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 مقدمه
توسعه اقتصادی و امينت دو هدف راهرردی کشورهای در حال توسعه ا  جيله ایاران ه اتند.   

یكي ا  وجو  مه  امنيات، امنيات حقاوق مالكيات     امنيت و توسعه بر ه  تأثير فزایند  دارند و 

هاای  تارین مللهاه  است. ا  دیدها  اقتصاددانان نهادهرای جدید، امنيت حقوق مالكيات ا  مها   

ست که تاا  اه حاد ا   اهروندان،     امنيت حقوق مالكيت به این معنا  ود.توسعه مح و  مي

حيایات قاوی و مالثر ا  حقاوق     .  ودمحافظت مي هاآن، نتایج کارها و ابتكارار هاآندارایي 

اسات. امنيات حقاوق    ویژ  در تحقيقار و فناوری هذاری به یرساخت اساسي سرمایهمالكيت، 

هاای  هذارینوآوری و ایجاد دانش فني  د  و انگيز  کارآفریني و سرمایهمالكيت موجب ر د 

 دهد. جدید داخلي و خارجي را افزایش مي

ا  دالیال الالي تياایز ساطس توساعه در کشاورهای       تهاور ساختار حقوق مالكيت، یكي 

یافته ب ايار باالسات و کشاورهایي    حقوق مالكيت در کشورهای توسعه مختلف است.  اخص

ا  باالترین رتره مربوط به ضاریب کيهيات  نادهي و     که باالترین رتره حقوق مالكيت را دارند،

موجاب   حقوق مالكيتامنيت  (.8۱7 :۹۳۱4)یوسهي،  توليد ناخالص داخلي سرانه برخوردارند

و توليد دانش و کارآفریني با امنيات حقاوق     ودميوری ، کارایي و بهر هذاریافزایش سرمایه

( معتقاد اسات کاه تنهاا را  رهاایي      ۹۳25تری خواهاد دا ات. دساوتو )   مالكيت، ر د سریع

ویژ  حهاظت هامنيت حقوق مالكيت ب ،های خودکشورهای فقير ا  فقر و استهاد  مولد ا  دارایي

 ا  مالكيت خصولي است.  

ناپاذیر  نرودن تجربه توسعه در ایران، مطالعه بوامل ملثر بر توسعه نيافتگي را اجتناا  موفق

ا  موانع مها    ،هااست و بدو توجه کافي به م ئله امنيت حقوق مالكيت در سياستگذاری کرد 

وق مالكيات در توساعه، ار یاابي    رود. با توجه به اهييت بااالی امنيات حقا    يار ميتوسعه به

هدف این مقاله است. این مقالاه   ،وضعيت امنيت حقوق مالكيت در ایران و ن رت آن با توسعه

 ۹۳04-۹۳۱0هاای  های مهيي ا  تاریخ ایران یعني سالوضعيت امنيت حقوق مالكيت در دور 

 است.   کرد را بررسي 
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 مبانی نظریالف. 
( و 8006ناور،، والايو و وینگاسات )   « تاوا ن دوهاناه  »ا  نظریاه  در بخش نظری این مقاله، 

استهاد   د  اسات. در ایان راساتا، ابتادا     های سياسي و اقتصادی بر یكدیگر بررسي تأثير نظاو

 ود و سپو نظریاه تاوا ن دوهاناه ماورد     رابطه ميان توسعه و امنيت حقوق مالكيت بحث مي

 هيرد.بررسي و تررين قرار مي

 

 قوق مالکیت و ارتباط آن با توسعهتعريف ح .1
برای حقوق مالكيت تعاریف متعددی در متون اقتصادی ارا ه  د  است و اجياع و توافق 

 اد  توسا    تعااریف ارا اه   ،در بين اقتصاددانان وجود ندارد. هيچناين  آنبيومي دربار  

هيكاران،  دانان مغایرر دارد )ليدی ونظر حقوق اقتصاددانان هاهي اوقار با تعاریف مد

ای است که به موجب قاانون مياان   (. مالكيت ا  نظر ماهيت حقوقي آن، رابطه۹25: ۹۳2۱

یاباد تاا در ماالي کاه     ماي « حاق »ان اان   ، ود. بر اساس این رابطهان ان و مال ایجاد مي

است تصرفار مالكانه دا ته با اد، آن را بهرو اد، باه دیگاری برخشاد، ماورد       « ميلوك

کارهایي است که ابياال آن را  د سا و. این حق نيا منکنداستهاد  قرار دهد یا حتي اتسف 

ال و دارایي حق مالك در استهاد  ا  کا ،برای مالك تچيين و ت هيل نياید. حقوق مالكيت

برای مصرف و توليد درآمد است که  امل حق انتقال به  خص دیگر در قالاب فاروش،   

طور معيول متچين حق انعقااد قارارداد باا    هدیه یا ميرا، است. حق مالكيت هيچنين به

دیگران در قالب اجار ، وثيقه، رهن کاال یا دارایي و یا ابطاای اختياار باه دیگاران بارای      

 (. Besely & Ghatak, 2009ست )استهاد  ا  آن ا

 ۹کامونزمههوو حقوق مالكيت با م ئله کييابي مرتر  است. ا  دید  ،ا  دیدها  اقتصاد نهادی

 ود که افراد یا جامعاه در انجااو یاا بادو     هایي ميحقوق مالكيت  امل تياو فعاليت، (۹۱۳۹)

بارخسف اقتصااددانان    ی در تيلك یاك دارایاي اسات. کاامونز    انجاو آن آ اد ه تند و یا آ اد

 د  و معين فارض نكارد  و نشاان داد  اسات کاه حقاوق       وکسسيك، حقوق مالكيت را داد ن

                                                                                                   
1. Commons 
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مالكيت محصول کانش جيعاي اسات. وی مالكيات را  االود  اقتصااد نهاادهرایي دان اته و         

 کااار باارد  اسااتجااای هاا  بااهرا بااه ۹«اقتصاااد مالكانااه»و « اقتصاااد نهااادهرایي»الااطسحار 

(Commons, 1931.)    نور، حقوق مالكيت را حق افراد برای بهر  مندی ا  منافع کاار تحات

کارد   اناد، تعریاف   را تصرف کرد  هاآنمندی ا  منافع کاالها و خدماتي که تيلك خود یا بهر 

 (.56: ۹۳77)نور،،  است

 

 توسعه و ارتباط آن با امنیت حقوق مالکیت از ديدگاه نهادگرايی. 2
بنوان دو هدف راهراردی کشاورهای   که در مقدمه ههته  د، توسعه و امنيت به هونههيان

آید وجود ميهدارای ارتراط دو سویه با ه  ه تند. توسعه در سایه امنيت ب ،در حال توسعه

تارین رکان   مه  ند.یافته ا  امنيت اقتصادی و سياسي باالتری برخودارو کشورهای توسعه

هاای آن  مالكيت اسات. درباار  مههاوو توساعه و  ااخص     امنيت اقتصادی، امنيت حقوق 

به معنای تغييرار نهادی در جهت توسعه ا  دیدها  نهادی های مختلهي وجود دارد. دیدها 

ها برای هيه مردو اسات. در  دستيابي به دسترسي با  اقتصادی و سياسي و افزایش فرلت

رادلاه و تچايين قراردادهاا ا     هاای م بودن هزیناه این دیدها ، امنيت حقوق مالكيت، پایين

د. امنيت حقوق مالكيت بار کاارآفریني و   ن ویافتگي مح و  ميهای مه  توسعه اخص

انادا ، کااهش   هاذاری، انرا ات بوامال اقتصاادی، پاو     فناوری، ر د اقتصادی، سارمایه 

های مولد جویي، حكيراني خو ، انرا ت سرمایه اجتيابي و افزایش و ر د فعاليترانت

)ليدی  ترین  اخص و مولهه توسعه استامنيت حقوق مالكيت مه  ،بنابراین .ستملثر ا

 (. ۹26: ۹۳2۱و هيكاران، 

مح او    تأثير ناامني حقوق مالكيت بر اقتصاد کاه ماانع جادی بارای توساعه       يو  هار 

افزایش ری ك مصاادر    .۹»( مطرح  د  که برارتند ا : 800۱د، توس  ب لي و هاتاك )ن ومي

 ؛مانع ک ب منافع تجارر .۳ ؛وریکاهش بهر  .8 ؛هذاری و توليدو کاهش انگيز  سرمایهاموال 

 «. مين ماليأبنوان وثيقه در تبدو استهاد  ا  دارایي به .4و 

                                                                                                   
1. Proprietary Economics 
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ويليامسون معتقد است براي دستيابي به توسعه بايد نهادها تصحيي  و فحفاش فحوند و د     

دسحوتو   (.Williamson, 1994سحت   تر از ساير نهادهاففافيت حقوق مالكيت مهم ،اين ميان

نيافتحه مشحهود اسحت و فقحدان     هاي توسحعه معتقد است غيبت حقوق مالكيت مطمئن د  كشو 

 دسحوتو،  نيافته فده اسحت  حقوق مالكيت موجب  واج اقتصاد غير سمي د  كشو هاي توسعه

 أعنححوان منشحح ( حقححوق مالكيححت  ا بححه  9139/9831( و  9831/9112. نححو )  (032: 9831

كحرد  عمح  هاي اقتصادي اول و دوم دانسته و سطوح متفاوت توسعه د  كشحو ها  ا بحه   انقالب

تصحري  بهتحر حقحوق    از نظحر وي،  اسحت.   دانستهمرتبط  هاآنهاي حقوق مالكيت متفاوت نظام

هحم اتتحراو و نحوآو ي و هحم نحرص تصوزحي بحازدهي  ا         ،يافتهمالكيت د  كشو هاي توسعه

 (.38-12 :9831 نو )،  افزايش داده است

 

 ن دوگانه و توسعهزانظريه تو .7
دسترسحي  . منزله ايجاد نظام دسترسي باز سياسحي و اقتصحادي اسحت   توسعه از ديدگاه نهادي به 

تحوازن  »حال توسعه اسحت. نظريحه    ميدود و ناامني حقوق مالكيت، مسئله ازلي كشو هاي د 

