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چکيدٌ
امشًصٍ دػتيبثي ثَ ثخؾ خلٌكي کبسآمذتش ً ثِجٌدي فوبي کؼت ً کابس دس رِات فاشاُم ىناٌده ثؼاتشُبي رصي ثاشاي فؼبايات فؼابره
اقتلبدي ثَ ػيٌاه يک ساُجشد اقتلبدي دس کـٌسُبي مختلف رِبه مٌسد تٌرَ قشاس گشفتَ اػت .دس مقباَ حبهش ثَ ثشسػي حقاٌ مبا يات
دس ميٌقَ ميب (خبًسميبىَ ً افشيقبي ؿنباي) خٌاُيم پشداخت .ايو ؿبخق ىـبه ميدُذ دس ؿبخق  ،LPامبسات ثاب امتيابص  6/9دس ؿابخق
 ،LPRسطيم اؿغباگش قذع ثب امتيبص  ً 7/3دس ؿبخق  PPRثحشيو ثب امتيبص  8/1ستجَُبي اًل سا اص آه خٌد کشدٍاىذ ُنچيايو دس ؿابخق
کلي  IPRIقٌش ثب امتيبص  7/3ستجَ اًل سا دس اختيبس داسد ً ايشاه ثب امتيبص  4/3رضً کـٌسُبي آخاش محؼاٌة مايؿاٌد .دايال ثاذتش ؿاذه
ًهؼيت ايشاه ً افت  0/1دسكذي ثَ حجبت ػيبػي مشثٌى اػت .ثَ ًٌس کلي ايشاه ثذتشيو ػنل شد سا دس حٌصٍُبي حجبت ػيبػاي ً حنبيات
اص حقٌ اختشاع ً چبح ً ت خيش داسا ميثبؿذ .حبکنيت قبىٌه ً اػتقالل قوبيي ىؼجت ثَ ػبل گزؿتَ تغييشي ىذاؿتَ ،دس حباي کَ کيتاشل
فؼبد اىذکي کبُؾ يبفتَ اػت ً حقٌ مبا يت فيضي ي ثب امتيبص  5/5قٌيتشيو رضء ؿبخق ثشاي ايشاه اػت.

ياژگان کليدي
فوبي کؼت ً کبس؛ ميٌقَ ميب؛ ؿبخق ثيواانللي حقٌ مبا يت.

ثحج ميکييم ً دس ادامَ مِنتشيو ؿبخقُبي ىـبهگش حقٌ مبا يت سا

مقدمٍ
ي ي اص دغذغَ ُبي مٌرٌد دس سًي شدُبي اقتلبدي قشه حبهش،
مؼئلَ مبا يت ً ىحٌٍ تأميو آه دس ربمؼَ اػت؛ ثَ گٌىَاي کَ صيش ثيبي
ي ي اص مِنتشيو م بتت اقتلبدي (ىِبدگشايبه) کَ خبػتگبٍ چيذيو
ىٌثليؼت ىيض ثٌدٍ ،مؼأاَ مبا يت اػت .اص ديذ اقتلبدداىبه ثشقشاسي امييت
ثشاي حقٌ مبا به ػجت ايزبد اىگيضٍ ثشاي افشاد ثشاي اىزبي فؼبايتُبي
اقتلبدي خٌاُذ ؿذ؛ ثَ گٌىَاي کَ تأميو حقٌ

مبا يت دس ربمؼَ،

سيؼک فؼبايتُبي اقتلبدي سا کبُؾ دادٍ ً ثب کبُؾ ُضييَُبي مجبداَ ً
ىباًنييبىي ،ػجت تؼِيل ً سًىق فؼبايت اقتلبدي خٌاُذ ؿذ .ؿبخقُبي
ثيواانللي حقٌ مبا يت محلٌل تالؽُبي اتحبديَ حقٌ مبا يت دس
ًاؿيگتو اػت .اتحبديَ حقٌ

مبا يت ثَ حنبيت اص حقٌ

مبا يت

(فيضي ي ً ف شي) دس ايبرت متحذٍ ً دس ػشاػش رِبه اختلبف يبفتَ
اػت .اتحبديَ حقٌ مبا يت ًاثؼتَ ثَ ػبصمبه حنبيت اص مبايبتدُيذگبه
اػت .ثب ًرٌد دػتشػي فضاييذٍ ثَ اًالػبت ً تحقيقبت ثيواانللي دس مٌسد
حقٌ مبا يت ،ؿبخقُب ً مٌباؼبت مٌرٌد ثَ ًٌس ػيتي ثش ُش دً ريجَ
فيضي ي يب ف شي حقٌ مبا يت تنشکض داسىذ .دس ايو ىٌؿتبس ثَ دىجبل
ثشسػي ؿبخق ثيواانللي حقٌ مبا يت دس ايشاه ً کـٌسُبي ميٌقَ ميب
خٌاُيم ثٌد .اص ايو سً اثتذا سارغ ثَ مفٌِي مبا يت ً ىحٌٍ اىذاصٍگيشي آه

مؼشفي کشدٍ ً ربيگبٍ ايشاه ً کـٌسُبي ميٌقَ ميب سا ثشسػي خٌاُيم کشد.

مباوی وظری ي مطالعات تجربی
حقٌ مبا يت مفٌِمي فشاسؿتَاي اػت ً ثَ دايل ؿنٌل مفٌِمي دس
ػلٌي اقتلبدي ً حقٌ  ،داساي تؼبسيف متفبًتي اص ىگبٍ حقٌقذاىبه ً
اقتلبدداىبه ميثبؿذ[ .]1مؼنٌرً ميظٌس اقتلبدداىبه اص حقٌ
حقٌ

مبا يت،

مبا يت خلٌكي اػت کَ ي ي اص ًيظگيُبي ثبسص آه داؿتو

تٌاىبيي قبىٌىي ثَ ميظٌس ثبصداؿتو ديگشاه دس اػتفبدٍ اص يک کبر يب داسايي
ميثبؿذ[ .]2اص ىگبٍ کبمٌىض ،حقٌ مبا يت ،حقٌ مشثٌى ثَ کنيبثي 1ثٌدٍ
ً ؿبمل تنبي فؼبايتُبيي ميؿٌد کَ افشاد يب ربمؼَ دس اىزبي يب ػذي اىزبي
آه ً يب دس تنلک يک داسايي آصاد ميثبؿيذ[ .]17دمؼتض حقٌ مبا يت سا
اثضاسي دس اختيبس ربمؼَ ميداىذ کَ ثَ افشاد دس ؿ لدُي اىتظبسات متقبثل،
کنک ميکيذ .ايو اىتظبسات دس قبات قٌاىيو ،سػٌي ً ػيو يک ربمؼَ ثيبه
ميؿٌىذ[ .]3ثَ تؼجيش دمؼتض حقٌ مبا يت اثضاسي اػت کَ ثَ فشد کنک
ميکيذ تب ثَ اىتظبساتؾ دس کيؾ ثب ديگشاه ،ؿ لي ميٌقي دُذ .حقٌ
مبا يت ثيبهکييذٍ حق ىفغ يب هشس صده ثَ خٌد يب ديگشاه اػت ً داسىذٍ
آه ايو مٌقؼيت سا دس ربمؼَ داسد کَ ىؼجت ثَ ديگشاه ثَ ؿيٌٍ خبكي

1. Rights to Scarcity
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سفتبس کيذ[ .]4ىٌسث حقٌ مبا يت سا حقٌ افشاد ثشاي ثِشٍميذي اص ميبفغ
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رذًل -1ػبختبس تـ يل دُيذٍ ؿبخق ثيواانللي حقٌ مبا يت []4
محيط حقًقي ي

حقًق مالکيت

سياسي

فيزيکي

حقٌ افشاد دس اػتفبدٍ اص ميبثغ اػت؛ اص ىگبٍ ًي دً مفٌِي متنبيض اص

اػتقالل قٌٍ قوبئيَ

حقٌ مبا يت ًرٌد داسد :اًل حقٌ مبا يت اقتلبدي 1کَ دس آه فشد

حنبيت اص حقٌ مبا يت
فيضي ي

حنبيت اص حقٌ مبا يت
ف شي

حبکنيت قبىٌه

حجت امٌال

حنبيت اص حق اختشاع

حجبت ػيبػي

دػتشػي ثَ ًاي

ثِشٍ ثشداسي غيش مزبص اص
آحبس ديگشاه

کبس تحت تنلک خٌد يب ثِشٍميذي اص ميبفغ کبر ً خذمبتي کَ آىِب سا
تلشف کشدٍاىذ ،تؼشيف ميکيذ [ .]5اص ديذ ارشػٌه ،حقٌ

