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ﻣﴩوع وﻧﺪرﻻﺳﺖ
ﻣُﺴﺠﻞ ﻛﺮﺧﺼﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺣﺮة۔ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ۔

لك مطلق الحرية في:
• املشاركة — نسخ وتوزيع ونقل العمل ألي وسط أو شكل.
• التعديل — املزج ،التحويل ،واإلضافة على العمل.
• ألي غرض ،بما في ذلك تجاريا ً.
ال يمكن للمر ِّ
خص إلغاء هذه الصالحيات طاملا اتبعت شروط الرخصة.

بموجب الشروط التالية:
❖ نَسـب امل ُـصنَّف — يـجب عـليك نَسـب الـعمل لـصاحـبه بـطريـقة مـناسـبة ،وتـوفـير رابـط لـلترخـيص ،وبـيان إذا
مـا قـد أُجـريـت أي تـعديـالت عـلى الـعمل .يـمكنك الـقيام بهـذا بـأي طـريـقة مـناسـبة ،ولـكن عـلى أال يـتم ذلـك بـطريـقة
توحي بأن املؤلف أو املر ِّ
خص مؤيد لك أو لعملك.
❖ الـترخـيص بـاملـثل — إذا قـمت بـأي تـعديـل ،تـغيير ،أو إضـافـة عـلى هـذا الـعمل ،فـيجب عـليك تـوزيـع الـعمل
الناتج بنفس شروط ترخيص العمل األصلي.
❖ مـنع الـقيود اإلضـافـية — يــجب عــليك أال تــطبق أي شــروط قــانــونــية أو تــدابــير تــكنولــوجــية تــقيد اآلخــريــن
من ممارسة الصالحيات التي تسمح بها الرخصة.

ﻟﺒﻨﺎء ﻋﺎﻟﻢ أﻓﻀﻞ ،ﻳﺠﺐ أن ﻧﺘﺤﲆ ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة؛ ﻳﺠﺐ أن
ﻧﺰﻳﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻗﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ ﻣﺴﺎرﻧﺎ ﻣﺆﺧ ًﺮا
وإﻃﻼق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد؛ ﻳﺠﺐ أن ﻧﻬﺊﻴ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻮاﺗﻴﺔ
ُ
ﻟﻠﺘﻘﺪم ﺑﺪ ًﻻ ﻣﻦ "اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺘﻘﺪم" ۔۔۔ اﻟﻤﺒﺪا ٔ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﰲ أﻳﺔ
ُّ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻷﺣﺮار ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن kأن ﺳﻴﺎﺳﺔ
ّ
اﻷﺣﻖ۔
اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻫﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻘﺪﻣﻴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة
~ ﻓﺮﻳﺪرﻳﻚ ﻫﺎﻳﻚ
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مــع اعــتبار قــيمة الحــريــة االقــتصاديــة مــكو ًنــا حــيو ًيــا لــكرامــة اإلنــسان واالســتقاللــية
والـتمكني الـشخصي فـإنـها تـعد غـايـ ًة بحـد ذاتـها ،وعـلى نـفس الـقدر مـن األهـمية؛ تـوفـر
الحرية االقتصادية صيغة ُمثبتة للتقدم والنجاح االقتصادي.
نــعلم مــن الــبيانــات الــتي نجــمعها لــبناء مــؤشــر الحــريــة االقــتصاديــة أن لــكل جــانــب
ـبير فــي الــنمو االقــتصادي واالزدهــار ،وتــميل الــسياســات الــتي
ـير كـ ٌ
مــن أبــعادهــا تــأثـ ٌ
تـسمح بحـريـة أكـبر فـي أي مـن املـجاالت املـقاسـة إلـى تـحفيز الـنمو ،الـذي هـو بـدوره
ـنصر أس ــاس ـيٌّ ل ــتول ــيد امل ــزي ــد م ــن ال ــفرص أم ــام ال ــناس ل ــلعمل ،وب ــال ــتال ــي الح ــد م ــن
عـ
ٌ
الفقر وبناء ازدهار دائم.
لــك ّن الحــريــة االقــتصاديــة ليســت نــظا ًـمـا واح ـ ًدا ،وفــي كــثير مــن الــنواحــي هــي عــدم
وجـود نـظام واحـد مـسيطر ،وقـد أظهـر املـؤشـر -عـلى مـدار الـسنوات الـ  25املـاضـية-
أن الح ــري ــة االق ــتصادي ــة ليس ــت أي ــدي ــول ــوج ــية دوغ ــمات ــية وإن ــما ت ــمثل ف ــلسف ًة ت ــرف ــض
الــدوغــمائــية وتــتبنى إســتراتــيجيات مــتنافــسة ومــتنوعــة لــلتقدم االقــتصادي .كــذلــك يــقدم
فـي كـل عـام -دلـي ًال مـقن ًعا عـلى أن الـسياسـات الـتي فشـلنا فـي تـنفيذهـا ليسـت هـي
مــا يــعيق الــنمو االقــتصادي؛ وإنــما الــسياســات املــريــعة الــتي تــضعها حــكومــاتــنا فــي
كثير من األحيان.
ي ــؤم ــن م ــؤي ــدو الح ــري ــة االق ــتصادي ــة ف ــي ح ــق األف ــراد ف ــي أن ي ــقرروا ك ــيفية ت ــوج ــيه
حـياتـهم ذاتـ ًيا .إن الـفائـدة اإلضـافـية مـن وجـهة نـظر املـجتمع هـي الـقوة املـثبتة لـألفـراد
الـذيـن يـوجـهون أنـفسهم ،سـواء كـانـوا يـعملون بـمفردهـم أو يـعملون مـ ًعا فـي جـمعيات
أو ش ــرك ــات ،إلن ــتاج الس ــلع والخ ــدم ــات ال ــتي تس ــتجيب ب ــصورة أف ــضل الح ــتياج ــات
املواطنني ورغباتهم.
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مـا مـن دولـة تـوفـر الحـريـة الـكامـلة ملـواطـنيها ،وتـلك الـتي تـسمح بمسـتويـات عـالـية مـن
الح ــري ــة ل ــدي ــها م ــعتقدات م ــختلفة ع ــن ج ــوان ــب الح ــري ــة األك ــثر أه ــمية ،وه ــذا ي ــتفق م ــع
ط ـ ــبيعة الح ـ ــري ـ ــة ال ـ ــتي ت ـ ــسمح ل ـ ــألف ـ ــراد وامل ـ ــجتمعات ب ـ ــصياغ ـ ــة م ـ ــسارات ـ ــهم ال ـ ــفري ـ ــدة
لالزدهار.
ف ــي خ ــالل اإلص ــدارات ال ــساب ــقة م ــن امل ــؤش ــر ،اس ــتكشفنا ال ــعدي ــد م ــن ال ــجوان ــب
الــحاســمة لــلعالقــات بــني األفــراد والــحكومــات وركــزنــا فــي قــياس الحــريــة االقــتصاديــة
عـلى مجـموعـة شـامـلة ولـكنها بـعيدة كـل الـبعد عـن مجـموعـة مـن املـجاالت الـسياسـاتـية
الـتي تـعمل فـيها الـحكومـات عـادةً ،لـألفـضل أو األسـوأ .ومـع ذلـك؛ فـإن مـفهوم الحـريـة
بـطبيعته يـقاوم تـعريـفًا ضـي ًقا ويـبدو أنـه كـل عـام يجـلب تحـديـات جـديـدة مـن الـساعـني
إلى فرض آرائهم الخاصة على اإلجراءات االقتصادية لآلخرين أو السيطرة عليها.
