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چکیده
ایجاد  و هدفش  بوده  تجارت جهانی  اسناد الزم االجرای سازمان  از  یکی  تریپس،  موافقتنامه 
است.  سازمان  عضو  کشورهای  در  فکری  مالکیت  حقوق  از  حمایت  برای  استانداردهایی 
در  عضو  حال  در  کشورهای  اصلی  نگرانی های  از  یکی  همواره  تریپس،  موافقتنامه   اجرای 
این  ایران در آن سازمان،  به پیش رو بودن عضویت  با توجه  سازمان تجارت جهانی است و 
پرسش مطرح می شود که اجرای چنین موافقتنامه ای چه تأثیری بر اقتصاد کشورها دارد. بر این 
اساس، در این تحقیق عملکرد اقتصادی 104 کشور در قالب دو گروه کشورهای توسعه یافته 
تابلویی  داده های  روش  طریق  از  و  اقتصادی  رشد  مدل های  از  استفاده  با  درحال توسعه،  و 
بررسی شده است. و از آنجا که نتایج بررسی ها نشانگر رابطه مثبت شاخص حقوق مالکیت 
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این تصور که  به رغم  بنابراین،  اقتصادی کشورهای مختلف جهان است،  فکری و عملکرد 
افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای کم تر توسعه یافته اثر نامطلوبی بر رشد 
اقتصادی شان آن ها می گذارد، افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری با تأثیر مثبت بر نرخ 

رشد اقتصادی، می تواند انتقال فناوری و سطح رفاه در هر دو گروه کشورها را ارتقا دهد.

K11, O34 :JEL طبقه بندی



ررزیابی نای فمای  رز فاتی ماربی  حبیم در رش  رار ادمااا 67

مقدمه

حقوق مالکیت، پایه و اساس اقتصاد آزاد و مبادالت بازاری است و تمام صاحب نظران بر 
استدالل های  با  اقتصاددانان  و  داشته1  تأکید  اقتصادی  توسعه  فرآیند  در  آن  کلیدی  اهمیت 
مختلف نشان می دهند حقوق مالکیت ناامن، اثرات نامطلوب و منفی بر فعالیت های اقتصادی 
دارایی هایی  تبیین  برای  مرده«3  »سرمایه  اصطالح  از  دوسوتو2  هرناندو  می گذارد.  جای  بر 
استفاده می کند که به دلیل حقوق مالکیت ضعیف در برخی کشورهای درحال توسعه امکان 
ظهور و نمایش آن ها در فعالیت های رسمی وجود ندارد. همچنین، هیچ نظام حقوق مالکیتی 
نمی تواند در خالء عملیاتی شود؛ بلکه استقرار حقوق مالکیت نیازمند نظام حقوقی و قضایی 

قدرتمندی است که امکان مبادله دارایی ها را فراهم کند4. 
افراد  و  موفقیت کشورها، شرکت ها  دارایی های فکری در  افزایش سهم  اخیر،  قرن  در 
باعث طرح مالکیت فکری در مقابل مالکیت فیزیکی شده و وجه جدیدی از دارایی با عنوان 
از نظر اقتصادی،  به تبع آن حقوق مالکیت فکری به وجود آمده  است.  »مالکیت فکری« و 
حقوق مالکیت فکری در معنای وسیع آن به حقوقی اطالق می شود که از فعالیت های فکری 
مالکیت فکرِی  منشاء می گیرد. حقوق  ادبی و هنری  در زمینه های مختلف صنعتی، علمی، 
امن، انگیزه ایجاد ابداعات جدید را افزایش داده و از هزینه مبادالت اقتصادی می کاهد5 و 
با محافظت از منافع ناشی از سرمایه گذاری ها، در نهایت به افزایش سرمایه گذاری در صنایع 
دانش بنیان ختم می شود. به این ترتیب، حقوق مالکیت فکری، اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی 

