي  ازجمله  مالي 
که موجب کاهش رقابت شده و به طور کلي از سطح خدمات موجود مي کاهد. امتياز اين 
و  بانک ها  بر  قلمرو دخالت حکومت  مالي،  بر خدمات  دولت  نظارت  تعيين حوزه  با  جزء 
ساير مؤسسات مالي، مشکالت و موانع مربوط به تأسيس و اداره شرکت هاي خدمات مالي 
)براي افراد داخلي و خارجي( و نفوذ دولت بر تخصيص اعتبار، محاسبه مي شود. بر پاية اين 
نسبت  به آن  تا 100  بين صفر  مربوطه شناسايي شده و عددي  مالي کشور  تحليل وضعيت 

داده مي شو د. 
قوانين  حمايت  ميزان  شاخص  اين  سرمايه(:  امنيت ارزيابي )معيار مالكيت3 حقوق

را  دولت  از سوي  قوانين  اين  اجراي  کيفيت  و  ميزان  هم چنين  و  فردي  مالکيت  حقوق  از 
مي سنجد. اين شاخص همچنين احتمال مصادره اموال فردي، استقالل سيستم قضايي، وجود 
فساد در اين سيستم، و قابليت شخصيت هاي حقيقي و حقوقي در اجراي قراردادها را مورد 

1. Investment Freedom.
2. Finanical Freedom.
3. Property Rights.
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سنجش و تحليل قرار مي دهد. هرچه حمايت قانون از حقوق مالکيت فردي قاطعانه تر باشد 
امتياز  بيشتر باشد  اموال از سوي دولت  باالتر بوده و هرچه احتمال مصادره  امتياز اين جزء 
اين جزء پايين تر خواهد بود. کشورهايي نيز که درحد فاصل اين گروه قرار بگيرند، امتياز 

متوسطي کسب خواهند کرد.

2ـ4. مقايسه شاخص آزادي اقتصادي براي سه گروه کشورهاي عضو مؤسس، 
WTO تازه ملحق شده و غيرعضو

 WTO مقررات  و  قواعد  موافقتنامه ها،  الزمات،  واقعي  اثرات  تحليل  و  تجزيه   براي 
مختلف  گروه هاي  بين  اثرات  اين  است  الزم  کشورها  اقتصادي  نهادهاي  و  سياست ها   بر 
مجزا  گروه  سه  به  را  جهان  کشورهاي  منظور  اين  براي  شود.  داده  مطابقت  کشورها   از 
قلمرو  و  کشور   128 شامل  ــ   )G-T(مؤسس کشورهاي  از؛  عبارت اند  که  کرده ايم  تقسيم 
گمرکي ــ، کشورهاي تازه ملحق شده )W-na( ــ شامل 25 کشوري که بعد از سال 1995 با 
طي فرايند الحاق به عضويت سازمان درآمده اند ــ و کشورهاي غير عضو )no-W( ــ شامل 

29 کشوري که متقاضي عضويت در اين سازمان هستند، از جمله ايران ــ .

40

45

50

55

60

65

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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نمودار 1ـ مقايسه تطبيقي روند متوسط شاخص آزادي اقتصادي براي سه گروه 
كشورهاي عضو مؤسس )G-T(، تازه ملحق شده )W-na( و غيرعضو )no-W( بين 

سال هاي 1995 تا 2009
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همان طورکه در نمودار )1( نشان داده  شده  است، در دوره مورد بررسي متوسط شاخص 
آزادي اقتصادي کشورهايي که عضو GATT بوده اند و در سال 1995 بالفاصله به عضويت 
WTO درآمده اند )اعضاي مؤسس( در مقايسه با بقيه کشورها باالتر بوده  است. به عبارت 

و  سياست ها  قاعده مندشدن  باعث  تجاري  چندجانبه  نظام  در  کشورها  اين  ديگر، عضويت 
نهادهاي اقتصادي آن ها شده و در نتيجه ميزان آزادي اقتصادي در اين کشورها را به سطح 
فرايند مذاکرات  با طي  از سال 1995  بعد  ارتقا داده است. هم چنين، کشورهايي که  بااليي 
نتيجه پيوستن به نظام چندجانبه  WTO شده اند )کشورهاي تازه ملحق شده( در  الحاق عضو 
تجاري از طريق اعمال اصالحات الزم در سياست ها و ساختار و کيفيت نهادهاي خود در 
WTO به تدريج به وضعيت بهتري نسبت به کشورهاي  الزامات  چارچوب اصول، قواعد و 
با  آن ها  شاخص  مقدار  پاياني  سال هاي  در  حتي  به  طوری که،  يافته اند،  دست  غيرعضو 

کشورهاي مؤسس برابر شده  است. 
اما براي کشورهاي غيرعضو عالوه بر اين که متوسط اين شاخص در سطح پايين تري در 
مقايسه با کشورهاي عضو WTO قراردارد، نوسانات زيادي نيز در آن قابل مشاهده است. 
روند شاخص آزادي اقتصادي درمورد کشورهاي غيرعضو نشان دهنده اين واقعيت است که 
اين کشورها هنوز نتوانسته اند به سطح مناسبي از آزادي اقتصادي دست پيدا کنند. قطعاً يکي 
از داليل عمده اين شکاف در شاخص هاي مورد بررسي عدم درگيري هدفمند اين کشورها 
در نظام چندجانبه تجاري بوده است که به گواه شاخص هاي آزادي اقتصادي باعث بهبود 
در سياست هاي اقتصادي و ساختار و کيفيت نهادهاي کشورهاي همگرا در اقتصاد جهاني 