ؿبخقُب

مبا يت،
متغيشُب

سًي يک کبر يب داسايي ،تٌاىبيي افشاد دس ملشف کبر يب خذمبت داسايي ً ثَ
ًٌس غيش مؼتقيم اص ًشيق مجبداَ تؼشيف ميؿٌد .ايو تٌاىبيي ؿبمل حق
اػتفبدٍ اص يک داسايي ،حق کؼت دسآمذ اص يک داسايي ً قشاسداد ثب ػبيش
افشاد ً حق اىتقبل مبا يت دائم ثَ گشًٍ ديگش اػت .دًي حقٌ مبا يت
قبىٌىي 2ايو دػتَ حقٌ

مبا يتي اػت کَ تٌػي دًات ثَ سػنيت

ؿيبختَ ؿذٍ ً اػنبل ميؿٌد .دس ًاقغ حقٌ مبا يت قبىٌىي ،حقٌقي اػت
کَ اص ًشيق دًات اػٌب ؿذٍ ً پـتيجبىي ثشاي ثِشٍميذي اص حقٌ مبا يت
اقتلبدي اػت[ .]18ثيبثشايو مفٌِي حقٌ مبا يت سا ميتٌاه تٌاىبيي افشاد
دس ثِشٍميذي اص ميبفغ کبرُب ،خذمبت ً داساييُبي تحت تنلک خٌد
دسحبل حبهش ً ُنچييو اىتظبسؿبه دس مٌسد تٌاىبيي ثِشميذي اص
داساييُبي خٌد دس آييذٍ داىؼت.
ثيبثشايو دس ايو پظًُؾ ًقتي اص تونيو حقٌ مبا يت ػخو ثَ ميبه
ميآيذ ،ثَ مؼيبي ايزبد چِبس چٌثي دس ربمؼَ اػت کَ ثش اػبع آه اًرً،
مبا يت افشاد دس ثشاثش امالک ً خذمبت داساييُبيـبه تونيو ؿذٍ ً تٌػي
ػبيشيو ػلت ىگشدد؛ حبىيبً دس ربمؼَ ػبختبسي فشاُم آيذ کَ ثشاػبع آه
اىتظبسات آتي افشاد ىيض دس مٌسد حق مبا يتـبه ثش داساييُب ً امٌال
ثَگٌىَاي ثبؿذ کَ کنتشيو ثياػتنبدي ىؼجت ثَ ىقن مبا يت داؿتَ
ثبؿذ .امب متأػفبىَ ثب تٌرَ ثَ اُنيت ثبريي کَ تأميو حقٌ مبا يت دس
محيي کؼت ً کبس داسد ،ؿبخقُبي مٌرٌد ىـبه ميدُذ کَ ايشاه
ربيگبٍ ميبػجي اص احبٍ تأميو حقٌ مبا يت دس مقبيؼَ ثب ػبيش کـٌسُبي
دىيب ىذاؿتَ ً ثؼتشُبي مٌرٌد دس ربمؼَ ثؼوبً ىبقق ً ىبفي تأميو حقٌ
مبا يت فشدي ً خلٌكي ُؼتيذ[.]6

3

مبا يت ثيواانللي ( )IPRIؿبخلي اػت کَ

کـٌسُبي دىيب سا اص احبٍ ثشخٌسداسي اص حقٌ مبا يت ( فيضي ي ً ف شي)
ثب ُم مقبيؼَ مي کيذ .ايو ؿبخق متـ ل اص ػَ دػتَ اص ارضاي اػبػي
صيش اػت:
4

.1

محيي حقٌقي ً ػيبػي ()LP

.2

حقٌ مبا يت فيضي ي ()PPR

.3

5

حقٌ مبا يت ف شي ()IPR

کيتشل فؼبد

محیط حقوقي و سیاسي
حتي ربمغتشيو حقٌ مبا يت قبىٌىي سا ىنيتٌاه ثَ ارشا دسآًسد مگش
ايي َ حنبيت قٌي قبىٌه ً قٌٍ قوبئيَ مؼتقل داؿتَ ثبؿيم کَ آىِب سا اص
هنبىت ارشايي ثشخٌسداس کييذُ .نبه گٌىَ کَ ؿبُذ ًقبيغ اخيش دس ػشاػش
خبًس ميبىَ ُؼتيم ،فقذاه حقٌ مبا يت ً آصادي اقتلبدي ميتٌاىذ
مٌرت ثيحجبتي اقتلبدي ً ػيبػي ؿٌد[ .]8چِبس رضء فشػي
تـ يلدُيذٍ رضء محيي حقٌقي ً ػيبػي ُؼتيذ:
استقالل قضايي

ايو متغيش ،آصادي ً دسرَ ملٌىيت قٌٍ قوبئيَ اص ىفٌر ً فـبسُبي
ػيبػي ً تزبسي سا ثشسػي ميکيذ .اػتقالل قٌٍ قوبئيَ ،ػتٌه اكلي ثشاي
حنبيت قبًغ ً پـتيجبىي مؤحش اص ىظبي دادگبُي دس استجبى ثب مبا يت
خلٌكي اػت [.]19
حاکمیت قانون

ايو متغيش ،ميضاه اػتنبد کبسگضاساه اقتلبدي ثَ قٌاىيو ربمؼَ ً سػبيت آىِب
سا اىذاصٍ ميگيشد .ثَ ًيظٍ ايو متغيش ،کيفيت ارشاي قشاسدادُب ،پليغ ً دادگبٍُب
ً ُنچييو احتنبل رشي ً خـٌىت سا اىذاصٍگيشي ميکيذ .ايو متغيش تشکيجي اص
چيذ ىنبگش اص رنلَ ػذاات ،كذاقت ،ارشاي قبىٌه ،ػشػت ً کم ُضييَ ثٌده
ىظبي دادگبُي ،حنبيت اص حقٌ مبا يت خلٌكي ً پبػخگٌيي قٌاي قوبئيَ ً
مزشيَ اػت .ايو متغيش م نل متغيش اػتقالل قوبيي اػت.
ثبات سیاسي

اودازٌگيری حقًق مالکيت
ؿبخق حقٌ

حقًق مالکيت فکري

6

1. Economic Property Right
2. Legal Property Right.
3. International Property Rights Index
4. Legal and Political Environment
5. Physical Property Rights
6. Intellectual Property Rights

دسرَ حجبت ػيبػي ثَ ؿ لي اػبػي ثشاىگيضٍ فشد ثشاي کؼت مبايبت
يب گؼتشؽ آه يب مذيشيت ثش داساييُب تأحيش ميگزاسدُ .ش اىذاصٍ احتنبل
ثيحجبتي دًات ثيـتش ثبؿذ ،احتنبل ايي َ مشدي امٌااي سا ثَ دػت آًسدىذ ً
ثَ ًربُت حقٌ متلل ثَ آه اػتنبد پيذا کييذ ،کنتش خٌاُذ ثٌد.
فساد

ايو متغيش ،چيذيو ىنبگش سا تشکيت ميکيذ کَ ادامَ اػنبل قذست
ػنٌمي رِت دػتيبثي ثَ ميبفغ خلٌكي سا اىذاصٍ ميگيشد .دس ايو متغيش
اىٌاع مفبػذ خشدٍ پبُب ً داىَ دسؿتُبُ ،نچييو «تؼخيش» دًات تٌػي
فشادػتبه ً گشًٍُبي خلٌكي سا ؿبمل ميؿٌد .مـبثَ ديگش متغيشُب دس
رضء محيي حقٌقي ً ػيبػي ،فؼبد ثش اًنييبه مشدي ثش ارشاي ػبام
حقٌ مبا يت تأحيش ميفي ميگزاسد .فؼبد دسرَ غيش سػني ثٌده اقتلبد
سا ثبصتبة ميدُذ کَ ػبمل اخالل دس احتشاي ً سػبيت ثيـتش مبا يت
خلٌكي قبىٌىي اػت[.]20
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ىنٌداس -1ؿبخق حقٌ مبا يت ثيواانللي دس ميٌقَ ميب []7

ميکيذ .ايو متغيش ي ي اص اػتذرلُبي اكلي اقتلبدي سا کَ ُشىبىذً
دػٌتٌ مٌشح کشد ،ىـبه ميدُذ[.]10
دسترسي به وام