کشورها داشته و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آن کشورها را تحریک می کند.
سطح  در  متعددی  بین المللی  الزم االجرای  اسناد  فکری،  مالکیت  اهمیت  به  توجه  با 
جهانی وجود دارد که مهم ترین شان عبارتند از کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت 
صنعتی، کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، کنوانسیون رم برای حمایت از 
معاهده  تلویزیون،  و  رادیو  پخش  سازمان های  و  آثار صوتی  تولیدکنندگان  اجراکنندگان، 
حقوق  تجاری  جنبه های  موافقتنامه  و  یکپارچه  مدارهای  مورد  در  فکری  مالکیت  حقوق 

1. یوسفی )1386(.
2. Hernando de Soto’s.
3. Dead Capital.
4. Falvey & Foster (2006).
5. Wu (2000).
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مالکیت فکری )TRIPs(1 که از اجزای الینفک اسناد الزم االجرای سازمان جهانی تجارت 
است. موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری یکی از مبسوط ترین اسناد سازمان 
در  را  قبلی  مشابه  موافقتنامه های  ماهوی  استانداردهای  از  بسیاری  که  است  تجارت  جهانی 

خود جمع کرده  است2. 
استانداردهای  ایران در سازمان تجارت جهانی، اجرای  الحاق  بودن  به پیش رو  با توجه 
موردنظر سازمان تجارت جهانی در زمینه حقوق مالکیت فکری، اثرات متعددی در حوزه های 
نیز در  ارتباط، مطالعات متعددی  این  برجای می گذارد که در  اقتصادی و تجاری  مختلف 
سطح کشورهای مختلف انجام شده است. براساس این مطالعات، اثرات اقتصادی و رفاهی 
حمایت از حقوق مالکیت فکری برای کشورهای کم تر توسعه یافته مشخص نیست و در این 
گسترده تر  اطالعاتی  دامنه  به  به دسترسی  توجه  با  می شود.  مشاهده  متناقضی  شواهد  ارتباط 
نسبت به مطالعات پیشین، ضرورت بررسی اثرات اقتصادی اجرای استانداردهای مورد نظر 
سازمان تجارت جهانی در زمینه حقوق مالکیت فکری بیش از پیش احساس می شود. بر این 
اساس، این تحقیق با هدف بررسی آثار اقتصادی و تجاری اجرای استانداردهای بین المللی 
کشورهای  سطح  در  تابلویی  داده های  روش  از   ،TRIPs جمله  از  فکری  مالکیت  حقوق 
توسعه یافته و درحال توسعه )سال های 2006 تا 2015( استفاده کرده تا تأثیر حمایت از حقوق 
مالکیت فکری بر رشد اقتصادی کشورها را بررسی کند. از این رو، اطالعات اقتصادی 104 
کشور در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با استفاده از تحلیل اقتصادسنجی 

داده های تابلویی بررسی می شود.

1. مالکیت فکری در ایران

در سند چشم انداز بیست ساله کشور، چنین پیش بینی شده که ایران در سال 1404 به »جایگاه 
اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه دست یافته و از دانش پیشرفته و توانا در تولید 

1. Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs).
موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری جزء الینفک اسناد الزم االجرای سازمان جهانی تجارت و از اجزای 
اصلی سند نهایی دور اروگوئه است. این موافقتنامه یکی از جامع ترین و کامل ترین مقررات حقوق مالکیت فکری 
است و از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری را شامل شده و مقررات ماهوی نسبتاً کاملی را در راستای 

حمایت از آن ها بیان می دارد.
2. نوروزی و دیگران )1392(.
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علم و فناوری« برخوردار باشد. همچنین در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های 
کلی علم و فناوری و سیاست های کلی برنامه ششم نیز بر اقتصاد دانش بنیان و افزایش سهم 
دانش در تولیدات صنعتی و فناوری های پیشرفته اقتصاد ایران تأکید شده است. افزون بر آن، 
براساس بررسی وضعیت اقتصاد دانش بنیان با استفاده از شاخص اقتصاد دانش1، نمره ایران از 
3/63 در سال 2007 به 3/91 در سال 2012 افزایش یافته ولی رتبه جهانی اش در این دوره از 
87 به 94 کاهش یافته  است. در بین کشورهای منطقه نیز ایران در رتبه سیزدهم قرار دارد و 

