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 ارزيابي جايگاه ايران 

  2017سال در  المللي حقوق مالكيتشاخص بيندر 

 

 

 

 

 

 

 

 چكيده

 مكلف دولت»( 14/12/1395 مصوب)توسعه  ششم سالهپنج برنامه قانون (22) ماده «الف»بند  براساس

 سالم، امن، ايگونهبه را وكاركسب محيط ها،رويه و مقررات قوانين، اصالح جهت در قانوني اقدام با است

 پذيريرقابت شاخص دو در ايران رتبه برنامه، قانون اجراي چهارم سال پايان در تا سازد شفاف و سهل

 رتبه به اندازچشم سند منطقه كشورهاي ميان در مالكيت حقوق الملليبين هايشاخص و الملليبين

 جديدترين گزارش در ايران .«شود محقق هدف اين از (20%) درصد بيست سال هر و يابد ارتقا سوم

 جهان، كشور 127 بين در است، 2017 سال به مربوط كه (IPRI)« مالكيت حقوق الملليبين شاخص»

 و است كرده كسب را 12 رتبه ،(پاكستان و تركيه عالوهبه) منا منطقه كشور 17 بين در و 99 رتبه

و قرار گرفته  تركيه و اندونزي سعودي، عربستان مالزي، مانند رقيب توسعه حال در كشورهاي از ترعقب

 رتبه ايران نسبت به سال قبل نيز بدون تغيير باقي مانده است.

گردد. وكار باز مياين شاخص، به اهميت اساسي حقوق مالكيت براي محيط كسب و جذابيت اهميت

تا دارايي و منابع خود را بدون دخالت  َشناسدبراي همگان به رسميت مياين حق را حقوق مالكيت، 

دولت يا هر شخص حقيقي و حقوقي ديگري در تملك كامل خود داشته باشند و از آنها براي اهداف و 

درجه شكوفايي و  كنندهتعيينيكي از اركان و عوامل . بدين ترتيب، ر خويش استفاده كنندمقاصد مدنظ

 رونق اقتصادي هر كشور، احترام و حمايت از حقوق مالكيت شهروندان آن كشور است. 

 127كه اينك به دهمين سال انتشار خود رسيده است،  (IPRI) المللي حقوق مالكيتشاخص بين

در  ،«مؤسسه اتحاديه حقوق مالكيت»اين شاخص توسط گيرد. بر ميدر 2017ل كشور جهان را در سا

)اقتصاددان پرويي(، بنيان نهاده شد. پيشينه « هرناندو دسوتو»در قالب بورس تحقيقاتي  ،2007سال 

 1979گردد كه در سال باز مي (ILD)« مؤسسه آزادي و دمكراسي»هاي طراحي اين شاخص، به فعاليت

 در پرو تأسيس شد.  توسط دسوتو

كشورهايي كه زير پوشش اين شاخص هستند،  المللي حقوق مالكيت،اكنون با توسعه شاخص بين

توانند ميزان رشد خود را مشاهده كرده و پيشرفت حاصله هر نماگر را در هر سال پايش كنند. سه مي

 حقوق مالكيت فيزيكي سياسي،محيط حقوقي و  المللي حقوق مالكيت عبارتند از:نماگر اصلي شاخص بين

اند و وضعيت . در گزارش حاضر، هر يك از نماگرها به اختصار توضيح داده شدهو حقوق مالكيت فكري
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  ايران در قالب جداولي با كشورهاي منطقه و كشورهاي پيشرو در اين شاخص، مقايسه شده است.

هاي بيشتر ، به سمت حمايتدخوشهروندان افزايش رفاه كشورها براي  دهدمي اين گزارش نشان

 مناسب نيست. عملكرد ايران نسبت به همسايگان خود كنند. اما از انواع حقوق مالكيت حركت مي

به نهايت  كنندگان و هم توليدكنندگان و درروشن و مطمئن نبودن حقوق مالكيت، هم به مصرف

 قضائيهقوه ازسويجدي  طوربهشده، سفانه، مسائل مطرحزند. متأه انحاي گوناگون آسيب ميكل اقتصاد ب

 مورد توجه قرار نگرفته است.  ،سياستگذارانطور كلي بهو  و دولت

 

 مقدمه

شود، اين اطمينان و امنيت خاطر را به گاه در سايه حاكميت قانون حمايت و تضمين حقوق مالكيت هر

خودشان باز خواهد گشت. حقوق مالكيتي دهد كه ثمره و نتيجه كار و تالش آنها به يكايك افراد جامعه مي

شده باشد، با تشويق كارآفرينان و فعاالن اقتصادي به ابتكار عمل و نوآوري، محرك كه مطمئن و تضمين

المللي هاي مداوم تاريخي در سطح بيناصلي پيشرفت و توسعه اقتصادي هر كشوري است. شواهد و تجربه

ق مالكيت شهروندان و شكوفايي اقتصادي كشورها حكايت دارد. از رابطه مثبت و قوي بين احترام به حقو

قوي قانون باشد، با  شده و شفاف كه مورد حمايتكامالً تعريف كند حقوق مالكيتِها ثابت مياين تجربه

 دهد.و صلح و صفا را تشكيل ميشده  ايجاد اقتصاد امن، بستر و زيربناي جامعه عادالنه، شكوفا

ها مبين اسالم بر حرمت مالكيت خصوصي و احترام به جان و مال و آبروي انسان با وجود تأكيد دين

كه همگي بر تقويت و تحكيم حقوق مالكيت و  ـ المللي در چند دهه اخيرو مشاهده انبوه تجربيات بين

هاي اقتصادي تسلط و رسوخ ديدگاه دليلبه گذارند ـهاي خود صحه ميو دارايي حقوق افراد بر اموال

گرايانه بر اذهان روشنفكران و سياستمداران و عامه مردم طي يكصد سال گرا و دولتگرا، جمعچپ

نهادهاي مختلف  ازسويهاي مكرر به حقوق مالكيت بخش خصوصي گذشته، كماكان شاهد تعدي و تجاوز

اولويت خير و مصلحت »هاي پسند و پوششمههاي عادر قالب توجيه ها،ايم. اين تعديبودهحكومتي 

 گيرد.صورت گرفته و همچنان صورت مي« ع جمعي بر منافع شخصيارجحيت مناف»و « عمومي

ويژه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و بلوك شرق و به دنبال آن نظام در صحنه جهاني، به

روشن درباره نقش و اهميت حقوق  هاي اقتصادي به نتايجيكمونيستي و مالكيت اشتراكي، پژوهش

كه  1،«حقوق مالكيت يهاتحاد»مالكيت در رشد و توسعه كشورها دست يافتند. در همين راستا مؤسسه 

شاخص  2هاي هرناندو دسوتوها و ديدگاهبا استفاده از انديشه نهاد و غيردولتي است،يك سازمان مردم

تهيه و منتشر كرد. اين شاخص پس از گذشت  2007 را نخستين بار در سال 3المللي حقوق مالكيتبين

                                                 

1. Property Rights Alliance (PRA)  

2. Hernando de Soto 

3. International Property Rights Index 
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شود تا عملكرد كشور خود را در  ها تبديليك دهه اينك توانسته است به ابزار سياستگذاري براي دولت

 كنند. گيري زمينه اين حق بسيار مهم اندازه

 127 بين در ،است 2017 سال به مربوط كه مالكيت حقوق الملليبين شاخص جديدترين در ايران

 را 12 رتبه ،(پاكستان و تركيه عالوهبه) منا منطقه كشور 17 بين در و 99 نامناسب رتبه جهان، كشور

 و اندونزي سعودي، عربستان مالزي، مانند رقيب توسعه حال در كشورهاي از ترعقب و است كرده كسب

اين در حالي است كه طبق قانون، دولت مكلف است تمام تالش خود را براي  .قرار گرفته است تركيه

 قانون» (22) ماده «الف»بند  براساسارتقاي جايگاه ايران در اين ارزيابي به كار گيرد؛ بدين ترتيب كه 

(« 1396ـ1400) ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه ششم سالهپنج برنامه

 ها،رويه و مقررات قوانين، اصالح جهت در قانوني اقدام با است مكلف دولت»( 14/12/1395 مصوب)

 برنامه، قانون اجراي چهارم سال پايان در تا سازد شفاف و سهل سالم، امن، ايگونهبه را وكاركسب محيط

 ميان در مالكيت حقوق الملليبين هايشاخص و الملليبين پذيريرقابت شاخص دو در ايران رتبه

 هدف اين از (%20) درصد بيست سال هر و يابد ارتقا سوم رتبه به اندازچشم سند منطقه كشورهاي

اما بسيار كندي هستيم.  ،بهبود پيوستهالبته با نگاه به رتبه ايران در روند چندساله، شاهد  .«شود محقق

قانوني، نرخ فقر در حال گريزي و بياقتصاد ايران از فساد گسترده و قانونخواهيم با اين اوصاف اگر مي

كه شكل هنجار اجتماعي به خود گرفته است خارج شود، برخي از افراد افزايش و رفتار غيرمسئوالنه 

 ايجاد نظام حقوق مالكيت مستحكم، يك اقدام اساسي است.