شده است. 
در جدول )1( و نمودار )2( مي توان به مقايسه وضعيت شاخص هاي نهادي و شاخص هاي 
شده  داده  نشان  شکل  اين  در  همان طوری که  پرداخت.  تازه عضوشده  کشورهاي  اقتصادي 
است، شاخص هاي نهادي، روند رشد ماليمي دارد و حتي گاهی در سال هاي اوليه نوسان 
نيز داشته اند، اما مقدار متوسط شاخص هاي مربوط به سياست هاي اقتصادي به جز در سه سال 
ابتدايي، روند روبه رشد مناسبي داشته و همواره باالتر از مقدار متوسط شاخص هاي نهادي 
به مراتب سخت تر و  بوده  است. اين مقايسه نشان مي  دهد که تغيير در شاخص هاي نهادي 

زمان برتر از اصالح سياست هاي اقتصادي است.
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جدول 1ـ مقايسه شاخص هاي نهادي و اقتصادي درمورد كشورهاي تازه عضو شده

متوسطشاخصهاينهادي متوسطشاخصهايمربوطبه
سياستهاياقتصادي سال

55/0072 58/38046 1995
53/20837 55/08647 1996
56/6784 54/56076 1997

56/64175 57/11313 1998
56/6308 59/58002 1999

55/21783 58/97263 2000
56/95978 61/33749 2001
55/29688 62/83861 2002
57/12395 62/99767 2003
57/32801 62/97925 2004
57/72249 63/28178 2005
58/72334 64/20485 2006
58/21424 64/55447 2007
58/55662 65/31628 2008
58/03453 65/03563 2009
56/75591 61/08264 ميانگين
2/320471 12/77561 واريانس

50
52
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58
60
62
64
66
68
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نمودار 2ـ مقايسه تطبيقي روند شاخص هاي نهادي و اقتصادي درمورد كشورهاي 
WTO تازه ملحق شده به

براي بررسي رابطه بين سياست هاي اقتصادي و شاخص هاي نهادي تک تک کشورهاي 
تازه ملحق شده با عضويت آن ها در سازمان جهاني تجارت، از يک رابطه خطي استفاده شده 
است، به اين صورت که مقدار شاخص به صورت متغير وابسته و تاريخ عضويت و سال هاي 
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اين روش مي توان  با  متغير مستقل وارد مدل شده  است.  به صورت  به همراه زمان،  مذاکره 
متوجه شد که آيا رابطه اي بين طي کردن فرايند الحاق و شاخص هاي مورد نظر وجود دارد 

يا خير؟ براي اين منظور رابطه زير را تخمين زده ايم: 
),,( 21 TDDfIndex =  

جهاني  سازمان  در  عضويت  سال هاي  دادن  نشان  براي  مجازي  متغير   D1 رابطه  دراين 
در حال طي کردن  است که کشور  سال هايي  دادن  نشان  براي  مجازي  متغير   D2 تجارت، 
 T و  است  بوده  تجارت  جهاني  سازمان  در  عضويت  براي  مذاکره  و  الحاق  فرايندهاي 
نشان دهنده زمان است. نتيجه محاسبات در جدول )2( ارائه شده است. با توجه به اين ارقام 
به طور کلي مي توان گفت که کشورهاي تازه ملحق شده به WTO در طي سال هاي مذاکره 
خود  شاخص هاي  بهبود  جهت  در  گستردهاي  تالش هاي  عضويت  از  بعد  سال هاي  در  و 
و  نهادي  شاخص هاي  مقادير  زيادي  مقدار  به  شده اند  موفق  آن ها  از  بعضي  که  داشته اند، 

اقتصادي خود را بهبود بخشند.

جدول 2ـ مقايسه اثرات عضويت در WTO بر روي شاخص هاي نهادي و 
سياست هاي اقتصادي كشورهاي تازه ملحق شده منتخب

توضيحاتزمانمقدارD2مقدارD1نوعشاخصنامكشور

آلباني
عدم بهبود شاخص در طي مذاکرات و بعد از عضويت4/020/93-6/5-نهادي

بهبود شاخص هم در طي مذاکرات و هم بعد از عضويت4/96/41/06سياست اقتصادي

ارمنستان
عدم بهبود شاخص در طي مذاکرات اما بهبود آن بعد از 0/52-6/03-0/37نهادي

عضويت

 بهبود شاخص در طي مذاکرات اما عدم بهبود آن بعد از -3/81/3-سياست اقتصادي
عضويت

چين
عدم بهبود شاخص بعد از عضويت0/1--4/45-شاخص هاي نهادي

عدم بهبود شاخص بعد از عضويت0/61-0/72-سياست هاي اقتصادي

کامبوج
بهبود شاخص هم در طي مذاکرات و هم بعد از عضويت7/85/813/1شاخص هاي نهادي

بهبود شاخص در طي مذاکرات اما عدم بهبود آن بعد از 4/7920/73-سياست هاي اقتصادي
عضويت

اکوادور
عدم بهبود شاخص در طي مذاکرات و هم بعد از عضويت0.24-37/0-9/37-شاخص هاي نهادي

بهبود شاخص در طي مذاکرات و عدم بهبود بعد از عضويت4/264/30/7-سياست هاي اقتصادي

استوني
عدم بهبود شاخص در طي مذاکرات و هم بعد از عضويت1/340/34-17/1-شاخص هاي نهادي

بهبود شاخص هم در طي مذاکرات و هم بعد از عضويت8/62/020/74سياست هاي اقتصادي
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توضيحاتزمانمقدارD2مقدارD1نوعشاخصنامكشور

گرجستان
بهبود شاخص در طي مذاکرات و عدم بهبود بعد از عضويت5/91/92/8-شاخص هاي نهادي