به این ترتیب تا چشم انداز مذکور، فاصله زیادی وجود دارد2. 
در  قدم  اصلی ترین  ایران،  در  فکری  مالکیت  از  حمایت  شاخص های  ارتقای  بی تردید 
مالکیت  از  زمینه حمایت  در  قانون  اولین  این که  وجود  با  و  است  دانش بنیان  اقتصاد  بهبود 
رسید،  تصویب  به   1304 سال  در  تجاری«  و  صنعتی  عالمات  ثبت  »قانون  عنوان  با  صنعتی 
همچنان  ولی  رسیده  تصویب  به  ایران  در  به  حال  تا  دوره  آن  از  نیز  دیگری  متعدد  قوانین 
با سایر  موافقتنامه های چندجانبه  انعقاد  قبیل ویژگی سرزمینی و عدم  از  متعددی  مشکالت 
سیاست های  اجرای  در  و...(  اقتصادی  فرهنگی،  )قانونی،  ساختاری  ضعف های  و  کشورها 

بین المللی مرتبط با حقوق مالکیت فکری در ایران3 وجود دارد4.
برای بررسی وضعیت نهاد مالکیت فکری، شاخص هایی نظیر وضعیت عضویت ایران در 
توافقات بین المللی، میزان سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و صادرات کاالهای با فناوری 
باال معرفی شده اند. ایران به دلیل برخی مالحظات نظیر مواضع ایدئولوژیکی یا تحریم های 
قرار  نامساعدی  وضعیت  در  بین المللی  توافقات  و  معاهدات  در  عضویت  برای  بین المللی 
دارد؛ و این امر به کاهش انگیزه مبدعان برای نوآوری و اختراع، کاهش فعالیت های تحقیق 
کاهش  همچنین،  و  سرمایه گذاری  جریان  کاهش  و  داخلی  بنگاه های  سوی  از  توسعه  و 

1. Knowledge Economy Index.
2. مهرآرا و رضایی )2015(.

3. ایران از سال 2001 عضو سازمان جهانی مالکیت فکری بوده و تابه حال تعدادی از پیمان های مربوط به مالکیت فکری 
را پذیرفته است. به طوری که در سال 1359 به پیمان پاریس )حمایت از مالکیت صنعتی( پیوست و در سال 2003 به 
پیمان مادرید برای ثبت بین المللی عالئم ملحق شد و در سال 2005 نیز عضو توافقنامه لیسبون گردید. ایران تاکنون 
کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری را امضا نکرده و عضو هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی مربوط 
به حق تکثیر نیست. عالوه بر این، با توجه به ناظر بودن ایران در سازمان تجارت جهانی، هنوز به توافقنامه تریپس نیز 

نپیوسته است. 
4. عباسی، معین اسالم و اکرمی )1394(.
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صادرات کاالهای دانش بنیان در ایران می شود که چالش جدی ای در تقویت نهاد مالکیت 
فکری به شمار می رود1.

بیان وضعیت حقوق مالکیت  نیز شاخص دیگری برای  بخش تحقیق و توسعه کشورها 
سهم  شده اند،  موفق  دانش بنیان  اقتصاد  عرصه  در  که  کشورهایی  و  است  آن ها  در  فکری 
به فعالیت های تحقیق و توسعه اختصاص داده اند.  مناسبی از تولید ناخالص داخلی خود را 
می شود،  توسعه  و  تحقیق  صرف  داخلی  ناخالص  تولید  درصد   0/67 حدود  تنها  ایران  در 
درحالی که در کشوری مانند ژاپن که کاماًل دانش محور است، 3/45 درصد GDP به تحقیق 
و توسعه اختصاص یافته که حدود پنج برابر ایران است2. عالوه بر پایین بودن این شاخص، 
نیز  آن ها  شدن  عملیاتی  و  می شود  آن صرف  در  توسعه  و  تحقیق  هزینه های  که  مقاصدی 
اهمیت دارند. هرساله تعداد زیادی از طرح های پژوهشی توسط دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 
انجام و بایگانی می شوند، درحالی که بسیاری از این پژوهش ها قابلیت عملی و تجاری شدن 
دارند. عدم آگاهی محققان به همراه دیگر چالش های این حوزه، نظیر عدم اجرای قوانین 
ثبت  زمینه  در  استاندارد  و  واحد  روند  فقدان  و  فکری  و  معنوی  مالکیت  به حقوق  مربوط 
ایده در کشور، از موانع موجود در تجاری سازی ایده ها و طرح های موجود به شمار رفته و 