م ــع ظ ــهور ته ــدي ــدات ج ــدي ــدة للح ــري ــة االق ــتصادي ــة ف ــي أن ــحاء ال ــعال ــم ،س ــتستمر
تـعريـفاتـنا ومـنهجياتـنا فـي الـتطور حـتى نـتمكن مـن تـقديـم صـورة حـقيقية قـدر اإلمـكان
لحالة الحرية االقتصادية في أنحاء العالم.

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳊﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ـاسا بحـريـة
تـتعلق الحـريـة االقـتصاديـة فـي جـوهـرهـا بـاالسـتقاللـية الـفرديـة ،وتهـتم أس ًـ
االخ ــتيار ال ــتي ي ــتمتع ب ــها األف ــراد ف ــي ال ــحصول ع ــلى الس ــلع وامل ــوارد االق ــتصادي ــة
واســتخدامــها .إن االفــتراض األســاســي لــلذيــن يــفضلون الحــريــة االقــتصاديــة هــو أن
األفـراد يـعرفـون احـتياجـاتـهم ورغـباتـهم عـلى أفـضل وجـه وأن الـحياة املـوجـهة ذاتـ ًيا و
املسـترشـدة بـفلسفات الـشخص وأولـويـاتـه بـدالً مـن تـلك الـخاصـة بـالـحكومـة أو الـنخبة
الــتكنوقــراطــية ،هــي األســاس الــذي يــقوم عــليه وجــود مـ ٍ
ـرض .يــنبع االســتقالل واحــترام
الــذات مــن املــسؤولــية والــقدرة عــلى رعــايــة الــذات واألســرة ،ويــساهــمون بــشكل ال يــقدر
بثمن في كرامة اإلنسان واملساواة.
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ال يــمكن اعــتبار االســتقالل الــذاتــي الــفردي مــطل ًقا عــند الــعيش فــي مــجتمعات كــما
نـفعل الـيوم .يـعتبر الـعديـد مـن األفـراد أن رفـاهـية عـائـالتـهم ومـجتمعاتـهم مـتساويـة فـي
األهـمية بـالنسـبة لـهم ،وقـد تـنتهي الـحقوق الـشخصية الـتي يـتمتع بـها شـخص واحـد
ِ
ـقرارات واألنشـ ــطة الـ ــتي لـ ــها تـ ــأثـ ــير مـ ــؤكـ ــد أو مـ ــحتمل عـ ــلى
عـ ــند عـ ــتبة جـ ــاره .إن الـ ـ
اآلخ ــري ــن م ــقيدةٌ ب ــشكل ص ــحيح ب ــامل ــعاي ــير امل ــجتمعية ،وف ــي أك ــثر امل ــجاالت ح ــاس ــمة
يكون ذلك من خالل القوانني أو اللوائح الحكومية.
فـي اقـتصاد الـسوق ،تـعتبر املـعايـير املـجتمعية -ولـيس الـقوانـني والـلوائـح الـحكومـية-
هـي املـنظم األسـاسـي للسـلوك ،وتـنمو هـذه املـعايـير عـضويًـا مـن املـجتمع نـفسه ،مـما
يـعكس تـاريـخها وثـقافـتها وخـبرة األجـيال الـتي تـتعلم كـيف تـعيش بـعضها مـع بـعض،
ك ـ ــذل ـ ــك ت ـ ــوج ـ ــه ف ـ ــهمنا ل ـ ــألخ ـ ــالق ـ ــيات وآداب ال ـ ــعالق ـ ــات ال ـ ــشخصية وامل ـ ــهنية وأذواق
املس ــتهلكني .ت ــعكس ال ــنظم ال ــسياس ــية ال ــدي ــمقراط ــية -ف ــي أف ــضل ح ــاالت ــها -امل ــعاي ــيرَ
املــجتمعية فــي قــوانــينها وأنــظمتها ،ولــكن حــتى الــحكومــات الــديــمقراطــية ،إذا لــم تــكن
مــقيدة بــالــقيود الــدســتوريــة أو غــيرهــا مــن الــقيود الــتقليديــة ،قــد تــشكل تهــديــدات كــبيرة
للحــريــة االقــتصاديــة .إن الــقيود املــفروضــة عــلى الحــريــة االقــتصاديــة بــقاعــدة األغــلبية
ليسـت أقـل مـن الـقيود املـفروضـة مـن قـبل الـحاكـم املـطلق أو حـكم الـقلة ).(Oligarch
وبـالـتالـي ،فـليس نـوع الـحكومـة هـو الـذي يحـدد درجـة الحـريـة االقـتصاديـة بـقدر مـا هـو
مدى حدود الحكومة التي ال يجوز لها ،أو على األقل عدم تجاوزها.
ـتما ،س ــيرك ــز أي ن ــقاش ح ــول الح ــري ــة االق ــتصادي ــة ع ــلى ال ــعالق ــة ال ــحاس ــمة ب ــني
حـ ً
األفــراد والــحكومــة ،وعــمو ًـمـا؛ فــإن إجــراءات الــدولــة أو ســيطرة الــحكومــة الــتي تــتعارض
مــع االســتقالل الــذاتــي الــفردي تحــد مــن الحــريــة االقــتصاديــة .ومــع ذلــك؛ لــيس الهــدفُ
مـ ــن الحـ ــريـ ــة االقـ ــتصاديـ ــة غـ ــياب اإلكـ ــراه أو الـ ــقيود الـ ــحكومـ ــية ،بـ ــل إنـ ــشاء الـ ــشعور
املـتبادل بـالحـريـة للجـميع والـحفاظ عـليه .ثـم إن بـعض اإلجـراءات الـحكومـية ضـروريـة
مل ــواط ــني أي دول ــة ب ــغرض ال ــدف ــاع ع ــن أن ــفسهم وت ــعزي ــز ال ــتطور الس ــلمي ل ــلمجتمع
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امل ــدن ــي ،ول ــكن ع ــندم ــا ي ــتجاوز ع ــمل ال ــحكوم ــة الح ــد األدن ــى ال ــضروري ،ف ــإن ــه م ــن
املحتمل أن ينتهك الحرية االقتصادية أو الشخصية لشخص ما.