بهبود شاخص هم در طي مذاکرات و هم بعد از عضويت7/40/590/99سياست هاي اقتصادي

اردن
بهبود شاخص هم در طي مذاکرات و هم بعد از عضويت0/61-1/40/26شاخص هاي نهادي

بهبود شاخص هم در طي مذاکرات و هم بعد از عضويت4/92/90/37سياست هاي اقتصادي

ليتوانی
بهبود شاخص هم در طي مذاکرات و هم بعد از عضويت0/2316/10/37شاخص هاي نهادي

عدم بهبود شاخص در طي مذاکرات اما بهبود آن بعد از 0/510/62-5/03سياست هاي اقتصادي
عضويت

مالديو
بهبود شاخص هم در طي مذاکرات و هم بعد از عضويت0/5-7/82/5شاخص هاي نهادي

بهبود شاخص هم در طي مذاکرات و هم بعد از عضويت3/60/550/47سياست هاي اقتصادي

عمان
عدم بهبود شاخص در طي مذاکرات و هم بعد از عضويت-8/2-9/11-شاخص هاي نهادي

بهبود شاخص هم در طي مذاکرات و هم بعد از عضويت3/91/860/1سياست هاي اقتصادي

عربستان
بهبود شاخص هم در طي مذاکرات و هم بعد از عضويت0/841/540/92شاخص هاي نهادي

بهبود شاخص هم در طي مذاکرات و هم بعد از عضويت0/9-4.82/6سياست هاي اقتصادي

تايوان
عدم بهبود شاخص در طي مذاکرات اما بهبود آن بعد از 1/9-1/6-11شاخص هاي نهادي

عضويت

عدم بهبود شاخص در طي مذاکرات اما بهبود آن بعد از 1-7/68-17/7سياست هاي اقتصادي
عضويت

اوکراين
بهبود شاخص در طي مذاکرات اما عدم بهبود آن بعد از 4/5840/51-شاخص هاي نهادي

عضويت

بهبود شاخص در طي مذاکرات اما عدم بهبود آن بعد از 4/90/91/7-سياست هاي اقتصادي
عضويت

ويتنام
بهبود شاخص بعد از عضويت0/6-3/19شاخص هاي نهادي

عدم بهبود شاخص در طي مذاکرات و هم بعد از عضويت0/471/2-3/7-سياست هاي اقتصادي
منبع: محاسبات محقق.

3ـ4. مقايسه شاخص ها و تحليل شكاف براي اقتصاد ايران
به  مربوط  شاخص هاي  متوسط  بين  شکاف  و  روند  مقايسه  به  مي توان   )3( نمودار  در 
ايران  و  تازه ملحق شده  کشورهاي  نهادي  شاخص هاي  متوسط  و  اقتصادي  سياست هاي 
مورد  دوره  کل  در  ايران  براي  مقادير  اين  متوسط  است،  مشخص  همان طورکه  پرداخت. 
بررسي پايين تر از کشورهاي تازه ملحق شده بوده است. به عالوه مقادير اين شاخص ها براي 
ايران از نوسان زيادي برخوردار است، در حالي که براي ديگر کشورها روند نسبتاًً باثبات تري 

دارد. 
در اين قسمت براي تحليل چرايي اين روند و ارائه داليل بروز اين شکاف ها و راهکارهاي 
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مؤثر  و  الحاق هدفمند  براي  آمادگي هاي الزم  برای کسب  موجود،  از وضعيت  برون رفت 
ايران به سازمان جهاني تجارت، به بررسي تک تک اجزاي شاخص آزادي اقتصادي براي 

ايران در مقايسه به اعضاي جديد سازمان جهاني تجارت مي پردازيم. 
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نمودار 3ـ مقايسه تطبيقي روند شاخص هاي نهادي و اقتصادي براي ايران و 
WTO كشورهاي تازه ملحق شده به

كلآزادياقتصادي: اگر شاخص آزادي اقتصادي ايران را با ميانگين شاخص آزادي 

که  شد  خواهيم  متوجه   ،)4 )نمودار  کنيم  مقايسه  تازه ملحق شده  براي کشورهاي  اقتصادي 
متوسط اين شاخص براي کشورمان بسيار پايين تر از مقدار متوسط کشورهاي تازه ملحق شده 

و در عين حال داراي نوسانات زيادي است.
نکته بسيار حائز اهميت در اين بررسي اين است که تغييرات مثبت در شاخص آزادي 
اقتصادي ايران درست در دوره اي اتفاق افتاده ــ به ويژه در سال هاي 1381 تا 1384 ــ که 
ازجمله اصالحات  افتاده  است.  اتفاق  اقتصادي کشور  اساسي در سياست هاي  اصالحات 
کمک  اقتصادي  آزادي  شاخص  اجزاي  بهبود  به  دوره  اين  در  که  عمده اي  اقتصادي 
طريق  از  ــ  خارجي  تجارت  آزادسازي  با  مرتبط  سياست هاي  به  مي توان  کرده  است، 
لغو بسياري از مجوزهاي وارداتي، اصالح تعرفه ها و يکسان سازي عوارض، تبديل موانع 
غيرتعرفه اي به تعرفه هاي معادل ــ لغو انحصارات دولتي، اصالح نظام مالياتي ــ از طريق 
تصويب قانون جديد ماليات ها و کاهش نرخ هاي ماليات بر درآمد اشخاص و شرکت ها 
خصوصي،  بخش  فعاليت هاي  توسعه  براي  رقابتي  فضاي  ايجاد  و  خصوصي سازي  ــ 
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کاهش  سياست هاي  و  خصوصي،  بيمه هاي  تأسيس  خصوصي،  بانک هاي   تأسيس 
حمايت  و  تشويق  جديد  قانون  تصويب  ارز،  شدن  تک نرخي  دولتي،   تصدي گري هاي 
و...  اداري  فساد  کنترل  الکترونيکي،  تجارت  قانون  تدوين  خارجي،  سرمايه گذاري   از 
گواه  به  دوره،  اين  در  مؤثر  اصالحات  و  سياست ها  ساير  کنار  در  که  کرد،   اشاره 
فراهم  جهاني  اقتصاد  در  ايران  حضور  براي  را  بهتري  شرايط  بررسي  مورد  شاخص هاي 