ایده پردازان انگیزه و اعتماد خود برای ثبت ایده هایشان را از دست می دهند3.
همان طورکه پیش تر اشاره شد، شناسایی و تعریف دقیق بخش ها و کاالهای دانش بنیان 
کارگروه  گزارش  در  است.  فکری  مالکیت  تقویت حقوق  برای  اساسی  گام های  دیگر  از 
علمی  معاونت  به  وابسته  دانش بنیان  مؤسسات  و  شرکت ها  صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی 
و  قالب هفت گروه کاالیی  در  دانش بنیان  فهرست کاالهای  ریاست جمهوری،  فناوری  و 
»نفت،  آزمایشگاهی،  تولید  و  پیشرفته ساخت  تجهیزات  زیست فناوری،  عناوین  با  خدماتی 
گاز و پتروشیمی«، فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای، برق و الکترونیک 
معرفی  پزشکی«  مهندسی  و  پیشرفته  »داروهای  و  پیشرفته  مواد  رایانه ای،  و سخت افزارهای 
شده است. بررسی سهم این کاالها در تولید ملی و آمار صادرات و واردات ثبت شده در 
ناچیزی  بسیار  ایران نشان می دهد کاالهای دانش بنیان سهم  بازرگانی خارجی  سالنامه آمار 

1. سبحانی و ریزوندی )1391(.
2. همان.

3. حسنی و همکاران )1389(.
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در اقتصاد ایران داشته  و این امر، لزوم حمایت بیشتر در قالب تقویت استانداردهای حقوق 
مالکیت فکری را نشان می دهد.

2. نقش حقوق مالکیت فکری در تولید و انتشار دانش و کاالهای دانش محور

انتشار دانش ماهیتاً استثناء پذیر نیست؛ به گونه ای که نمی توان دیگران را از دسترسی به دانش 
جدید بازداشت. بر این اساس، اگر تکنولوژی کاربردی جدیدی ایجاد شود، به راحتی قابل 
انتشار و کپی  قابلیت سرریزی دانش و سهولت  مانع آن شد.  کپی کردن است و نمی توان 
مالکیت  حقوق  می سازد.  محدود  را  تکنولوژی  و  دانش  این  پدیدآوران  منافع  آن،  کردن 
فکری1 با ایجاد انحصار موقت و کوتاه مدت برای صاحبان این تکنولوژی و تضمین استفاده 

از منافع ناشی از آن توسط پدیدآوران دانش، مبدعان و مخترعان را تشویق می کند. 
در ادبیات جدید رشد اقتصادی، پیشرفت فنی به عنوان عامل تعیین کننده رشد بلند مدت 
در نظر گرفته می شود. فعالیت های تحقیق و توسعه )R&D(، به عنوان عامل اصلی پیشرفت 
فنی، در کنار ایجاد محصوالت جدید، به افزایش دانش انباشته اجتماع ختم شده که آن نیز 
پایه ای برای ابداعات بعدی پی ریزی می کند و نرخ رشد جهانی اقتصاد از این طریق افزایش 
رشد  تحریک  موجب  می تواند  نیز  ابداعات  از  حمایت  با  فکری  مالکیت  حقوق  می یابد. 
با توجه به تفاوت دو گروه کشورهای  انباشت دانش شود. اهمیت این مباحث  اقتصادی و 
پیشرفته )شمال( و کشورهای درحال توسعه و کم تر توسعه یافته )جنوب( در رابطه با حقوق 
مالکیت فکری با در نظر گرفتن این امر دو چندان می شود که کشورهای توسعه یافته معموالً 
از آن ها تقلید  ابداع کنندگان تکنولوژی های جدید بوده و کشورهای درحال توسعه معموالً 