ف ــرض ــت ال ــحكوم ــات ع ــلى م ــر ال ــتاري ــخ مج ــموعـ ـ ًة واس ــع ًة م ــن ال ــقيود ع ــلى ال ــنشاط
ـفر ُ
ض مــثل هــذه الــقيود -عــلى الــرغــم مــن فــرضــها فــي بــعض
االقــتصادي .غــال ـبًا مــا تُـ َ
األح ــيان ب ــاس ــم امل ــساواة أو ب ــعض األغ ــراض امل ــجتمعية ال ــنبيلة ظ ــاه ــر ًي ــا -ل ــصال ــح
الـنُّخب املـجتمعية أو ألصـحاب املـصالـح الـخاصـة؛ كـما الحـظ مـيلتون وروز فـريـدمـان
ذات مرة:
"إن امل ــجتمع ال ــذي ي ــضع امل ــساواة -ب ــمعنى امل ــساواة ف ــي ال ــنتائ ــج -ق ــبل الح ــري ــة
سـوف يـنتهي بـال مـساواة وال حـريـة .إن اسـتخدام الـقوة لـتحقيق املـساواة سـوف يـدمـر
الح ــري ــة ،وال ــقوة ال ــتي تُ ــق َّدم أله ــداف خـ ـ ّيرة ،س ــتنتهي ف ــي أي ــدي األش ــخاص ال ــذي ــن
سيستخدمونها لتعزيز مصالحهم الخاصة".
إن ت ــدخ ــل ال ــحكوم ــة امل ُ ــف ِرط ف ــي م ــجاالت واس ــعة م ــن ال ــنشاط االق ــتصادي ي ــأت ــي
بـ ــتكلفة عـ ــالـ ــية عـ ــلى املـ ــجتمع كـ ــكل؛ ومـ ــن خـ ــالل اسـ ــتبدال األحـ ــكام الـ ــسياسـ ــية لـ ــتلك
املــوجــودة فــي الــسوق ،تــح ّول الــحكومــة مــوارد ريــادة األعــمال مــن األنشــطة اإلنــتاجــية
إل ـ ــى ال ـ ــبحث ع ـ ــن األنش ـ ــطة ال ـ ــري ـ ــعية ،وال ـ ــسعي إل ـ ــى ت ـ ــحقيق ف ـ ــوائ ـ ــد غ ـ ــير مكتس ـ ــبة
اقتصاديًا ،والنتيجة هي انخفاض اإلنتاجية والركود االقتصادي وتراجع االزدهار.

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳊﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
يــأخــذ مــؤشــر الحــريــة االقــتصاديــة نــظرة شــامــلة للحــريــة االقــتصاديــة ،تــتعلق بــعض
جــوانــب الحــريــة االقــتصاديــة الــتي تُــق َّيم بــتفاعــالت الــدولــة مــع بــقية الــعالــم )عــلى ســبيل
املــثال :مــدى انــفتاح االقــتصاد عــلى االســتثمار الــخارجــي أو الــتجارة الــعاملــية( ،غــير
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أن مـعظمهم يـر ّكـز عـلى الـسياسـات داخـل الـبلد ،ويـق ّيمون حـريـة األفـراد فـي اسـتخدام
عملهم أو أموالهم دون قيود غير مبررة وتدخل حكومي.
دورا حــيو ًيــا فــي تــعزيــز
يــؤدي كــل جــانــب مــن جــوانــب الحــريــة االقــتصاديــة املــقاســة ً
االزده ــار ال ــشخصي وال ــوط ــني واس ــتدام ــتهما .وم ــع ذل ــك؛ ف ــكل ه ــذه ال ــجوان ــب ت ــكمل
األخـرى ،ومـن املـرجـح أن الـتقدم فـي مـجال مـا سـيساهـم فـي تـعزيـز الـتقدم فـي مـجال
آخـر .وبـاملـثل؛ فـإن الحـريـة االقـتصاديـة املـكبوتـة فـي مـجال واحـد )عـلى سـبيل املـثال:
عـدم احـترام حـقوق املـلكية( قـد تـجعل مـن الـصعب تـحقيق مسـتويـات عـالـية مـن الحـريـة
في فئات أخرى.

قيس ت ف ــي امل ــؤش ــر إل ــى أرب ــع
َـ
ص نِّفت ال ــجوان ــب الـ  12للح ــري ــة االق ــتصادي ــة ال ــتي
ُـ
فئات عريضة:
• سيادة القانون )حقوق امللكية  /الفعالية القضائية  /نزاهة الحكومة(؛
• حجم الحكومة )العبء الضريبي  /اإلنفاق الحكومي  /الصحة املالية(؛
• الكفاءة التنظيمية )حرية األعمال  /حرية العمل  /الحرية النقدية(؛
• انفتاح السوق )حرية التجارة  /حرية االستثمار  /الحرية املالية(.
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س ـيــادة ال ـقــانــون
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ:
فـي اقـتصاد الـسوق الـفعال ،تـعد الـقدرة عـلى تجـميع املـلكية الـخاصـة والـثروة قـوة
دافـعة مـركـزيـة لـلعمال واملسـتثمريـن و ُيـعتبر االعـتراف بـحقوق املـلكية الـخاصـة وسـيادة
الــقانــون الــفعالــة لحــمايــة هــذه الــحقوق مــن الــسمات الــحيويــة القــتصاد الــسوق الحــرة.
كـذلـك تـمنح حـقوقُ املـلكية املـؤمـنة املـواطـنني الـثقة لـلقيام بـنشاط ريـادي وتـوفـير دخـلهم
ووضــع خــطط طــويــلة األمــد ألنــهم يــعرفــون أن دخــلهم مـ ّدخــراتــهم ومــمتلكاتــهم آمــن ًة مــن
املصادرة غير املشروعة أو السرقة.
حــقوقُ املــلكية هــي الــعامـ ُـل األســاســي فــي تــراكــم رأس املــال لــإلنــتاج واالســتثمار،
وي ــعد ال ــتمليك اآلم ــن ع ــام ـالً أس ــاس ـ ًيا ل ــفتح ال ــثروة املتجس ــدة ف ــي ال ــعقارات ،وإت ــاح ــة
املــوارد الــطبيعية لــالســتخدام االقــتصادي ،وتــوفــير ضــمانــات لــتمويــل االســتثمار .ومــن
خــالل تــوســيع وحــمايــة حــقوق املــلكية ،تــتجنب املــجتمعات "مــأســاة املــشاعــات"؛ وهــي
الـظاهـرة الـتي تـؤدي إلـى تـدهـور املـمتلكات غـير املـسؤول عـنها واسـتغاللـها والـتي تـتم
ـحاس ب ع ــنها أح ــد .ب ــعد ت ــنفيذ ال ــعقود أح ــد ال ــجوان ــب ال ــرئ ــيسة
ب ــشكل ج ــماع ــي وال ي ـ َ ـ
لحــمايــة حــقوق املــلكية ،فــي حــني يــعد التعهــد الــطوعــي بــااللــتزامــات الــتعاقــديــة أســاسَ
ن ـ ــظام ال ـ ــسوق وأس ـ ــاس ال ـ ــتخصص االق ـ ــتصادي وامل ـ ــكاس ـ ــب م ـ ــن ال ـ ــتبادل ال ـ ــتجاري
وال ــتجارة ب ــني ال ــدول ،ث ــم إن ال ــتنفيذ ال ــحكوم ــي امل ــتساوي ل ــلعقود ال ــخاص ــة ض ــروري
لضمان اإلنصاف والنزاهة في السوق.