گويد نهادهاي سياسي و اقتصادي بحر يكحديگر   ( مي0222نو )، واليس و وينگاست   9«دوگانه

نظم دسترسحي ميحدود سياسحي از قريحا نحاامني       ،نيافتهو د  كشو هاي توسعه گذا ندتأثير مي

 بر اين باو  است كه هاآنفد. نظريه  حقوق مالكيت به دسترسي ميدود اقتصادي منجر تواهد

 Northفود و بحرعكس   د  د ازمدت، دسترسي باز سياسي به دسترسي باز اقتصادي منجر مي

446: 2006et al,  هحاي دسترسحي   دا د: نظحام  وجحود « هاي دسترسحي نظام»(. دو گروه كلي از

م دسترسي بحاز بحا ايجحاد امنيحت حقحوق مالكيحت بحراي        ا. نظ8هاي دسترسي بازو نظام 0ميدود

امحا نظحم دسترسحي ميحدود بحا       ،كندهاي مولد، د آمد مالياتي و د آمد ملي  ا حداكثر ميبخش

ن  ا ححداكثر  توزيع  انت، د آمد فرادستابا و   ا تضعيف هاي مولدبخش ،ناامني حقوق مالكيت

 كند.مي

                                                                                                   
1. Dual balance theory 

2. limited access orders 

3. Open access orders  
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باودن مناسارار سياساي و اقتصاادی و ایجااد      آميخته ،ویژهي اللي نظ  دسترسي محدود

 North)محدودیت ورود برای بيوو مردو به سياست و اقتصاد برای ایجاد رانت بيشتر اسات  

et al, 2006: 10.) های دسترساي باا ، رقابات سياساي ا  دسترساي آ اد در اقتصااد       در نظاو

 North etبخشد و ميکند و رقابت اقتصادی به دسترسي با  در برله سياسي تداوحهاظت مي

al, 2009: 518).) 

ها ناپایادار و  رانت ،بنصر کليدی در نظریه تو ان دوهانه است. در نظ  دسترسي با  ،رانت

های مولد  ود و  مينه پيشرفت فناوری و ر د بخشاست و به کارآفرینان ابطا مي ۹ ومپيتری

با ی  ماين. در  عتي و ماليار بر سهتهوليدی و لنهای تمانند یارانه به فعاليت ؛کندرا فراه  مي

هاای مولاد   ها پایادار و نامولاد ه اتند و رقابات را بارای بخاش      رانت ،نظ  دسترسي محدود

و مانع ابداع و نوآوری ه تند. محدودیت ورود، رواب   خصي مياان فرادساتان    کرد نابادالنه 

. در نظااو  ه اتند های نظ  دسترساي محادود   ویژهي ،و کنترل خشونت ا  طریق ابطای رانت

هاای  وری و تقویات بخاش  بهار   یها موجب ارتقارقابت بادالنه ميان هيه هرو  ،دسترسي با 

هاای قدرتيناد ا  امتياا ار ار  ايندی هيچاون حقاوق       هرو » :هوید ود. نور، ميمولد مي

اختصالي برای تجارر و انحصار دا تن با ار در یك منطقه یا انحصاار در واردار اقاسو پار    

 ا  آن محرومند )نور، و هيكاران، ،کنند که افراد فاقد این قدررهایي دریافت ميتقاضا رانت

۹۳۱5 :4۱4  .) 

رانات   کناد، جویي به نتایجي بينجاماد کاه وضاعيت جامعاه را بادتر ا  پايش       هرها  رانت

حقاوق   امنيات  ،ایجاد کرد  است. در ادامه با استهاد  ا  نظریه توا ن دوهاناه  8«م تقيياً نامولد»

  ود.مالكيت بررسي مي

 

                                                                                                   

ی هانا ود،  ی یرا طرق نظر  ومپيتر، بسو  بر اینكه بابث ایجاد ر د اقتصادی مي ،رانت  ومپيتری نوبي رانت مهيد است. ۹

های فناورانه افراد موجاب دساتيابي باه    کند. رانت  ومپيتری بر اساس کارایي و اثربخشي و نوآوریاجتيابي را ه  جرران مي

ود تيااو افارادی کاه در فرآیناد خلاق ار ش       برد  د  و بابث مي- ود. این نوع رانت موجب با ی اقتصادی بردثرور مي

یارانه باه توليدکنناد     دادن ؛ مانندهای خود دریافت کنندبه  كل مدني و قانوني سه  متناسب با تسش ،افزود  مشارکت دارند

 های نامولد و داللي.لنعتي و دریافت ماليار ا  فعاليت
2. Directly Unproductive 
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 نظريه دولت و حقوق مالکیت .1نمودار

 
 .800۱، نور، و هيكاران ؛۹۳۱5نور، و هيكاران،  ؛۹۳7۱، : نور،منرع

 

  «توازن دوگانه»متغیرهای مؤثر بر امنیت حقوق مالکیت بر اساس نظريه . 3
ای ا  متغيرهاا را  اامل   مجيوباه  ، ودبررسي مي 8007 اخص حقوق مالكيت که ا  سال 

ها، ثرار سياساي  ابتياد به دادها  حي  حقوقي و سياسي  امل متغيرهایا  جيله م ؛ ودمي

دسترساي باه واو و ابتراارار، ثرات      قوق مالكيت فيزیكي  امل متغيرهایو کنترل ف اد؛ ح

حقاوق مالكيات فكاری  اامل متغيرهاای      و مالكيت و حهاظت ا  حقوق مالكيت فيزیكاي؛  

این مقاله ا  دیدها  نظریه توا ن دوهانه   ونحهاظت ا  حقوق مالكيت فكری و کپي رایت. 

ا  مياان متغيرهاای  ااخص حقاوق      ،نور، به بررسي امنيت حقوق مالكيت پرداخته اسات 

اساتقسل  »است. ا  متغيرهای سياساي   کرد انتخا  را مالكيت، متغيرهای سياسي و اقتصادی 

ا   ااخص باين   « حاکييت قاانون »و « کنترل ف اد»، «هاابتياد به دادها » و « دستگا  قچایي

ا  « دسترسي به واو و ابترارار»انتخا   د  و ا  متغيرهای اقتصادی  ۹اليللي حقوق مالكيت

 انتخا   د  PRSا  ملس ه « هذاریاندا  سرمایه ش » اخص حقوق مالكيت و نيز متغير 

 است.

                                                                                                   
1. IPRI  

نظریه دولت و نظ  
اجتيابي

:نظ  دسترسي با 

درآمد بيشتر دولت با دفاع ا  حقوق مالكيت 
های مولدبخش

:نظ  دسترسي محدود

های مولدتو یع رانت و ناامني حقوق مالكيت بخش
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ها در دور  پو ا  انقس  ا  طریاق باناك جهااني و موس اار نهاادی       ون این  اخص

هاا اساتهاد   اد  اسات و بارای دور  قرال ا        در دور  مذکور ا  این  اخص ،اندمحاسره  د 

 .اندریخي مورد ار یابي قرار هرفتهتا ۹هایواقعيت ،هابه دليل بدو محاسره این  اخص ،انقس 

هاای  درجه مصونيت قو  قچا يه ا  نهاو  و فشاار هارو     دستگاه قضايیشاخص استقالل 

کند. استقسل قو  قچا يه، رکن اللي بارای حيایات مالثر ا     اقتصادی را بررسي مي سياسي و

  :هاذارد تاأثير ماي  مالكيت خصولي است. نظاو قچاایي کارآماد ا  دو طریاق بار کاارآفریني      

و  ؛دبخشکند و ابتياد کارآفرینان را بهرود ميار ميسربت موارد تخطي ا  قانون را مجا به .۹

ميازان ابتيااد    8حاکمیت قانون(. ,Chemin 14 :2002 ود )موجب تچيين قراردادها مي .8

ویاژ   هيرد. حاکييت قاانون باه  اندا   ميرا  هاآنکارهزاران اقتصادی به قوانين جامعه و اطابت ا  

کنناد  اساتقسل قچاایي اسات.     ترسي با  است و تكييلبرای فرادستان ا   روط مه  هذار به دس

منظور دستيابي باه مناافع خصولاي را    های بخش بيومي بهدامنه استهاد  ا  ظرفيت ۳کنترل فساد

دولت « ت خير»هيچنين  و هاپاها و دانه در تانواع ف اد خرد  ،کند. در این متغيرهيری مياندا  

 (. World Bank Institutes, 2009های خصولي وجود دارد )توس  فرادستان و هرو 

پاذیری و ثراار   بيناي به امنيت مالكيت خصولي و پايش  گذاریانداز سرمايهامنیت چشم

 ااخص نارص ار ، نارص تاورو، نارص بهار ،        5اقتصاد کسن ب تگي دارد. محي  اقتصاد کسن بر

ثرااتي اقتصااد کاسن موجاب     کند. بيها تأکيد ميلي دولت و وضعيت ترا  پرداختوضعيت ما

تصاادی  کند. محاي  امان اق  هذاری را ناامن مياندا  سرمایهپذیری  د  و  ش بينيکاهش پيش

ثرار اقتصاد کاسن موجاب نااامني    ثرار اقتصاد کسن دارد. محي  بيارتراط تنگاتنگ با محي  با

خاواری و خادمار   باا ی، نازول  هاای نامولاد، ساهته   رونق فعاليت ،نتيجهحقوق مالكيت و در 

هاذاری را ا   سارمایه  ،ها بدون اینكاه اثار مثرتاي بار تولياد دا اته با اند        ود. این فعاليتمي

امنيت و رونق و مانع مهيي در را  توسعه ه تند. کنند های مولد به سيت خود جذ  ميبخش

 یاافتگي اسات.  امنيت حقوق مالكيت و ميزان توسعهاکي ا  های مولد حهذاری در بخشسرمایه

                                                                                                   
1. Facts  

2. Rul of law 

3. control of corruption 
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ناه تنهاا باه     ، ود که اهر ا  اقتصااد حاذف  اوند   هایي ههته ميبه فعاليت ۹های نامولدفعاليت

کنند. نامولدها به بلكه حتياً وضعيت را بهتر مي ، نندفرآیند ر د و توسعه اقتصادی لدمه نيي