کرده است.
 از سوي ديگر، شکاف  قابل مالحظه بين مقدار شاخص آزادي اقتصادي براي ايران در 
مقايسه با متوسط شاخص کشورهاي تازه ملحق شده به WTO نشان مي دهد که عدم همگرايي 
تجارت،  جهاني  سازمان  در  ايران  عدم عضويت  جمله  از  تجاري،  چندجانبه  نظام  در  ايران 
نهادي  کيفيت  و  ساختار  و  اقتصادي  سياست هاي  بين  زيادي  شکاف  تا  است  شده  باعث 
اقتصادي  آزادي  شاخص  بررسي  مورد  سال هاي  تمام  در  که  به نحوي  آيد  به وجود  کشور 

ايران از ميانگين جهاني اين شاخص پايين تر بوده است. 
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نمودار 4ـ مقايسه تطبيقي روند شاخص آزادي اقتصادي ايران با متوسط كشورهاي 
 WTO تازه ملحق شده به

حکايت  زيادي  نوسان هاي  از  ايران  براي  شاخص  اين  روند  بررسي  تجارت:  آزادي

-2005 سال هاي  طي  درحالي که  مي شود،  مشاهده   )5( نمودار  در  همان طوری که  مي کند. 
به  کشور  خارجي  تجارت  آزادسازي  سياست هاي  اعمال   )2002 سال  استثناي  )به   1996
افزايش شاخص آزادي تجارت ايران از حدود 45 به سطح 78/8 انجاميده است، که حتي 



ح هاا مهرژ ن از ژر ا ااي ها و نااژهار ثب ااژر ثف ث  ژر رثا ارببب 197

فراتر از متوسط شاخص مذکور براي کشورهاي تازه ملحق شده به WTO است، عدم پايبندي 
به سياست هاي اصالحي در سال هاي بعد به کاهش مداوم شاخص آزادي تجارت ايران تا 
سطح 57/4 در سال 2009 انجاميده است. همين عامل باعث شده است که برخورداري ايران 
از شاخص آزادي تجارت به سطحي پائين تر از کشورهاي تازه ملحق شده تنزل يابد. در حال 
امتياز کسب شده در سال 2009  به  توجه  با  ايران  تجارت  حاضر وضعيت شاخص آزادي 
حاکي از باال بودن نسبي متوسط تعرفه ها و وجود موانع متعدد غيرتعرفه اي فراروي تجارت 

خارجي کشور است.
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نمودار 5ـ مقايسه تطبيقي روند شاخص آزادي تجارت براي ايران و كشورهاي 
WTO تازه ملحق شده به

آزاديماليه: اين شاخص براي ايران تا سال 2002 عدد ثابتي را نشان مي دهد، اما مقدار 

اين شاخص با دو افزايش جهشي در سال هاي 2003 و 2005 به سطح قابل قبولي دست يافته 
است. به طوري که امتياز شاخص آزادي ماليه ايران در سال 2005 به سطح متوسط کشورهاي 
مانده  باقي  در همين سطح  تقريباً  نيز  بعد  در سال هاي  و  بالغ شده   WTO به  تازه ملحق شده 

است. )نمودار 6(. 
بهبود شاخص  به  مالياتي کشور  مي توان گفت عمده ترين اصالحاتي که در سياست هاي 
آزادي ماليه ايران کمک کرده است، اصالح نرخ ماليات بر درآمد اشخاص، به ويژه افزايش 
سنواتي سقف معافيت مالياتي، اصالح نرخ ماليات بر درآمد شرکت ها، ازجمله حذف ماليات 
مضاعف بر سود سهام، و کاهش سهم ماليات، به ويژه ماليات مستقيم، از کل درآمدهاي دولت 
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است. البته بخشي از آن مرهون افزايش ساير درآمدهاي دولت، باالخص افزايش درآمد دولت 
از محل صادرات نفت در نتيجه افزايش قيمت جهاني اين فرآورده، بوده است.
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نمودار 6ـ مقايسه تطبيقي روند شاخص آزادي ماليه براي ايران و كشورهاي 
 WTO تازه ملحق شده به

اين شاخص سطح مخارج دولت،  قباًل توضيح داده شد،  اندازهدولت: همان طور که 

مدنظر   GDP از  درصدي  به عنوان  را  انتقالي،  پرداخت هاي  و  عمومي  مصارف  جمله  از 
قرار مي دهد. اندازه دولت در ايران، به خاطر وابسته بودن به درآمدهاي نفتي، از نوسانات 
زيادي برخوردار است، اما علي رغم نوسان زياد، روند ماليم کاهشي دارد، به اين معني که 
اندازه دولت در اقتصاد ايران برخالف روند قابل مشاهده در کشورهاي تازه ملحق شده به 
WTO، که حاکي از کاهش تدريجي متوسط اندازه دولت در اين کشورها طي سال هاي 

مورد بررسي، افزايش يافته است. به نظر مي رسد بخشي از افزايشي که در اندازه دولت در 
اقتصاد ايران، به ويژه از سال 2005 به بعد اتفاق افتاده ناشي از افزايش قيمت جهاني نفت 

و به تبع آن افزايش درآمدهاي نفتي دولت در اين سال هاست. 
از سوي ديگر، اين جزء تنها جزئي از اجزاي ده گانه شاخص آزادي اقتصادي است که 
در  همان طوری که  ولي  دارد.   WTO اعضاي جديد  به  نسبت  بهتري  ايران وضعيت  آن  در 
نمودار )7( مشاهده مي شود، با توجه به روند معکوس تغييرات اندازه دولت ايران در مقايسه 
با کشورهاي مورد نظر به مرور شکاف شاخص در دوره مورد بررسي به ضرر اقتصاد ايران 