می کنند2.
همچنین، براساس تحقیقات، حمایت قوی تر از IPR زمانی برای کشورهای جنوب مفید 
وقتی  اثر  این  بکاهد.  تولید  هزینه های  از  و  بوده  پربازده  بسیار  R&D آن ها  بود که  خواهد 
می شود.  تقویت  باشند،  داشته  اختیار  در  را  تولید  بازار  از  باالیی  سهم  جنوب  کشورهای 
افزون بر آن، فعالیت های تحقیق و توسعه با حمایت قوی تر IPR در کشورهای جنوب تهییج 

1. -Intellectual Property Rights (IPR)

2. فالوی و فوستر )2006(.
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به  شمال  کشورهای  جنوب،  در  موجود  انحصاری  منافع  دلیل  به  محیطی  چنین  در  و  شده 
سرمایه گذاری بیشتر در بخش تحقیق و توسعه روی آورده و از این طریق سطح رفاه حتی 
از فرآیند تحقیق و توسعه در  ناشی  به دلیل مصرف فراورده های  نیز  در کشورهای جنوب 
شمال افزایش می یابد. با این حال، تحقیقاتی نیز وجود دارند که نشان می دهند منافع ناشی 
با  زیرا  می شود؛  ضعیف تر  حتی   IPR از  قوی  بسیار  حمایت  به واسطه  فزاینده،  ابداعات  از 
گسترش حوزه حمایت از حقوق مالکیت فکری، کشورهای بیشتری در معرض این حمایت 
بیشتری  ابداعات  از  و  مشمول حمایت شده  بیشتری  بازارهای  ترتیب،  این  به   و  قرار گرفته 
حمایت می کنند. با این حال، با افزایش بازیگران، منافع اضافی ابداعات نیز کاهش می یابد 
نوع حمایت  این  به واسطه  ابداعات  نهایت،  در  است  ممکن  رفاه  مازاد  کاهش  دلیل  به  که 
کاهش  یابد. از آنجا که صاحبان IPR حق قیمت گذاری انحصاری را در دست دارند،این 
مصرف کننده  رفاه  از  مسأله  این  و  شده  مصرف کننده  انتخاب  تحریف  موجب  انحصار 
می کاهد ــ این اثر به ویژه درکشورهایی که سهمی از R&D ندارند، بیشتر است و می توان 

گفت نوعی سواری مجاری برای خارجیان است1. 

)TRIPs( 3. موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری

از دهه 1970، با توجه به نقایص کنوانسیون ها و موافقتنامه های قبلی و عدم وجود سازوکار 
اجرایی مؤثر در آن ها، حقوق مالکیت فکری از سوی کشورهای توسعه یافته در مذاکرات 
دور اروگوئه و در قالب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت »گات« مطرح شده و سر انجام به 

تصویب »موافقتنامه جنبه های تجاری مالکیت فکری« )تریپس( ختم گردید2.
موافقتنامه جنبه های تجاری مالکیت فکری )تریپس( یکی از اجزا تفکیک ناپذیر سند نهایی 
دور اروگوئه و یکی از سه رکن موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی )شامل موافقتنامه های 
سند  جامع ترین  موافقتنامه  این  است.  فکری(  مالکیت  و  خدمات  کاال،  تجارت  به  مربوط 
حقوق  و  نسخه برداری3  حق  همچون  حوزه هایی  و  است  فکری  مالکیت  حقوق  بین المللی 
جانبی، عالیم تجاری، عالیم جغرافیایی، طرح های صنعتی، حق اختراع، طرح های ساخت 