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اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ:
تـعمل األطـر الـقانـونـية الـجيدة عـلى حـمايـة حـقوق جـميع املـواطـنني مـن االنـتهاك مـن
قـبل اآلخـريـن ومـن قـبل الـحكومـات واألطـراف الـقويـة .وبـكون الـفعالـية الـقضائـية فـاعـالً
أســاسـ ًيا لــسيادة الــقانــون ،فــإنــها تــتطلب وجــود أنــظمة قــضائــية فــعالــة وعــادلــة لــضمان
احـ ــترام الـ ــقوانـ ــني احـ ــترا ًمـ ــا تـ ــا ًمـ ــا مـ ــع اتـ ــخاذ اإلجـ ــراءات الـ ــقانـ ــونـ ــية املـ ــناسـ ــبة ضـ ــد
االنتهاكات.
ق ــد ت ــكون ال ــفعال ــية ال ــقضائ ــية -وخ ــاص ــة ب ــالنس ــبة ل ــلبلدان ال ــنام ــية -م ـ َ
ـجال الح ــري ــة
االق ــتصادي األك ــثر أه ــمية ف ــي إرس ــاء أس ــس ال ــنمو االق ــتصادي ،وف ــي االق ــتصادات
املـ ــتقدمـ ــة قـ ــد يـ ــكون االنحـ ــراف عـ ــن الـ ــفعالـ ــية الـ ــقضائـ ــية أولـ ــى عـ ــالمـ ــات املـ ــشكالت
الخطيرة التي ستؤدي إلى التدهور االقتصادي.
ـثير م ــن األدل ــة م ــن ج ــميع أن ــحاء ال ــعال ــم ع ــلى أن ال ــنظام ال ــقضائ ــي ال ــنزي ــه
ه ــناك ك ـ ٌ
وال ـ ــعادل وال ـ ــفعال ه ـ ــو ع ـ ــام ـ ــل ح ـ ــاس ـ ــم ف ـ ــي ت ـ ــمكني األف ـ ــراد وإن ـ ــهاء ال ـ ــتمييز وت ـ ــعزي ـ ــز
املــنافــسة .فــي الــنضال الــذي ال يــنتهي مــن أجــل تحســني الــوضــع اإلنــسانــي وتــحقيق
ازدهـار أكـبر ،فـإن االلـتزام املـؤسـسي بـالـحفاظ عـلى الـفعالـية الـقضائـية والـنهوض بـها
أمر بالغ األهمية.

ﻧﺰاﻫﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ:
ـات الــتي تــعد
فــي عــالــم يــتميز بــالــتنوع االجــتماعــي والــثقافــي ،قــد تــعكس املــمارسـ ُ
ف ــاس ــدة ف ــي م ــكان م ــا ال ــتفاع ـ ِ
ـالت ال ــتقليدي ـ َة ف ــي م ــكان آخ ــر ب ــبساط ــة؛ ف ــعلى س ــبيل
املــثال :يــمكن اعــتبار املــدفــوعــات الــصغيرة غــير الــرســمية ملــقدمــي الخــدمــات أو حــتى
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لــلمسؤولــني الــحكومــيني بــشكل مــختلف وســيلة تــعويــض عــاديــة ،أو "بــقشيش" للخــدمــة
ً
شكال فاس ًدا من أشكال االبتزاز.
الجيدة بشكل غير معتاد ،أو
فـي حـني أن هـذه املـمارسـات قـد تـقيد بـالـفعل الحـريـة االقـتصاديـة لـلفرد ،مـن املـرجـح
أن ي ــكون ت ــأث ــيره ــا ع ــلى ال ــنظام االق ــتصادي ك ــكل م ــتواض ـ ًعا .وم ــما ي ــثير ال ــقلق أك ــثر
بــكثير هــو الــفساد املــنهجي لــلمؤســسات الــحكومــية مــن خــالل مــمارســات مــثل الــرشــوة
وامل ــحسوب ــية وم ــحاب ــاة األق ــارب وال ــوص ــاي ــة واالخ ــتالس والكس ــب غ ــير املش ــروع .ع ــلى
الـرغـم مـن أن هـذه املـمارسـات قـد ال تـعتبر جـرائـ َم بـاملجـمل فـي كـل مـجتمع أو ظـرفـية؛
إال أنـها تـقوض نـزاهـة الـحكومـة أيـنما تـمارس .ومـن خـالل الـسماح لـبعض األفـراد أو
امل ــصال ــح ال ــخاص ــة ب ــال ــحصول ع ــلى م ــناف ــع ح ــكوم ــية ع ــلى ح ــساب اآلخ ــري ــن ،ف ــإن ــهم
يــتعارضــون بــشكل صــارخ مــع مــبادئ املــعامــلة الــعادلــة واملــتساويــة الــتي تــعد مــكونــات
أساسية ملجتمع حر اقتصاديًا.
هــناك عــالقــة مــباشــرة بــني مــدى تــدخــل الــحكومــة فــي الــنشاط االقــتصادي وانــتشار
ـرص ا
ال ــفساد ،وع ــلى وج ــه ال ــخصوص ،ت ــوف ــر ال ــلوائ ــح ال ــحكوم ــية امل ــفرط ــة واملسه ــبة ف ـ ً ـ
ل ــلرش ــوة وال ــفساد ،وت ــضر امل ــمارس ــات ال ــفاس ــدة م ــثل ال ــرش ــوة والكس ــب غ ــير املش ــروع،
بدورها ،بالنمو االقتصادي والتنمية.
أضــف أن الــلوائــح أو الــقيود الــحكومــية فــي مــجال مــا قــد تــؤدي إلــى إنــشاء أســواق
غـير رسـمية أو سـوداء فـي مـجال آخـر؛ عـلى سـبيل املـثال :مـن خـالل فـرض عـدي ٍـد مـن
ال ــحواج ــز امل ــره ــقة مل ــمارس ــة األع ــمال ال ــتجاري ــة ،ب ــما ف ــي ذل ــك ال ــروت ــني ال ــبيروق ــراط ــي
ال ــتنظيمي وال ــتكال ــيف امل ــرت ــفعة ل ــلمعام ــالت ،ي ــمكن ل ــلحكوم ــة ت ــحفيز ال ــرش ــوة وت ــشجيع
الـتفاعـالت غـير املشـروعـة والسـريـة الـتي تـقوض الـشفافـية الـضروريـة لـلتشغيل الـفعال
للسوق الحرة.
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حـجـم الـحـكـومـة
اﻟﻌﺐء اﻟﴬﻳﱯ:
تـفرض جـميع الـحكومـات أعـبا ًء مـالـية عـلى الـنشاط االقـتصادي مـن خـالل الـضرائـب
واالسـتدانـة ،ومـع ذلـك؛ فـإن الـحكومـات الـتي تـسمح لـألفـراد والشـركـات بـالـحفاظ عـلى
حــصة أكــبر مــن دخــلهم وثــرواتــهم وإدارتــها واســتخدامــها ملــنفعتهم الــشخصية ،تــزيــد
من الحرية االقتصادية إلى أقصى حد.
وك ــلما ارت ــفعت ح ــصة ال ــحكوم ــة م ــن دخ ــل ال ــفرد أو ث ــروت ــه ،ت ــنخفض م ــكاف ــأة ال ــفرد
عـلى نـشاطـه االقـتصادي ويـنقص الـحافـز لـلقيام بـالـعمل ،إذ تـقلل مـعدالت الـضرائـب
امل ــرت ــفعة م ــن ق ــدرة األف ــراد والش ــرك ــات ع ــلى ت ــحقيق أه ــداف ــهم ف ــي ال ــسوق وب ــال ــتال ــي
خفض مستوى نشاط القطاع الخاص عامة.