تغيير يافته است.
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نمودار 7ـ  مقايسه تطبيقي روند شاخص اندازه دولت براي ايران و كشورهاي 
WTO تازه ملحق شده به

پولي  ثبات  نمودار )8( مشاهده مي شود، مقدار شاخص  آزاديپولي: همان طور که در 

براي ايران، با نوسان هاي محدودي که قابل مشاهده است، در مجموع از يک روند افزايشي 
جديد  اعضاي  براي  شاخص  اين  پرشتاب  رشد  به  توجه  با  درعين حال،  اما  است.  داشته 
WTO، به تدريج شکاف شاخص تا سال 2005 افزايش يافته؛ ولي بعد از اين سال، در نتيجه 

نظر، مجدداً  براي کشورهاي مورد  با روند کاهشي آن  ايران در مقايسه  امتياز  باثبات  روند 
شکاف ثبات پولي ايران با اعضاي جديد سازمان کاهش يافته است. ولي به هر حال بروز 
تورم پيوسته در اقتصاد ايران و دخالت دولت در مکانيزم قيمت ها مانع از بهبود الزم در اين 

شاخص شده  است. 
همان طور که مشاهده مي شود، روند شاخص آزادي پولي براي کشورهاي تازه ملحق شده 
يک تابع درجه سوم دارد، به اين معنا که ابتدا امتياز مربوطه کاهش مي يابد، سپس افزايش يافته 
و سرعت رشد شاخص رفته رفته کم مي شود تا اين که رشد شاخص متوقف می شود و حتي در 
سال هاي پاياني مقدار آن رو به کاهش مي گذارد. يکي از داليل اصلي سير نزولي اين شاخص 
نتيجه بروز بحران اقتصادي  و کاهش آزادي پولي در کشورهاي مورد نظر اين است که در 
جهاني در سال هاي 2007 به بعد، دولت اين کشورها ناگزير از دخالت در بازار پول و کنترل 
سياست هاي پولي، از طريق دستکاري نرخ بهره بانکي و دخالت در مکانيزم قيمت، با هدف 
کنترل آثار مخرب بحران بر بخش هاي واقعي اقتصاد خود بوده است. ضمن اين که بروز تورم 

در اکثر کشورهاي مورد نظر روند نزولي شاخص را تشديد کرده است.
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نمودار 8ـ مقايسه تطبيقي روند شاخص آزادي پولي براي ايران و كشورهاي 
 WTO تازه ملحق شده به

آزاد  جريان  زمينه  در  کشور  يک  سياست هاي  ارزيابي  به  جزء  اين  سرمايهگذاري:  آزادي

سرمايه گذاري پرداخته و ارزيابي کلي از فضاي سرمايه گذاري در کشورها ارائه مي دهد. صرفنظر 
از روند شاخص آزادي سرمايه گذاري براي اقتصاد ايران، که به دليل گزارش مقادير ثابت 10 براي 
سال هاي 2001-1996 و 09-2006 و 30 براي سال هاي 05-2002، غيرقابل مقايسه است، شکاف 
موجود بين آزادي سرمايه گذاري در ايران حتي در مقايسه با متوسط کشورهاي تازه ملحق شده به 

WTO به ويژه در دو دوره اول و سوم قابل مالحظه و بسيار نگران کننده است. )نمودار 9(

و   1996-2001 سال هاي  براي  ايران  در  سرمايه گذاري  آزادي  شاخص  براي   10  امتياز 
09-2006 حاکي از آن است که در اين سال ها سرمايه گذاران خارجي قادر به خريد دايي هاي 
انتقال  و  ارزي  انتقاالت  پرداخت ها،  عمده  دولت  و  نبوده اند  ايران  در  زمين،  باالخص  ثابت، 
امتياز  نسبي  بهبود  اما  يا در عمل ممنوع ساخته است.  بين المللي سرمايه را در کنترل داشته و 
ايران در سال هاي 05-2002 حاکي از آن است که در نتيجه اتخاذ سياست هاي تشويقي براي 
سرمايه گذاري خارجي، از جمله تصويب و ابالغ قانون سرمايه گذاري خارجي، وضعيت نسبتاًً 
بهتري به وجود آمده است. با اين وجود امتياز 30، طبق معيارهاي ارائه شده، نشان دهنده اين 
قانون سرمايه گذاري  به شدت محدود بوده و  اين سال ها سرمايه گذاري خارجي  است که در 
خارجي تبعيض آميز عمل کرده است، سرمايه گذاران خارجي فقط تحت يک سري شرايط 
فساد  و  بوروکراتيک  موانع  با  سرمايه گذاران  تمامي  بوده اند،  مستغالت  خريد  به  قادر  خاص 
قابل مالحظه اي مواجه  اند، افراد مقيم و غيرمقيم برای دسترسي به ارز خارجي با محدوديت هاي 

جدي رو به رو بوده و دولت پرداخت هاي بين المللي را به شدت کنترل کرده است.
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 نمودار 9ـ مقايسه تطبيقي روند شاخص آزادي سرمايه گذاري براي ايران و 
 WTO كشورهاي تازه ملحق شده به

آزاديمالي:همان طورکه در نمودار 10 مشاهده مي شود، طي سال هاي 1996 تا 2001 

مقدار متوسط اين شاخص براي کشورهاي تازه عضو شده روند نسبتاً باثباتي داشته است. اما 
از سال 2002 تا 2006 با طي يک روند افزايش حکايت از آزادسازي هاي بيشتر در بازارهاي 
مالي اين کشورها دارد. طي سال 2007 و سال هاي پس از آن با بروز بحران مالي و اقتصادي 
در سطح جهان روند آزادسازي در بازارهاي مالي اعضاي جديد WTO نيز تحت تأثير قرار 