 

 . حقوق مالكيت چيست؟1

دهد تا دارايي و منابع خود را بدون دخالت دولت يا هر حقوق مالكيت خصوصي اين حق را به مردم مي

شخص حقيقي و حقوقي ديگري در تملك كامل خود داشته باشند و از آنها براي اهداف و مقاصد مدنظر 

شدن  حقوق طبيعي است كه حتي بدون به رسميت شناخته ازجملهخويش استفاده كنند. حق مالكيت 

گويد: مي ،فيلسوف و اقتصاددان فرانسوي 1،دولت نيز وجود دارد. فردريك باستيا ازسوييا حمايت كافي 

ها قوانيني براي آنها حق زندگي )حيات(، حق آزادي و حق مالكيت به اين دليل وجود ندارد كه انسان»

وجود داشته است باعث شد  وضع كردند. برعكس، اين واقعيت كه زندگي، آزادي و مالكيت از همان آغاز

 2.«احترام به آنها قوانيني وضع كنندها براي رعايت و تا انسان

همچون بسياري از كشورهاي حقوق مالكيت با آن مواجه است ـ  درخصوصاي كه كشور ما مسئله

مانده و دچار هاي محروم، درحاشيهاين است كه براي تعداد زيادي از مردم )شامل گروه وسعه ـحال ت در

                                                 

1. Frederic Bastiat 

2. https://www.brainyquote.com/quotes/frederic_bastiat_136353 
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هاي ارتباطي و نفوذ هستند(، حقوق مالكيت به نحو مناسب و روشني تبعيض و كساني كه فاقد كانال

موانع  آورد. جداي از اينها، انبوهتعريف نشده است و قوانين مصوب هم حمايت كافي از آنها به عمل نمي

راحتي و آنگونه دهد تا همه افراد جامعه بتوانند از اموال خود بهاجازه نمي نيزوپاگير قانوني و اداري دست

استفاده كنند. حقوق مالكيت نامطمئن و متزلزل و قوانين  ،دهندكه به نفع خويش تشخيص مي

هاي خرد و مانده و بنگاهشيههاي فقير و محروم و درحاوپاگير و مزاحم بيش از هر چيزي به گروهدست

 رساند. كوچك و متوسط آسيب مي

براي مثال ساكنان شهرها معموالً اسناد مالكيت محكم و قانوني دارند؛ اما كساني كه در حاشيه 

به نسبت كمتر داراي چنين اسناد  ،كنندشهرها و دور از مراكز شهري مثل روستاها و مزارع زندگي مي

سفانه َشده است. همچنين متأن و نه تعريفها نه مطمئشان بر زمين و ساير داراييقانوني هستند و مالكيت

 نفوذ و رابطه يا پول بيشتري دارند، كه قضايي كساني دستگاه وجود دارد كه در )ادراك( اين تصور

 شانحق و حقوق و مانندمي معطل هادادگاه در پشت ،و ضعفا فقرا و رسندمي خود خواسته به ترراحت

  .شودمي ضايع

هاي شيوههاي بخش خصوصي، با موال و داراييسواي مصادره و تصاحب مستقيم ا ،هادولت

كنند. در نيز اموال شهروندان را تصاحب مي 1)يا تدريجي(« مصادره خزنده»غيرمستقيم و به اصطالح 

 گهاني قوانين و مقررات،ها با افزايش ناگهاني نرخ ماليات يا نرخ تورم، تغيير نااين نوع مصادره، دولت

هاي هاي بخش خصوصي كاهش يابد. ايجاد تورمها و داراييگذاريشوند تا منافع و سود سرمايهباعث مي

دورقمي پرنوسان در كشور كه هر از گاهي شاهد هستيم، به زيان طلبكاران و به نفع بدهكاران تمام 

هستند كه به اين شيوه، ارزش واقعي بدهي خود  هاشود و معموالً بزرگترين بدهكار نيز هميشه دولتمي

هاي بانكي نيز همانند افزايش كاهش دستوري و ناگهاني نرخ سود بر سپرده 2دهند.كاهش مي شدتبهرا 

 فرآيندشدن  دهد. طوالنيميها را كاهش نرخ واقعي سود سپرده كند كهناگهاني نرخ تورم عمل مي

كننده نيز ارزش واقعي وعده كننده و خلفءاستفادهسو ازسويديده دادرسي و جبران زيان فرد خسارت

 آورد.پايين مي شدتبهطلب شاكي را 

كند، طرفانه و منصفانه تنفيذ مينظام قضايي كه حامي حقوق مالكيت است و قراردادها را به شيوه بي

هاي اصلي رشد كند، كه محركمنافع از تجارت را فراهم ميپايه و بنيان اصلي تشكيل سرمايه و كسب 

هايي كه اجراي آنها قطعي شوند. برعكس، حقوق مالكيت نامطمئن، امضاي توافقاقتصادي محسوب مي

گذاري و كاهش شود، باعث تضعيف سرمايههاي حقوقي كه نسبت به برخي روا داشته مينيست و تبعيض

 شود. منافع حاصل از تجارت مي

                                                 

1. Creeping expropriation 

( مقرر شده 16/11/1390)مصوب « وكارقانون بهبود مستمر محيط كسب( »24ماده )بر همين اساس است كه در صدر  .2

هاي اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت ها و برنامهسازي سياستمنظور شفافهاي اجرايي مكلفند بهدولت و دستگاه» است:
ر زمان مقتضي قبل از اجرا، از طريق هاي اقتصادي را دها، مقررات و رويهگذاري، هرگونه تغيير سياستاقتصادي و سرمايه

 .«هاي گروهي به اطالع عموم برسانندرسانه
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گير و فاسد اداري و ساختار غيرپاسخگوي تشكيالت هاي وقتوپاگير، رويهمقررات نامناسب و دست

دهد تا بدون نگراني از بازخواست هاي مختلف اين قدرت و اختيار را ميدولتي، به كاركنان دولتي در رده

با پنهان شدن در دهي، هرگونه كه مايل هستند با ارباب رجوع و بخش خصوصي رفتار كنند و و پاسخ

نقيض، طبق سليقه شخصي برخوردهاي متفاوت با مقررات انبوه، غيرشفاف و ضدوپشت قوانين و 

هاي ها، اقليتنشينرود زنان، حاشيهنتيجه انتظار مي ويژه فعاالن اقتصادي داشته باشند. درشهروندان و به

 ردار نباشند.مختلف قومي، مذهبي و حتي سياسي، از حقوقي برابر با بقيه برخو

 

 ؟چرا حقوق مالكيت اهميت دارد. 2

، در عمل به آزمون كمونيسم و اشتراكي تعاوني، از قبيل گوناگون مالكيت انواع بشر، تاريخ سراسر در

 ديگري نهادي ترتيبات، امروز تا. اندداشته نوسان بارفاجعه تا ناموفق از هاتجربه اين. است شدهنهاده 

 بسيار انگيزه و آزادي كه شناسيمنمي را قانون حاكميت چارچوب در خصوصي مالكيت به احترام مانند

بنابراين، يكي از اركان و  .بدهد كارا، و مولد نحوبه خويش محدود منابع براي استفاده از بااليي به افراد

كننده درجه شكوفايي و رونق اقتصادي هر كشور، احترام و حمايت از حقوق مالكيت عوامل تعيين

احترامي به حقوق مالكيت است توان گفت درجه احترام يا بيشهروندان آن كشور است. با قاطعيت مي

گذاري تمايل يابند كارآفريني و سرمايهكند مردم و فعاالن اقتصادي در يك كشور به سمت كه تعيين مي

كنند و اقتصاد را رونق مردم هر جامعه از راه كارآفريني و نوآوري است كه ثروت خلق مي ؟يا خير

كند تا به ها و سودهاي حاصله است كه مردم را تشويق و وسوسه ميبخشند. امنيت داشتن سرمايهمي

اگر يك كشاورز احتمال براي نمونه، روند. در مقابل، هاي پرريسك مورد عالقه خويش بدنبال فعاليت

كند و درختان پرثمري را غرس بدهد دولت زمين وي را مصادره خواهد كرد، هرگز آن زمين را آباد نمي

رقباي دولتي  ازسويوكارش و كشت نخواهد كرد. اگر يك توليدكننده يا بازرگان احساس كند كسب

هاي فكري و فيزيكي ا گسترش نخواهد داد. اگر صاحبان داراييشود، حوزه فعاليت خود رتهديد مي

شوند توان زير سؤال برد و به آن تعدي كرد، حاضر به پذيرش ريسك نمياحساس كنند مالكيتشان را مي

هاي شركت كنند. در غياب نظام حقوق مالكيت مطمئن،گذاري نميهاي مولد سرمايهيا در فعاليت

، دادي بلندمدت و اعتماد متقابل هستنداي از روابط قرارر شبكه پيچيدهباقتصادي بزرگ كه مبتني

هاي . وجود چنين شركتمدت خواهند داشتحياتي كوتاه در صورت تأسيس، د شد ونتأسيس نخواه

آفريني براي يك كشور است. هاي ثروتالمللي، از پايهداراي برندهاي جهاني و حضور در بازارهاي بين