ـهما وم ــباش ـ ًـرا ع ــلى الح ــري ــة
ُت ــعد م ــعدالت ض ــري ــبة دخ ــل األف ــراد والش ــرك ــات ق ــي ًدا م ـ ً
االق ــتصادي ــة ل ــلفرد وت ــنعكس ب ــشكل سيئ ع ــلى م ــؤش ــر الح ــري ــة االق ــتصادي ــة ،ول ــكنها
ـقياسا شـامـالً لـلعبء الـضريـبي .تـفرض الـحكومـات الـعديـد مـن الـضرائـب غـير
ليسـت م ًـ
امل ــباش ــرة األخ ــرى ،ب ــما ف ــي ذل ــك ك ــشوف ال ــروات ــب وامل ــبيعات وض ــرائ ــب ع ــلى اإلن ــتاج،
س ب ع ــبء ه ــذه
وك ــذل ــك ال ــتعري ــفات الج ــمرك ــية وال ــضرائ ــب ع ــلى ال ــقيمة امل ــضاف ــة .و ُيحت َ َ ـ
الـ ــضرائـ ــب فـ ــي مـ ــؤشـ ــر الحـ ــريـ ــة االقـ ــتصاديـ ــة مـ ــن خـ ــالل قـ ــياس الـ ــعبء الـ ــضريـ ــبي
اإلجــمالــي مــن جــميع أشــكال هــذه الــضرائــب بــمثابــة نســبة مــئويــة مــن الــناتــج املحــلي
اإلجمالي.
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اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ:
ت ـ ــعد ال ـ ــتكلفة والحج ـ ــم وال ـ ــتدخ ـ ــل ال ـ ــحكوم ـ ــي م ـ ــجتمعني ق ـ ــضي ًة م ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة للح ـ ــري ـ ــة
االق ــتصادي ــة تُ ــقاس ف ــي امل ــؤش ــر ب ــطرائ ــق م ــتنوع ــة؛ ي ــأت ــي اإلن ــفاق ال ــحكوم ــي ب ــأش ــكال
ع ــدي ــدة ،وليس ــت ج ــميعها م ــضرة ب ــالح ــري ــة االق ــتصادي ــة ب ــنفس ال ــقدر .ي ــمكن اع ــتبار
بـعض أشـكال اإلنـفاق الـحكومـي )عـلى سـبيل املـثال :لـتوفـير الـبنية الـتحتية أو تـمويـل
ـتثمارا ،كـذلـك تـنفق الـحكومـة عـلى السـلع
األبـحاث أو تحسـني رأس املـال البشـري( اس
ً
العامة ،والتي تعود فوائدها على نطاق واسع على املجتمع.
ومــع ذلــك ،يــجب تــمويــل كــل اإلنــفاق الــحكومــي فــي نــهايــة املــطاف عــن طــريــق فــرض
ضــرائــب ويســتلزم هــذا تــكلفة الــفرص الــبديــلة ،تــكون هــذه الــتكلفة قــيم َة االســتهالك أو
االس ــتثمار ال ــذي ك ــان سيح ــدث ل ــو ت ــر َ ـكـت امل ــوارد امل ــعنية )أي ال ــتي أُخ ـذَت ف ــي ش ــكل
ضرائب( في القطاع الخاص.
إن اإلفـراط فـي اإلنـفاق الـحكومـي يـؤدي إلـى خـطر كـبير يـؤدي بـدوره إلـى مـزاحـمة
اق ـ ـ ــتصادي ـ ـ ــة  Crowding-Outل ـ ـ ــلنشاط االق ـ ـ ــتصادي ال ـ ـ ــخاص .ح ـ ـ ــتى إذا ح ـ ـ ــقق
االق ــتصاد ن ــم ًوا أس ــرع م ــن خ ــالل زي ــادة اإلن ــفاق ال ــحكوم ــي ،ف ــإن م ــثل ه ــذا ال ــتوس ــع
االق ــتصادي ي ــميل إل ــى أن ي ــكون م ــؤق ـتًا ف ــقط؛ األم ــر ال ــذي ي ــؤدي إل ــى ت ــشوي ــه ع ــملية
تـخصيص املـوارد فـي الـسوق وحـوافـز االسـتثمار الـخاص .واألسـوأ مـن ذلـك أن عـزل
الـحكومـة عـن انـضباط الـسوق غـالـبًا مـا يـؤدي إلـى الـبيروقـراطـية وانـخفاض اإلنـتاجـية
وعدم الكفاءة وتزايد ال َّدين العام الذي يفرض عبئًا أكبر على األجيال القادمة.
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ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
م ــن أوض ــح امل ــؤش ــرات ع ــلى م ــدى اح ــترام ال ــحكوم ــة مل ــبدأ ال ــحكوم ــة املح ــدودة ه ــي
مـيزانـيتها ،ومـن خـالل تحـديـد األولـويـات وتـخصيص املـوارد ،تـشير املـيزانـية بـوضـوح
إلـ ــى املـ ــجاالت الـ ــتي تـ ــتدخـ ــل فـ ــيها الـ ــحكومـ ــة فـ ــي الـ ــنشاط االقـ ــتصادي ومـ ــدى هـ ــذا
الــتدخــل .عــالوة عــلى ذلــك ،فــإن املــيزانــية تــعكس الــتزام الــحكومــة )أو عــدمــه( بــاإلدارة
املــالــية الســليمة لــلموارد ،والــتي تــعد ضــروريــة لــلتوســع االقــتصادي الــديــنامــيكي عــلى
املدى الطويل وحاسمة لتقدم الحرية االقتصادية.
ـباش رة ل ــسوء إدارة
ـب م ـ ِـ ـ
ي ــعد ك ـ ٌّـل م ــن العج ــز امل ــتزاي ــد وارت ــفاع ع ــبء ال ــدي ــون ع ــواق ـ َ
املـيزانـية الـحكومـية ،وهـذا يـؤدي إلـى تـآكـل الـصحة املـالـية الـعامـة لـلبلد .أي ً
ـضا؛ غـالـبًا
م ــا ت ــؤدي االنح ــراف ــات ع ــن امل ــواق ــف امل ــال ــية الس ــليمة إل ــى زع ــزع ــة اس ــتقرار االق ــتصاد
الكلي ،وتسبب عدم اليقني االقتصادي ،وبالتالي تحد من الحرية االقتصادية.