ايو متغيش دػتشػي ثَ ًاي ثبى ي ثذًه ًحيقَ سا ثَ ػيٌاه متغيش
ربىـيو ثشاي ىـبه داده ػٌح تٌػؼَ يبفتگي ىِبدُبي مباي دس کـٌس
ىـبه ميدُذ .ىِبدُبي مباي دس کيبس ىظبي قٌي حقٌ مبا يت ،ىقؾ
م نلي ايفب ميکييذ تب داساييُبي اقتلبدي ًاسد اقتلبد سػني ؿٌىذ[.]10
ىنٌداس -3ؿبخق حقٌ مبا يت فيضي ي دس ميٌقَ ميب []21
ىنٌداس -2ؿبخق محيي حقٌقي ً ػيبػي دس ميٌقَ ميب []21

حقوق مالکیت فیسيکي
سطيم حقٌ مبا يت قٌي ،ىبظش ثش اػتنبد مشدي ثَ کبسآمذي ايو سطيم
دس حنبيت اص حقٌ مبا يت خلٌكي اػتُ .نچييو ايو سطيم اىزبي
مؼبمالت ثي ًقفَ مشثٌى ثَ حجت داساييُب سا فشاُم ميکيذ .دس ىِبيت،
اربصٍ دػتشػي ثَ اػتجبس رصي ثشاي تجذيل داساييُب ثَ ػشمبيَ سا ميدُذ.
ثَ ايو دريل ،اص متغيشُبي صيش ثشاي اىذاصٍگيشي ميضاه حنبيت اص حقٌ
مبا يت فيضي ي خلٌكي اػتفبدٍ ميؿٌد.
حمايت از حقوق مالکیت فیسيکي

ايو متغيش دس استجبى مؼتقيم ثب قذستنيذي ىظبي حقٌ مبا يت يک کـٌس
اػت؛ چشا کَ ىظشُبي کبسؿيبػبه دسثبسٍ کيفيت حنبيت قوبيي اص مبا يت
خلٌكي ؿبمل داساييُبي مباي سا ثبصتبة ميدُذ .ػالًٍ ثش ايو ،ؿبمل ىظشات

حقوق مالکیت فکري
رضء حقٌ مبا يت ف شي ثَ اسصيبثي حنبيت اص حقٌ مبا يت ف شي
ميپشداصد .ايو رضء ػالًٍ ثش ػيزَ مجتيي ثش اف بس ػنٌمي حنبيت اص
مبا يت ف شي ،حنبيت اص دً ىٌع اكلي اص حقٌ مبا يت ف شي (حق
اختشاع ً حق ت خيش) سا ثَ تشتيت اص ديذگبٍ قبىٌىي ]يب حقٌقي[ ً ػنلي
]يب ًاقؼي[ اسصيبثي ميکيذ.
حمايت از حقوق مالکیت فکري

ايو متغيش ؿبمل ىتبيذ ىظشػيزي اص اف بس ػنٌمي اػت کَ ميضاه
حنبيت يک ملت اص مبا يت ف شي سا ىـبه ميدُذ ،ثيبثشايو يک ريجَ
حيبتي اص رضء حقٌ مبا يت ف شي اػت .اص کبسؿيبػبه حبهش دس ُش
کـٌس خٌاػتَ ميؿٌد تب حنبيت اص مبا يت ف شي دس آه ملت سا
ػذدگزاسي کييذ ً امتيبصدُي اص «هؼيف ً ارشايي ىـذٍ» ثَ «قٌي ً

اُل فو دسثبسٍ تؼشيف سًؿو قبىٌىي اص حقٌ مبا يت اػت [.]9

ارشايي ؿذٍ» تغييش ميکيذ[.]11

ثبت اموال

حمايت از حق اختراع

ايو متغيش ديذگبٍ كبحجبه کؼت ً کبسُب دسثبسٍ ميضاه دؿٌاسي حجت
امٌال اص ىظش تؼذاد سًصُب ً مشاحل رصي سا ىـبه ميدُذ .ميجغ ايو اًالػبت
ىـبىگش آه اػت کَ ايو متغيش ػيش کبمل مشاحل رصي ثشاي اىتقبل ػيذ
مبا يت صميو يب ػبختنبه اص فشًؿيذٍ ثَ خشيذاس سا حجت ميکيذُ .ش اىذاصٍ
حجت مبا يت ػختتش ثبؿذ ،ثيـتش احتنبل داسد کَ داساييُب دس ثخؾ غيش
سػني ثبقي ثنبىيذ ً ثيبثشايو دسک ً حنبيت گؼتشدٍ ػنٌمي اص ىظبي قٌي
حقٌقي ً حقٌ مبا يت ػبام سا محذًد ميػبصد .ػالًٍ ثش ايو ،مٌاىغ حجت
داساييُب اص اىتقبل آىِب اص کبسثشدُبي ثياسصؽ ثَ ػنت ثب اسصؽتش رلٌگيشي

ايو متغيش ،قذستنيذي قٌاىيو حق اختشاع دس يک کـٌس سا ثش اػبع
پيذ مؼيبس کلي ىـبه ميدُذ :پٌؿؾدُي ،ػوٌيت دس پينبهُبي
ثيواانللي ،محذًديت ثش حقٌ

اختشاػبت ،ارشاي قبىٌه ً مذت صمبه

حنبيت اص حق اختشاع[.]11
بهرهبرداري غیر مجاز از آثار ديگران

ميضاه ثِشٍثشداسي غيش مزبص دس ثخؾ مبا يت ف شي يک ىنبگش مِم اص
کبسآمذي تيفيز حقٌ مبا يت ف شي دس يک کـٌس اػت .اًالػبت ثشاي
ايو متغيش اص اتحبديَ ثيواانللي مبا يت ف شي رنغآًسي ميؿٌد کَ دس

بررسی شاخص بیيالوللی حقَق هالکیت در ایراى ٍ کشَرّاي هٌطقِ هٌا
کیاىپَر
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گضاسؽ ًيظٍ ىنبييذگي تزبسي آمشي ب دس مشًس ػبايبىَ سًيَُبي مبا يت
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ثشاي ستجَثيذي کلي  ،IRPIىنشٍاي اص  0تب  10ثَ ُش کـٌس دادٍ

ف شي کـٌسُب تؼليم ميؿٌد .ايو متغيش ؿبمل اًالػبتي دسثبسٍ ميضاه

ميؿٌد .ثَگٌىَاي کَ ىنشٍ  10ىـبه دُيذٍ ثيـتشيو حنبيت اص حقٌ

ثِشٍثشداسي غيش مزبص دس كيبيغ تحت حنبيت حق ت خيش اص رنلَ ىشي افضاس

مبا يت ً كفش ىـبهدُيذٍ کنتشيو حنبيت اص حقٌ مبا يت ميثبؿذ .ثشاي

تزبسي ً كفحَ ً مٌػيقي اػت .اص آىزب کَ ايو متغيش ىتبيذ ػنلي ثش

ُش کذاي اص ؿبخقُب (محيي حقٌقي ً ػيبػي ،حقٌ مبا يت فيضي ي ً

اػبع «دادٍُبي ػخت» سا ىـبه ميدُذ ،کـٌسُب سا ثب تٌرَ ثَ کبسآمذي

حقٌ مبا يت ف شي) ىيض ُنيو سًىذ اىزبي ميؿٌد .ثَگٌىَاي کَ ُش کذاي اص

مبا يت ف شي ستجَثيذي ميکيذ .دادٍُب اص

ػَ دػتَ متغيشُبي متـ ل آىِب ثَ كٌست ميبىگيو محبػجَ ؿذٍ ً ىنشٍ

اتحبديَ ثيواانللي مبا يت ف شي ثب رذيذتشيو آمبس مٌرٌد اص اتحبديَ ىشي

ىِبيي ثشاي ُش ؿبخق سا ىنبيؾ ميدُذ .ثشاي ىشمبلػبصي متغيشُب ثيو

افضاس تزبسي ت نيل ميؿٌد .ؿ ل صيش ثَ كٌست خالكَ ؿنبي کلي

ىنشٍُبي كفش تب دٍ اص فشمٌل صيش اػتفبدٍ ميؿٌد:

آىِب دس حنبيت اص حقٌ

ؿبخق  IRPIسا ىنبيؾ ميدُذ.
ىنٌداس -4ؿبخق ثيواانللي حقٌ مبا يت ف شي دس ميٌقَ ميب []4