تي كننده آباداني و رونق اقتصادي هر كشور ميزان احترام و حماياز عوامل مهم و تعيين يكي بدين ترتيب،

 آيد.شهروندان به عمل مياست كه از حقوق مالكيت يكايك 
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 . رابطه شكوفايي اقتصادي و مالكيت2-1

ماندگي و رخوت برخي ديگر، داليل براي توضيح رونق و شكوفايي اقتصادي برخي كشورها و عقب

كدام به حد كافي كنيم، هيچشود. هنگامي كه هر كدام از اين عوامل را بررسي ميمتعددي آورده مي

ر باقي ماندند. يكه برخي ديگر فقتواند توضيح دهد چرا برخي كشورها ثروتمند هستند در حالينمي

ي هستند، با كنگ را مالحظه كنيد؛ هر دو كشور اساساً فاقد منابع طبيعهاي سنگاپور و هنگنمونه

آور است: پس خصوص شگفتر جهان هستند. مورد كره جنوبي بهترين مناطق دپررونق ازجملهحال، اين

يكي از  عنوانبهتخريب شد، تنها در عرض چند دهه توانست  1950در دهه  كره ،از اينكه در جنگ

كنيم، سعه صحبت مييافته در جهان ظاهر شود. بدين ترتيب، هنگامي كه درباره توهاي توسعهملت

اپن يا سوئيس( به شكوفايي د. كشورهايي كه با وجود نبود منابع )مانند ژنبسياري امور نامتعارف وجود دار

 ئال( فقيرتر شدند. بر همين منوال،و كشورهايي كه با وجود منابع غني )مانند آرژانتين و ونزو رسيدند،

جمعيت عمل كردند. پس موارد نابهنجار و هاي كمبرخي كشورها با تراكم باالي جمعيتي بهتر از كشور

 توان همه اينها را توضيح داد و تبيين كرد؟غيرعادي فراوان هستند و چگونه مي

 

 دهنده موارد نابهنجار و غيرعادي چيست؟. عامل اصلي توضيح2-2

گامي كه اين يك بازي پيچيده با دخالت انواع متغيرها است. اما هن ترديدي نيست كه توسعه اقتصادي،

شود. كشورهايي كه براي حقوق مالكيت ارزش قائل كنيم، الگوي معيني ظاهر ميپيچيدگي را ساده مي

كنند. آنچه در نهايت افول مي ،گذارندشوند و كشورهايي كه حقوق مالكيت را زير پا ميهستند، شكوفا مي

گزيند دهد، چارچوب نهادي است كه يك كشور برميها را توضيح ميتفاوت در سطوح شكوفايي بين ملت

توان قوانين . نهادها را ميرودشمار ميبه« حقوق مالكيت»و « اكميت قانونح»ترين اين نهادها، و بنيادي

كنند. امالت ما حاكم است. نهادها قواعد بازي را تعيين ميو قواعد رسمي و غيررسمي تصور كرد كه بر تع

ـ  تعريف خوبياگر قواعد به رفاه و آباداني براي ـ  وكار باشندشفاف و در خدمت كسب مشخص وشده باشند 

، نكنندمردم حمايت  و مالكيت آورند. اگر قواعد بازي مبهم و نامطمئن باشند و از اموالهمراه ميمردم به

 شود. شكوفايي و رونق اقتصادي گرفته ميجلوي 

وپاگير و بازدارنده اند نامطمئن، دستدر ايران، قواعد يا نهادهايي كه بر تعامالت افراد جامعه حاكم

توليد هستند. همچنين اين امكان وجود دارد كه گروهي از مردم ـ فرادستان، ثروتمندان و كساني كه 

ه نفع خويش تغيير دهند يا تفسير كنند و از آنها در خدمت منافع ارتباطات سياسي دارند ـ قواعد را ب

فردي سوءاستفاده كنند. در نتيجه در كشوري كه قوانين عليه منافع اكثريت توليدكنندگاني كه واسطه 

كنند، نبايد انتظار اقتصادي شكوفا و رابطه ندارند و به نفع اقليتي كه پول و نفوذ و رابطه دارند عمل مي

خواهيم تغييرات واقعي و مفيدي در جامعه ايجاد كنيم، بايد فراگير داشته باشيم. پس اگر مي و رشدي
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خواهيم رونق و شكوفايي اقتصادي تر و فراگيرتري بسازيم. اگر ميكوشش شود قوانين و نهادهاي عادالنه

خدمت و به نفع  شود و دراجرا مي درواقعوجود آيد، بايد مطمئن باشيم كه قوانين بدون تبعيض و به

 همه مردم است. 

 

 المللي حقوق مالكيت  شاخص بينمعرفي . 3

 127كه اينك به دهمين سال انتشار خود رسيده است،  (IPRI) حقوق مالكيت الملليبين شاخص

توانند گيرد. كشورهايي كه زير پوشش اين شاخص هستند، ميدر بر مي 2017كشور جهان را در سال 

 ميزان رشد خود را مشاهده كرده و پيشرفت حاصله هر نماگر را در هر سال پايش كنند. 

واند فضايي مساعد و در خدمت توسعه و آزادي چنانكه توضيح داده شد، براي اينكه يك كشور بت

يافته تماماً بر به اين جهت، كشورهاي توسعهوجود آورد، حقوق مالكيت نقشي اساسي دارد. اقتصادي به

فشارند و تأكيد دارند. در نتيجه هنگامي كه به باالي اهميت حقوق مالكيت و تضمين امنيت آن پاي مي

يافته را كنيم، كشورهاي توسعهحكم از حقوق مالكيت نگاه ميفهرست امتيازات دريافتي حمايت م

سختي شكننده و متزلزل دارند، به كنيم. از طرف ديگر آن كشورهايي كه حقوق مالكيتمشاهده مي

 كنند.امكان توسعه بازارهاي اقتصادي قوي و نوآورانه را پيدا مي

برابر كشورهاي با  20اي تا رانهكشورهايي كه در باالي فهرست حقوق مالكيت هستند، درآمد س

هاي مالكيتي ضعيف دارند. حقوق مالكيت همبستگي قوي با نماگرهاي اجتماعي و اقتصادي از قبيل رژيم

 وقت دارد.فعاليت مدني، كارآفريني، آزادي آموزشي و تعداد پژوهشگران تمام

 

 المللي حقوق مالكيت. نماگرهاي شاخص بين3-1

انديشكده و نهاد  100المللي حقوق مالكيت، حاصل همكاري مشترك پروژه سنجش شاخص بين

ل و ترويج حقوق مالكيت است كه در كار تحقيق، توسعه سياستگذاري، تحصي كشور 72از  سياستگذاري

در قالب  ،2007در سال  رااين شاخص  ،«مؤسسه اتحاديه حقوق مالكيت»  شان فعال هستند.در كشورهاي

. و مقر آن در واشنگتن قرار دارد نيان نهادب)اقتصاددان پرويي(، « هرناندو دسوتو»ورس تحقيقاتي ب

گردد كه در ( باز ميILD« )مؤسسه آزادي و دمكراسي»هاي پيشينه طراحي اين شاخص، به فعاليت

  توسط دسوتو در پرو تأسيس شد. 1979سال 

توسعه  ايوجود حقوق مالكيت مطمئن بر، اهميت 2007اين شاخص از هنگام توليد در سال 

بلكه ابزاري  ،بندي نيستيك نظام درجهصرفاً شاخص دهد. اين تجربي نشان مي اقتصادي را به شكل

حقوق  كنندهعوامل مختلف تقويتوضعيت حقوق مالكيت در سطح جهان و اطالعاتي درباره است كه 

وري گسترده در ادبيات حقوق مالكيت صورت گرفت ابتدا مر .گذاردمي ارانذاختيار سياستگ در رامالكيت 
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شود. سرانجام با چندين كارشناس و اهل فن  سازي و عملياتيهاي جامع حقوق مالكيت مفهومتا ويژگي

ها( و اقالم هاي اصلي )نماگرها يا زيرشاخصدر حوزه حقوق مالكيت مشورت شد تا مجموعه دسته

 شود نهايي شود.ميناميده  1دهنده هر كدام كه مؤلفهتشكيل

كند كه ابعادي عدي تعريف ميالمللي حقوق مالكيت، توسعه را به شكل مفهومي چندبْشاخص بين

زيستي را با نگاهي به بهزيستي فناوري، و بوم هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي،مانند حوزه

متفاوت توسعه را از طريق گيرد. اين شاخص ارتباط چندين جنبه هاي حال و آينده در بر مينسل

هاي انساني؛ سرمايه اجتماعي؛ كند: بروندادهاي اقتصادي؛ قابليتهاي مختلف تجزيه و تحليل ميمؤلفه

 شناسي.پژوهش و نوآوري و عملكرد بوم

حقوق  2محيط حقوقي و سياسي، المللي حقوق مالكيت عبارتند از:سه نماگر اصلي شاخص بين

المللي حقوق مالكيت اين سه نماگر كه مجموعاً شاخص بين 4الكيت فكري.و حقوق م 3مالكيت فيزيكي