الـ َّديـن هـو تـراكـم العجـز فـي املـيزانـية مـع مـرور الـوقـت ،ونـظر ّيًـا؛ يـمكن لـتمويـل الـ َّديـن
ل ـ ــإلن ـ ــفاق ال ـ ــعام أن ي ـ ــساه ـ ــم إي ـ ــجاب ـ ـيًّا ف ـ ــي االس ـ ــتثمار امل ـ ــثمر وف ـ ــي ال ـ ــنهاي ـ ــة ل ـ ــلنمو
االق ــتصادي ،وق ــد ي ــكون ال ـ َّدي ــن أي ـ ً
ـضا ب ــمثاب ــة آل ــية ل ــلتدخ ــل اإلي ــجاب ــي ف ــي االق ــتصاد
الــكلي ملــواجــهة الــتقلبات الــدوريــة أو حــتى ســياســات الــنمو الــطويــلة املــدى .مــن نــاحــية
أخـرى ،قـد يـكون للمسـتويـات املـرتـفعة لـل َّديـن الـعام آثـار سـلبية عـديـدة مـثل رفـع أسـعار
الــفائــدة ،واملــزاحــمة االقــتصاديــة  Crowding-Outلــالســتثمار الــخاص ،والحــد مــن
م ــرون ــة ال ــحكوم ــة ف ــي االس ــتجاب ــة ل ــألزم ــات االق ــتصادي ــة .إن ال ــدي ــن ال ــعام امل ــتصاع ــد
امل ــدف ــوع ب ــالعج ــز املس ــتمر ف ــي امل ــيزان ــية ،وخ ــاص ــة اإلن ــفاق ال ــذي ي ــعزز االس ــتهالك
الـحكومـي أو املـدفـوعـات الـتحويـلية ،غـالـبًا مـا يـقوض نـمو اإلنـتاجـية اإلجـمالـي ويـؤدي
في النهاية إلى الركود االقتصادي بدالً من النمو.
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ال ـك ـفــاءة الـتـنـظـيـمـيـة
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل:
تـعد قـدرة الـفرد عـلى إنـشاء مشـروع وإدارتـه دون تـدخـل غـير مـبرر مـن طـرف الـدولـة
أحـد أهـم املـؤشـرات األسـاسـية للحـريـة االقـتصاديـة ،ثـ ّم إن الـلوائـح الـحكومـية املـرهـقة
وغـير الـضروريـة هـي الـعوائـق األكـثر شـيو ًعـا أمـام حـريـة مـمارسـة ريـادة األعـمال ،ومـن
خـالل زيـادة تـكالـيف اإلنـتاج ،يـمكن أن تـص ِّعب الـلوائـحُ الـحكومـية الـنجاح فـي الـسوق
على رجال األعمال.
عــلى الــرغــم مــن أن الــعديــد مــن الــلوائــح الــحكومــية تــعيق إنــتاجــية األعــمال ومســتوى
الــربــحية ،إال أن مــعظم الــلوائــح الــحكومــية الــتي تــمنع روح املــبادرة أو ريــادة األعــمال
ه ــي ت ــلك ال ــتي ت ــرت ــبط ب ــإص ــدار ال ــتراخ ــيص إلن ــشاء الش ــرك ــات الج ــدي ــدة .ف ــي ب ــعض
الـبلدان إضـافـة إلـى الـعديـد مـن الـواليـات فـي أمـريـكا؛ يـمكن أن يـكون إجـراء الـحصول
عــلى تــرخــيص إلنــشاء شــركــة بــسيطًا مــثل أنــموذج تــسجيل الــبريــد بــأقــل رســوم .فــي
هـونـغ كـونـغ ،عـلى سـبيل املـثال ،يـمكن لـلمرء الـحصول عـلى رخـصة تـجاريـة مـن خـالل
م ـ ــلء أن ـ ــموذج واح ـ ــد ،وي ـ ــمكن إك ـ ــمال ال ـ ــعملية ف ـ ــي غ ـ ــضون ب ـ ــضع س ـ ــاع ـ ــات .ف ـ ــي
االق ــتصادات األخ ــرى م ــثل ال ــهند وأج ــزاء م ــن أم ــري ــكا ال ــجنوب ــية؛ ي ــمكن أن تس ــتغرق
عــملية الــحصول عــلى رخــصة تــجاريــة وق ـتًا أطــول وتــتضمن رحــالت ال نــهايــة لــها إلــى
املكاتب الحكومية واللقاءات املتكررة مع البيروقراطيني الفضوليني والفاسدين.
بمجــرد فــتح عــمل تــجاري ،قــد تــتدخــل الــلوائــح الــحكومــية فــي عــملية صــنع الــقرار أو
تح ــدي ــد األس ــعار ،وم ــن امل ــثير ل ــاله ــتمام أن دول ــتني ل ــهما ن ــفس املج ــموع ــة م ــن ال ــلوائ ــح
الـحكومـية يـمكن أن تـفرض أعـباء تـنظيمية مـختلفة؛ وإذا طـبقت إحـدى الـدول لـوائـحها
ب ــال ــتساوي وب ــشفاف ــية ،ف ــيمكنها ت ــقليل ال ــعبء ال ــتنظيمي م ــن خ ــالل ت ــسهيل تخ ــطيط
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األعـمال عـلى املـدى الـطويـل ،وإذا كـان اآلخـر يـطبق الـلوائـح بـغير اتّـساق ،فـإنـه يـزيـد
من العبء التنظيمي من خالل خلق ِ
بيئة عمل ال يمكن التنبؤ بها.

ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ:
ـنصرا أسـ ــاس ـ ـيًا مـ ــن
إن قـ ــدرة األفـ ــراد عـ ــلى إيـ ــجاد فـ ــرص الـ ــعمل واملـ ــهن تـ ــعتبر عـ ـ
ً
عــناصــر الحــريــة االقــتصاديــة .وعــلى نــفس املــنوال؛ فــإن قــدرة الشــركــات عــلى الــتعاقــد
بح ــري ــة ح ــول ال ــعمال ــة وف ــصل ال ــعمال ال ــزائ ــدي ــن ع ــندم ــا ت ــختفي ال ــحاج ــة إل ــيهم ت ــعد
ضرورية لتعزيز اإلنتاجية والحفاظ على النمو االقتصادي الشامل.
يــتل ّ
ص املــبدأ األســاســي ألي ســوق حــرة اقــتصاد ًيــا فــي الــتبادل الــطوعــي ،وهــذا
خ ُ
صحيح في سوق العمل تما ًما كما هي الحال في سوق السلع.
إن ت ــدخ ــل ال ــدول ــة ي ــول ــد ن ــفس امل ــشكالت ف ــي س ــوق ال ــعمل ك ــال ــتي ي ــنتجها ف ــي أي
ســوق أخــرى؛ تتخــذ لــوائــح الــعمل الــحكومــية مجــموعــة مــتنوعــة مــن األشــكال ،بــما فــي
ذلـك الحـد األدنـى لـألجـور أو ضـوابـط األجـور األخـرى والـقيود املـفروضـة عـلى سـاعـات
الـعمل أو ظـروف مـكان الـعمل والـقيود املـفروضـة عـلى الـتوظـيف وفـصل الـعمال وغـيرهـا
مـن الـقيود الـتي تـتدخـل فـي الـعقد بـني صـاحـب الشـركـة والـعامـل .تـؤدي الـنقابـات فـي
ـهما ف ــي ت ــنظيم ح ــري ــة ال ــعمل ،وق ــد ت ــكون -حس ــب ط ــبيعة
دورا م ـ ً
ال ــعدي ــد م ــن ال ــبلدان ً
نشاطها -إما قوة ملزيد من الحرية أو عائ ًقا أمام األداء الفعال ألسواق العمل.