کَ دس ايو مؼبداَ
ً

ىـبىگش اسصؽ فشدي ُش کـٌس ثٌدٍ ً

ىيض ثَ تشتيت ىـبىگش ثيـتشيو ً کنتشيو مقذاس اص متغيش دس

ىنٌىَ مٌسد ىظش اػت[ .]22محبػجَ کلي ايو ؿبخق ىتبيذ کلي صيش سا دس
مبا يت دس

ثشداؿت .ثَگٌىَاي کَ ؿبخق محبػجَ ؿذٍ ثشاي حقٌ

ثشگيشىذٍ ثبصٍاي ثيو  3/1ااي  8/6ثٌد .دس مٌسد ػَ دػتَ ديگش اص
ؿبخقُب ىيض اًالػبت آمبسي مشثًٌَ دس رذًل صيش قبثل مـبُذٍ اػت .ثب
تٌرَ ثَ رذًل ميتٌاه دسيبفت کَ دس ثيو ػَ ؿبخق تـ يل دُيذٍ
حقٌ مبا يت ،حقٌ مبا يت فيضي ي ثيـتشيو مقذاس ميبىگيو سا داسا ثٌدٍ
اػت .دس ايو ثيو ثيـتشيو تٌسؽ دس ثيو کـٌسُب مشثٌى ثَ ؿبخق
ىنٌداس -5متغيشُبي تـ يل دُيذٍ ؿبخق IPRI

محيي ػيبػي ثب اىحشاف مؼيبس  1/8اػت.
رذًل-2ىـبىگشُبي آمبسي مشثٌى ثَ ؿبخقُبي حقٌ مبا يت[]12
عىًان
شاخص کلي حقًق
مالکيت
محيط حقًقي ي سياسي
حقًق مالکيت فيزيکي
حقًق مالکيت فکري

مياوگيه مياوٍ اوحراف معيار حداقل حداکثر
5/6

5/3

1/4

3/1

8/6

5/2
6/2
5/4

4/7
6/1
5/3

1/8
1
1/6

2/1
3/4
2

8/9
8/9
8/6

امب مٌباؼَ ُش کذاي اص ؿبخقُب ىيض ميتٌاىذ اًالػبت مفيذي سا ثشاي
مب فشاُم آًسد .رذاًل صيش ىـبىگش دٍ کـٌس اثتذايي ً دٍ کـٌس اىتِبيي دس
ىنٌداس -6مقبيؼَ ؿبخق ثيواانللي حقٌ مبا يت دس ميبًق مختلف رِبه[]7

قؼنت ؿبخق کلي حقٌ مبا يت ميثبؿذ.
رذًل  -3سدٍثيذي  10کـٌس اثتذايي رِبه ثش اػبع ؿبخق حقٌ مبا يت
(ؿنبسٍُب ،ستجَ سا ىـبه ميدُيذ) []12
LP
فيالىذ ()1

IPRI
فيالىذ ()1

IPR
فيالىذ ()1

PPR
فيالىذ ()1

ػٌيغ ()2

ىشًط ()1

ىيٌصيليذ ()1

ىيٌصيليذ ()2

اىگليغ ()2

ىيٌصيليذ ()3

ػٌئذ ()3

ػٌئذ ()2

ُليذ ()2

ػيگبپٌس ()3

ىشًط ()3

ىشًط ()4

امشي ب ()2

ػٌئذ ()3

داىنبسک ()5

ُليذ ()5

طاپو ()2

ثحشيو ()6

ُليذ ()5

ػٌيغ ()5

ىيٌصيليذ ()7

ُيگ کيگ ()7

اٌکضامجٌسگ ()7

اٌکضامجٌسگ ()7

اٌکضامجٌسگ ()7

ػٌيغ ()7

ػٌيغ ()7

ػيگبپٌس ()7

ػٌئذ ()7

امبسات ()7

کبىبدا ()9

داىنبسک ()9

کبىبدا ()10

ػنبه ()10

ػيگبپٌس ()10

کبىبدا ()9

5:
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کیاىپَر

فصلٌاهِ رشد فٌاٍري ،سال یازدّن ،شوارُ  ،64زهستاى 45;5

رنلَ تٌاىبيي کفبات ،6ػقيم ػبصي صىبه ،آصادي ريجؾ ُب ً ىؼجت ثب

رذًل -4سدٍثيذي  10کـٌس اىتِبيي رِبه ثش اػبع ؿبخق حقٌ مبا يت
(ؿنبسٍُب ستجَ سا ىـبه ميدُيذ)[]21
IPR
كشثؼتبه ()120

PPR
چبد ()122

LP
پبکؼتبه ()122

ػٌادي صىبه ثَ مشداه مي ثبؿذ[.]14 ً13

IPRI
ػبحل ػبد ()122

سًؽ محبػجَ ؿبخق ُ GEنبىيذ سًؽ محبػجَ ؿبخق IPRI

ًىضًئال ()120

اًکشايو ()123

اجيبه ()122

ىيزشيَ ()122

ميثبؿذ .ىنشٍ ىِبيي  GEيک ؿبخق متٌػي اص متغيشُبػت کَ ثيو كفش

آاجبىي ()120

ًىضًئال ()124

ىيزشيَ ()124

صينجبًٍ ()124

اجيبه ()125

آسطاىتيو ()124

صينجبًٍ ()125

اازضيشٍ ()125

تب دٍ قشاس خٌاُذ داؿت .مقذاس كفش ثيبه مي کيذ کَ تنبيض کبمل ثيو صىبه

اسميؼتبه ()126

ىيزشيَ ()124

ػبحل ػبد ()126

ثيگالدؽ ()126

ً مشداه دس ربمؼَ مٌسد ىظش ًرٌد داسد دس حباي کَ امتيبصُبي ثبر ثَ
مؼيبي کـٌس تٌػؼَ يبفتَ ً ًرٌد تؼبًي حقٌ مشداه ً صىبه خٌاُذ ثٌد.

ثيگالدؽ ()127

ثيگالدؽ ()127

ُبييتي ()126

ايجي ()127

مٌاذاًي ()128

اازضيشٍ ()128

چبد ()128

ُبييتي ()127

تنبي چِبس متغيش ديگش ىيض ثَ ُنيو كٌست ىشمبل ميؿٌىذ .دس ىتيزَ

ايجي ()128

ايجي ()129

ثشًىذي ()129

ثشًىذي ()127

گشرؼتبه ()130

ثشًىذي ()129

ًىضًئال ()130

ًىضًئال ()127

ؿبخق ىِبيي ( IPRI )GEػذدي ثيو كفش ً  12خٌاُذ ثٌد .ىنٌداس صيش

ينو ()131

ُبييتي ()131

ينو ()130

ينو ()131

ىـبهدُيذٍ ؿنبي کلي ؿبخقُبي تـ يلدُيذٍ  GEميثبؿذ[.]15

امب ىٌع ديگش اص ىگشؽ ًرٌد داسد کَ ثَ اىذاصٍگيشي ؿبخق تؼذيل يبفتَ

ىنٌداس -7متغيشُبي تـ يل دُيذٍ ؿبخق GE

اص  IPRIميپشداصد ،ثَ گٌىَاي کَ ايو ؿبخق ثَ اُنيت ىقؾ صىبه دس
ربمؼَ تأکيذ داسد .ثَ اػتقبد محبػجَکييذگبه ايو ؿبخق ،صىبه ىقؾ کليذي
دس اقتلبد رٌامغ تٌػؼَ يبفتَ ايفب ميکييذ ،امب حقٌ مبا يت آىِب اغلت ثَ
ًػيلَ قٌاىيو يب ػيو حبکم دس ربمؼَ ىبديذٍ گشفتَ ميؿٌد .اص ايو سً دس ايو
ثخؾ ثش سًي اُنيت ثشاثشي ريؼيت تأکيذ ميکييم .ثشاي محبػجَ ثشاثشي
ريؼيتي محبػجَ اػتبىذاسد ؿبخق  IPRIسا ثؼي دادٍ ً يک  1GEثشاي
ثشاثشي ريؼيتي حقٌ مبا يت ىيض ثَ مؼبداَ اهبفَ ميکييم.
IPRI (GE) = IPRI + 0.2×GE

مقذاس ًصه  0/2دس اييزب ثَ كٌست اختيبسي دادٍ ؿذٍ اػت[.]14

2

ػبختبس متغيش  GEثش اػبع پيذ ؿبخق اىذاصٍگيشي ميؿٌد .ػَ ؿبخق
اًل ثَ تشتيت «دػتشػي صىبه ثَ صميو»« ،دػتشػي صىبه ثَ ًاي (اػتجبس)»