گرفته و روند معکوس در پيش گرفته است. 
مقدار اين شاخص براي ايران در تمام سال هاي مورد مطالعه در حد بسيار پايين برآورد 
شده و از عدم وجود شرايط مناسب آزادي مالي در ايران حکايت دارد. اعالم امتياز 10 در 
سازمان  اعضاي جديد  براي   50 باالي  امتياز  متوسط  با  که  ايران  اقتصاد  براي  اين شاخص 
فاصله زيادي را نشان مي دهد به اين معني است که حوزه نظارت دولت بر خدمات مالي و 
قلمرو دخالت دولت در بانک ها و ساير مؤسسات مالي بسيار محدود کننده بوده و مشکالت 
و موانع زيادي فراروي فعالين اقتصادي برای تأسيس و اداره شرکت هاي خدمات مالي )اعم 
از افراد داخلي يا خارجي( وجود دارد. از سوي ديگر، عدم استقالل بانک مرکزي، کنترل 
بيش از حد دولت بر تخصيص اعتبارات، محدوديت هاي فراوان فراروي تأسيس بانک هاي 
خصوصي، باالخص بانک هاي خارجي و شعبات آن ها و محدوديت کامل براي تأسيس و 
فعاليت مؤسسات مالي خارجي باعث شده است تا امتياز اين شاخص تا اين حد در مقايسه با 

اعضاي قديم و جديد WTO تنزل يابد. 
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نمودار 10ـ مقايسه تطبيقي روند شاخص آزادي مالي براي ايران و كشورهاي 
 WTO تازه ملحق شده به

حقوقمالكيت: وجود شکاف بين مقدار امتياز ايران از اين شاخص با متوسط کشورهاي 

عضو سازمان جهاني تجارت، اعم از اعضاي جديد و قديم اين سازمان،  قابل مالحظه است 
)نمودار 11(. برآورد امتياز 10 براي شاخص حقوق مالکيت در ايران به اين معني است که 
اوالًً بخش عمده اي از دارايي ها در اختيار دولت مي باشد، ثانياًً سيستم قضايي از کارآمدي 
الزم در دفاع از حقوق مالکيت برخوردار نيست، ثالثاً براساس ارزيابي سازمان هاي بين المللي 
فساد اداري در اقتصاد ايران در سطح بااليي قرار دارد، ضمن اين که امکان مصادره اموال 
به  است در داخل کشور  ايران، ممکن  اين شاخص درمورد  امتياز  دارد. هرچند  نيز وجود 
و  محاسبات  اين  که  کرد  کتمان  نمی توان  به هرحال  ولي  شود،  تلقي  بدبينانه  زيادي  ميزان 
آمار  استناد  به  و  بوده  خارجي  سرمايه گذاران  تصميم گيري  عيار  و  استناد  مورد  ارزيابي ها 

موجود در سال هاي گذشته نيز بي تأثير نبوده است. 
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نمودار 11ـ مقايسه تطبيقي روند شاخص حقوق مالكيت براي ايران و كشورهاي 
WTO تازه ملحق شده به
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جدول3ـ كشورهاي تازه ملحق شده

اولينجلسهگروهدرخواستعضويتنامكشور
طولدورهالحاق)فاصلهعضويتقطعيكاري

درخواستتاعضويت(

3 سال و 4 ماهSeptember 19921 July 19931 January 1996 1اکوادور

10 سال و 3 ماهSeptember 19861 July 19931 December 1996 1بلغارستان

5 سال و 6 ماهJuly 19911 June 19931 January 1997 1مغولستان

5 سال و 1 ماهAugust 19911 April 19941 September 1997 1پاناما

2 سال و 10 ماهFebruary 19961 March 19971 December 1998 1قرقيزستان

3 سال و 3 ماهNovember 19931 March 19951 February 1999 1ليتوانی

5 سال و 8 ماهMarch 19941 November 19941 November 1999 1استوني

6 سال و 4 ماهJanuary 19941 October 19961 April 2000 1اردن

4 سال و 1 ماهJuly 19961 March 19981 June 2000 1گرجستان

7 سال و 10 ماهNovember 19921 April 19961 September 2000 1آلباني

4 سال و 7 ماهApril 19961 April 19971 November 2000 1عمان

7 سال و 2 ماهSeptember 19931 April 19961 November 2001 1کرواسي

7 سال و 5 ماهJanuary 19941 November 19951 May 2001 1ليتواني

7 سال و 4 ماهNovember 19931 June 19971 July 2001 1مولداوي

15 سال و 5 ماهJuly 19861 October 19871 December 2001 1چين

10 سالJanuary 19921 November 19921 January 2002 1تايوان

9 سال و 3 ماهNovember 19931 January 19961 February 2003 1ارمنستان

8 سال و 3 ماهDecember 19941 July 20001 April 2003 1مقدنيه

14 سال و 11 ماهMay 19891 May 20001 April 2004 1نپال

9 سال و 10 ماهDecember 19941 May 20011 October 2004 1کامبوج

12 سال و 7 ماهJune 19931 May 19961 December 2005 1عربستان سعودي

12 سالJanuary 19951 July 19981 January 2007 1ويتنام

14 سال و 6 ماهNovember 199317 December 199316 May 2008 30اوکراين

6 سال و 3 ماهJune 19951 April 20011 July 2007 1تونگو

8 سال و 8 ماهNovember 199917 July 200023 July 2008 11کاپ ورد

Source: 1) Technical Note on the Accession Process، WT/ACC/10/Rev.3، 2005, 2) http://www.wto.org
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 جدول 4ـ روند شاخص آزادي اقتصادي و اجزاي آن براي ايران 
طي سال هاي 1995 تا 2009