شوند. محيط حقوقي و مؤلفه( تقسيم مي 10 دهند، هر كدام به چندين مؤلفه )مجموعاًرا تشكيل مي

حاكميت قانون، استقالل قضايي، كنترل فساد و ثبات سياسي است.  ياسي داراي چهار مؤلفه با عناوينس

هاي حمايت از حقوق مالكيت فيزيكي، آساني دريافت وام و ثبت فيزيكي سه مؤلفه به نامحقوق مالكيت 

دارد. آخرين نماگر كه حقوق مالكيت فكري است نيز از سه مؤلفه با عناوين حمايت از حقوق  مالكيت

 شود. مالكيت فيزيكي، حمايت از حق نشر و حمايت از حق اختراع تشكيل مي

  

                                                 

( توضيح Indicators( با چند نماگر )Index) هر شاخصهاي مجلس، هاي مركز پژوهشاساس رويه متعارف در گزارش. بر1

 عبارتترتيب از اعم به اخص بنابراين، شود. مي( توضيح داده Componentلفه )ؤد و هر نماگر نيز خود با چند موشمي داده

 .لفهؤنماگر و م ،شاخص :ست ازا

2. Legal and Political Environment (LP) 

3. Physical Property Rights (PPR)  

4. Intellectual Property Rights (IPR) 
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 المللي حقوق مالكيتهاي شاخص بينلفه. نماگرها و مؤ1 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قواعد »نماگر حقوقي و سياسي، بينشي درباره قدرتمندي نهادهاي حكمراني يك كشور و احترام به 

اين نماگر، تأثيري جدي در توسعه و حمايت از حقوق مالكيت  .دهدبين شهروندان ارائه مي در« بازي

 فيزيكي و فكري دارد.

دهند نماگر ديگر شاخص، حقوق مالكيت فيزيكي و فكري، دو شكل از حقوق مالكيت را بازتاب ميدو 

نتايج  ،شده در اين دو دستهكه هر دو براي توسعه اقتصادي يك كشور نقش حياتي دارند. اقالم شامل

 دهند.شده را نشان ميقانوني و عملي براي كشورهاي بررسي

 

 محيط حقوقي و سياسي ـ نماگر اول

نظام حقوق مالكيت  براي ضمانت اجرامعناي توانايي يك ملت در ايجاد ، بهنماگر محيط حقوقي و سياسي

شود: استقالل نظام قضايي، قدرتمندي حاكميت قانون، مطابق قانون است و از چهار مؤلفه تشكيل مي

 كنترل فساد و ثبات نظام سياسي.
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 استقالل قضايي 

پردازد. هاي سياسي، تجاري و فردي مياز نفوذ و اعمال فشار گروه قضائيه قوهاين مؤلفه به بررسي آزادي 

عيب و نقص و پشتيباني حاكميت از نظام قضايي در رابطه پايه و اساس حمايت بي قضائيه قوهاستقالل 

 با حقوق مالكيت است.

شده است كه مجمع جهاني اقتصاد  اخذ« پذيري جهانيشاخص رقابت»هاي منتخب از منبع داده

هاي بهترين امتياز دريافتي است. پرسش و پاسخ 7است و  7تا  1هاي اصلي از كند. مقياس دادهمنتشر مي

مرتبط از پيمايش نظرات مديران به اين شرح است: نظام قضايي در كشور شما چقدر در برابر نفوذ دولت، 

 [.= كامالً مستقل است7= اصالً استقالل ندارد؛ 1]ها مصون و مستقل است؟ اشخاص يا شركت

 حاكميت قانون 

گيري اندازه از قوانين آنها راتبعيت اين مؤلفه ميزان اطمينان كارگزاران اقتصادي به قوانين جامعه و نيز 

ها، همچنين احتمال وقوع جرم ويژه كيفيت اجراي قراردادها، حقوق مالكيت، پليس و دادگاهكند. بهمي

 گيرد.مي بر نايت و خشونت را درو ج

گيرد: انصاف، صداقت، ضمانت اجرا، سرعت، هزينه متناسب اين مؤلفه چندين ويژگي را دربرمي

كننده و مجريه. اين مؤلفه تكميل قضائيهدادرسي، حمايت از حقوق مالكيت خصوصي و پاسخگويي قواي 

 متغير استقالل قضايي است.

آيد. مي دستبهبانك جهاني « حكمراني جهاني»ه از منبع نماگرهاي هاي منتخب براي اين مؤلفداده

 به معناي بهترين امتياز است. 5/2( است كه 5/2تا  -5/2)از هاي اوليه مقياس داده

 ثبات سياسي 

گذارد. ها تأثير ميو مديريت دارايي سترش دادن مالكيتآوردن يا گ دستبهدرجه ثبات سياسي بر انگيزه 

خواهند  دستبهرود كه مردم اموالي ثباتي دولت باالتر باشد، احتمال كمتري ميهر اندازه احتمال بي

 دهند.ها را بسط ميآورد و اعتماد در اعتبار حقوق متصل به دارايي

آيد. دست ميانك جهاني بهب« حكمراني جهانينماگرهاي »هاي منتخب براي اين مؤلفه از منبع داده

 به معناي بهترين امتياز است. 5/2( است كه 5/2تا  -5/2هاي اوليه از )مقياس داده

 كنترل فساد 

كند و دامنه استفاده از قدرت عمومي براي منافع خصوصي را اين مؤلفه چندين متغير را تركيب مي

بر دولت « تسلط»ها، همچنين درشتدانه پا وشامل انواع فساد خردهمؤلفه كند. اين گيري مياندازه

ها در نماگر محيط حقوقي و سياسي، هاي خصوصي است. همانند ديگر مؤلفهفرادستان و گروه ازسوي

گذارد. فساد درجه فساد بر اطمينان مردم به وجود اجرا و تنفيذ و اِعمال صحيح حقوق مالكيت تأثير مي

دهد كه يك عامل مزاحم براي گسترش احترام به حقوق مالكيت در اقتصاد بازتاب ميرا غيررسمي بودن 
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، بستگي به حمايت از دمكراسيدهد كه كنترل فساد از طريق گسترش ها نشان ميقانوني است. بررسي

 آورد.وجود ميحقوق مالكيت و برابري درآمدها دارد كه چرخه مطلوبي به

آيد. مي دستبهبانك جهاني « ماگرهاي حكمراني جهانين»ه از منبع ي منتخب براي اين مؤلفهاداده

 به معناي بهترين امتياز است. 5/2( است كه 5/2تا  -5/2هاي اوليه از )مقياس داده

 حقوق مالكيت فيزيكي ـ نماگر دوم

 يك رژيم حقوق مالكيت قوي بايد اطمينان مردم را نسبت به كارآمدي اين رژيم حقوقي در حمايت از

را  مالكيتشكل مرتبط با ثبت  حقوق مالكيت شخصي جلب كند. همچنين امكان انجام معامالت يك

سازد. به اين نياز براي تبديل دارايي به سرمايه را فراهم مي فراهم كرده و اجازه دسترسي به اعتيار مورد

 وند.شهاي زير براي سنجيدن حمايت از حقوق مالكيت فيزيكي استفاده ميداليل مؤلفه

 حمايت از حقوق مالكيت فيزيكي 

نظرات كارشناسي  براساسحمايت از حقوق مالكيت فيزيكي به قدرتمندي نظام حقوق مالكيت يك كشور 

بر اين، اظهارنظر هاي مالي، بستگي دارد. عالوهاييشامل دار خصوصي، مالكيتاز كيفيت حمايت قضايي از 

 گيرد.بر ميرا درقي از حقوق مالكيت كارشناسي درباره شفافيت و روشني تعريف حقو

مجمع جهاني « پذيري جهانيشاخص رقابت»از  ؛هاي مورد استفاده براي سنجش اين مؤلفهداده

بهترين امتياز دريافتي است.  7است كه  7تا  1هاي اصلي از است. مقياس داده گرفته شدهبر اقتصاد

 هاي مرتبط از پيمايش نظرات مديران به اين شرح است:پرسش و پاسخ

= اصالً 1هاي مالي، مورد حمايت هستند؟ ]شامل دارايي در كشور شما، تا چه حد حقوق مالكيت،

 .[شوندمي= تا حد زيادي حمايت 7شوند؛ حمايت نمي

  مالكيتثبت 

سنجد. اين مؤلفه تعداد روزها و مراحل ضروري براي ثبت يك دارايي را مطابق با نظام دولت رسمي مي

در اين مؤلفه، توالي كامل مراحل الزم براي انتقال سند دارايي از فروشنده به خريدار، هنگامي كه يك 

تي هستند؛ چرا كه شود. اين اطالعات بسيار حياشود، ثبت ميزمين يا ساختمان تجاري خريداري مي

وارد بخش غيررسمي بشوند و  اموالتر باشد، احتمال بيشتري است كه هر اندازه ثبت دارايي مشكل

ا بنابراين توسعه درك و پشتيباني گسترده عمومي از يك نظام حقوق مالكيت قانوني و سالم و منطقي ر

ارزش به از موارد كاربرد كم را والامبر اين، موانع به ثبت رساندن، جلوي حركت كند. عالوهمحدود مي

 گيرد. تر ميهاي پرارزشسمت كاربري

هاي اقتصادي اصلي است كه هرناندو دسوتو مطرح كرد: بيانگر يكي از استدالل مالكيتمؤلفه ثبت 

آنچه فقرا فاقدش هستند دسترسي آسان به سازوكارهاي مالكيت است كه پتانسيل اقتصادي »

ارزش  تأمينكه از آنها براي توليد، تضمين يا طوريور قانوني به فعليت درآورد بهطهايشان را بهدارايي
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 شود:اين مؤلفه به شكل زير محاسبه مي«. بيشتر در بازارهاي گسترده استفاده كنند

 ضربدر تعداد مراحل 3/0ضربدر تعداد روزها +  7/0=  مالكيتثبت 

« وكارانجام كسب»گزارش  در« ثبت مالكيت»نماگر ، هاي منتخب براي سنجش اين مؤلفهمنبع داده

نهايت است هاي اوليه از يك تا بي. مقياس دادهبانك جهاني است«( وكارنجام كسبشاخص سهولت ا)»

 كه يك بهترين امتياز است.