3

ً «دػتشػي صىبه ثَ ػبيش داساييُب ثزض صميو» ميثبؿذ .ايو ػَ متغيش اص
ايو رِت دس ؿبخق  GEقشاس داسىذ کَ ايو متغيشُب ثيبىگش کيفيت حقٌ
مبا يت صىبه اص ػَ ريجَ ُؼتيذ؛ دػتشػي صىبه ثَ ًايُبي ثبى ي،
دػتشػي آىِب ثشاي ثَ دػت آًسده مبا يت صميو ً حقٌ

آىِب ثشاي
4

مبا يت ػبيش داساييُب ثزض صميو .ؿبخق ثؼذي «پشداخت اسث» اػت.
ايو ؿبخق کـٌسُب سا ثش اػبع قٌاىيو حنبيتي کَ ثشاي مشداه ً صىبه دس
اسث ثشده اتخبر ميکييذ ،ستجَثيذي ميکيذ .ثَ گٌىَاي کَ ُش چَ ميضاه
اسث ثشده صىبه ً مشداه ثَ حبات تؼبًي ىضديکتش ثبؿذ ،کـٌس ستجَ ثِتشي
سا دس مقبيؼَ ثب ػبيشيو کؼت خٌاُذ کشد .آخشيو ؿبخق ىيض «حقٌ

ثب محبػجَ ؿبخق حقٌ مبا يت ً ثب دس ىظش گشفتو تؼذيالت مشثٌى
ثَ ريؼيت ،ميتٌاه مـبُذٍ کشد کَ کـٌس ػيگبپٌس ثب کؼت ىنشٍ 9/9
تٌاىؼتَ اػت دس ستجَ اًل سدٍثيذي قشاس گشفتَ ً ثَ دىجبل آه کـٌسُبي
ُيگ کيگ ،مٌسيغ ً مباضي قشاس ثگيشىذ .دس دػتَ پبييو رذًل ىيض کـٌس
ثشًىذي ثب امتيبص  4/1کنتشيو امتيبص سا دس ايو ؿبخق کؼت کشدٍ اػت .
امب ؿبيذ ربات ثبؿذ کَ سدٍثيذي کـٌسُب ثش اػبع ؿبخق ثشاثشي
ريؼيتي  GEسا ىيض مـبُذٍ کييم .رذًل  6ىـبىگش ايو سدٍثيذي ثشاي دٍ
کـٌس اثتذايي ً دٍ کـٌس اىتِبيي اػت .ثب تٌرَ ثَ رذًل کـٌسُبي ُيگ
کيگ ،مٌسيغ،تشيييذاد ً تٌثبگٌ ،پبىبمب ،کشًاػي ،آسطاىتيو ،سًػيَ ،اًکشايو ً
ًىضًئال تٌاىؼتَاىذ ىنشٍ کبمل  10سا کؼت کييذ ً ثَ ػيٌاه ثبرتشيو کـٌسُب
اص احبٍ ثشاثشي حقٌ مشداه ً صىبه مؼشفي ؿٌىذ .دس مقبثل کـٌس اًگبىذا ثب
امتيبص پبييو  1/3ىبثشاثشتشيو کـٌس اص احبٍ حقٌ صىبه ً مشداه اػت.

ارتنبػي صىبه» 5ميثبؿذ .ايو متغيش ؿبمل تنبي حقٌ ارتنبػي صىبه اص

1. Gender Equality
 .2ايو ًصه اغلت  0/1تب  0/5دادٍ ميؿٌد ،امب رصي ثَ تٌهيح اػت کَ ىتبيذ ثشاي ًصهُبي
مختلف تب حذ صيبدي مـبثَ ُؼتيذ.
3. Credit
4. Inheritance Practices
5. Women’s Social Rights

6. Parental Authority

بررسی شاخص بیيالوللی حقَق هالکیت در ایراى ٍ کشَرّاي هٌطقِ هٌا
کیاىپَر
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رذًل  -5سدٍثيذي کـٌسُب ثش اػبع ؿبخق (]21[ IPRI )GE
دٍ کـٌس اًل
رذًل

ػيگبپٌس
()9/9

ُيگ کيک
()9/7

مٌسيغ
()8/3

مباضي
()8/2

افشيقب ريٌثي
()8/2

اًسًگٌئَ
()8

ثحشيو
()7/9

تشيييذاد ً تٌثبگٌ
()7/7

کبػتبسي ب
()7/7

پبىبمب
()7/6

دٍ کـٌس آخش
رذًل

ايشاه
()5/1

صينجبًٍ
()5

کبمشًه
()5

ػبحل ػبد
()4/9

ُبيتي
()4/7

چبد
()4/7

ىيزشيَ
()4/6

ثيگالدؽ
()4/5

ايجي
()4/2

ثشًىذي
()4/1

رذًل -6سدٍثيذي کـٌسُب ثش اػبع ؿبخق ]13[ GE
دٍ کـٌس اًل رذًل

ُيگ کيک

مٌسيغ

تشيييذاد ً تٌثبگٌ

پبىبمب

کشًاػي

آسطاىتيو

سًػيَ

اًکشايو

ًىضًئال

ػيگبپٌس

GE
دٍ کـٌس آخش رذًل

10

10

10

10

10

10

10

10

10

9

ػيشاائٌه

چبد

کبمشًه

ىيزشيَ

ثشًىذي

ػٌاصيليذ

ػنبه

امبسات

ثييو

اًگبىذا

GE

3/7

3/7

3/5

3/3

3/3

3/2

3

2

1/7

1/3

ػيبػي آه 1/9اػت .حبکنيت قبىٌه ً اػتقالل قوبيي ىؼجت ثَ ػبل

يضعيت ايران در شاخص بيهالمللی حقًق مالکيت
مقبيؼَ ؿبخقُبي حقٌ مبا يت دس ايشاه ثب ػبيش کـٌسُبي دىيب،
ح بيت اص ػٌح ىبصل تونيو حقٌ مبا يت دس ايشاه داسد .ثب تٌرَ ثَ آى َ
آمبس ايشاه دس ػبل  2011ثشاي اًايو ثبس ثَ  IPRIگضاسؽ ؿذ ىنيتٌاه
ػيش تحٌل آمبس آه سا صيبد ثشسػي ىنٌد ً تيِب ثبيذ ثَ مٌباؼَ آمبس ً
اًالػبت ػبل ُبي اخيش اکتفب کشد .دس گضاسؽ ػبل  2013کـٌس ايشاه دس
ميبه  131کـٌس ثب ثَ دػت آًسده ىنشٍ  4/3ستجَ  111سا دس ؿبخق
حقٌ مبا يت ثَ دػت آًسدٍ اػت.
دايل ثذتش ؿذه ًهؼيت ايشاه ً افت 0/1دس فبكلَ 2011تب  2012ثَ
حجبت ػيبػي مشثٌى اػت .ثَ ًٌس کلي ايشاه ثذتشيو ػنل شد سا دس
حٌصٍُبي حجبت ػيبػي ً حنبيت اص حقٌ اختشاع ً چبح ً ت خيش داسا

گزؿتَ تغييشي ىذاؿتَ ،دس حباي کَ کيتشل فؼبد اىذکي کبُؾ يبفتَ
اػت .حقٌ مبا يت فيضي ي ثب امتيبص  5/5قٌيتشيو رضء ؿبخق ثشاي
ايشاه اػت کَ ىؼجت ثَ ػبل گزؿتَ 0/1افضايؾ يبفتَ اػت .دً متغيش
حنبيت اص حقٌ مبا يت فيضي ي ً حجت امٌال ً داساييُب ثب امتيبصات 6/3
ً  7/7ثيـتشيو امتيبص سا کؼت کشدٍاىذ .ىظشات اُل فو دسثبسٍ محيي
حقٌ ف شي ايشاه ىؼجت ثَ ػبل گزؿتَ تغييشي ى شدٍ اػت .ايو رضء ثب
امتيبص 3/8دس حنبيت اص مبا يت ف شي ،ىؼجت ثَ ػبل گزؿتَ  0/1کبُؾ
يبفتَ اػتُ .نچييو ايشاه ي ي اص ثذتشيو امتيبصات يؼيي امتيبص كفش سا ثش
حؼت حقٌ مبا يت ف شي ً ػشقت ادثي ً حق ىـش داسد .اًالػبت دس
مٌسد حق اىحلبسي چبح ً ت خيش ىيض دس دػتشع ىيؼت [.]7

ميثبؿذ .محيي حقٌقي ً ػيبػي هؼيفتشيو ػيلش ثٌدٍ ً امتيبص حجبت
رذًل  -7ػنل شد ايشاه دس ؿبخقُبي حقٌ مبا يت ًي ػبلُبي ]16[ 2012 -2013
شاخص مًرد وظر