تـعاقـب قـوانـني الـعمل املـرهـقة الشـركـات والـعمال عـلى حـد سـواء ،وتـمنع لـوائـح الـعمل
الـصارمـة أصـحاب الـعمل واملـوظـفني مـن الـتفاوض بحـريـة حـول الـتغييرات فـي شـروط
وظـروف الـعمل ،والـنتيجة غـالـبًا مـا تـكون عـدم تـوافـق مـزمـن بـني الـعرض والـطلب عـلى
العمالة.
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اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ:
ـعارا يحـ ــددهـ ــا الـ ــسوق .وسـ ــواء كـ ــان
تـ ــتطلب الحـ ــريـ ــة الـ ــنقديـ ــة عـ ــملة مسـ ــتقرة وأسـ ـ ً
األش ــخاص األح ــرار اق ــتصاد ًي ــا رج ـ َ
ـال أع ــمال أو مس ــتهلكني ،ف ــإن ــهم ي ــحتاج ــوز إل ــى
عــملة ثــابــتة ومــوثــوقــة بــمثابــة وســيلة لــلتبادل ووحــدة حــساب ومخــزن لــلقيمة؛ فــمن غــير
الحرية النقدية ،يصعب إنشاء قيمة طويلة األجل أو تكديس رأس املال.
ـثيرا بــالــسياســة الــنقديــة لــحكومــتها؛ ومــن خــالل
يــمكن أن تــتأثــر قــيمة عــملة الــدولــة كـ ً
ســياســة نــقديــة تــسعى ملــكافــحة التضخــم والــحفاظ عــلى اســتقرار األســعار والــحفاظ
عـلى ثـروة الـبالد ،يـمكن لـلناس االعـتماد عـلى أسـعار الـسوق لـلتنبؤ بـاملسـتقبل؛ يـمكن
جـعل االسـتثمارات واملـدخـرات والخـطط األخـرى طـويـلة املـدى أكـثر ثـقة .عـلى الـنقيض
م ــن ذل ــك؛ ف ــإن ال ــسياس ــة التضخ ــمية ت ــصادر ال ــثروة م ــثل ض ــرائ ــب غ ــير م ــرئ ــية وتُ ــشوه
األسعار ،وتسيء تخصيص املوارد ،وترفع تكلفة ممارسة األعمال التجارية.
ال تـوجـد نـظريـة واحـدة مـقبولـة لـلسياسـة الـنقديـة الـصحيحة ملـجتمع حـر ،وفـي وقـت
م ــن األوق ــات ،ف ــقد ك ــان امل ــعيار ال ــذه ــبي ي ــتمتع ب ــدع ــم واس ــع ال ــنطاق .ث ــم إن م ــا ي ــميز
جـ ــميع الـ ــنظريـ ــات الـ ــنقديـ ــة الـ ــيوم تـ ــقري ـ ـبًا هـ ــو دعـ ــم تضخـ ــم مـ ــنخفض وبـ ــنك مـ ــركـ ــزي
ـتراف واسـعُ الـنطاق بـأن تحـديـد األسـعار يفسـد كـفاءة الـسوق
مسـتقل ،كـذلـك يـوجـد اع
ٌ
ويؤدي إلى العجز أو إلى فائض.
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ال ـســوق الـمـفـتـوحـة
ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة:
ت ــفرض ال ــعدي ــد م ــن ال ــحكوم ــات ق ــيو ًدا ع ــلى ق ــدرة م ــواط ــنيها ع ــلى ال ــتفاع ــل بح ــري ــة
ســواء كــانــو مشــتريــن أو بــاعــة فــي الــسوق الــدولــية ،ويــمكن أن تظهــر الــقيود الــتجاريــة
فــي شــكل رســوم جــمركــية أو ضــرائــب عــلى الــصادرات أو حــصص تــجاريــة أو حــظر
تـجاري صـريـح .ومـع ذلـك؛ يـمكن أن تظهـر الـقيود الـتجاريـة أي ً
ـكرا،
ـضا بـطرائـق أكـثر م ً
بوجه خاص في شكل حواجز تنظيمية تتعلق بالصحة أو السالمة.
إن ال ــدرج ــة ال ــتي ت ــعيق ب ــها ال ــحكوم ــة ال ــتدف ــق الح ــر ل ــلتجارة ال ــخارج ــية ل ــها ت ــأث ــير
م ــباش ــر ع ــلى ق ــدرة األف ــراد ع ــلى م ــتاب ــعة أه ــداف ــهم االق ــتصادي ــة وت ــعظيم إن ــتاج ــيتهم
ورفــاهــهم؛ تــزيــد الــتعريــفات ،عــلى ســبيل املــثال ،مــباشــرة مــن األســعار الــتي يــدفــعها
املســتهلكون املحــليون مــقابــل الــواردات األجــنبية؛ ولــكنها تــشوه أيـ ً
ـضا حــوافــز اإلنــتاج
لـلمنتجني املحـليني ،مـما يـجعلهم يـنتجون إمـا سـلعة يـفتقرون فـيها إلـى املـيزة النسـبية
أو س ـ ــلعة مح ـ ــمية م ـ ــن ط ـ ــرف ال ـ ــحكوم ـ ــة .ه ـ ــذا ي ـ ــعبق ال ـ ــكفاءة وال ـ ــنمو االق ـ ــتصادي
اإلجــمالــي ،وفــي كــثير مــن الــحاالت ،تــضع الــقيود الــتجاريــة أيـ ً
ـضا مــنتجات وخــدمــات
تــكنولــوجــية مــتقدمــة بــعي ًدا عــن مــتناول رواد األعــمال املحــليني ،مــما يحــد مــن تــطورهــم
اإلنتاجي.

ﺣﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر:
إن بـيئ ًة اسـتثماريـ ًة حـرة ومـفتوحـة سـتوفـر لـرواد األعـمال الحـد األقـصى مـن الـفرص
وال ــحواف ــز ل ــتوس ــيع ال ــنشاط االق ــتصادي وزي ــادة اإلن ــتاج ــية وخ ــلق ف ــرص ال ــعمل .ل ــن
ت ــتدف ــق ال ــفوائ ــد م ــن ب ــيئة كه ــذه ف ــقط ع ــلى الش ــرك ــات ال ــفردي ــة ال ــتي تتح ــمل م ــخاط ــر
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األعـمال الـريـاديـة مـن أجـل عـائـد أكـبر ،ولـكن هـذه الـفوائـد سـتظهر أي ً
ـضا عـلى املـجتمع
بــأكــمله .يــتميز إطــار االســتثمار الــفعال بــالــشفافــية واإلنــصاف ،ويــدعــم جــميع أنــواع
الش ـ ــرك ـ ــات ب ـ ــدالً م ـ ــن الش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ــكبيرة أو امل ـ ــهمة إس ـ ــترات ـ ــيجيًا ،وي ـ ــشجع االب ـ ــتكار
واملنافسة بدالً من تثبيطها.
