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aspects of economic freedom

• The 12 aspects of economic freedom measured in 
the Index are grouped into four broad categories: 

• Rule of law (property rights, judicial effectiveness, 
and government integrity); 

• Government size (tax burden, government 
spending, and fiscal health); 

• Regulatory efficiency (business freedom, labor 
freedom, and monetary freedom); and 

• Market openness (trade freedom, investment 
freedom, and financial freedom). 
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معیارهای آزادی اقتصادی
ه جنبه آزادی اقتصادی که در ایندکس اندازه گیری شدده اندد  د12•

:چهار دسته گسترده گروه  ندی می شوند
؛(دولتحقوق مالکیت ، اثر خشی قضایی و تمامیت)حاکمیت قانون •
؛(هزینه مالیاتی ، هزینه های دولت و  هداشت مالی)اندازه دولت •
؛ و(آزادی تجارت ، آزادی کار و آزادی پولی)کارآیی نظارتی •
آزادی تجدارت ، آزادی سدرمایه گدیاری و آزادی ) از  ودن  دازار •

(.مالی
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rule of law

• The rule of law is defined in the Oxford English 
Dictionary as: "The authority and influence 
of law in society, especially when viewed as a 
constraint on individual and institutional behavior; 
(hence) the principle whereby all members of a 
society (including those in government) are 
considered equally subject to publicly disclosed 
legal codes and processes."[2] The term "rule of 
law" is closely related to "constitutionalism" as well 
as "Rechtsstaat", and refers to a political situation, 
not to any specific legal rule.[3][4][5]

https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford_English_Dictionary
https://en.wikipedia.org/wiki/Law
https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law#cite_note-OED-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Constitutionalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Rechtsstaat
https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_law#cite_note-5
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حاکمیت قانون
رح حاکمیت قانون در فرهنگ لغت انگلیسدی آکسدرورد  ده اید  شد•

: تعریف شده است
ید  اقتدار و تأثیر قانون در جامعه ،  ه ویژه هنگامی که  ه عنوان"•

ل ای  اص( از ای  رو)محدودیت در رفتار فردی و نهادی تلقی شود ؛ 
از جمله افراد موجدود در )که  ه موجب آن تمام اعضای ی  جامعه 

 ه همان اندازه مشمول آیی  نامه ها و مراحدل قدانونی افشدا ( دولت
". شده عمومی قرار گرفته اند
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حاکمیت قانون
"و همچندددی "مشدددرو ه " دددا"حاکمیدددت قدددانون "اصددد  ح•

Rechtsstaat یاسدی ارتباط تنگاتنگی دارد و  ه ی  وضعیت س"
.قانون قانونی. اشاره می کند ، نه  ه موارد خاص
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judicialقضاییاثربخشی  effectiveness 

• Effectiveness and fairness of judicial systems.

• Citizens expect court decisions to be 
implemented in an effective and fair manner.

• Well-functioning civil justice systems protect 
the rights of all citizens against infringement of 
the law by others, including by powerful parties 
and governments.

• Effectiveness and fairness of judicial systems - OECD iLibrary

https://www.oecd-ilibrary.org › effectiveness-and-fairness-of-judicial-system...

https://www.oecd-ilibrary.org/effectiveness-and-fairness-of-judicial-systems_5jrxt392q4kd.pdf
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judicialقضاییاثربخشی  effectiveness 

. قضاییو انصاف سیستمهای اثربخشی•
نصرانه انتظار دارند که تصمیمات دادگاه  ا روشی مؤثر و مشهروندان •

.اجرا شود
سیستم های عدالت مددنی  دا عملکدرد مناسدب ، از حقدوق همده •

و شهروندان در  را ر نقض قانون توسط دیگران ، از جملده احدزا 
.دولتهای قدرتمند ، محافظت می کنند
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Integrity

• Integrity is the practice of being honest and 
showing a consistent and uncompromising 
adherence to strong moral and ethical principles 
and values.

صدادق  دودن و نشدان دادن پایبنددی صداقت عملیی •
مداوم و سازش ناپییر  ده اصدول و ارزشدهای محکدم 

.استاخ قی 
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tax burden

• In economics, tax incidence or tax burden is the 
effect of a particular tax on the distribution 
of economic welfare.