 (.  ۹6۹ :۹۳۱5 کنند ) اکری،اضافه نييواقعي  يزی توليد ناخالص داخلي 

طور های مولد است. بهفعاليت های نظ  دسترسي با  و امنيت حقوق مالكيت، ر دا  نشانه

توان دو بخاش مولاد مها  در ایاران دان ات و بخاش       بخش لنعت و کشاور ی را مي ،کلي

 های نامولد است.  در  مر  بخش ،دليل سه  باالی با رهاني و م تغسرخدمار به

 

 متغیرهای مؤثر بر امنیت حقوق مالکیت .2نمودار 

 
Source: International Property Rights Index  

 

 ارزيابی تاريخی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در ايران  ب.
نهادها دارای پایه اطسباتي تاریخي و واب تگي باه م اير ه اتند.     ،ا  دیدها  نهادهرایي جدید

کارد  قاادر باه درك بيال    ،کرد حال ملثر است و بدون مطالعه هذ تهکرد هذ ته بر بيلبيل

                                                                                                   
، ساوداهری  ماين و م اكن،    های نامولد در اقتصاد ایران را  اامل ایان ماوارد دان ات: واردار انحصااری     توان بخشمي. ۹

س ار ابتراری، توليدکنندهاني کاه ا  ابتراارار و حقاوق    لهای خصولي و مهری  ندالیه با با دهي ب يار باال، بانكواسطه

خااو فرو اي، باواملي کاه نقاش       ،واردار و لادرار که مزاح  توليد با اد  ،کنند اما مونتاژکار ه تنداستهاد  ميتوليدکنند  

کيهيات  های ان اني مانناد تحصايسر تكييلاي باي    هذاریها و برخي ا  سرمایهمانند پاساژها و مغا   ؛م تقي  در توليد ندارند

 (.۹۱۹-۹۱5 :۹۳۱5 ) اکری،

بررسي حقوق مالكيت بر اساس
راننظریه توا ن دوهانه نور، و دیگ

متغيرهای سياسي و حقوقي

تملثر بر امنيت حقوق مالكي

کنترل ف اد
استقسل دستگا  قچایي و

هاطرفي دادها بي

حاکييت قانون
ر بر متغيرهای اقتصادی ملث

امنيت حقوق مالكيت
هذاریاندا  سرمایه ش 

دسترسي به واو و ابترارر
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نخ ات مختصاری ا  وضاعيت     ،کنوني و ارا ه مدل برای اکنون نخواهي  بود. به هياين دليال  

 د. وارا ه ميحقوق مالكيت در دور  پهلوی  تاریخي امنيت

 

 (1443-1437)ارزيابی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در دوره پهلوی . 1
توانند در بلندمدر متهاور ا  یكادیگر  دو نظاو اقتصادی و سياسي نيي ،مرتني بر نظ  اجتيابي

ها افزایش یابد و دیگری متناسب با با ند. در لورتي که سطس دسترسي به یكي ا  این سي ت 

هيرد. تجربه توسعه ایران در دور  پهلاوی مرتناي    كاف توا ن دوهانه  كل مي ،دآن تغيير نكن

بر توا ن دوهانه سياسي و اقتصادی است که با به قدرر رسيدن رضا ا  حالال  اد  اسات.    

هاای اقتصاادی   هاا و ظرفيات  موجب ه ترش  یرسااخت  ،ی واب ته به دولتهاناایجاد سا م

بلكه دستاوردهای انقس  مشاروطه در   ،تنها ارتقا حالل نشدکشور  د، اما در نظاو سياسي نه 

هيری نهادهای حقوق خصولاي و بادو حهاظات ا      در تهدید  د. بدو  كلاین حو   به

ها )دخالت  ا  هذاری دن فچای سياسي و قا   به  خص  دن سياستحقوق مالكيت، ب ته

. مشخصاه باار  ایان    کردا تشدید ها( بدو توا ن سياسي و اقتصادی رهذاریدر بيشتر سياست

های آن ماورد بررساي قارار    توا ن، ناامني حقوق مالكيت بود که در ادامه به طور خسله مولهه

 هيرد.مي

نهادهای حاکييت قاانون ميارا، مشاروطه، مانناد      ،در این دور : وضعیت حاکمیت قانون

کردناد. مجلاو در دور    مجلو و بدليه، ناکارا بود  و نظ  دسترساي محادود را تقویات ماي    

 دند تا باه امياال  اا     پهلوی ا  دور  پنج  به بعد جایگا  نيایندهاني بود که با تقلب وارد مي

دهان در این دور  آ اد نرود  و انتخابار و (. نياین۹62 :۹۳24لراس قانوني بپو انند )کاتو یان، 

(. ا  دیگر مصادیق فقدان حاکييات قاانون   ۹86: ۹۳77 نحو  برهزاری آن آ اد نرود )آبراهاميان،

( 465 :۹۳۱0)بظيياي،   هزار فاميل و رواب  خانوادهي در اقتصاد و سياست است ،در این دور 

قاانون و وجاود روابا   خصاي      که حاکي ا  هردش محدود نخرگان، حاکييت ب يار ضعيف

 ميان فرادستان است.

یكي ا  موارد ناامني حقوق مالكيت در درو  پهلوی، : مصادره و ناامنی مالکیت خصوصی

(، ۹۳27مصادر  و نااامني مالكيات خصولاي اسات کاه ب اياری ا  مناابع ا  جيلاه فاوران )         
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تارین آسايب باه    اناد. مها   ه( و منابع دیگر باه آن پرداختا  ۹۳24(، کاتو یان )۹۳77آبراهاميان )

مصادر  و غصب امسك توس  رضااخان پاو ا     خواری،مالكيت خصولي در این دور   مين

دهاد کاه طاي    مطالعه اساناد نشاان ماي    ۹سيو ثرت اسناد و بعد ا  رسيدن به پاد اهي است.أت

 کارد روستا را غصب  8۹67هزار سند به ناو وی انتقال یافت و او  44دوران حكومت رضاخان 

 (.۱ :۹۳2۱، و دیگران )الواني

مين امنيت حقوق مالكيت در دور  پهلوی أبنوان یك  اخص تکنترل ف اد بهکنترل فساد: 

کنترل درباار   بدونضعيف بود و اکثر منابع داخلي و خارجي مربوط به بررسي این دور ، ف اد 

 50و  40دهاه   در بخاش بياد   »هویاد:  ميسني مي 8دانند.را یكي ا  بوامل  ك ت پهلوی مي

م ئله ف اد مالي نخرگان را یك م ائله امنيات    ،ادار  سوو ساواك که م ئول امنيت داخلي بود

آ اهت و ادار  ساوو را باه    برماي  ،بار های ساواك در ایندان ت.  ا  در مقابل هزارشملي مي

ردوسات  (. ف462 :۹۳۱8)ميسني،  «کردفچولي در م ا لي که در حيطه م ئوليتش نرود مته  مي

باه   ۹۳57تاا   ۹۳50اساتهاد  کاسن ا  ساال    پروناد  ساو    ۳750در خاطرار خاود باه ارجااع    

 ند اد و یار بایگااني   کند که بدون هاي  پيشارفتي طراق دساتور نخ ات     داده تری ا ار  مي

 (.867 :۹۳24) هرا ی، 

کااردن  پ اانددر دور  رضا ااا  نوسااا ی و جهااانوضعععیت اسععتقالل دسععتگاه قضععايی: 

ماد   ۱55ا  جيله تصویب قانون مدني مشتيل بر  ؛(۹۳4۱جاو  د )ابظاو قدسي، داده تری ان

 :۹۳64 )لادر،  و نوساا ی دساتگا  قچاایي    ۹۳07در مورد مالكيت و حقوق قرادادها در سال 

منظور ا  تشكيل دستگا    که( تا این نهاد نيز در ظاهر مانند کشورهای مدرن با د. درحالي822

ایجاد لوا و دادخواهي در لورر وقوع  :کاهش ظل  و تعدی تا حد ميكن و ثانياً :اوالً ،قچایي

تارین حقاوق و   ، حيااتي ر  پهلاوی در دو، ها افزایش یاباد هرهونه ست  است تا سطس دسترسي

                                                                                                   
« پيشاكش »بخشي ا  امسك خود را به او  ،داران ا  روی ترس یا اکرا واری  هر  خاص و باو بود.  مينخرضا ا  در  مين. ۹

های وسيعي ا  هيسن و هرهان، که مرکز تولياد بارنج   های استان ما ندران ) ادها  رضا ا ( و بخشدادند. تقریراً هيه  مينمي

 نهر در مالكيت او قرار هرفت )فوران، ۳۳500روستا با جيعيتي متجاو  ا   800یعني  ؛به مالكيت خصولي او درآمد ،ایران بود

۹۳27: ۳۳7.) 