دامىٍ شاخص

عملکرد ايران

رتبٍ ايران

کل ومًوٍ

ؿبخق ػٌِات اىزبي کؼت ً کبس
ؿبخق ػٌِات دس حجت مبا يت

1

0-100

51/2

165

185

دسيبفت اػتجبس

0-100

56/3

83

185

حنبيت اص ػِبمذاساه خٌد

0-100

38/1

150

185

ارشاي قشاسداد ُب

0-100

61/7

53

185

حل ً فلل ًسؿ ؼتگي

0-100

25/3

126

185

ؿبخق آصادي اقتلبدي
ػنل شد ىظبي قوبيي ً حقٌ مبا يت

2

0-10

6/4

51

اػتقالل قوبيي

0-10

4/69

-

حفبظت اص حقٌ مبا يت

0-10

5/63

-

ثيًشفي دادگبٍ ُب

0-10

3/76

-

مذاخلَ ىظبمي دس امٌس ػيبػي حبکنيت قبىٌه

0-10

8/33

-

ي پبسچگي ىظبي قوبيي

0-10

6/67

-

144

 .1دس صيش ثخؾُبي ايو مٌسد ميتٌاه مـبُذٍ کشد کَ تؼذاد فشاييذُبي اداسي ثشاي حجت مبا يت دس ايشاه ثشاثش ثب  9فؼبايت اػت کَ ثشاي ايو کبس تقشيجبً ثبيذ  36سًص صمبه كشف کشد ً  10/5دسكذ اص اسصؽ
اسصؽ داسايي ثبيذ ثبثت ُضييَُبي حجت مبا يت خشد ؿٌد.
 .2ؿبخق رِبىي آصادي اقتلبدي (  )Economic Freedom of the Worldؿبمل صيش ثخؾُبي اىذاصٍ دًات ( )Size of Governmentػيؼتم قوبيي ً حقٌ مبا يت ( Legal System and
 )Property Rightsپٌل ً قذست ( )Sound Moneyآصادي تزبسي رِبىي( ً)Freedom to Trade Internationallyمقشسات()Regulationميثبؿذ .دس ثخؾ اًل اص ايو ؿبخق مقذاس حقٌ
مبا يت ً کبسايي ىظبي اقتلبدي اىذاصٍگيشي ميؿٌد کَ ؿبمل اػتقالل قوبيي ( ،)Judicial independenceثيًشفي دادگبٍُب ( ،)Impartial courtsحفبظت اص حقٌ مبا يت ( Protection of
 ،)property rightsمذاخلَ ىظبمي دس امٌس ػيبػي ً حبکنيت قبىٌه ( ،)Military interference in rule if law and politicsي پبسچگي ىظبي قوبيي(،)Integrity of the legal system
رصي اررشا ثٌده قشاسدادُب (،)Legal enforcement of contractsمحذًديتُبي قبىٌىي ثشاي خشيذ ً فشًؽ مبل (،)Regulatory restrictions on the sale of real propertyاػتنبد ثَ
پليغ (ُ ً،)Reliability of policeضييَ ُبي رشي( )Reliability of policeميؿٌد.

64

بررسی شاخص بیيالوللی حقَق هالکیت در ایراى ٍ کشَرّاي هٌطقِ هٌا
کیاىپَر

فصلٌاهِ رشد فٌاٍري ،سال یازدّن ،شوارُ  ،64زهستاى 45;5

دامىٍ شاخص

عملکرد ايران

رتبٍ ايران

ارجبس قوبيي ثشاي قشاسدادُب

0-10

5/63

-

شاخص مًرد وظر
محذًديت مقشساتي ثشاي خشيذ ً فشًؽ امٌال

0-10

5/87

-

قبثليت اػتنبد ثَ پليغ

0-10

5/7

-

ُضييَ ُبي رشي

0-10

5/77

-

0-100

28

133

کل ومًوٍ

ؿبخق ؿفبفيت ً فؼبد 2012
ؿبخق فؼبد CPI

176

ؿبخق آصادي ُشتيذ ثخؾ حبکنيت قبىٌه
حقٌ مبا يت

0-100

10

165

185

فؼبد

0-100

27

118

185

ؿبخق رِبىي حقٌ مبا يت IPRI
ؿبخق کلي تأميو حقٌ مبا يت IPRI

-10

4/3

111

131

ؿبخق محيي حقٌقي ً ػيبػي

0-10

3/5

105

131

ؿبخق حقٌ مبا يت فيضي ي

0-10

5/6

101

131

0-10

3/9

108

131

ؿبخق حقٌ مبا يت ف شي
ؿبخق سيؼک
ىظبي پبػخگٌيي

1

0-1

حجبت ػيبػي ً ىجٌد خـٌىت ً دسگيشي

2

کبسآيي دًات
کيفيت مقشسات

3

0/63

0-1

0/5

79
135

140
140

0-1

0/5

53

140

0-1

0/32

132

140

حبکنيت قبىٌه

0-1

0/67

51

140

کيتشل فؼبد

0-1

0/25

128

140

صيش ثخؾُبي مٌرٌد دس ؿبخق GCI

4

حفبظت اص حقٌ مبا يت

1-7

4/6

55

144

حفبظت اص حقٌ مبا يت ف شي

1-7

2/9

112

144

ميضاه اػتنبد ػنٌمي ثَ ػيبػتنذاساه کـٌس

1-7

3/7

35

144

ؿبخق پشداخت سؿٌٍ ً ػبيش پشداختُبي غيش مؼنٌل

1-7

4/1

62

144

ميضاه اػتقالل قوبيي

1-7

4

63

144

ربىجذاسي مقبمبت دًاتي اصگشًٍُبي خبف دس تلنيمگيشيُب

1-7

3/2

41

144

کبسآيي ىظبي قوبيي کـٌس ثشاي حل اختالفبت

1-7

3/6

77

144

کبسآيي ىظبي حقٌقي دس تؼييو قٌاىيو

1-7

3/1

104

144

ؿفبفيت دس ػيبػتگزاسي دًات

1-7

3/6

127

144

اًنييبه اص خذمبت پليغ

1-7

4/5

56

144

حفبظت اص ميبفغ ػِبمذاساه ً ػشمبيَداساه خشد دس ىظبي حقٌقي

1-7

4/1

78

144

ارشاي ػيبػت ُبي هذ اىحلبس ً حنبيت اص سقبثت

1-7

4/1

60

144

دػتشػي ثَ ًاي ثذًه هبمو

1-7

1/7

141

144

دسرَ حنبيت قبىٌه اص ًاي گيشىذگبه ً ػپشدٍگزاساه

0-10

4

99

144

ؿبخق رِبىي کبسآفشييي
ؿبخق تشع اص ؿ ؼت
کبسآفشييي ارجبسي

5

6

0-100

39/86

39

67

0-100

4/53

17

67

1. Voice and Accountability
2. Political Stability and Absence of Violence
3. Regulatory Quality
 .4دس محبػجَ ؿبخق ( )The Global Competitiveness Reportاص  12سکو اكلي اػتفبدٍ ميؿٌد اًايو مٌسد اص ايو صيش ثخؾُب دس مٌسد ىِبدُبػت کَ اص  22مٌسد تـ يل ؿذٍ اػت .دًميو
سکو ػؤارتي دس مٌسد صيش ػبختبس اػت .کَ ؿبمل  9صيش ثخؾ ميثبؿذ .ػٌميو سکو مشثٌى ثَ محيي اقتلبد کاله اػت کَ داساي  5صيش ثخؾ اػت .سکو چِبسي مشثٌى ثَ ػالمت ً آمٌصؽ اثتذايي
ثٌدٍ ً داساي  10صيش ثخؾ ميثبؿذ .سکو پيزم مشثٌى ثَ آمٌصؽ ػباي ثٌدٍ ً داساي  8صيش ثخؾ اػت .سکو ؿـم مشثٌى ثَ کبسايي ثبصاس کبر ثٌدٍ ً داساي 16صيش ثخؾ اػتُ .فتنيو سکو دس مٌسد
کبسايي ثبصاس کبس ثٌدٍ ً داساي  8صيش ثخؾ ميثبؿذُ .ـتنيو سکو مشثٌى ثَ تٌػؼَ ثبصاسُبي مباي ثٌدٍ ً داساي  8صيش ثخؾ اػت .ىِنيو سکو ايو ؿبخق مشثٌى ثَ آمبدگي ُبي ت يٌاٌطي ي ثٌدٍ ً
داساي  7صيش ثخؾ ميثبؿذ .دُنيو سکو اىذاصٍ ثبصاس سا اىذاصٍگيشي کشدٍ ً 4صيش ثخؾ داسد .يبصدُنيو سکو پيچيذگيُبي کؼت ً کبس سا ثب  9صيش ثخؾ اىذاصٍ ميگيشد .سکو  12دس مٌسد ىٌآًسي ثٌدٍ ً 7
صيش ثخؾ داسد .ايو ؿبخق مقذاسي ثيو 1تب  7داؿتَ ً ُش چَ ىنشٍ ثبرتش ثبؿذ مقذاس حنبيت ثبرتش اص مبا يت خلٌكي سا ىـبه ميدُذ.
 .5ىـبىگش دسكذ رنؼيت ثضسگؼبل  18-64ػبل کَ دسگيش فؼبايتُبي کبسآفشييبىَ ىجٌدٍ ً تشع اص ؿ ؼت مبىغ ساٍاىذاصي کؼت ً کبس تٌػي آىبه ميؿٌد.
 .6ثَ فؼبايتُبيي اؿبسٍ داسد کَ اص سًي ارجبس ً ثَ دايل ػذي ًرٌد ػبيش گضييَُبي کبسي ثَ ًرٌد آمذٍ اػت.