أثیر ، تدبیار مایییا ی اقتصاد ،  روز مالیات یا در •
.مالیات ویژه در توزیع رفاه اقتصادی است

https://en.wikipedia.org/wiki/Economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Tax
https://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_economics
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tax burden

tax burden the total amount of 
TAXATION paid by the citizens 

of a country in the form of 
INCOME TAX, CORPORATION 
TAX, VALUE-ADDED TAX, etc.

Collins Dictionary of Business, 3rd ed. © 2002, 2005 C Pass, B Lowes, A Pendleton, L 
Chadwick, D O’Reilly and M Afferson
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)هزینه ماییا ی (ماییا یبار 

 ار مالیاتی•
   ار مالیاتی مبلغ کل مالیات پرداخت شدده توسدط شدهروندان ید•

رزش مالیدات اشرکتها، مالیات  ر درآمد، کشور را  ه صورت مالیات 
.افزوده و غیره پرداخت می کند
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tax burden

• tax burden

• The amount of income, property, or sales tax levied 
on an individual or business. Tax burdens vary 
depending on a number of factors including 
income level, jurisdiction, and current tax 
rates. Income tax burdens are typically satisfied 
by deductions from an individual's paycheck each 
time he or she is paid. Depending on the amount 
of allowances claimed by the individual, a tax 
burden may exceed the total amount 
of money deducted during the taxable period.

Read more: http://www.investorwords.com/8711/tax_burden.html#ixzz6A57tFHOn

http://www.investorwords.com/205/amount.html
http://www.investorwords.com/2400/income.html
http://www.investorwords.com/4370/sales_tax.html
http://www.investorwords.com/623/business.html
http://www.investorwords.com/10438/number.html
http://www.investorwords.com/1872/factor.html
http://www.investorwords.com/10180/level.html
http://www.investorwords.com/2687/jurisdiction.html
http://www.investorwords.com/4909/tax_rate.html
http://www.investorwords.com/2411/income_tax.html
http://www.investorwords.com/1340/deduction.html
http://www.investorwords.com/3569/paid.html
http://www.investorwords.com/5402/allowance.html
http://www.investorwords.com/9617/exceed.html
http://www.investorwords.com/11320/total.html
http://www.investorwords.com/3100/money.html
http://www.investorwords.com/7597/deducted.html
http://www.investorwords.com/7730/taxable.html
http://www.investorwords.com/3669/period.html
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بار ماییا ی
تعریف•
رد یدا میزان درآمد ، ام ک یا مالیات فروش تعلق می گیرد  ر ی  ف•

رآمد ،  ار مالیاتی  سته  ه تعدادی از عوامل از جمله س ح د. تجارت
ر  ارهدای مالیدات  د. ص حیت و نرخ مالیات فعلی مترداوت اسدت

درآمد معموالً  ا کسر حقوق و دسدتمزد ید  شدخر هدر  دار کده 
هدای  سته  ه میزان کم  هزینه. پرداخت می شود راضی می شوند

بلغی که م البه شده توسط فرد ، ممک  است ی   ار مالیاتی از کل م
.در دوره مشمول مالیات کسر می شود ، فراتر رود
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Government spending دویتهزینه های 

• Government spending refers to money spent by 
the public sector on the acquisition of goods 
and provision of services such as education, 
healthcare, social protection. ... This includes 
public consumption and public investment, and 
transfer payments consisting of income 
transfers.

• Government Spending - Definition, Sources, and Purposes

https://corporatefinanceinstitute.com › resources › knowledge › economics

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/economics/government-spending/
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Government spending دویتهزینه های 
عمدومی  خد  پدولی گرتده مدی شدود کده هزینه های دولدت  ده •

خرید کاالها و ارائه خدمات مانندد آمدوزش ، مراقبدت  رای (دولتی)
ای  شدامل. ... های  هداشتی ، حمایت های اجتماعی هزینه می کند

مصرف عمومی و سرمایه گیاری عمدومی و پرداخدت هدای نقدل و 
.انتقاالت متشکل از نقل و انتقال درآمد است



25

معیارهای آزادی اقتصادی

معیارهای آزادی 
اقتصادی

حاکمیت قانون
حقوق مالکیت ، 
اثربخشی قضایی و

تمامیت دولت

اندازه دولت
، هزینه مالیاتی 

و هزینه های دولت 
مالیسالمت

کارآیی نظارتی
آزادی تجارت ، 

آزادی کار و آزادی 
پولی

باز بودن بازار
آزادی تجارت ، 

آزادی سرمایه گذاری
و آزادی مالی