( و ميسناي  ۹۳22، هاامرلي ) (۹۳24) کاتو یاان (،۹۳72فاوران )  (،۹۳77(، آبراهامياان ) ۹۳6۱توان باه کادی )  در این بار  مي. 8

 ا ار  کرد. (۹۳۱8)
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دستگا  قچایي رسيدهي اندکي در مورد ف اد دا ت و   د.ميهای ملت به راحتي سلب آ ادی

باه بياان کاتو یاان    کارد.  اموال توس  فرادستان رسايدهي نياي   به مصادر  و غصب غيرقانوني

ترین دستاورد انقس  مشروطه و آخرین سنگر آن بود که تچعيف و سرانجاو ت لي  بدليه مه »

واب تگي دستگا  قچایي باه نظااو سياساي و کاارایي انادك آن       (.۹62 :۹۳24)کاتو یان، «  د

 موجب کاهش ابتياد بخش خصولي به دولت  د. 
آورند و باه  وکارهای توافق غيررسيي روی مي، به سا ابتياد  وندوقتي مردو به دولت بي

هاذاری  مالكيت و امنيت سرمایه امنيت حقوق ،بودن ضيانت اجرا در این سا وکارهادليل پایين

بدو پایرندی دولت باه حاکييات قاانون، کنتارل ضاعيف      در مجيوع، یابد.  در کاهش ميبه

، امنيت حقاوق مالكيات   در دور  پلهوی ایي واب ته به نظاو سياسي و مصادر ف اد، دستگا  قچ

 .کردپذیر  در آسيبرا به

ر اد اقتصاادی باه مادد افازایش تعاداد        ،در دور  پهلاوی : گعذاری انعداز سعرمايه  چشم

های لنعتي ایجاد  د، اما این ر د به توسعه اقتصادی و ابداع و نوآوری منتهي نشاد.  کارخانه

ها توسا   هذاریدتاً مونتاژ، واب ته به واردار و درآمدهای نهتي بودند. بيد  سرمایهلنایع بي

بيشاتر در تجاارر    هرفت و بخاش خصولاي م اتقل   ميدولت یا واب تگان به دربار لورر 

باه هازارش هاليادی و     ..(۹6۱ :۹۳6۱کرد که امنيت بيشتری دا ات )کادی،   هذاری ميسرمایه

(. 4۳8 :۹۳77ها را در کنترل دا تند )آبراهامياان،  درلد  رکت 25خانواد   45تنها  ،آبراهاميان

به افزایش  ۹۳58ثراتي اقتصادی در نتيجه  وك نهتي سال هيرا  بي دسترسي محدود سياسي به

های سياسي ریختگي د  هيرا  با به هذاری و حقوق مالكيت انجاميد. بوامل یادناامني سرمایه

 هذاری انجاميد.ه کاهش سرمایهب 50دهه 

 ۹۳58 مان با  وك نهتي و ه  ۹۳50در دهه : پذيری محیط اقتصاد کالنبینیثبات و پیش

ماالي دولات و ر اد     يانچاراط ثراتي اقتصادی به دليل افزایش تورو، ر د ک ری بودجه، بيبي

 کرد؛هذاری را ناامن های سياسي، فچای سرمایهثراتيسریع واردار افزایش یافت و هيرا  با بي

 ۹۳56انتقال سرمایه به خارج آغا   د و در سال  50و اوایل دهه  40نحوی که ا  اواخر دهه به

اوج هرفات،   ۹۳58ثراتي اقتصاد کسن که با  اوك نهتاي ساال    بيدر واقع، به اوج خود رسيد. 
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مولاد   هاای هاذاری برای آسيب به امنيت حقوق مالكيات و کااهش سارمایه    یبامل مه  دیگر

 توس  بخش خصولي واقعي بود.

 ي ي رو به افزایش نهاد و در دور  رونق نهتي به اوج خود رسيد. در  ۹۳50تورو در دهه 

تورو نقش مهياي   ۹۳58درلد  د. ا  سال  ۹۱0نرص تورو تقریراً  ۹۳56تا  ۹۳۳2ساله  ۹۱با   

هاذاری در سااختيان و   رمایهثراتي اقتصادی، ایجاد نااطييناني ن رت به آیند  و افزایش سدر بي

 ناامني حقوق مالكيت دا ت. ،م تغسر و در نتيجه

دولت ک ری بودجه دا ات و باا روناق درآمادهای      50و  40های دهه تقریراً در تياو سال

مين ا  طریق نظااو باانكي   أک ری  در هرفت. استيرار ک ری بودجه و ت ۹۳58نهتي در سال 

ثرااتي اقتصاادی انجامياد و تخصايص     به افازایش تاورو و باي    ،خصوص بعد ا   وك نهتيهب

، ک اری بودجاه مازمن و    ابترارار بانكي به بخش خصولاي را کااهش داد. باه ایان ترتياب     

بامال مهياي بارای     ،های جااری و مخاارج درباار   اختصاص بخش بظييي ا  بودجه به هزینه

 آمد.ذاری به ح ا  ميهثراتي اقتصادی، بدو حيایت ا  بخش خصولي و ناامني سرمایهبي

ها در دور  پهلوی بيوماً منهاي باود.   ترا پرداخت( ۹۳۳0-۹۳۳8)دولت مصدق  یبه استثنا

باه سارب افازایش واردار کاالهاای مصارفي و       ۹۳58 در دور  رونق درآمدهای نهتي در سال

امنياات توليااد و  ،هااا اوج هرفاات و سياساات درهااای بااا ک ااری ترا پرداخاات ،غيرضااروری

های هيوار  منهي حاکي ا  این بود که کشور هياوار   ری را کاهش داد. ترا پرداختهذاسرمایه

هاای  که به معنای تهدید امنيت اقتصادی، امنيت مالكيت سارمایه  ؛کردبيش ا  توليد مصرف مي

 تشدید ناامني حقوق مالكيت بود. ،موجود در توليد و در نتيجه

هاذاری لاورر   ادی و افازایش سارمایه  در دور  پهلوی در مقاطعي ر د اقتص ،در مجيوع

حالال اباداع و ناوآوری و امنيات حقاوق       ،های دسترسي محادود که مانند هيه نظاو ؛هرفت

هذاری دولتي، ر د درآمدهای نهتي و مالكيت نرود. ر د مقطعي این دور  بيشتر حالل سرمایه

باا قادرر باود. ا      های نا ي ا  ارترااط داران برخوردار ا  رانتظهور طرقه جدیدی ا  سرمایه

ثراتي رفت. تورو، ک اری   مان با  وك نهتي، محي  اقتصاد کسن به سيت بيو ه  ۹۳58سال 

هياری ابتراضاار   افزایش یافت باا اوج  50های مزمن که در دهه بودجه و ک ری ترا پرداخت
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هااذاری  ااد. ناااامني ثراااتي اقتصاااد و کاااهش ساارمایهسياسااي  اادر هرفاات و موجااب بااي

 است. ۹۳50خصوص در دهه هری حاکي ا  ناامني حقوق مالكيت بهذاسرمایه

ثرااتي  هيرا  باا باي  : های نامولدونق فعالیترهای مولد و گذاری در بخشناامنی سرمايه

ساا ی ا   هذاری در ساختيان به سودآورترین  يو  پولبا ی و سرمایهتدریج  مينبه»اقتصادی 

های داللي بيش ا  و فروش م كن و  مين و فعاليتمحل ما اد نقدینگي بدل  د. رونق خرید 

در ایان دور  ساه     ،۳ (. طراق نياودار  ۹۳24)کاتو یاان،  « هذاری مولاد دیگار باود   هر سرمایه

هاا  هذاری ناخالص داخلي اندك و سه  خدمار بيش ا  سایر بخشهای مولد در سرمایهبخش

در  هاا آنباودن ساه    مولد و پایينهای هذاری در بخشهبود. یكي ا  دالیل بيد  ناامني سرمای

تار  با د  کاه قابليات ساریع    های نامولد و  ودهذاری، ناامني حقوق مالكيت بود. بخشسرمایه

تردیل به نقدینگي را دا ته و ا  امنيت بيشتر در مقابال تعارض و مصاادر  برخاوردار ه اتند،      

  هيوار  سه  بيشتری در اقتصاد دا تند.

 

 
 

بارای  دسترسي به واو و ابترارار محدود باود.   ،در این دور : دسترسی به وام و اعتبارات

درلاد کال    55حادود   ۹۳5۹تاا   ۹۳۳2بانك توسعه لنعتي و معادني در باا    مااني     نيونه،

های این بانك درلد ا  واو 85که بيش ا   ؛دادهذاری ثابت بخش خصولي را انجاو ميسرمایه

هایي ابطا  د که بخشي یا کل آن متعلق به ابچای هيئت مدیر  بانك بود  است. در به  رکت
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کارخانه  ۱5ند اميان لنایع بزرگ )بيش ا  د  نهر( که ا  بانك توسعه لنایع و معادن واو هرفته

)کار اناس،   هاا را دریافات کارد  بودناد    درلد واو ۱0نهر یا بيشتر، حدود  500با نيروی کار 

۹۳28: 85۱  .) 
های امنيت حقوق مالكيت منتخب  امل کنترل ف ااد، حاکييات قاانون،    مولهه ،در مجيوع

ا  نااامني   كایات ح ،دسترسي به ابتراارار  و هذاریاندا  سرمایهاستقسل دستگا  قچایي،  ش 

 .داردحقوق مالكيت و نظ  دسترسي محدود در دور  پهلوی 

 

 (1437-1464) بعد از انقالب بررسی وضعیت حقوق مالکیت. 2
ایران به لحاظ تاریخي دارای نظ  دسترسي محدود  كنند  و ناامني حقوق مالكيت بود  است. 

 یارا پاو ا     ، اد   کارد کناوني باه هذ اته    واب تگي به م ير تاریخي موجب مقيد دن بيل

هرفتاار  »تاوان م ايری را کاه در آن    به ساختي ماي   هيری م ير و هذ ت  مان طوالني، كل

حذف نهادهاای ناکاارا    ،(. برای دستيابي به توسعه8۳4 :80۹0بوض کرد )هروینوهن،« ای  د 

. بارای  اما تغييرار انقسبي به اندا   کافي برای حذف نهادهای ناکاارا مهياد ني اتند    ؛ال و است

ها و آمارهای بين اليللي برای وضعيت حاکييت قانون، داد  ،ار یابي پارامترهای بعد ا  انقس 

 کنترل ف اد و استقسل دستگا  قچایي استهاد   د  است.

 

 وضعیت متغیرهای سیاسی و حقوقی  .1-2
 ۹« اخص حكيراني جهااني »های برای  اخص حاکييت قانون ا  داد شاخص حاکمیت قانون: 

هيارد  ا   ماي را برای کشورهای جهان اند بانك جهاني استهاد   د  است که هر ساله این  اخص

های جادول  ت قوی قانون است. داد به معنای حاکيي 5/8است. بدد  5/8و  -5/8و دامنه آن بين 

ساا   کاه  ميناه   ،ين بودن رتره حاکييت قانون در دور  پو ا  انقس  استیحاکي ا  پا  يار یك

 ،باودن حاکييات قاانون   های مولاد اسات. پاایين   ویژ  برای بخشاد و ناامني حقوق مالكيت بهف 

هاای دسترساي محادود    هاای نظااو  جویي را که ا  ویژهيرقابت اقتصادی را کاهش داد  و رانت

                                                                                                   
1. Worldwide Governance Indicator (WGI). 
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ميزان تچيين و حيایت ا  حقاوق مالكيات در    ،افزایش داد  است. حاکييت ضعيف قانون ،است

افراد برخوردار ا  روابا  رانتاي را تحات تاأثير قارار داد  اسات. حاکييات         برابر تعدی دولت و

هاای مرادلاه و ری اك    پذیری کاهش یافته و هزیناه بينيضعيف قانون موجب  د  است که پيش

هاای جادی   های مولاد و کاارآفرین آسايب   هذاری افزایش یابد و به حقوق مالكيت بخشسرمایه

 وارد  ود.