1. Deardorff  (1992).
2. https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e.htm
3. Copyright.
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مدارهای یکپارچه و اطالعات افشانشده یا اسرار تجاری را در بر می گیرد.
راه  سر  بر  موجود  موانع  و  انحرافات  کاهش  از:  عبارتند  موافقتنامه  در  مدنظر  اهداف 
که خود  امر  این   تضمین  و  فکری  مالکیت  از حقوق  ارتقای حمایت  و  بین الملل،  تجارت 
تبدیل  مشروع  تجارت  برای  مانعی  به  فکری  مالکیت  حقوق  اجرای  رویه های  و  اقدامات 
تفسیر شود که  آن   )7( ماده  با  همراه  باید  و  آمده  موافقتنامه  مقدمه  در  اهداف  این  نشوند. 
نوآوری  ارتقای  به  باید  این حقوق  اجرای  و  فکری  مالکیت  از حقوق  »حمایت  می گوید: 
تولیدکنندگان  متقابل  استفاده  با  به نحوی که  فناوری کمک کند،  توزیع  و  انتقال  و  فناورانه 
و مصرف کنندگان دانش فنی همراه بوده و به رفاه اجتماعی و اقتصادی و توازن حقوق و 

تعهدات منجر شود«.
موافقتنامه تریپس سه ویژگی عمده دارد که عبارتند از: الف( تعیین استانداردهای حداقل 
برای حمایت از حقوق مالکیت فکری تحت پوشش این موافقتنامه؛ ب( تأکید بر مسأله اجرا 

و پ( تأمین سازوکار حل اختالف1. 
تثبیت و عضویت خود  به گسترش حجم تجارت جهانی و تالش کشورها در  با توجه 
در سازمان تجارت جهانی، روند تکامل  و حمایت حقوق مالکیت صنعتی در حقوق داخلی 
حقوق  تجارت  دور،  چندان  نه  آینده  در  و  است  تزاید  به  رو  بین المل  حقوق  و  کشورها 
مالکیت فکری ــ به ویژه مالکیت صنعتی ــ یکی از پرسود ترین مالکیت ها و مبادله پروانه های 

اجباری لیسانس نیز یکی از پرمعامله ترین تجارت ها خواهد بود.  

4. بررسی مطالعات حوزه حقوق مالکیت فکری و رشد اقتصادی

در حوزه مطالعات تجربی، مطالعات قابل توجهی درباره بررسی جنبه های اقتصادی حمایت 
از حقوق مالکیت فکری انجام شده که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می شود. 

و  پارک2  اولیه  مطالعات  به  فکری  مالکیت  حقوق  شاخص  ایجاد  برای  تالش  اولین 
جینارته3 برمی گردد که در آن با استفاده از شاخص های حق اختراع، عالئم تجاری و حق 
شده  محاسبه  جهان   کشور   60 برای  فکری  مالکیت  حقوق  برای  شاخصی  نسخه برداری، 

1. گروه نویسندگان )1385(.
2. Walter Park.
3. Carlos Ginarte (1997).
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اتریش،  تا 1990 میالدی، کشورهای هلند،  از سال 1960  ایشان،  براساس محاسبات  است. 
اسرائیل، اسپانیا، امریکا، ایتالیا و بلژیک، به ترتیب باالترین شاخص حمایت از حقوق مالکیت 
فکری را در بین کشورهای مورد بررسی به خود اختصاص داده اند. این شاخص برای ایران 
نیز محاسبه شده و نشان می دهد، ایران در دوره مورد بررسی در بین 60 کشور، در جایگاه 
تایلند،  برزیل،  پرتغال،  مانند  این شاخص کشورهایی  رتبه بندی  دارد. در  قرار  اُم جهان   38