 آساني دسترسي به وام 

دهاي مالي در يك متغير جانشين براي سطح توسعه نها عنوانبهاز دسترسي به وام بانكي بدون وثيقه 

كنند شود. نهادهاي مالي نقشي اساسي در يك نظام حقوق مالكيت قوي ايفا مييك كشور استفاده مي

الت محو فقر، تسهي رايكنند. يك مسير مهم در تالش بهاي اقتصادي را وارد اقتصاد رسمي ميو دارايي

بلكه  ،كندق تعميق مالي تقويت ميها را از طريتنها اثر كاهش نابرابرياعتباري است. حقوق مالكيت نه

 در غياب آن، مانع جدي براي فقرا است.

است كه مجمع جهاني اقتصاد « پذيري جهانيشاخص رقابت»هاي منتخب براي اين مؤلفه از داده

بهترين امتياز دريافتي است. پرسش و  7است كه  7تا  1هاي اصلي از كند. مقياس دادهمنتشر مي

 يمايش نظرات مديران به اين شرح است:هاي مرتبط از پپاسخ

شدت دشوار = به1در كشور شما، دريافت يك وام بانكي براي فعاالن اقتصادي چقدر آسان است؟ ]

 .[شدت آسان است= به7است؛ 

 حقوق مالكيت فكري ـ نماگر سوم

 براساسيك سنجه  برعالوهكند. نماگر حقوق مالكيت فكري حمايت از مالكيت فكري را ارزيابي مي

نظرات عمومي حمايت از مالكيت فكري، حمايت از دو شكل اصلي حقوق مالكيت فكري )اختراعات و 

 كند.حق انتشار و تكثير( را از دو منظر قانوني و عملي ارزيابي مي

 حمايت از حقوق مالكيت فكري 

ه حياتي از نماگر دهد و بنابراين يك جنباين نماگر ميزان حمايت يك ملت از مالكيت فكري را نشان مي

 حقوق مالكيت فكري است.

پذيري جهاني است كه مجمع جهاني اقتصاد هاي منتخب براي اين مؤلفه از شاخص رقابتمنبع داده

بهترين امتياز دريافتي است. پرسش و  7است كه  7تا  1هاي اصلي از كند. مقياس دادهمنتشر مي

 شرح است: هاي مرتبط از پيمايش نظرات مديران به اينپاسخ

شود؛ = اصالح حمايت نمي1چه حد مورد حمايت است؟ ] در كشور شما، حقوق مالكيت فكري تا

 [.شود= تا حد زيادي حمايت مي7
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 حمايت از حق اختراع 

دهي، عضويت اين مؤلفه بيانگر قدرت قوانين حق اختراع يك كشور با پنج معيار گسترده است: پوشش

هاي ها بر حقوق اختراع، ضمانت اجرا و طول مدت حمايت. دادهديتالمللي، محدوهاي بيندر پيمان

 آيد.مي دستبهپارك  -رتمؤلفه از شاخص حق اختراع جينااستفاده براي اين  مورد

 سرقت علمي و حق انتشار و تكثير 

ميزان سرقت علمي در بخش مالكيت فكري، يك نماگر مهم كارآمدي ضمانت اجراي حقوق مالكيت فكري 

است.  1«اياس.بي.»افزار جهاني هاي انتخابي براي اين مؤلفه از پيمايش نرمكشور است. منبع داده در يك

هاي شخصي نصب غيرمجاز است كه روي رايانه رافزاشكاف رعايت قانون به معناي برآورد حجم و ارزش نرم

فزار، مالكيت فكري و اها و رفتارهاي مرتبط با مجوزدهي نرمشود و همچنين آَشكار ساختن نگرشمي

 درصد است كه صفر بهترين امتياز است. 100هاي اوليه از صفر تا هاي نوظهور. مقياس دادهفناوري

 

 . حمايت از حقوق مالكيت فكري3-2

ها مريكا، ژاپن و هلند به ابداع و اختراع، آثار ادبي و هنري و نمادها، تصاوير، نامآچرا كشورهايي از قبيل 

كنند؟ دهند و از آنها حمايت ميشود اهميت ميدر تجارت داخلي و خارجي استفاده مي هايي كهو طرح

كنند و به مالكيت ها و اطالعات و فكر و انديشه اصيلي است كه افراد خالق و مبتكر خلق ميمنظور، داده

لكيت، باعث دانند مراقبت از اين نوع حقوق ماكه ميچرا  ،كنندفكري مشهور است. آنها اين كار را مي

هايي را جذب گذاريهاي فناورانه است و سرمايهشود و انگيزه براي نوآوريتقويت رشد اقتصادي مي

ها هاي جديدي براي همه شهروندان خلق خواهد كرد. براي مثال، بررسيكند كه مشاغل و فرصتمي

لكيت فكري وابسته مريكا، اكنون به يك نوع حمايت از ماآدرصد صادرات  50دهد بيش از نشان مي

 درصد بود. 10سال پيش اين وابستگي كمتر از  50كه است؛ درحالي

هاي خاصي هستند، بايد اين حق را داشته افرادي كه از نظر فكري و هنري داراي استعداد و توانايي

ر كه طوَشده خود جلوگيري كنند؛ دقيقاً همانباشند كه بتوانند از استفاده يا فروش غيرمجاز آثار خلق

در مقايسه با  حال،كنند. با اينمي چنينساختمان يا فروشگاه  مالكان اموال فيزيكي مانند خودرو،

سازندگان ميز، يخچال و ساير كاالهاي ملموس، كساني كه آثارشان ذاتاً ناملموس است، اگر كه حق 

تري در كسب معاش شان مورد حمايت قرار نگيرد، با مشكالت بيششدهمالكيت آنها بر آثار ساخته

خاردار و دزدگير براي توانند به قفل و سيمنويسندگان، مخترعان و سايرين نمي اند. هنرمندان،مواجه

برداري غيرمجاز حمايت از كارهاي خود متكي باشند و بايد مالكيت فكري داشته باشند تا جلوي بهره

 ديگران از حاصل كارشان گرفته شود. 

                                                 

1. BSA Global Software Survey 
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اي دريافت كنند به مخترعان و هنرمندان داده شود تا جبران زحمت عادالنهسواي اينكه اين امكان 

گذاري خارجي و فناوري بيشتري جذب كنند، حمايت از مالكيت فكري براي و كشورها نيز سرمايه

هاي كشاورزي و مراقبت ونقل، ارتباطات،ها در حملكنندگان نيز حياتي است. بيشتر پيشرفتمصرف

رسميت شناختن و پشتيباني جدي داشت. بهبدون حمايت از مالكيت فكري وجود نمي درماني و پزشكي،

از مالكيت فكري، همچنين ارتباط نزديكي با افزايش سريع سطح زندگي در كشورهايي مانند چين و 

ترين مهندسان هند دارد. چند سال پيش، هند در حال شكست در جنگ براي حفظ بهترين و درخشان

مايت از مالكيت فكري آنها را نداشت و اين حكه سازوكارهايي براي اي خود بود؛ چرا ايانهانشمندان رو د

شدند كه از مالكيت فكري آنها در برابر ها مجبور به مهاجرت به كشورهايي ميدانشمندان و تكنسين

ويكم، قانون حمايت بيستكردند. تا اينكه سرانجام هند در ابتداي قرن استثمار ناعادالنه رقبا حمايت مي

وجود نتيجه صنعت فناوري پيشرفته به اي را به تصويب رسانيد و دراز محصوالت فكري دانشمندان رايانه

گيرد كند و هزاران كارگر را به خدمت ميافزارهاي جهان را توليد ميترين نرمآمد كه برخي از پيشرفته

 كردند.ودتر ترك ميصورت، هند را به مقصد مناطق پرسكه در غيراين

هاي كل ها و هزينهكنند تا سود كسب كنند. تفاوت بين دريافتيكارآفرينان اقدام به نوآوري مي