بررسی شاخص بیيالوللی حقَق هالکیت در ایراى ٍ کشَرّاي هٌطقِ هٌا
کیاىپَر

فصلٌاهِ رشد فٌاٍري ،سال دّن ،شوارُ  ،64زهستاى 45;5

جمعبىدی ي وتيجٍگيری
اص ديذ اقتلبدداىبه ثشقشاسي امييت ثشاي حقٌ مبا به ػجت ايزبد
اىگيضٍ ثشاي افشاد ثشاي اىزبي فؼبايتُبي اقتلبدي خٌاُذ ؿذ؛ ثَ گٌىَاي
کَ تأميو حقٌ مبا يت دس ربمؼَ ،سيؼک فؼبايتُبي اقتلبدي سا کبُؾ
دادٍ ً ثب کبُؾ ُضييَُبي مجبداَ ً ىب اًنييبىي ،ػجت تؼِيل ً سًىق
فؼبايت اقتلبدي خٌاُذ ؿذ .مؼنٌرً ميظٌس اقتلبدداىبه اص حقٌ مبا يت،
حقٌ

مبا يت خلٌكي اػت کَ ي ي اص ًيظگيُبي ثبسص آه داؿتو

تٌاىبيي قبىٌىي ثَ ميظٌس ثبصداؿتو ديگشاه دس اػتفبدٍ اص يک کبر يب داسايي
ميثبؿذ .ايشاه دس ثيو کـٌسُبي ميٌقَ ميب (ميٌقَ خبًسميبىَ ً ؿنبل
آفشيقب) دس ؿبخق اىزبي کؼت ًکبس ستجَ  10سا دس ػبل  2014اص آه خٌد
کشدٍ اػت .ثش اػبع مؤافَُبي مٌسد اسصيبثي دس ميبه  15کـٌس ميتخت،
تٌىغ ً تشکيَ داساي ثِتشيو ً مٌلٌةتشيو محيي ثشاي اىزبي کؼت ً کبس
ً اازضايش ً ػٌسيَ داساي ثذتشيو ستجَ ُؼتيذُ .نچييو ًهؼيت ستجَ
تشکيَ ،مشاکؾ ،اجيبه ً ػشا ثِجٌد يبفتَ اػت ً ػنل شد ىؼجي ثقيَ
کـٌسُب ىؼجت ثَ ػبل قجل ثذتش ؿذٍ ً ثب افضايؾ ستجَ مٌارَ ؿذٍاىذ .ايو
ستجَثيذي تنبي رٌاىت محيي کؼت ًکبس کَ ثشاي ثيگبٍُب ً ػشمبيَگزاساه
داساي اُنيت يب ثش سقبثتپزيشي اقتلبدُب تأحيشگزاس اػت سا مٌسد ػيزؾ ً
اسصيبثي قشاس ىنيدُذ .ىنبگشُبي اىزبي کؼت ًکبس ميضاه احشگزاسي مقشسات
ثش اىزبي کؼت ًکبس ً ميضاه حنبيت اص حقٌ مبا يت سا دس  10حٌصٍ
فؼبايت :ساٍاىذاصي کؼت ً کبس ،دسيبفت مزٌص ػبخت ،اخز اىـؼبة ثش ،
حجت مبا يت ،دسيبفت اػتجبس ،حنبيت اص ػِبمذاساه خشد ،پشداخت مبايبت،
تزبست ثشًهمشصي ،ارشاي قشاسدادُب ً ًسؿ ؼتگي مٌسد ػيزؾ قشاس
ميدُيذ .ايو ستجَثيذي ام به مقبيؼَ  185کـٌس سا ثَ آػبىي دس اىزبي
کؼت ً کبس فشاُم ميکيذ .دسمٌسد ىنبگش حقٌ مبا يت تٌرَ ًيظٍاي رصي
اػت چٌه تٌاىبيي اىجبؿت داسايي ؿخلي ،ىيشًي اكلي اىگيضؿي دس
اقتلبد ثبصاس اػت ً ثشاي اقتلبد ثبصاسي کبمالً آصاد ،ػبمل حيبتي اػت .اگش
اؿخبف ً کؼت ً کبسُب اص حقٌ مبا يت مٌنئو ثشخٌسداس ىجبؿيذ ،اص

ؿذٍ اػت .ىِ بدُب ثشاي تٌػؼَ اقتلبد ثبصاسمحٌس حيبتي ثٌدٍ ً ثشاي سؿذ،
ًرٌد ىِبدُبي خٌة ،مِم تش اص ػيبػتُبي خٌة ُؼتيذُ .نبىگٌىَ کَ
دًاتُبي ميب ثشاي ثِجٌد محيي کؼت ً کبس ً فوبي ػشمبيَگزاسي تالؽ
ميکييذ ثبيذ ثش کنجٌدُبي ىِبدي ،تحقيقبتي ً ػيبػتي غلجَ کييذ .ىَ
تيِب ؿ بفُبي ػيبػتي ثؼيبس دس ايو مٌاسد ًرٌد داسد؛ ثل َ
محذًديتُبي رذي ً هؼفُبي اػبػي دس ػبمبىَ ُبي آمبسي مبىيذ ىجٌد
دادٍُب ً اًالػبت ػيبػتي ً تحقيقبتي ً ىجٌد اًالػبت ًسًدي ثخؾ
خلٌكي دس فشآييذ ؿيبػبييً ،شاحي ،پبيؾ ً اسصيبثي اكالحبت ًرٌد
داسد .تٌػؼَ ثخؾ خلٌكي يک دػتٌس کبس چيذثخـي اػت کَ مؼتلضي
فشآييذ اكالحبت گؼتشدٍ ثَ ُنشاٍ ثِجٌد ُنبُيگي ميبه ًصاستخبىَ ُب ً
تـ يل ائتالفُبي اكالحبت ً ثؼيذ ُنَ ىفغ ثشىذگبه ثيشًىي اػت.
ػبختبسُبي ميبػت رِت دػتيبثي ثَ ايو فشآييذ دس کـٌسُبي ميب ىبدس
اػت .دًاتُبي ميب ثبيذ ثش ايزبد ؿشايي رِت پيذايؾ ثخؾ خلٌكي
تٌػؼَ يبفتَتش ً پٌيبتش تالؽ کييذ کَ دس آه کبسآفشييبه ثيـتشي تٌاه
خٌد سا ثش سقبثت متنشکض کييذ ً آه ؿشايي دس مؼيش خلق حشًت ً
اؿتغباضايي ً ىَ ساىترٌيي ثبؿذ .دس محيي ثبص ً آصادتش اػت کَ ثيگبٍُب ً
کبسآفشييبه رذيذ ثيـتشي ثَ پيؾ خٌاُيذ سفت .تزشثَ کـٌسُبي دسحبل
گزاس مزبسػتبه ،اِؼتبه ً ًيتيبي ىـبه ميدُذ کَ مِمتش اص گؼتشؽ
داده ثيگبٍُبي مٌرٌد ،ايزبد ىؼلي اص ػشمبيَگزاساه رذيذ اػت کَ ثَ
ػشػت گشفتو سؿذ کنک ميکيذ .ايو قويَ ُش صمبه کَ ثب تغييش
ػيبػتُب اربصٍ ًسًد ثَ ثيگبٍُبي رذيذ دادٍ ؿذٍ ،دس کـٌسُبي ميب ىيض
كبد ثٌدٍ اػت .دس كٌستي کَ محيي کؼت ًکبس ثِجٌد ثيـتشي يبثذ،
ؿبُذ ًسًد ثيگبٍُبي پٌيبتشي خٌاُيم ثٌد کَ ثَ ثخؾ خلٌكي متيٌعتش
ميزش ميؿٌد.
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اىزبي فؼبايتُبي تزبسي ً اػتقشام پٌل رِت ػشمبيَگزاسي ثبص ميمبىيذ