هند، مکزیک و ترکیه در جایگاهی پایین تر از ایران قرار دارند1. 
مطالعه دیگری در حوزه بررسی اقتصادی حمایت از حقوق مالکیت فکری توسط گلد و 
گروبن2 انجام گرفت. ایشان با استفاده از میانگین اطالعات آماری سال های 1960 تا 1988، 
اثرات اقتصادی حمایت از حقوق مالکیت فکری برای 95 کشور جهان را بررسی کرده اند. 
از  حمایت  آن،  نتایج  براساس  و  شده  استفاده  روزیک  و  رپ  شاخص  از  مطالعه،  این  در 
در  تأثیر  این  و  داشته  سرانه  ملی  ناخالص  تولید  رشد  بر  مثبتی  تأثیر  فکری  مالکیت  حقوق 

اقتصادهای باز بیشتر است3.
مطالعه دیگری نیز توسط تامپسون و روشینگ )1999( انجام شد که در آن، با استفاده 
از میانگین داده های آماری سال های 1970 تا 1985 برای 112 کشور جهان، اثرات اقتصادی 
با استفاده از شاخص رپ و روزیک بررسی شده است.  حمایت از حقوق مالکیت فکری 
براساس نتایج تحقیق ایشان، تأثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری تنها در کشورهایی که به 

سطح خاصی از GDP سرانه رسیده اند، مثبت است4. 
مطالعه دیگری نیز توسط پارک و جینارته5 برای بررسی رابطه رشد اقتصادی و حمایت 
 60 در   1990 تا   1960 سال های  آماری  اطالعات  از  استفاده  با  فکری  مالکیت  حقوق  از 
کشور جهان انجام شده است که براساس آن، حمایت از حقوق مالکیت فکری به انباشت 
تأثیر مثبتی در رشد  از این طریق،  R&D و سرمایه فیزیکی کمک کرده و  نهاده هایی مثل 

اقتصادی دارد6.

1. Park & Ginarte (1997).
2. Gould and Gruben (1996).

3. فالوی و فوستر )2006(.
4. Thompson and Rushing (1999).
5. Park and Ginarte (1997).

6. پارک و جینارته )1997(.
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»حقوق  عنوان  با  مونتابیو1  فابیو  توسط  که  گسترده ای  آماری  مطالعه  براساس  همچنین، 
مالکیت فکری و انتقال دانش از تحقیقات عمومی به بخش صنعت در امریکا و اروپا« انجام 
شده است و با توجه به سطح تحقیقات انجام شده، میان تحقیقات پیشرفته و بخش صنعت 

تبادالت قدرتمندی وجود دارد که این ارتباط در تحقیقات ضعیف تر، اندک است. 
در مطالعه دیگری که با عنوان »تأثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی« 
در  و  برای 35 کشور جهان  دیتا  پانل  تحلیل  از  استفاده  با  و همکارانش  توسط خداپرست 
مالکیت فکری  از حقوق  میان حمایت  مثبتی  رابطه  انجام شد،  تا 2005  زمانی 1985  دوره 
حقوق  از  حمایت  اندازه گیری  برای  تحقیق،  این  در  است.  شده  مشاهده  اقتصادی  رشد  و 

مالکیت فکری از شاخص رپ و روزیک و پارک و جینارته استفاده شده است2.
گرشاسبی نیا و بدری ویچ در مطالعه ای با عنوان »نقش حقوق مالکیت فکری در نوآوری 
کشورهای درحال توسعه« با مطالعه تجربی بر 118 کشور توسعه یافته و درحال توسعه جهان 
دریافتند که این حقوق در نوآوری و توسعه کشورهای درحال توسعه تأثیر مثبت و قدرتمندی 
ندارد؛ این در حالی است که تأثیر مثبت این حقوق در کشورهای توسعه یافته مشهود است3. 
مثبتی  تأثیر  فکری  مالکیت  حقوق  از  حمایت  انجام شده،  مطالعات  جمع بندی  براساس 
حمایت  این  مثبت  تأثیر  درباره  حال،  این  با  دارد،  پیشرفته  کشورهای  اقتصادی  برعملکرد 
بر عملکرد اقتصادی کشورهای درحال توسعه اجماع نظری وجود ندارد. با توجه به افزایش 
و  بررسی  لزوم  و  بین الملل،  مالکیت  قدرتمند حقوق  انتشار شاخص  و  معرفی  و  مشاهدات 
مطالعه مجدد تأثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر عملکرد اقتصادی دو گروه کشورهای 
این ترتیب،  به  است.  یافته  اختصاص  امر  این  به  تحقیق  این  جهان،  درحال توسعه  و  پیشرفته 
مهم ترین تمایز مطالعه حاضر با مطالعات پیشین، استفاده از پایه های آماری دقیق تر و به  روزتر 
است که براساس آن، می توان عدم اجماع درمورد اثرات مثبت حمایت از حقوق مالکیت 