مدت اعطايي توسط وسيله انحصارات كوتاهعلت نوآوري ـ كه بهتابعي از تغييرات پويا در بازار به صورتبه

ها ارات منقضي شود. به محض اينكه نوآوريدهد تا زماني كه انحصانگيزه مي شود ـدولت حمايت مي

تا  كنندميهاي ديگر و كارآفرينان ديگر را تشويق ها در حوزهآنها ساير نوآوري موفق و سودآور شد،

 2681پيروي كنند. نوآورها در سطح جهان با بنا كردن بنياني براي رشد و شكوفايي اقتصادي آتي، حدود 

 دادند. ارائه  2014 سال هزار درخواست حق اختراع در

 

 مالكيت حقوق شاخص در ايران حال و گذشته . وضعيت4

 المللي حقوق مالكيتبراي مشاهده وضعيت و جايگاه ايران در زمينه حقوق مالكيت، به شاخص بين

(IPIR) مؤسسه اتحاد »كنيم. چنانكه گفته شد، اين شاخص يك بررسي ساالنه است كه مراجعه مي

با هدف سنجش و مقايسه درجه قدرتمندي حقوق مالكيت ـ از هر دو جنبه فيزيكي و « حقوق مالكيت

 كند. كشور جهان منتشر مي 127فكري ـ در بين 

 52/4به عدد  و يافت افزايش 28/0 ميزان به 2017مالكيت سال  حقوق الملليبين شاخص در ايران امتياز

 در 99 و (كشور 17شامل )عالوه تركيه و پاكستان به «منا» منطقه 12 رتبه در را مانكشور كه رسيد 10از 

 كشورهاي گروه در پول الملليبين صندوق بنديطبقه براساس ايران. داد قرار( كشور 127 بين در) جهان

 .گيردمي قرار باال به متوسط درآمد با يكشور عنوانبه جهاني بانك توسط و پاكستان و آفريقا شمال خاورميانه،

 برسد. 99به رتبه  107پله پيشرفت كند و از رتبه  8توانست  2013نسبت به سال  2017ايران در سال 
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ي درصد پاييني كشورها 20در بين  ، رتبه ايران نامناسب است و همواره در اين شاخصبا وجود اين

جهان قرار داشته است. طي هفت سال گذشته )كه اطالعات آن موجود است( ميانگين امتياز ايران در 

كه بيش از يك شد  52/4عدد  2017شده است. امتياز ايران در سال  24/4مقياس از صفر تا ده، عدد 

 ( كمتر است.63/5امتياز از ميانگين جهاني )

ترين تضمين حقوق لند قويي، كشور نيوز2017 سال المللي حقوق مالكيتنتايج شاخص بين براساس

گيرد. دو كشور فنالند و سوئد هر كدام در باالي فهرست قرار مي 8.633مالكيت را دارد. اين كشور با امتياز 

 سوئيس، :ردند عبارتند ازدست آويا باالتر به 8را كسب كردند. ساير كشورهايي كه امتياز  3/8امتياز بيش از 

 مريكا و اتريش. آهلند، استراليا، كانادا، دانمارك، انگلستان،  اپن، لوكزامبورگ، سنگاپور، ژاپن،نروژ، ژ

آلمان، ايرلند، بلژيك و چندين كشور ديگر مانند امارات متحده عربي، قطر، فرانسه، تايوان، استوني و 

با امتيازاتي  امتيازات متوسط(يا ) در ميانهبا امتيازات دارند. كشورهاي  8و  7امتيازهايي بين  ،آفريقاي جنوبي

 هند و چندين كشور ديگر. مراكش، چين، يونان، لهستان، اسپانيا، ايتاليا، غنا، :عبارتند از 6و  5بين 

عبارتند از: يمن با  ،اما كشورهايي كه حقوق مالكيت ضعيف داشته و در پايين جدول قرار گرفتند

)يعني بدترين كشور جهان(، پس از آن ونزوئال، بنگالدش، مولداوي، اوكراين،  127در رتبه  73/2امتياز 

 كسب كردند. 4تا  3زيمبابوه، آذربايجان و چند كشور ديگر كه همگي امتيازهاي بين  بروندي، پاكستان،

تياز كشورهاي موجود در شاخص طي سه ست كه در سراسر جهان، ميانگين كلي اما خبر خوب اين

سال در  63/5و  2016سال  در 45/5به  2015 سال در 30/5سال گذشته مرتب افزايش يافته است و از 

مرتب  طوربهميزان امتياز عددي اين شاخص در سه سال گذشته  رسيده است. در مورد ايران نيز 2017

افزايش  2017در سال  52/4و  2016سال در  24/4ه ب 2015سال در  96/3يعني از  افزايش يافته است؛

 يافته است.

 

 2017 سال مالكيت حقوق الملليبين شاخص در كشورها وضعيت .2 كلش
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  به نسبت 2017 سال مالكيت حقوق الملليبين حقوق شاخص تغيير .3 شكل

 ايران جايگاه و 2016 سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي به اين شرح نتايج نگاه كنيم به 2017تا  2015له سانماگرها را در بازه سهاگر تغييرات  

بهبود يافته  17/5و  13/5به  99/4ميانگين نماگر محيط حقوقي و سياسي در كل جهان از رسيم: مي

تانزانيا  و (344/0(، موريتاني )391/0است. بيشترين ميزان افزايش در اين نماگر مربوط به نيجريه )

( و بوليوي -403/0(، بروندي )-448/0مقدونيه ) كشورهاي با بيشترين كاهش نيز. ه استبود (31/0)

 2016در سال  58/3به  2015 سال در 28/3افزايش داشته است و از  33/0( بودند. امتياز ايران 396/0)
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 رسيده است. 2017سال در  61/3و 

در سه سال اخير رسيد.  22/6و  87/5به  77/5ميانگين نماگر حقوق مالكيت فيزيكي در كل جهان از 

( 15/1نپال ) و (19/1بيشترين ميزان افزايش در نماگر حقوق مالكيت فيزيكي مربوط به كشورهاي اسپانيا )

( بيشترين كاهش را نشان دادند. امتياز ايران با رشد -84/1( و روسيه )-90/1كه قبرس )بوده است؛ درحالي

 افزايش يافت. 2017در سال  77/5و  2016 سال در 15/5به  2015در سال  85/4از  92/0خوب 

. ه استدر سه سال اخير رسيد 50/5و  33/5به  14/5ميانگين نماگر حقوق مالكيت فكري از 

كه بيشترين درحالي ؛( بود533/0آذربايجان ) ( و591/0بيشترين پيشرفت مربوط به كشورهاي موريتاني )

در  77/3در اين نماگر از  41/0با افزايش ( رخ داد. ايران نيز -15/0) و ليبريا( -28/0كاهش در بوليوي )

 رسيده است.  2017در سال  18/4و  2016 سال در 99/3به  2015سال 

هاي بيشتر از نتيجه اينكه كشورها براي اينكه رفاه اقتصادي خود را افزايش دهند، به سمت حمايت

ويژه به مناسب نيست؛ران نسبت به همسايگان خود عملكرد ايكنند. اما انواع حقوق مالكيت حركت مي

ميانگين  تر ازپايين بسيارو كه رتبه ايران در بدترين وضعيت ممكن در ارتباط با محيط حقوقي و سياسي 

 بسيار بهتروضع ايران  ،مالكيتثبت مؤلفه  ويژهبه شاخص حقوق مالكيت فيزيكي ومنطقه است. تنها در 

هاي البته با گذشت زمان ايران توانسته است اندكي از جايگاه كشور د.شده است كه جاي تقدير دار

 .(4و  3و جداول  4شكل : كر.ارتقا يابد ) 12به  16پاييني در منطقه فاصله بگيرد و از رتبه 

 

 آن هايهمؤلف و نماگرها و مالكيت حقوق الملليبين شاخص در ايران امتياز .4 شكل
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 61/3 به و يافت افزايش 03/0 ميزان به 2017ايران در سال  سياسي و حقوقي محيط نماگرامتياز 

 سياسي، ثبات براي 37/3 قانون، حاكميت براي 09/3 قضايي، استقالل براي 19/4 امتيازهاي كه رسيد

نماگر محيط حقوقي و سياسي ايران به امتياز  2016در سال  .كرد دريافت فساد كنترل براي 78/3 و

استقالل  آن عبارت بودند از: چهار مؤلفهدريافتي  و امتيازرسيد  58/3افزايش يافت و به  3/0ميزان 

 . 9/3و كنترل فساد  2/3، ثبات سياسي 9/2، حاكميت قانون 3/4قضايي 

 واحد 62/0 جهش ميزان بيشترين با 2017در سال  ايران فيزيكي مالكيت حقوق نماگرامتياز 

 01/3 و مالكيت ثبت در 55/9 مالكيت، حقوق براي 76/4 امتيازهاي كه رسيد 77/5 به و يافت افزايش

امتياز نماگر حقوق مالكيت فيزيكي به ميزان  2016در سال  .كرد دريافت وام به دسترسي آساني براي