سال
شاخص
كل

آزادي
كسبوكار

آزادي
تجارت

آزادي
ماليه

اندازه
دولت

آزادي
پولي

آزادي
سرمايهگذاري

آزادي
مالي

حقوق
مالكيت

سالمت
اداري

آزادي
كار

200944/660/657/48179/70/611010102552/4
20084555/857/481/184/561/31010102753/1
20074555/455/481/284/5621010102952/5
20064556/155/481/285/160/11010102953
200550/54078/881/28860/13010103076/4
200442/84078/82/6480/261.730101010-
200343/24072/82/6489/662/330101010-
200236/44047/20/4979/759/530101010-
200135/9406241/382/757/210101010-
200036/15551/441/379/757/610101010-
199936/8555641/48454/610101010-
199836555541/584/84810101010-
199734/5554541/585/143/710101010-
199636/1554541/52/9151/310101010-

Source: Heritage Foundation, (2009).

جمع بندي و مالحظات

نهادي کشورها،  نهادسازي و اصالح ساختار  بر  نشان مي دهد، عالوه  بررسي  اين  يافته هاي 
کيفيت نهادي کشورهاي تازه ملحق شده نيز در نتيجه سپري کردن فرايند الحاق به WTO در 

مقايسه با ساير کشورهاي مورد بررسي بهبودي قابل مالحظه اي داشته است.
در دوره مورد بررسي متوسط شاخص آزادي اقتصادي اعضاي مؤسس WTO در مقايسه 
با بقيه کشورها باالتر بوده است. به عبارت ديگر، عضويت اين کشورها در نظام چندجانبه 
ميزان  درنتيجه  و  شده  آن ها  اقتصادي  نهادهاي  و  سياست ها  قاعده مندشدن  باعث  تجاري 
آزادي اقتصادي را در اين کشورها به سطح بااليي ارتقای داده است. هم چنين کشورهايي 
که بعد از سال 1995 با طي کردن فرايند مذاکرات الحاق عضو WTO شده اند )کشورهاي 
تازه ملحق شده( در نتيجه پيوستن به نظام چندجانبه تجاري از طريق اعمال اصالحات الزم در 
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سياست ها و ساختار و کيفيت نهادهاي اقتصادي خود در چارچوب اصول، قواعد و الزامات 
WTO به تدريج به وضعيت بهتري نسبت به کشورهاي غيرعضو دست يافته اند.

طي  با  نهادي  و  اقتصادي  سياست  شاخص هاي  در  تغييرات  بين  رابطه  آماري  بررسي 
فرايندها و مذاکرات الحاق حاکي از آن است که رابطه مثبت و معني داري بين اين دو وجود 
در  و  مذاکره  سال هاي  طي  در   WTO به  تازه ملحق شده  کشورهاي  که  معني  اين  به  دارد. 
سال هاي بعد از عضويت تالش هاي گستردهاي در جهت بهبود شاخص هاي خود داشته اند، 
و بعضي از آن ها موفق شدند به مقدار زيادي مقادير شاخص هاي نهادي و اقتصادي خود را 

بهبود بخشند.
همچنين شکاف  قابل مالحظه بين مقدار شاخص آزادي اقتصادي براي ايران در مقايسه 
با متوسط شاخص کشورهاي تازه ملحق شده به WTO نشان مي دهد که عدم همگرايي ايران 
در نظام چندجانبه تجاري از جمله عدم عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت باعث شده 
است تا شکاف زيادي بين سياست هاي اقتصادي و ساختار و کيفيت نهادي کشور به وجود 
ايران از ميانگين  آيد، به نحوي که در تمام سال هاي مورد بررسي شاخص آزادي اقتصادي 

جهاني اين شاخص پايين تر بوده است. 
طي سال هاي 1381 تا 1384، اصالح سياست هاي اقتصادي مرتبط با آزادسازي تجارت 
خارجي از طريق لغو بسياري از مجوزهاي وارداتي، اصالح تعرفه ها و يکسان سازي عوارض، 
مالياتي  نظام  اصالح  دولتي،  انحصارات  لغو  معادل،  تعرفه هاي  به  غيرتعرفه اي  موانع  تبديل 
شرکت ها،  درآمد  بر  ماليات  نرخ هاي  کاهش  و  ماليات ها  جديد  قانون  تصويب  طريق  از 
تأسيس  خصوصي،  بخش  فعاليت هاي  توسعه  براي  رقابتي  فضاي  ايجاد  و  خصوصي سازي 
بيمه هاي خصوصي، و سياست هاي کاهش تصدی گری  هاي  تأسيس  بانک هاي خصوصي، 
سرمايه گذاري  از  حمايت  و  تشويق  جديد  قانون  تصويب  ارز،  تک نرخي شدن  دولتي، 
به تغييرات مثبت در شاخص آزادي اقتصادي  خارجي، تدوين قانون تجارت الکترونيکي، 

ايران انجاميده است.