مالكيات خصولاي و لايانت ا  آن جاز  الینهاك      خصوصعی:  مصادره و امنیت مالکیت 

آ اكارترین  ايو  نقاا مالكيات      ،حاکييت قانون و امنيت حقوق مالكيات اسات کاه مصاادر     

در الرتاه  اموال برخي ا  لاحران لنایع مصادر   د.  ، ود. پو ا  انقس خصولي مح و  مي

هاا را باا  ايو     مصاادر   ،نخ ات  رابطه با مصادر  پو ا  انقس  دو دیدها  وجود دارد. دیادها  

هاذاری پاو ا  پيارو ی    تاریخي مصادر  در ایران مقای ه کارد  و آن را موجاب نااامني سارمایه    

دیدها  دوو معتقد اسات   ۹.(۹۳۱5کاو، ؛ سعيدی و  يرین۹۳۱۳)بهداد و نعياني،  اندانقس  دان ته

ریخ ایران بود  و در  ارای  نا اي   های پو ا  انقس ، اولين مصادر  مرتني بر قانون در تامصادر 

   .(۹۳۱4)بظييي،  ا  انقس ، ناهزیر بود  است

بانك جهاني دامناه   « اخص حكيراني جهاني»:  اخص کنترل ف اد شاخص کنترل فساد

 اخص کنتارل ف ااد     ود،مسحظه مي  يار  یكطور که جدول دارد. هيان 5/8تا  -5/8بين 

بهرود ن ري یافته و پاو   ميسدی(8002)۹۳27تا  ميسدی(800۹)۹۳20 در دور  .نامطلو  است

دهد کاه  ااخص کنتارل ف ااد در ایاران      نشان مي یكا  آن دوبار  کاهش یافته است. جدول 

ي قارار دارد. کشاورهای ساو يو و    يتن رت به کشورهای پيشرفته و دسترسي با  در  ه وضع

و کشاورهای لانعتي و پيشارفته    سو د بهترین وضعيت کنترل ف اد و حقوق مالكيت را دارند 

تارین  مانند ژاپن و آليان و آمریكا نيز در این  مينه جایگا  بااالیي دارناد. ف ااد یكاي ا  مها      

های اقتصادی مولاد را کااهش   بواملي است که انگيز  ورود بخش خصولي واقعي به فعاليت

نابادالناه   ،هاای مولاد  های مرادله را افزایش داد  و رقابت را بارای بخاش  هزینه ،ف اد .دهدمي

 سا د و یكي ا  بوامل مه  ناامني حقوق مالكيت است.مي

                                                                                                   
تاوان در  ( را ماي ۹۳۱4( در  مر  دیدها  اول قرار دارناد و بظيياي )  ۹۳۱۳( و بهداد و نعياني )۹۳۱5کاو )سعيدی و  يرین. ۹

  مر  دیدها  دوو بر يرد.
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 با چند کشور ديگر وضعیت مبارزه با فساد و حاکمیت قانون ايران . مقايسه1 جدول
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۹286 82۳۹ ۹257 820۹ ۹2۱۱ 0256- 0225- ۹۱۱6 

۹240 82۳۳ 82۹6 828۳ 82۹6 ۹202- 026۹- ۹۱۱2 

۹2۳6 8240 ۹2۱0 828۹ ۹2۱0 022۱- 0248- 8000 

۹284 82۳0 820۹ 82۹7 820۹ ۹2۹۳- 0278- 8008 

۹2۳4 828۳ ۹2۱4 820۱ ۹2۱4 02۱6- 026۹- 800۳ 

۹2۳4 8280 ۹226 8204 ۹226 022۱- 026۳- 8004 

۹2۳5 820۹ ۹226 8208 ۹226 0225- 0277- 8005 

۹246 828۹ ۹27۱ 82۹۳ ۹27۱ 022۹- 02۱0- 8006 

۹244 8285 ۹270 82۹۱ ۹270 0252- 02۱۳- 8007 

۹2۳2 828۳ ۹27۳ 82۹7 ۹27۳ 0256- 0227- 8002 

۹248 828۱ ۹278 820۱ ۹278 0228- 02۱4- 800۱ 

۹244 82۳8 ۹274 82۹0 ۹274 0274- 02۱2- 80۹0 

۹258 8288 ۹27۹ 8205 ۹27۹ 0262- 02۱4- 80۹۹ 

۹24۳ 82۳8 ۹27۱ 82۹7 ۹27۱ 02۱6- 022۱- 80۹8 

 منرع: بانك جهاني

 

بارای  ااخص اساتقسل دساتگا      ها: شاخص استقالل دستگاه قضايی و اعتماد به دادگاه

 ۹0تاا   ۹استهاد   د ، که باددی باين   « ملس ه فریزر»های ها ا  داد دادها طرفي قچایي و بي

باودن  ينیحاکي ا  پاا  8های جدول هاست. داد طرفي کامل دادها به معنای بي ۹0است و رتره 

اسات. ملس اه فریازر ویژهاي      ی ایاران هاا طرفاي دادهاا   رتره استقسل دستگا  قچایي و باي 

دارای ف اد، تأخير در مراار   باا ف ااد،    »کند: اینگونه معرفي مي ين رایکشورهای دارای رتره پا

 «.بدو حيایت ا  قراردادها و واب تگي به نظاو سياسي
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 ها و حقوق مالکیت در ايرانطرفی دادگاهشاخص بی .2 جدول

 نظام قضايی و حقوق مالکیت هاطرفی دادگاهبی سال

1663 42۱ 526 

2444 42۱ 52۱ 

2441 42۱ 52۱ 

2442 42۱ 52۱ 

2444 42۹ 52۱ 

2443 42۹ 52۱ 

2443 428 52۱ 

2447 42۹ 62۹ 

2443 428 62۹ 

2446 ۳26 522 

2414 ۳22 522 

2411 42۱ 522 

Source: Frazer Institute, "Economic Freedom of the World" 

 

قچاایي  دساتگا   ناکاافي  کنتارل ف ااد و اساتقسل    ضعف در بودن حاکييت قانون، پایين

وفصال  هاا بارای حال   د و ابتياد به دادهاا  های مرادله افزایش یابموجب  د  است تا هزینه

کارهای غيررسيي در قراردادهاا موجاب   ، رونق سا ودباوی حقوقي ک  با د. در این حالت

بدو تچيين کافي و ناامني حقوق مالكيت برای لاحران سرمایه و توليد  د  است. سااختار  

بناوان  باه های مه  ایجاد امنيت حقوق مالكيت است. سااختار قچاایي   لههقچایي یكي ا  مل

و  هاا آنپردا د که تا  ه حد  هروندان، دارایاي  به این نكته مي ،مدافع امنيت حقوق مالكيت

 ود. ساختار قچایي کارا و م تقل موجب اطيينان محافظت مي هاآننتایج کارها و ابتكارار 

 ان خواهناد  هایهذاری ود که در آیند  دور یا نزدیك به سود حالل ا  سرمایهمالكان مي

 ود. بنابراین رتره پایين نظاو قچاایي  هذاری ميرسيد و ا  این طریق موجب افزایش سرمایه
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هاذاری باود    ت و کااهش سارمایه  مني حقوق مالكيهای مورد بررسي باملي برای ناادر سال

 است.

بودن ميزان حيایت ا  هيين استدالل در مورد قراردادها نيز وجود دارد. یكي ا  دالیل پایين

ساختار قچایي است که  ،های مرادله و در نتيجه هزینه توليد در ایرانقراردادها و باالبودن هزینه

های اقتصاادی  آورد و موجب کاهش انگيز  برای فعاليتبيل نييا  قراردادها حيایت کافي به

باه   و نرایاد راهراردی اسات    ای اود. اساتقسل دساتگا  قچاایي م ائله     مولد و کارآفریني مي

دساتگا  قچاایي   لاورر،  اب ته با د. در غير ایان ونهع های  یهای سياسي هرو هيریتصيي 

 . وق مالكيت دفاع درستي انجاو دهدنخواهد توان ت ا  حق

 

 بررسی وضعیت متغیرهای اقتصادی . 2-2

پاذیری محاي    بيناي هذاری تحت تأثير ثرار و پايش اندا  سرمایه ش گذاری: انداز سرمايهچشم

هاذاری کاه نا اي ا     انادا  سارمایه  امنيات  شا    اقتصاد کسن و امنيت مالكيت خصولي است.

باملي برای امنيت حقوق مالكيت مح او    ،ای ا  بوامل اقتصادی و غير اقتصادی استمجيوبه

ها با ری ك و بدو اطييناان  مالكان اموال و دارایي و ترثرار ود. هر ه محي  اقتصاد کسن بيمي

 امنيت حقوق مالكيت مورد آسيب جدی قرار خواهد هرفت. با ند،بيشتری مواجه 

در کشاورهای در  پو ا  تجربه تعادیل سااختاری   : پذيری و ثبات اقتصاد کالنبینیپیش

هاای تعارض باه حقاوق     ترین کاانون مه مرني بر اینكه وجود آمد هب اجياعنوبي  ،حال توسعه

یكي ا  بوامال    داهای ثرارسياست ، داست. پو ا  انقس های ثراراجرای سياست ،مالكيت

پذیری را کااهش داد. تاورو   بينيپيش ثراتي اقتصادی،رار بي. تك  استناامني حقوق مالكيت بود

های ار ی باا ایجااد ری اك     وك و کنند  و افزایش نااطيينانيبا کاهش قدرر خرید مصرف

 دا و مشاوق رانات و ف ااد باود  اسات.      هاای ثراار  هذاری مولاد ا  جيلاه سياسات   سرمایه

 بلات باه   هاای منهاي  انچراطي مالي دولات و ترا پرداخات  دليل بيهای بودجه مزمن بهک ری

اقتصاادی پاو    ثراتيخصوص در دوران افزایش درآمدهای نهتي، ا  دیگر بوامل بيهواردار، ب

 ا  انقس  بود  است.