.2

خٌاُذ سفت .ايو مبىؼي رذي ثشاي تٌػؼَ ثخؾ خلٌكي ً تٌاىبيي فقشا

.3

ً ُنچييو اًنييبه آىِب ثشاي اىزبي ثشىبمَسيضيُبي ثليذمذت اص ثيو
ثشاي ثِجٌد صىذگي اػت .دًاتُبي ميٌقَ ميب (ميٌقَ خبًسميبىَ ً ؿنبل
آفشيقب) اكالحبت ثؼيبسي رِت ثِجٌد چبسچٌة اقتلبد کاله خٌد اص اًاخش

.4

دَُ  1990اىزبي دادٍاىذ امب ظبُشاً ايو اقذامبت ثشاي تقٌيت ػشمبيَگزاسي
قٌي يب پيـتبصي ثخؾ خلٌكي ً ثشآًسده تقبهبي اؿتغبل ،کبفي ىجٌدٍ

.5

اػت .کـٌسُبي ملش ،مشاکؾ ً ينو دس ميبه  50کـٌسي قشاس داسىذ کَ
ثش اػبع مؤافَُبي ؿبخق اىزبي کؼت ً کبس اص ػبل  2005تبکيٌه
ثيـتشيو اكالحبت محيي کؼت ً کبس سا اىزبي دادٍاىذ ً ثيـتشيو ثِجٌد

.6

دس ستجَ آىِب حبكل ؿذٍ اػت .ثب ايو ًرٌد ىباًنييبىي ثخؾ خلٌكي ثَ
ػيبػت ً ػذي اػتنبد ثَ تٌاىبيي دًات دس ارشاي آىِب ً ىيض ثيحجبتي اقتلبد
کاله دس ايو کـٌسُب مبىغ تأحيشگزاسي کبفي اكالحبت محيي کؼت ً کبس

64

.7

چنجشص ،ساثشت .تٌػؼَ سًػتبيي ،اًاٌيت ثخـي ثَ فقشا ،تشرنَ ملٌفي اصکيب،
اىتـبسات داىـگبٍ تِشاه.1998،
ح نت ىيب ,محنٌد« .ثشسػي فقِي ً اقتلبدي مبا يت ف شي» ،فلليبمَ اقتلبد
اػالمي ،ػبل ىِم ،ؿنبسٍ.1388 ،33
سىبىي ،محؼو«،ثَ ػٌي يک تئٌسي دس حقٌ مبا يت» ،تأايف ُشًاذ دمؼتض،
فلليبمَ تأميو ارتنبػي ،ؿنبسٍ.1380 ،10
ثبىک رِبىيً« ،هؼيت ايشاه دس گضاسؽ اىزبي کؼت ً کبس ثبىک رِبىي،»2013 ،
تشرنَ فشيذ قبدسي ،مشکض پظًُؾ ُبي مزلغ ؿٌساي اػالمي (گشًٍ مٌباؼبت
محيي کؼت ً کبس) ،ؿنبسٍ مؼلؼل  ،12948ثِبس .1392
مشکض مبانيشي ،احنذ« .تأحيش کنّيت ً کيفيت مقشسات ثش محيي کؼت ً کبس»،
مشکض پظًُؾ ُبي مزلغ ؿٌساي اػالمي(گشًٍ مٌباؼبت محيي کؼت ً کبس)،
ؿنبسٍ مؼلؼل ،12313صمؼتبه.1390
مذس ،اٌئيغ« .اسصيبثي تأحيشات :ثَ ػٌي استقبي کيفي قبىٌىگزاسي» دس :حؼو
ًکيليبه (تأايف ً تشرنَ) ،گفتبسُبيي دس قبىٌه ً قبىٌهگزاسي ،تِشاه ،مشکض
پظًُؾُبي مزلغ ؿٌساي اػالمي.1390،
کيبهپٌس ،ػؼيذ ،تٌريي ،سًيب ،ػيزؾ ًثِجٌد محيي کؼت ً کبس ،چبح اًل،
اىتـبسات فشاگيش ُگنتبىَ.1392،

64

.8
.9
.10

.11

.12
.13
.14
.15
.16

فصلٌاهِ رشد فٌاٍري ،سال یازدّن ،شوارُ  ،64زهستاى 45;5

ؿبٍ آثبدي ،اثٌاافول ،احش حقٌ مبا يت مؼيٌي ثش تٌصيغ دسآمذ دس کـٌسُبي
ميٌقَ ميب ،فلليبمَ سؿذ فيبًسي ،ػبل ُفتم ،ؿنبسٍ.28،1390
دادگش ،يذاهلل ،مٌافَ ُب ً اثؼبد اػبػي حقٌ ً اقتلبد ،اىتـبسات پظًُـ ذٍ اقتلبد
داىـگبٍ تشثيت مذسع ً اىتـبسات ىٌس ػلم.1389 ،
ؿشيف صادٍ ،محنذ رٌاد ً ىبدساه ،اايبع ،تحليل اقتلبدي حقٌ مبا يت دس
اػالي( ثب تأکيذ ثش مفٌِي ُضييَ ُبي مجبداَ) ،فلليبمَ اقتلبد اػالمي ،ؽ ،36
ف.1389 ،5-31
كنذي ،ػلي حؼيو ،ربيگبٍ حقٌ مبا يت دس اىذيـَ ُب ً م بتت اقتلبدي( ثب
تأکيذ ثش ديذگبٍ ىِبدگشايبه رذيذ) ،فلليبمَ حقٌ  ،مزلَ داىـ ذٍ حقٌ ً ػلٌي
ػيبػي ،دًسٍ  ،40ؽ.1389، 3
کيبهپٌس،ػؼيذ،تٌػؼَ اقتلبدي ً ثشىبمَسيضي (سًي شد محيي کؼت ً کبس)،
اىتـبساٍ فشاگيش ُگنتبىَ،چبح اًل.1392،
دايشي ،حؼو ،ؿيبػبيي ػٌامل محذًدکييذٍ ً ىبقن حقٌ مبا يت ،مشکض
پظًُؾُبي مزلغ ،گشًٍ مٌباؼبت محيي کؼت ً کبس.1392،
دايشي ،حؼو ،مقذمَ اي ثش چبسچٌة مفٌِمي حقٌ مبا يت اص ميظش اقتلبدي،
مشکض پظًُؾُبي مزلغ ،گشًٍ مٌباؼبت محيي کؼت ً کبس.1390،
خيشخٌاُبه،رؼفش،ػشفبىي،فبًنَ ،ستجَ ً ربيگبٍ ايشاه دس ؿبخق ثيواانللي حقٌ
مبا يت ،مشکض پظًُؾُبي مزلغ ،گشًٍ مٌباؼبت محيي کؼت ً کبس.1392 ،
کيبهپٌس ،ػؼيذ ،تأحيش متقبثل ثحشاه ثذُي دس اسًپب ً ػيبػتُبي اقتلبدي دس
ايشاه ،اًالػبت ػيبػي اقتلبدي ،ػبل ثيؼت ً ُـتم ،پبييض .1392

بررسی شاخص بیيالوللی حقَق هالکیت در ایراى ٍ کشَرّاي هٌطقِ هٌا
کیاىپَر

17. Kaufman, B. E," The organization of economic activity: insights
from the institutional theory of John. R ommons", Journal of
Economic Behavior & Organization, 52: 71-96.2003.
18. Sened, I, the Political Institution of Private Property.
Cambridge University Press, Cambridge.1997.
19. Dulal Miah, In Quest of Judicial Independence for
Protecting Private Property: Evidence from constitutional
Review in South Korea, Asian Journal of Law and
Economics, vol. 3, issue 1, pages 3.2012.
20. Maliti Musole, Property rights, transaction costs and
institutional change: Conceptual framework and literature
review, Progress in Planning 71 (2009) 43-85.2009.
21. International Property Rights Index”, a Project of the
Property Rights Alliance.Available at: www. International
property rights index. org.2013.
22. Ayyagari Meghana and Asli Demirgϋҫ-Kunt and Vojislav
Maksimovic, What determines protection of property
rights? An Analysis of Direct and Indirect Effects, working
paper, School of Business, George Washington
University.2006.