و  6/9 مالكيت، ثبت 9/4سه مؤلفه حقوق مالكيت و امتيازات براي رسيد  1/5افزايش يافت و به  3/0

 است.  بوده 1آساني دسترسي به وام 

 19/4 به و يافت افزايش 19/0 ميزان به 2017ايران در سال  فكري مالكيت حقوق نماگرامتياز 

 و كرد دريافت اختراع حق از حمايت براي 73/4 فكري، مالكيت از حمايت در 64/3 امتيازهاي كه رسيد

امتياز نماگر حقوق مالكيت فكري به ، 2016در سال  .ندارد ياداده ،تكثير و نشر حق از حمايت براي

، حمايت از حق اختراع 2/3سه مؤلفه حمايت از مالكيت فكري  ورسيد  3افزايش يافت و به  22/0ميزان 

 بوده است. و سرقت حق كپي بدون امتياز 7/4

 

 المللي حقوق مالكيت و نماگرهاي آن . وضعيت ميانگين شاخص بين1جدول 

 2017تا  2015هاي طي سال

 سال
 الملليبين شاخص

 مالكيت حقوق

 نماگر محيط

 حقوقي و سياسي

نماگر مالكيت 

 فيزيكي

نماگر مالكيت 

 فكري

2015 5.30074 4.99304 5.76678 5.14241 

2016 5.44588 5.13028 5.87459 5.33276 

2017 5.63357 5.17152 6.22653 5.50267 

 

 (2017 تا 2011) مالكيت حقوق الملليبين شاخص در ايران عددي . امتياز2 جدول

 2017 2016 2015 2013 2012 2011 سال

 4.521 4.240 3.965 4.300 4.200 4.200 امتياز عددي
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 (2017 تا 2011) مالكيت حقوق الملليبين شاخص در ايران عددي امتياز .5 شكل

 
 

 (2017تا  2011المللي حقوق مالكيت ). رتبه جهاني ايران در شاخص بين3جدول 

 2017 2016 2015 2013 2012 2011 سال

 99 99 104 107 107 104 رتبه ايران

 127 124 121 124 123 122 كشورها كل

 

 عالوه تركيه و پاكستان( اي ايران در منطقه منا )به. رتبه منطقه4جدول 

 (2017تا  2011المللي حقوق مالكيت )در شاخص بين

 2017 2016 2015 2013 2012 2011 سال

 12 13 14 12 14 16 رتبه ايران

 17 16 17 15 17 17 كشورها كل
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 2017 سال تركيه و پاكستان درعالوه . جايگاه ايران در منطقه منا به5جدول 

 رتبه جهاني امتياز كشور ايرتبه منطقه

 21 7.483 امارات متحده عربي 1

 22 7.348 قطر 2

 27 6.974 رژيم صهيونيستي 3

 39 6.280 عمان 4

 40 6.266 اردن 5

 42 6.157 بحرين 6

 43 6.133 عربستان سعودي 7

 56 5.500 مراكش 8

 61 5.380 كويت 9

 70 5.081 تونس 10

 78 4.926 تركيه 11

 99 4.521 ايران 12

 101 4.433 مصر 13

 103 4.331 لبنان 14

 106 4.160 الجزاير 15

 121 3.474 پاكستان 16

 127 2.728 يمن 17

 

 (2017تا  2011)ايران  در مالكيت حقوق الملليبين شاخص كل . امتياز6جدول 

 ايمنطقه جهانيرتبه  امتياز آماره سال

 14 104 4.20 شاخص كلي 2011

 12 99 3.50 نماگر محيط حقوقي و سياسي 2011

 13 99 5.4 نماگر مالكيت فيزيكي 2011

 13 105 3.8 نماگر مالكيت فكري 2011

 13 107 4.20 شاخص كلي 2012

 12 104 3.40 نماگر محيط حقوقي و سياسي 2012

 13 100 5.50 نماگر مالكيت فيزيكي 2012

 12 104 3.80 نماگر مالكيت فكري 2012

 11 107 4.30 شاخص كلي 2013

 11 104 3.50 نماگر محيط حقوقي و سياسي 2013

 12 93 5.60 نماگر مالكيت فيزيكي 2013

 11 105 3.90 نماگر مالكيت فكري 2013

 13 104 3.965 شاخص كلي 2015

 13 104 3.278 نماگر محيط حقوقي و سياسي 2015

 13 102 4.845 نماگر مالكيت فيزيكي 2015

 12 102 3.772 نماگر مالكيت فكري 2015
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 ايمنطقه جهانيرتبه  امتياز آماره سال

 11 99 4.240 شاخص كلي 2016

 12 100 3.582 نماگر محيط حقوقي و سياسي 2016

 13 93 5.149 نماگر مالكيت فيزيكي 2016

 12 100 3.991 نماگر مالكيت فكري 2016

 11 99 4.521 شاخص كلي 2017

 12 102 3.608 نماگر محيط حقوقي و سياسي 2017

 12 80 5.770 نماگر مالكيت فيزيكي 2017

 12 103 4.186 نماگر مالكيت فكري 2017

 

 (2017تا  2011) محيط حقوقي و سياسي در ايران نماگر . امتياز7جدول 

 ايمنطقه جهاني امتياز آماره سال

 12 99 3.500 محيط حقوقي و سياسي نماگر 2011

 11 59 5.500 مؤلفه استقالل قضايي 2011

 14 108 3.200 مؤلفه حاكميت قانون 2011

 13 114 2.000 مؤلفه ثبات سياسي 2011

 14 105 3.300 مؤلفه كنترل فساد 2011

 12 104 3.400 محيط حقوقي و سياسي نماگر 2012

 11 60 5.500 مؤلفه استقالل قضايي 2012

 14 108 3.200 مؤلفه حاكميت قانون 2012

 14 118 1.800 مؤلفه ثبات سياسي 2012

 14 107 3.200 مؤلفه كنترل فساد 2012

 11 104 3.500 محيط حقوقي و سياسي نماگر 2013

 10 55 5.700 مؤلفه استقالل قضايي 2013

 13 111 3.200 مؤلفه حاكميت قانون 2013

 12 117 2.100 مؤلفه ثبات سياسي 2013

 12 110 3.200 كنترل فسادمؤلفه  2013

 13 104 3.278 محيط حقوقي و سياسي نماگر 2015

 13 76 3.978 مؤلفه استقالل قضايي 2015

 14 111 3.035 مؤلفه حاكميت قانون 2015

 11 110 2.462 مؤلفه ثبات سياسي 2015

 13 94 3.640 مؤلفه كنترل فساد 2015

 12 100 3.582 محيط حقوقي و سياسي نماگر 2016

 11 72 4.349 مؤلفه استقالل قضايي 2016

 14 118 2.934 مؤلفه حاكميت قانون 2016

 8 104 3.185 مؤلفه ثبات سياسي 2016

 11 84 3.859 مؤلفه كنترل فساد 2016

 12 102 3.607 محيط حقوقي و سياسي نماگر 2017
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 ايمنطقه جهاني امتياز آماره سال

 12 84 4.191 مؤلفه استقالل قضايي 2017

 14 116 3.092 مؤلفه حاكميت قانون 2017

 9 103 3.366 مؤلفه ثبات سياسي 2017

 12 91 3.781 مؤلفه كنترل فساد 2017

 

 2017تا  2011 سال از محيط حقوقي و سياسينمايي از امتياز ايران در . 6شكل 
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 2017تا  2011 از سال حقوق مالكيت فيزيكي در ايران نماگر. امتياز 8جدول 

 ايمنطقه جهاني امتياز آماره سال

 13 64 6.100 شاخص 2011

 13 99 5.400 حمايت از مالكيت فيزيكي 2011

 9 92 7.700 مالكيتثبت  2011

 14 120 2.300 دسترسي به وام 2011

 11 56 6.300 شاخص 2012

 13 100 5.500 حمايت از مالكيت فيزيكي 2012

 11 95 7.800 مالكيتثبت  2012

 14 120 2.400 وام دسترسي به 2012

 10 50 6.600 شاخص 2013

 12 93 5.600 حمايت از مالكيت فيزيكي 2013

 9 96 7.800 مالكيتثبت  2013

 13 123 2.400 دسترسي به وام 2013

 11 79 4.761 شاخص 2015

 13 102 4.845 حمايت از مالكيت فيزيكي 2015

 9 78 8.803 مالكيتثبت  2015

 15 121 0.969 دسترسي به وام 2015

 12 83 4.912 شاخص 2016

 13 93 5.149 حمايت از مالكيت فيزيكي 2016

 3 28 9.564 مالكيتثبت  2016

 14 124 0.969 دسترسي به وام 2016

 13 97 4.757 شاخص 2017

 12 80 5.770 حمايت از مالكيت فيزيكي 2017

 3 20 9.546 مالكيتثبت  2017

 13 114 3.008 دسترسي به وام 2017
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 2017تا  2011 سال حقوق مالكيت فيزيكي از نماگرنمايي از امتياز ايران در . 7شكل 

 
 