توصيه هاي سياستي

آزادي شاخص ارتقای باهدف كشور خارجي بازرگاني نهادهاي و سياستها اصالح .1
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تجارتازطريق: اصالح نطام تعرفه اي کشور به وسيله حذف يا تبديل موانع غيرتعرفه اي به 

تعرفه، کاهش تدريجي تعرفه هاي مورد عمل )در اين راستا، رفع تدريجي محدوديت هاي 
محدوديت هاي  وارداتي،  سهميه هاي  نظير  مقداري؛  محدوديت هاي  زير:  غيرتعرفه اي 
عوارض  نظير  قيمتي؛  محدوديت هاي  و...،  صادرات  داوطلبانه  محدوديت  صادرات، 
و...،  تعرفه  نرخ  سهميه هاي  متغير،  ماليات  وضع  مرزي،  ماليات  تعديل هاي  ضددامپينگ، 
صنعتي  استانداردهاي  پروانه،  صدور  به  مربوط  الزامات  نظير  تنظيمي؛  محدوديت هاي 
ساير  و  ارزي  کنترل  نظير  سرمايه گذاري؛  محدوديت هاي  داخلي،...  محتواي  ايمني،  و 
نظارت هاي مالي، محدوديت هاي گمرکي؛ نظير الزامات مربوط به پيش پرداخت، رويه هاي 
ارزش گذاري گمرکي، رويه هاي طبقه بندی و تسويه حساب گمرکي، کاهش مداخله هاي 
مستقيم دولت؛ نظير يارانه و ساير حمايت ها، سياست هاي خريد دولتي، انحصارات دولتي و 

امتيازهاي انحصاري، ضرورت دارد.(
سياستهاي كارآمدي ارتقای باهدف مالياتيكشور نهادهاي و سياستها اصالح .2

سقف  سنواتي  افزايش  به ويژه  اشخاص،  درآمد  بر  ماليات  نرخ  اصالح  طريق: از مالياتي

معافيت مالياتي و کاهش بيشينه نرخ ماليات بر درآمد اشخاص؛ اصالح نرخ ماليات بر درآمد 
بيشينه نرخ ماليات بر  شرکت ها، از جمله حذف ماليات مضاعف بر سود سهام و ؛ کاهش 

درآمد شرکت ها؛ کاهش سهم ماليات، به ويژه ماليات مستقيم، از کل درآمدهاي دولت.
کاهش  طريق: از دولت اندازه شاخص و كشور )حكمراني( تدبير نظام ارتقای .3

اصل  اجراي  اجراي  در  تسريع  )به وسيله   GDP به  آن  نسبت  و  دولت  مخارج  تدريجي 
واگذاري  و  خصوصي سازي  طريق  از  دولت  تصدی گری  هاي  کاهش  اساسي،  قانون   44
بخش هاي قابل واگذاري از اقتصاد کشور، کنترل بودجه هاي سنواتي با هدف کاهش سهم 
مصارف عمومي و مخارج دولت از توليد ناخالص داخلي(، و رهايي تدريجي از وابستگي 

بودجه دولت به درآمدهاي نفتي.
4.اصالحسياستهاونهادهايپوليكشورباهدفارتقایشاخصثباتپوليازطريق:

مقررات، عملکرد و کيفيت خدمات  نظر  از  به نحوي که  بانک مرکزي،  تدريجي  استقالل 
در سطح استانداردهاي بين المللي باشد، کنترل تورم، کاهش کنترل هاي قيمتي و آزادسازي 

تدريجي قيمت ها.
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آزادي ارتقایشاخص باهدف سرمايهگذاريكشور نهادهاي و سياستها اصالح .5

مشخص کننده  که  کشور،  خارجي  سرمايه گذاري  قانون  اصالح  طريق:  از سرمايهگذاري

از  خارجي  سرمايه  گذاري  ترغيب  هدف  با  است،  کشور  سرمايه  گذاري  قوانين  و  رويه ها 
سوي دولت؛ رفتار يکسان و عادالنه و برابر با قانون با اشخاص، سرمايه گذاران و بنگاه هاي 
الزم  قانوني  ضمانت هاي  ارائه  و  دولت  برخوردهاي  در  ثبات  ايجاد  خارجي؛  و  داخلي 
برای جلب اعتماد خارجيان؛ رفع محدوديت هاي موجود در دسترسي به ارز خارجي؛ رفع 
رفع  جهت  در  تالش  سرمايه؛  معامالت  و  انتقال ها  پرداخت ها،  بر  موجود  محدوديت هاي 

تحريم هاي خارجي بر سرمايه گذاري خارجي در ايران.
6.اصالحسياستهاونهادهايماليكشورباهدفدستيابيبهسطحمناسبيازتوسعه

آزادي  و  مالي  بازارهاي  در  ثبات  ايجاد  طريق:  از مالي آزادي شاخص ارتقای و مالي

خارجي،  و  داخلي  مالي  خدمات  و  منابع  عرضه کنندگان  مؤثر  و  قانونمند  فعاليت هاي 
محدود سازی نظارت و کنترل بانک مرکزي مستقل بر مؤسسات مالي به تدريج و در يک 
مسير برنامه ريزي شده به سطح محدود به اعمال تعهدات پيماني و جلوگيري از کالهبرداري، 
ابتنای تدريجي تخصيص اعتبارات بر مناسبات و عالئم بازار، واگذاري تدريجي بانک ها و 
مؤسسات مالي دولتي به بخش خصوصي و سرمايه گذاران داخلي و خارجي، توسعه خدمات 
و  امکان  ايجاد  مستقل،  مرکزي  بانک  نظارت  با  خارجي  و  داخلي  مالي  مؤسسه های  مالي 
فعاليت  بانک ها، آزادي  براي  ارز خارجي  از طريق  مبادالت  و  ارزي  ارائه خدمات  تسهيل 

بانک ها و مؤسسه های مالي خارجي تحت ضوابط و نظارت بانک مرکزي مستقل.
از مالكيت حقوق تضمين هدف با قضائي و حقوقي نهادهاي و سياستها اصالح .7

ضمانت و حراست حقوق مالکيت توسط دولت و در سطح استانداردهاي جهاني،  طريق:

ارتقای استانداردهاي سيستم قضايي کشور به حدي که بتواند از کارايي و سرعت کافي در 
اجراي قراردادها برخوردار شود، جلوگيري از هرگونه امکان تصرف و مصادره دارايي هاي 
شخصي، تجهيز سيستم قضايي به ابزارها و اختيارات الزم و کافي براي برخورد با هرگونه 

تهديد براي دارايي هاي شخصي.
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