 66 تابستان 67 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره   32

هاای مولاد توسا  بخاش خصولاي را      هاذاری در بخاش  ری ك سرمایه ،ثراتي اقتصادبي

 ها تعرض نيود  است.افزایش داد  و دا ياً به امنيت حقوق مالكيت این بخش

، نااطييناني ن رت به آیند  را افازایش  پو ا  انقس های سال ب ياری ا قيي در تورو دو ر

 ،جویانه را بالرفه ساخته اسات. تاورو مازمن   های رانتو فعاليت کرد لرفه داد ، توليد را ک 

های نااطييناني و انحراف قييت أهای غيرمولد و منشیكي ا  بوامل ایجاد رانت و رونق فعاليت

تورو با افازایش هزیناه سارمایه،     (.۹۳27است )هزارش اتاق با رهاني،  دور  بود  ن ري در این

 ادر  باه  ،های امنيت حقاوق مالكيات اسات   هذاری مولد را که یكي ا   اخصامنيت سرمایه

داناد.  را نقا امنيت حقوق مالكيت  هروندان مي باال ( تورو8008هریتيج )کاهش داد  است. 

تأثير منهي بر انرا ات سارمایه و امنيات     ،هذاری مولدبا افزایش هزینه سرمایه ،سو تورو ا  یك

یكاي ا  ا اكال مها      ،باا کااهش قادرر خریاد     ،حقوق مالكيت دا ته است و ا  سوی دیگر

 تعرض به حقوق مالكيت  هروندان بود  است.  
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ک ری بودجاه وجاود    ،سال 5جز به ی مورد بررسيهادر هيه سالکسری بودجه فزاينده: 

باا   70سير فزایند  دا ته است. در دهه  ،هيرا  با افزایش قييت نهت ۱0و   20دا ته و در دهه 

دا تن ما اد بودجاه، بحاران   با وجود و  ۹۳75و  ۹۳74 ،۹۳7۳های در سال ،وجود بدو ک ری

های خارجي موجب کااهش امنيات   بدهيکسن  د.  ثراتي اقتصادهای خارجي موجب بيبدهي

 ۹ران امتنااع کردناد.  هاذاران خاارجي ا  ورود باه ایا    دور   د و سارمایه این هذاری در سرمایه

مين ک اری بودجاه   أتا بارای  الولول کنند  و دسترسي به منابع سهلثرارهای مالي بيسياست

های مولاد و در  هذاریثراتي اقتصاد کسن، ناامني سرمایه)استقراض ا  بانك مرکزی( موجب بي

 است.    د ناامني حقوق مالكيت در این دور   ،نتيجه

موجب نااطييناني فعاالن اقتصادی ا  آیند  در این دور  ار ی  های وكهای نرخ ارز: شوك

 ،در نتيجاه  .دادافازایش   را هاای تجااری و اقتصاادی   و ری اك فعاليات    اد  با خارج  رمعامس

                                                                                                   
باه   .های وخامات اوضااع مشاخص  اد    تقریراً نشانه ۹۳70ا  سال »هوید: بار  ميم عود نيلي ا  م ئوالن این دور  در این. ۹

مادر باه ماا واو    لورر ابترارار کوتاا  موقعيت ما در دنيا موقعيت خوبي نرود. در حالي که با ری ك باال و به، ياسيلحاظ س

با بحاران بادهي خاارجي مواجاه      74تا  78های کردند... و در نهایت در فالله سالابترارار بلندمدر پرداخت نيي ،دادندمي

 (.۳07 :۹۳28)احيدی امویي،«  دی 
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مثرات و   هاای .  اوك  د  است های غيرمولدهای مولد خارج و وارد فعاليتها ا  فعاليتسرمایه

های ریاالي لااحران سارمایه را کااهش داد  و آیناد       سرمایهاندا ها و ار ش پو ،متعدد نرص ار 

 وك ار ی رص داد  اسات و یكاي    5سا د. در دور  مورد بررسي ها را نامطيئن ميهذاریسرمایه

. اناد باود   هاا ، هيين  وكثراتي محي  اقتصاد کسن در دور  پو ا  انقس ترین بوامل بيا  مه 

درلد افزایش نارص ار ، دوماين  اوك ار ی در ساال      40با  ۹۳57نخ تين  وك ار ی در سال 

درلادی   50باا افازایش    ۹۳74درلدی نرص  اتي ار ، سومين  وك در ساال   86با ر د  ۹۳67

ار  اسيي و پنجياين   نرص درلد ۳5با ر د  ۹۳20،  هارمين  وك ار ی در سال نرص اسيي ار 

هاای غيرمنتظار  و   ص داد.  اوك درلدی نرص ار  در با ار آ اد ر 50با ر د  ۹۳۱0 وك در سال 

 هذاری برای بخش خصولي  د  است.  موجب نااطييناني سرمایه ،متعدد نرص ار  در این دور 

های نارص  درلد است،  وك 20ای ا  واردار حدود ای و واسطهسه  کاالهای سرمایه  ون

ي باه آیناد ،   هاای تولياد  اد  و باا افازایش نااطييناان      نشاد  هزیناه  بينيار  موجب افزایش پيش

هاای  با ی را رونق داد  است.  وكهای سهتههای مولد را ناامن و فعاليتهذاری در بخشسرمایه

ثرااتي اقتصااد کاسن، نااامني     یكاي ا  دالیال باي    ،جاویي و ساوداهری  نرص ار  با افزایش رانات 

الي یكاي ا   های ریاند. تچعيف مداوو ار ش سرمایههذاری و حقوق مالكيت در ایران بود سرمایه

 هذاران و لاحران لنایع بود  است.موارد تعرض به امنيت حقوق مالكيت سرمایه
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 هاي واقعيتراز پرداخت ،بررسيمورد در تمام دوره هاي بدون نفت: كسري تراز پرداخت

اسيت  در اقتاياد سياسيي     )بدون نفت( منفي بوده و واردات بيش از صادرات غيرنفتيي بيوده  

تهديد براي  ،سو از يك ؛افزايش صعودي وارداتهاي غيرنفتي و بودن ترازپرداخترانتي، منفي

شيود   ثباتي محيط اقتاياد الي ن ميي   موجب بي ،توليد و امنيت اقتاادي بوده و از سوي ديگر

گذاري و تعرض به حقوق مالكيت توليدالنندگان و رويه يكي از داليل ناامني سرمايهواردات بي

 است  هاي مولد در دوره مورد بررسيگذاران فعاليتسرمايه
 

 
 منبع: بانك مرالزي

هياي ارزي حياالي از وجيود    هيا و شيو   تورم، السري بودجيه، ترازپرداخيت   ،در مجموع

اقتااد ال ن موجب تعرض به ثباتي اند  بيزداي اقتاادي پس از انق ب بودههاي ثباتسياست

هياي موليد را   گيذاري امنيت حقوق مالكيت شده و با ايجاد نااطميناني نسبت به آينده، سيرمايه 

بير اقتاياد در اييو دوره بيا      شيده  هياي وارد ثباتي اقتااد ال ن و شيو  بي الاهش داده است 

تريو عوامل نياامني  مبازي و داللي يكي از مهجويي، فساد و رونق سفتههاي رانتافزايش زمينه

هاي غيرتوليدي را بير اقتاياد مسي ط    گرايش ،حقوق مالكيت بوده است  ناامني حقوق مالكيت

مقياس الوچك در گذاري اند  و مدت، سرمايههاي توليدي را به سمت افق الوتاهو بنگاه الرده

ن، سيهم  ثباتي محيط اقتااد ال ن و ناامني حقوق مالكييت در اييرا  سوق داده است  حاصل بي
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 2هذاری در ایران است. نيودارهاای  های نامولد در توليد ناخالص داخلي و سرمایهباالی بخش

 .  کنندیيد ميأاین موضوع را ت ۱و 

تادریج ساه  بخاش    باه ( ۹۳۱0-۹۳57)دهد که در دور  ماورد بررساي   ان مينش 2نيودار 

هاذاری کااهش   ا  سارمایه  ،دهندهای مولد اقتصاد را تشكيل ميکه بخش ،کشاور ی و لنعت

 یافته است.افزایش  ،های غيرمولد که در بخش خدمار م تتر استو سه  فعاليت یافته

 

 
 

سه  بخش لنعت و معدن  ،بود  درلد ۹0سه  کشاور ی کيتر ا  دهد نشان مي 2نيودار 

 60سه  بخاش خادمار هياوار  بايش ا      و  فراتر نرفتهها هذاریسرمایه ددرل ۳5ها  ا  هي 

هاای  دليال کشاش  بخش خدمار در اقتصاد پيشرفته لنعتي بهسه  بودن باال .درلد بود  است

 ،مانادهي اقتصاادی  امری بادی است. اما در  ارای  بقاب   درآمدی باالی تقاضا برای خدمار

های وسيع و بدو تطابق برضه و تقاضا اسات کاه   نشانه بدو تعادل ،سه  وسيع بخش خدمار

بخاش خادمار در   روناق   (.۱6 :۹۳۱0)بظيياي،   ودهذاری ميموجب تورو و کاهش سرمایه
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معنای افازایش خادمار   با ی  مين بهبورسو  های کسنهریقالب مشاغلي نظير داللي، واسطه

 کناد )دیناي  ایجاد تقاضا ماي  ،ترین کيكي به توليدغيرضروری و انگلي است که بدون کو ك

ساه  پاایين   سه  باالی با رهاني و م اتغسر و   ۱نيودار  بر اساس (.8۳-86: ۹۳7۹، ترکياني