 2017تا  2011 هايطي سال حقوق مالكيت فكري نماگرهاي. امتياز 9جدول 

 ايمنطقه جهاني امتياز آماره سال

 14 106 3.700 نماگر حقوق مالكيت فكري 2011

 13 105 3.800 فكريحمايت از حقوق مالكيت  2011

 8 100 3.800 حمايت از حق اختراع 2011

 - - - حمايت از حق نشر و تكثير 2011

 12 102 3.800 نماگر حقوق مالكيت فكري 2012

 12 104 3.800 حمايت از حقوق مالكيت فكري 2012

 9 100 3.800 حمايت از حق اختراع 2012

 - - - حمايت از حق نشر و تكثير 2012

 11 99 4.100 نماگر حقوق مالكيت فكري 2013

 11 105 3.900 حمايت از حقوق مالكيت فكري 2013

 7 100 4.100 حمايت از حق اختراع 2013

 - - - حمايت از حق نشر و تكثير 2013

 13 110 2.811 نماگر حقوق مالكيت فكري 2015

 12 102 3.772 حمايت از حقوق مالكيت فكري 2015

 8 94 4.733 حق اختراعحمايت از  2015

 - - - حمايت از حق نشر و تكثير 2015

 14 118 3.249 نماگر حقوق مالكيت فكري 2016

 12 100 3.991 حمايت از حقوق مالكيت فكري 2016

 8 97 4.733 حمايت از حق اختراع 2016

 - - - حمايت از حق نشر و تكثير 2016

 14 116 3.638 نماگر حقوق مالكيت فكري 2017

 12 103 4.186 حمايت از حقوق مالكيت فكري 2017

 8 97 4.733 حمايت از حق اختراع 2017

 - - - حمايت از حق نشر و تكثير 2017
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 2017تا  2011 سال حقوق مالكيت فكري از نماگرنمايي از امتياز ايران در . 8شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المللي حقوق مالكيت با برخي از كشورهابين. مقايسه رتبه ايران در نماگرهاي شاخص 10جدول 

 كشور رديف
 رتبه جهاني 

 كشور( 128 از)

المللي امتياز شاخص بين

 حقوق مالكيت

حقوقي  نماگر

 و سياسي

حقوق  نماگر

 يمالكيت فيزيك

حقوق  نماگر

 مالكيت فكري

 
ميانگين 

 جهاني
 5.633 5.172 6.227 5.503 

 4.185 5.77 3.608 4.521 99 ايران 1

 كشورهاي بريكس

 4.943 3.722 3.461 4.043 111 روسيه 2

 5.866 6.331 4.494 5.564 54 هند 3

 5.614 6.999 4.524 5.712 52 چين 4

 5.746 6.118 4.438 5.434 58 برزيل 5

6 
آفريقاي 

 نوبيج
26 7 5.712 7.838 7.451 

 كشورهاي همسايه

 5.462 5.379 3.933 4.925 78 تركيه 7

 3.349 4.235 2.839 3.474 121 پاكستان 

 3.38 4.615 3.842 3.946 115 آذربايجان 

 5.59 7.12 5.6 6.1 38 عربستان 

 4.32 5.82 5.34 5.16 62 كويت 

 6.93 7.88 7.1 7.29 21 امارات 

 4.86 7.16 5.96 5.99 40 عمان 

 ده رتبه اول جهاني

 8.04 8.82 9 8.63 1 زالندنو 1

 8.67 8.35 8.86 8.62 2 فنالند 2
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 كشور رديف
 رتبه جهاني 

 كشور( 128 از)

المللي امتياز شاخص بين

 حقوق مالكيت

حقوقي  نماگر

 و سياسي

حقوق  نماگر

 يمالكيت فيزيك

حقوق  نماگر

 مالكيت فكري

 8.49 8.66 8.68 8.61 3 سوئد 3

 8.4 8.51 8.77 8.56 4 سوئيس 4

 8.28 8.51 8.81 8.53 5 نروژ 5

 8.44 8.31 8.62 8.46 6 لوكزامبورگ 6

 8.07 8.7 8.3 8.36 7 سنگاپور 7

 8.59 8.46 7.94 8.33 8 ژاپن 8

 8.55 7.95 8.39 8.29 9 هلند 9

 8.22 8.24 8.27 8.24 10 استراليا 10

 

 در ايران براي بهبود حقوق مالكيت . اصالحات پيشنهادي5

جمهوري هايي دارند و نامزدهاي رياستبرنامه هميشه اقتصادي انجام اصالحات ها برايدولت كه درحالي

 اصالحات از تراساسي و تردهند، اما حياتيو وعيدهايي در اين باره مي در مبارزات انتخاباتي خود وعده

 كمتر بحث ،درنتيجه .است مانده دور به سياسي رهبران ديد از كه است مالكيت حقوق تقويت اقتصادي،

شود. به اين ترتيب، تقويت ن ساخته ميكمتر شاخصي براي آ و گيرددرمي زمينه اين در جدي مناظره و

براي حمايت و صيانت جدي  هادولت سياسي اراده و است نشده تبديل رسمي به گفتمان حقوق مالكيت،

 .شودنمي گراز حقوق مالكيت جلوه

مشكالت اساسي و حتي ابتدايي بسيار زيادي درباره رژيم كنوني حقوق مالكيت ما وجود دارد. براي  

كنند ر و زندگي ميهايي كاها ايراني بر روي زمينمثال هنوز كاداستر براي كشور تهيه نشده است. ميليون

نهادهاي  ازسويشده و روشن نيستند يا روشن قانوني هستند )اسنادي كه يا كامالً تعريفاسناد  كه فاقد

شوند(. از احداث يك سد و تخليه و جابجايي ساكنان اجباري روستاهاي حكومتي به رسميت شناخته نمي

اي سليقه هاي آب غيرقانوني، بايد از برخوردهاي خودسرانه ورود، تا حفر چاهپشت سد كه به زير آب مي

بخشنامه و دستورالعملي واحد،  رجوع جلوگيري شود و با تصريح قانون به شكلكاركنان دولت با ارباب

تواند به تضمين حقوق موارد زير، مي ازجملهبراي نمونه، مواردي همگان صاحب حقوقي برابر شوند. 

 مالكيت كمك كند:

نيازهاي يك زندگي  تأمينحقوق براي ي دستفروشان تا بتوانند از حداقل تعيين حقوقي برا .1

 1شوند.وارد كار رسمي و تحت حمايت قانون  زاربا بهتدريج شرافتمندانه برخوردار شوند و به

                                                 

 منظوربه موظفند هاشهرداري»مقرر شده است: « وكاركسب محيط مستمر بهبود قانون» (16) ، در صدر مادهمثالبراي  .1

 با سرمايهكم فروشندگان براي امنيت ايجاد و مصرف بازار به ايراني متوسط و كوچك توليدكنندگان دسترسي امكان بردن باال
 آماده داخل توليد كاالهاي عرضه براي مناسبي هايمكان شهرسازي، و راه وزارت يا و خود به متعلق هايزمين از استفاده

متأسفانه «. دهند اجاره ايراني كاالهاي عرضه متقاضيان به ماهانه و هفتگي روزانه، صورتبه شده تمام قيمت برمبناي و نمايند
 سال از تصويب ماده قانوني مذكور، اهتمام الزم براي اجراي آن صورت نگرفته است. 5با وجود گذشت بيش از 
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 خير اندازد و متضررشان كند.أهايشان را به تتعيين حقوق پيمانكاران كه دولت نتواند حقوق و طلب .2

تعيين حقوق متقاضيان شركت در مناقصات دولتي كه حقوق آنها به شكل برابر و در فضاي  .3

 رقابتي رعايت شود.

به  ،نهايت كنندگان و هم توليدكنندگان و درهم به مصرف ،مالكيتروشن و مطمئن نبودن حقوق 

، قضائيهقوه ازسويجدي  طوربه شده،مطرح مسائلنه، سفاأزند. متكل اقتصاد به انحاي گوناگون آسيب مي

ي جلب توجه حاكميت هاسياستگذاران مورد توجه قرار نگرفته است. يكي از روش طور كليدولت و به

نهاد و شوراهاي شهر هاي مردميت جامعه مدني و سازمانتقو ،تضمين بيشتر حقوق مالكيتبه ضرورت 

ملي براي  ايمطالبهبه جريان اندازند و  ،ست كه اين مطالبات را در سطح محلي و سپس ملياو روستاه

 شكل گيرد.هر سه قوه به حل اين مسائل بيشتر توجه 
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 15797مسلسل: شماره   شناسنامه گزارش

  2017سال  در المللي حقوق مالكيتشاخص بين ارزيابي جايگاه ايران درعنوان گزارش: 

 
 

 

 (وكاركسبگروه مطالعات محيط اقتصادي )مطالعات  :نام دفتر

 جعفر خيرخواهان تهيه و تدوين:

  احمد مركزمالميري ناظر علمي:

 هاي اقتصاديمعاونت پژوهشمتقاضي: 

 امير سياحسيد: تخصصي ويراستار

 ـــ ويراستار ادبي:

 

 

 

 :هاي كليديواژه

 . حقوق مالكيت1

 وكار. محيط كسب2

 المللي حقوق مالكيت. شاخص بين3
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