إن الـقيود املـفروضـة عـلى حـركـة رأس املـال ،املحـلية والـدولـية عـلى حـد سـواء ،تـقوض
ال ـ ــتخصيص ال ـ ــفعال ل ـ ــلموارد وتح ـ ــد م ـ ــن اإلن ـ ــتاج ـ ــية ،وت ـ ــشوه ع ـ ــملية ص ـ ــنع ال ـ ــقرار
االقــتصادي .يــمكن لــلقيود املــفروضــة عــلى االســتثمارات الــعابــرة للحــدود أن تحــد مــن
ك ــل م ــن ال ــتدف ــقات ال ــداخ ــلة وال ــخارج ــة ل ــرأس امل ــال ،وب ــال ــتال ــي ت ــقلص األس ــواق وت ــقلل
فرص النمو.
فــي بــيئة يــتمتع فــيها األفــراد والشــركــات بحــريــة اخــتيار مــكان االســتثمار وكــيفيته،
يـمكن أن يـتدفـق رأس املـال إلـى أفـضل اسـتخدامـاتـه :إلـى الـقطاعـات واألنشـطة الـتي
تشـتد الـحاجـة إلـيها وتـكون الـعائـدات أكـبر .إن عـمل الـدولـة إلعـادة تـوجـيه تـدفـق رأس
امل ــال وتح ــدي ــد ال ــخيار ه ــو ع ــب ٌء ث ــقيل ع ــلى ح ــري ــة ك ــل م ــن املس ــتثمر وال ــشخص ال ــذي
ي ــبحث ع ــن رأس امل ــال ،وك ــلما زادت ال ــقيود ال ــتي ت ــفرض ــها ال ــدول ــة ع ــلى االس ــتثمار،
انخفض مستوى نشاطها الريادي.

اﳊﺮﻳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
إن الـنظام املـالـي الـرسـمي الـذي يسهـل الـوصـول إلـيه ويـعمل بـكفاءة يـضمن تـوفـير
خـدمـات مـتنوعـة لـالدخـار واالئـتمان والـدفـع واالسـتثمار لـألفـراد والشـركـات؛ ومـن خـالل
ت ــوس ــيع ف ــرص ال ــتموي ــل وت ــعزي ــز ري ــادة األع ــمال ،ت ــشجع ال ــبيئة امل ــصرف ــية امل ــفتوح ــة
املــنافــسة مــن أجــل تــوفــير الــوســاطــة املــالــية األكــثر كــفاءة بــني األســر والشــركــات وكــذلــك
بني املستثمرين ورواد األعمال.
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ومــن خــالل عــملية مــدفــوعــة بــالــعرض والــطلب ،تــوفــر األســواق مــعلومــات فــي الــوقــت
الــحقيقي عــن األســعار واالنــضباط الــفوري لــلذيــن اتخــذوا قــرارات ســيئة .تــعتمد هــذه
الـ ــعملية عـ ــلى الـ ــشفافـ ــية فـ ــي الـ ــسوق ونـ ــزاهـ ــة املـ ــعلومـ ــات املـ ــتاحـ ــة ،ويـ ــضمن الـ ــنظام
التنظيمي املتعقل والفعال كليهما من خالل متطلبات الكشف والتدقيق املستقل.
ـتكمل ال ــدور امل ــرك ــزي ال ــذي ت ــشغله ال ــبنوك بخ ــدم ــات م ــال ــية
وب ــصورة م ــتزاي ــدة ،يُس ـ َ
أخــرى تــوفــر وســائــل بــديــلة لــزيــادة رأس املــال أو تــنويــع املــخاطــر .كــما هــي الــحال مــع
الـنظام املـصرفـي ،يـكمن الـدور املـفيد لـلحكومـة فـي تـنظيم هـذه املـؤسـسات فـي ضـمان
الشفافية والنزاهة وتعزيز الكشف عن األصول وااللتزامات واملخاطر.
إن ال ــتنظيم امل ــصرف ــي وامل ــال ــي م ــن ق ــبل ال ــدول ــة ال ــذي ي ــتجاوز ض ــمان ال ــشفاف ــية
وال ــنزاه ــة ف ــي األس ــواق امل ــال ــية ي ــمكن أن ي ــعيق ال ــكفاءة ،وي ــزي ــد م ــن ت ــكال ــيف ت ــموي ــل
نــشاط ريــادة األعــمال ،ويحــد مــن املــنافــسة .إذا تــدخــلت الــحكومــة فــي ســوق األســهم،
عـلى سـبيل املـثال ،فـإنـها تـتعارض مـع اخـتيارات مـاليـني األفـراد مـن خـالل الـتدخـل فـي
تسعير رأس املال؛ الدور األكثر أهمية القتصاد السوق.
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اﳊﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ أﻛﱶ ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺟﻴﺪة
مـن الـواضـح أن الحـريـة االقـتصاديـة تـدور حـول مـا هـو أكـثر مـن مجـرد بـيئة تـجاريـة
حــيث تــزدهــر روح املــغامــرة الــتجاريــة والــرفــاه ،ومــن خــالل آثــارهــا الــبعيدة املــدى عــلى
م ــختلف ج ــوان ــب ال ــتنمية البش ــري ــة ،ت ــم ّكن الح ــري ــة االق ــتصادي ــة ال ــناس وت ــطلق ال ــعنان
ل ــقوى االخ ــتيار وال ــفرص ال ــجبارة وت ــغذي الح ــري ــات األخ ــرى وت ــحسن ن ــوع ــية ال ــحياة
بشكل عام.
ج رب ال ــكثير م ــنها – ف ــي ال ــتمكن م ــن االق ــتراب م ــن
ال ت ــوج ــد أن ــظمة ب ــدي ــلة  -وق ــد ُ ـ
سجـل رأسـمالـية الـسوق الحـرة فـي تـعزيـز الـنمو وتـعزيـز الـحالـة اإلنـسانـية .إن الـصلة
الــتي ال يــمكن إنــكارهــا بــني الحــريــة االقــتصاديــة واالزدهــار هــي دلــيل مــذهــل عــلى مــا
يـمكن لـلناس الـقيام بـه عـندمـا تـتاح لـهم الـفرصـة ملـتابـعة مـصالـحهم الـخاصـة فـي إطـار
سيادة القانون.
ل ــلمضي ق ــد ًمــا ع ــلى أس ــاس الج ــدارة امل ــطلقة وال ــعمل ال ــشاق ،ي ــحتاج م ــواط ــنو أي
دولــة إلــى نــظام يــحافــظ عــلى أســواق غــير تــمييزيــة ،ويــخصص املــوارد بــشكل مــحايــد،
وي ــكافئ الجه ــد ال ــفردي وال ــنجاح ــة ه ــذه ه ــي ال ــوص ــفة امل ــؤك ــدة للح ــري ــة االق ــتصادي ــة
والـتقدم البشـري الـحقيقي ،والـتي وثـقها مـؤشـر الحـريـة االقـتصاديـة وشـرحـها تجـريـب ًيا
على مدار السنوات الـ  25املاضية.
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و فـي ال ـخ ـتــام!

ه ــذ م ــتوف ــر ب ــامل ــجان ب ــشكل ك ــام ــل ،ي ــمكنك ن ــسخه وط ــباع ــته وم ــشارك ــته م ــع
أصــدقــائــك والــعالــم مــن حــولــك ،كــما أنــك حــر فــي اســتعمالــه لــكل األغــراض بــما
فيها التجارية ،مع ذكر املصدر.
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