هاای خادمار در ایاران    خدمار بيومي و بليي و فني حاکي ا  بدو تناسب  دید  یربخش

 های نامولد است.  نهع بخشبه

م تغسر و مالي ا  کل درآمد بخش خادمار،   های با رهاني،درلد بخش 60سه  باالی 

 نشان ا بنيان بودن خدمار در ایران است. سه  اندك خدمار بليي و دانشدهند  نامولدنشان

 . داردکارکردی بخش خدمار ا  کج

 

 
 منرع: بانك مرکزی

 

هویاد: اغلاب ههتاه    دربار  بخش م كن در ایاران ماي   ،ا  هرو  مشاوران هاروارد ،بندیك

های سرمایه در ایران ه اتند. تاا  مااني کاه     کنند ترین جذ اللي« م كن»و «  مين» ود مي

ری اك  هذاری روی م تغسر، طس و ار  سودهای بزرگ و ک سرمایهبا ی و های سهتهفعاليت

کند )بنادیك،  توليد لنعتي محال است اتهاق بيهتد و ک ي خود را درهير توليد نيي ،ایجاد کند

با رهاني

82%
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۹۳%
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هذاری نامولد است و سرمایهسا های تجيستي و م تغسر، واری در ساختهذ(. سرمایه۹۳۱4

است. سه  باالی نامولدها حاکي ا  ناامني ساختيان  د   های  ایند  در دن ثرورموجب قهل

های متعرض باه  دليل وجود نهادهای ضد توليد و سياستهای مولد بهحقوق مالكيت در بخش

 های مولد است.حقوق مالكيت بخش

 ۹های این  اخص توس  مجيع جهاني اقتصااد داد  شاخص دسترسی به وام و اعتبارات:

و ( 80۹0) ۹۳2۱ساال   8اسره  د  است. در دور  ماورد بررساي، در   به بعد مح 80۹0ا  سال 

کشاور جهاان    ۹42را ا  مياان   ۹۳7و  ۹۳6هاای   اخص مذکور به ترتيب رتره( 80۹۹) ۹۳۱0

دهند  وضعيت نامطلو  این  ااخص اسات. ایان  ااخص     که نشان ؛دهدبرای ایران نشان مي

در حاالي کاه باد      ،ارار اسات هویای دسترسي محدود بخش خصولي واقعي به واو و ابترا 

 ،این موضاوع  8اندك دسترسي دارند. هروهذاریهای کسن با بهر  و جویي به واوقليلي با رانت

بهار  در   بودن نرصتردیل کرد  است. باالیكي ا  م ا ل مه  نظاو بانكي  به دیون معوقه کسن را

هاای  مين مالي و دسترسي به ابترارار باانكي بارای بخاش   أبودن هزینه تایران نيز حاکي ا  باال

 آید. هذاری بخش خصولي به ح ا  ميمولد است و مانع مهيي برای سرمایه

متغيرهای منتخب ملثر بر امنيات حقاوق مالكيات ا  جيلاه حاکييات قاانون،        ،در مجيوع

هاذاری  ا  سارمایه اناد استقسل دستگا  قچایي، کنترل ف اد، دسترسي به واو و ابترارار و  ش 

 ،است. روند متغيرهاای ماورد بررساي    ۹۳57-۹۳۱0دهند  ناامني حقوق مالكيت در دور  نشان

واساطه  هکناد. نظا  دسترساي محادود سياساي با      وجود نظ  دسترساي محادود را تأیياد ماي    

بودن متغيرهای متعددی ا  جيلاه حاکييات قاانون، کنتارل ف ااد و دساتگا  قچاایي        نامطلو 

هاای  در تعاادل اسات. سياسات   اسات و باا نظا  دسترساي محادود اقتصاادی        استيرار یافتاه 

هاای مولاد باه واو و ابتراارار موجاب      کنند  اقتصاد و ميزان انادك دسترساي بخاش   ثراربي

دسترسي محدود اقتصادی و ناامني حقوق مالكيت  اد  اسات. دسترساي محادود باا کااهش       

                                                                                                   
1. Global Competitiveness index. 

معوقار بانكي هر ساال در  : »کرد، مرني بر اینكهقچایي در این بار  ا ار  توان به سخنان سخنگوی دستگا  مي ،برای نيونه. 8

ای، اژ )مح اني « اناد ميليارد تومان معوقه بانكي دا ته 8000و برخي  6000ها بالغ بر در تحال افزایش است و برخي ا  دانه

۹۳۱5.) 
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جاویي، تعارض باه امنيات     یش رانات فچای رقابت و آ ادی ورود به اقتصاد و سياست و افازا 

 .کرد  استحقوق مالكيت را تشدید 

 

 گیرینتیجه
بنوان هدف راهرردی جيهوری اسسمي ایران، نيا مند امنيت اسات. یكاي ا    هتوسعه اقتصادی ب

های امنيت، وجود امنيت حقوق مالكيت است. امنيت حقوق مالكيات ال ماه   ها بار ترین تجلي

 ود. در ایان  ترین مللهه توسعه مح و  ميدیدها  نهادهرایي، مه  توسعه اقتصادی است و ا 

( و جيهاوری  ۹۳57-۹۳04پهلاوی ) وضعيت امنيت حقوق مالكيت در ایران در دور   ،پژوهش

با استهاد  ا  نظریه تو ان دوهانه بررسي  د. ار یابي وضاعيت حقاوق    (۹۳۱0-۹۳57اسسمي )

دسترساي محادود و نااامني حقاوق مالكيات در       لحاظ تاریخي حاکي ا  وجود نظاومالكيت به

خصولاي،  وجود مصادر  و نااامني مالكيات    ا  نددور  پهلوی است که برخي دالیل آن برارت

دليل ناکارایي نهادهای حاکييت قانون، وجود هزار فاميل، ف ااد  ضعف  دید حاکييت قانون به

دسترسي محدود باه واو و   وسيع و کنترل ضعيف آن، واب تگي دستگا  قچایي به نظاو سياسي،

 .های مولد برای بخش خصولي واقعيهذاری در بخشابترارار و ناامني سرمایه

هاای حاکييات قاانون و کنتارل ف ااد ا  آمارهاای        ااخص در دور  جيهاوری اساسمي،   

هاا ا   بانك جهاني و استقسل دستگا  قچایي و ابتيااد باه دادهاا    «  اخص حكيراني جهاني»

 ا  دسترساي محادود   نشاان  اد   های ا ار ستخراج  دند.  اخصا «فریزر»های موس ه داد 

هاای  دليل سياستهذاری بهاندا  سرمایه.  ش داردو ناامني حقوق مالكيت  سياسي و اقتصادی

های مولاد محادود    دای اقتصادی نامطيئن بود  و دسترسي به واو و ابترارار برای بخشثرار

تخب مالثر بار امنيات حقاوق مالكيات، حااکي ا  وضاعيت        است. مجيوبه متغيرهای منبود  

های مولد اقتصادی است. ضعف حاکييت خصوص در بخشهنامطلو  امنيت حقوق مالكيت ب

 د  و موجب نااطييناني به آیند  برای مالكان سرمایه و جویي دامنقانون و کنترل ف اد به رانت

 هذاران بخش خصولي  د  است.  سرمایه

بودن کاهش تچيين قراردادها و نامناسب ستقسل دستگا  قچایي موجب اخص نامطلو  ا

اسات. در   کار برای کارآفرینان و بخش خصولاي مولاد  اد    ومحي  حقوقي و قچایي ک ب
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 ،اسات. در حاو   اقتصاادی     اد  بوامل یاد د  موجب دسترساي محادود سياساي     ،مجيوع

های متعدد ار ی به انجاميد  و  وك های باال و مزمن به نااطييناني و کاهش قدرر خریدتورو

با ی منتهي  اد  اسات.   هذاری مولد و ایجاد فچای رانتي و رونق سهتهافزایش ری ك سرمایه

 بلات  هاا باه  پرداخات ها و ک اری ترا  انظراطي مالي دولتدليل بيهای مزمن بهک ری بودجه

ثرااتي   اد  باه باي   یادابل مشاهد  اسات. مجياوع بوامال    رویه در طول این دور  قواردار بي

های مولد و تعرض به حقاوق مالكيات   هذاریپذیری، ناامني سرمایهبينياقتصادی، کاهش پيش

 است.   منجر  د 

 در بخاش بزرهاي ا  تااریخ معالار ایاران     دهد های این مقاله نشان ميبررسي ،در مجيوع

باود  اسات. ایان     ناامني حقوق مالكيت در ایران مانع مهيي بر سر را  توساعه  (۹۳04-۹۳۱0)

هاای نوظهاور ا  طریاق    قدرر برآمدنیافته و  مان با پيشرفت سریع کشورهای توسعهدور  ه 

نظااو   ،کارهای حافظ امنيت حقوق مالكيت باود  اسات. نااامني حقاوق مالكيات     افزایش سا و

نيافتگي را استيرار بخشيد  و با اهداف راهرردی جيهاوری اساسمي   توسعه ودسترسي محدود 

جاویي، ایجااد فچاای رقابات     ناامني حقوق مالكيت موجب رونق رانت ن در تناقا است.ایرا

هذاری و اقتصااد  اد  و ماانع    های مولد در سرمایهنابادالنه برای مولدها و کاهش سه  بخش

هذاری، کارآفریني، ابداع و ر د فناوری اسات. بارای خاروج ا  دور باطال     مهيي برای سرمایه

 تغيرهای امنيت حقوق مالكيت مورد توجه قرار هيرند.نيافتگي باید متوسعه

نظ  دسترساي باا  و    ( برای هذار به8006) های سياستي نور،، واليو و وینگاستتوليه

جاویي  کاهش رانت ؛ویژ  برای فرادستانافزایش حاکييت قانون به برارتند ا  د  رفع موانع یاد

های حقوقي فرادستان دسترسي دارند و نظاو های برو  آن ا  طریق افزایش ک اني که بهو  مينه

کنتارل ف ااد و حيایات ا      ؛نهع خود برينندایجاد این انگيز  در فرادستان که این ه ترش را به

و  ؛های سياسيو جریان حيایت ا  دستگا  قچایي م تقل ا  نظاو ؛دستگا  قچایي در این  مينه

 ب  فرادستان ا  پيله رواب   خصي.رواکردن خارج

های مولد و کاهش تعرض به امنيت حقوق خصوص در بخشههذاری برای امنيت سرمایهب

پذیری محي  اقتصاد کسن ا  طریق بينيافزایش ثرار و پيش  ود:موارد  یر توليه مي ،مالكيت

هاا  پرداختهای ترا ای نرص ار ؛ کاهش ک ریهکاهش  وك ؛انچراط مالي دولت ؛کنترل تورو
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هاای  اومپيتری مشاوق    تو یاع رانات   ؛های اقتصاد رانتيحذف  مينه ؛واردارا  طریق کنترل 

های مالياتي و یارانه به توليدکنندهان لنعتي و کارآفریناان و  نوآوری و کارآفریني مانند معافيت

امنيت مالكيت خصولي و حهاظات ا  آن در مقابال    ؛با یهای داللي و سهتهماليار بر فعاليت

و هيچناين امنيات مالكيات     ؛در حو   لانعت و کشااور ی   ویژ بهمصادر ، غصب و تصرف 

 خواری و غصب.بيومي و حهاظت ا  آن در مقابل  مين

 

 

 

 



 

 

 منابع

 
اهلل سحابی، محسن نوربخش، در گفتگو با عزت ؛اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی ايران(، ۹۳28) احيدی امویي، بهين

 ، تهران، انتشارار هاو نو.حسین عادلی، مسعود روغنی زنجانی، مسعود نیلی، محمدعلی نجفی

 ، تهران ، انتشارار پياو.قاجاريهداری در ايران دوره موانع تاريخی رشد سرمايه (،۹۳5۱احيد )ا رف، 

محيدی و ، ترجيه احيد هلشناسی سیاسی ايران معاصردرآمدی بر جامعه :ايران بین دو انقالب، (۹۳77) آبراهاميان، یرواند

 محيد ابراهي  فتاحي وليسیي، تهران، نشر ني.

های اتاق جاني، مرکز مطالعار و بررسي، ترجيه السن قودمین مالی صنعتی در ايرانأت(، ۹۳۱4) بندیك، ریچارد اليور

 با رهاني لنایع و معادن و کشاور ی خراسان رضوی.

 .ار آها ،  اپ دووترجيه محيود متحد، انتشار طبقه و کار در ايران، (،۹۳۱۳) بهداد، سهرا ، نعياني، فرهاد

 شارار مرکز اسناد انقس  اسسمي.، تهران، انتدولت، نفت و توسعه اقتصادی در ايران (،۹۳27) اميرمحيد ،یوسهيحاجي

تأثير حقوق مالكيت در ر د اقتصادی کشورهای در  (،۹۳۱8) برداليجيد ،ح يني، سيد محيدرضا و محيدی نجف آبادی

 (. 8) ۹2، ريزی و بودجهفصلنامه برنامهها و موانع،  مينه: حال توسعه

تأثير نهادهای حقوق مالكيت و نهادهای قراردادی بر ر د اقتصادی با تأکيد بر ایران،  (،۹۳۱۳) محيد ،یداله و ندیری ،دادهر

 . 7، سال دوو،  يار  های راهبردی و کالنفصلنامه سیاست

 ، ترجيه جعهر خيرخواهان، تهران، نشر ني.راه ديگر (،۹۳2۱) دسوتو، هرناندو

 خورد؟(شود و در جاهای ديگر شکست میغرب موفق می داری درراز سرمايه )چرا سرمايه (،۹۳۱۳) دسوتو، هرناندو

 .نشرني،  اپ پنج تهران، ترجيه فریدون تهچلي، 

 .65 ،  يار های بازرگانینشريه بررسیتحوالر ساختاری و اقتصاد ایران،  (،۹۳7۹) دیني ترکياني، بلي

، سا مان برنامه و اقتصادی بازار در اقتصاد ايرانبازار يا نابازار: بررسی موانع نهادی کارايی نظام  (،۹۳76) رناني، مح ن

  اجتيابي و انتشارار تهران. -مرکز مدارك اقتصادی بودجه،

موقعیت تجار و صاحبان صنايع در دوره پهلوی: زندگی و کارنامه محمد  (،۹۳۱5) فریدون ،کاوالغر و  يرینبلي ،سعيدی

 ، تهران، انتشارار هاو نو. تقی ايراوانی

 تهران، نشر رسانش. ،استبداد و مسئله مالکیت در ايران (،۹۳۱0) احيدسيف، 

 ، تهران، نشر ني.اقتصاد و جامعه ايران در قرن نوزدهم ؛قرن گمشده (،۹۳۱8) سيف، احيد

 ، تهران، انتشارار رافع،  اپ اول.ای بر اقتصاد ايرانمقدمه (،۹۳۱5)  اکری ، براس

  اپ هجده .، ، تهران، انتشارار اطسبارط سلطنت پهلویظهور و سقو (،۹۳24)  هرا ی، برداهلل



 64    نیافتگی در ايرانامنیت حقوق مالکیت و توسعه

امنيت حقوق مالكيت، قوانين و مقررار و ر د اقتصادی،  (،۹۳2۱) اله، دهقان  راني،  هرالامتي، مجيد،  هنا ی، روح

 .44،  يار  ۹5، سال های اقتصادی ايرانفصلنامه پژوهش

مههوو و آثار اقتصادی حقوق مالكيت: رویكرد (، ۹۳2۱) رحي   ،مح ن و داللي الههاني ،ليدی، بلي ح ين، رناني

 . ۹،  يار  40، دور  فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراننهادهرایي، 

 .، سال ههت ،  يار  اولفصلنامه مطالعات راهبردیدرآمدی بر اقتصاد سياسي امنيت ملي،  (،۹۳2۳) محيود ،ب گری

 ، تهران، نشر ني،  اپ دوا ده . مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ايران (،۹۳۱0) بظييي، ح ين

 ، تهران، انتشارار کویر،  اپ اول.روايت سازمانی که بود(، ۹۳۱4) ميكا يل ،بظييي

، های پس از انقالب اسالمیتاريخ تحوالت اجتماعی ايران از صفويه تا سال ؛مقاومت شکننده (،۹۳27) فوران، جان

 احيد تدین، تهران، نشر رسا،  اپ هشت . ترجيه

رضا نهي ي و کامريز ترجيه محيد ،از مشروطیت تا پايان سلسله پهلوی :اقتصاد سیاسی ايران(، ۹۳24) بليکاتو یان، محيد

 .بزیزی، تهران، نشر مرکز،  اپ یا ده 

سعيدی و یوسف حاجي بردالوها ، الغر ، ترجيه بليشدن در ايراننفت، دولت و صنعتی (،۹۳28) کار ناس، م عود

 انتشارار هاو نو.

 ترجيه بردالكری  هواهي، تهران، نشر قل . ،های انقالب ايرانريشه(، ۹۳6۱) کدی، نيكي

کيي يون اقتصاد  ،تورم در ايران و پیامدهای آن بر تولید و اقتصاد (،۹۳27) هزارش اتاق با رهاني و لنایع و معادر ایران

 کسن.

ار یابي روند توسعه ایران در سد  اخير با تأکيد بر (، ۹۳۱0) اميری، سعيد، مجيد اد ، رضا ،نتاج ،دباقر، غسمينوبخت، محي

 . 5۱ل بي ت ،  يار  ، سافصلنامه راهبردنظریه آ و  و نظریه با ی، 

ني، تهران،  اپ ، ترجيه غسمرضا آ اد ارمكي، نشر ساختار و دگرگونی در تاريخ اقتصادی(، ۹۳7۱) داهسس سي ،نور،

 اول.

سا مان مدیریت  تهران، مترج  محيدرضا معيني، ،تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی ،نهادها (،۹۳25) داهسس سي ،نور،

  اپ دوو.  و برنامه ریزی کشور،

مسائل توسعه اقتصاد و سیاست،  (،۹۳۱5) باری آر ،استيون بي، وینگاست ،جان جو ف، و  ،داهسس سي، واليو ،نور،

 انتشارار رو نه،  اپ اول.  تهران،پور، ، مترجيان مح ن ميردامادی و محيد ح ين نعيييدر سايه خشونت

  اپ سوو.، نشر ني، های رشد و توسعه اقتصادیاستراتژی(، ۹۳۱4) محيدقلي ،یوسهي
Beblawi, Hazem (1987), The Rentier State in the Arab World, in: Hazem Beblawi and Giocomo 

Luciani, The Arab State, New Yourk: Groom Helm. 

Beseley, T and M. Ghtak (2009), Property Rights and Economic Development, CEPR Discussion Papers. 
Chemin. M.  (2009), the Impact of the Judiciary on Entrepreneurship: Evaluation of Pakistans "Access to 

Justice Programme, Journal of Public Economics, Volume 93, Issues 1–2.  

Commons R. (1931), Institutional Economics, American Economic Review, 21 (4). 
Commons R. (1934), The Economics of Collective Action, The university of Wisconsin press, Ltd.27-29 

Whitman Street, London. 

Global Competitiveness Index, Historical Dataset (GCI), World Economic Froum. 



 66 تابستان 67 فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره   63

Gwarthney, J. Holcombe, R., and Laeson, R. (1998), The Scope of Government and Wealth of Nations, 

Cato Journal, Vol 18, No 2. 
Heitger, B. (2004), Property Rights and the Wealth of Nations: A Cross Country Study, The Cato 

Journal, vol. 23.  
North, D, Wallis, J., Webb, S., Weingast, B. (2006), A Conceptual Framework for Interpreting, 

Recorded Human History, NBER, Working Paper Series, No.12795. 
North, D, Wallis, J., Webb, S., Weingast, B. (2009), Violence and Social Orders: A Conceptual 

Framework for Interpreting Recorded Human History, New York: Cambridge University Press. 
Wedel. Janine (1998), Aid to Russia, Foreign Policy in Focus, http://fpif.org/aid_to_russia/.  
Weingast, B and Marshall, William (1989), The Industrial Organization of Congress, Journal of Political 

Economy, Vol. 96, No. 1.  

Williamson, Oliver (2000), The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, Journal of 

Economic Literature, 38 (3). 