فکری بر کشورهای درحال توسعه را ، به طور دقیق تری بررسی کرد.

1. Fabio Montabbio (2009).
2. خداپرست مشهدی و دیگران )1388(.

3. گرشاسبی نیا و بدری ویچ )1391(.
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5. چارچوب نظری حقوق مالکیت فکری و شاخص های اقتصادی

و  مستقیم  اثرات  است،  بحث  مورد  فکری  مالکیت  حقوق  شاخص  مورد  در  امروزه  آنچه 
غیرمستقیم آن بر اقتصاد هر کشوری است. ادبیات نظری غالباً رژیم حقوق مالکیت قوی را در 
قالب اثرات کارایی و رفاهی آن تقسیم  بندی کرده و مطالعات تجربی نیز به صورت بینابین عمل 
می کنند. برای مثال، در مطالعات نظری، تکلو و کانیانیان1 دریافته اند حقوق حق اختراع می تواند 
مقدمه ای برای ورود تکنولوژی های جدید در بازار باشد. بسین و ماسکین2 نیز مدلی از ابداعات 
ارائه دادند که حمایت از حق اختراع ابداعات و رفاه اجتماعی را کاهش می دهد. افزون بر آن، 
بیان داشت که IPR ضعیف در کشورهای جنوب  از جنبه بین المللی، هلپمن در سال 1993 
)کشورهای کم تر توسعه یافته( رفاه اجتماعی را افزایش می دهد ولی IPR قوی در کشورهای 
نظری دیوان و  براساس مطالعه  از طرف دیگر،  نیست.  مفید  نیز ضرورتاً  )توسعه یافته(  شمال 

رودریکIPR ،3 قوی ممکن است رفاه و بهره وری جهانی را ارتقا دهد. 
مهم  نقش  ایفای  فرض  با  فکری،  مالکیت  حقوق  و  اقتصادی  رشد  با  مرتبط  مطالعات 
ابداعات  تولیدی  اثرات  با  ارتباط  در  است.  شده  گذاشته  بنیان  تولید،  افزایش  در  ابداعات 
می توان به مطالعه گروسمن و هلپمن4 اشاره کرد که در اقتصادی سه بخشی )بخش تولید  کننده 
دانش، بخش تولید  کننده کاالهای واسطه و بخش تولید  کننده کاالهای نهایی( به بررسی اثرات 

اقتصادی نوآوری و ابداعات می پردازد.
بر  فکری  مالکیت  حقوق  تأثیرگذاری  فرآیند  به  که  گسترده ای  مطالعات  درباره 
شاخص های اقتصادی ــ به ویژه تولید ناخالص داخلی ــ می پردازند، می توان به چارچوب 
این مدل سازی  است5.  پارک مدل سازی شده  توسط  اشاره کرد که  ساده ای  نسبتاً  مفهومی 
با استفاده از مدل رشد رومر، منکیو و ول6 به تشریح اثرات مستقیم IPR بر رشد بهره وری 
و رشد اقتصادی پرداخته و در آن، یک تابع تولید کاب ـ داگالس در نظر گرفته می شود7:  

1. Takalo & Kanniainen (2000).
2. Bessen and Maskin (2000).
3. Diwan and Rodrik (1991).
4. Grossman and Helpman (1991).
5. Park (2001).
6. Mankiw, Romer and Well (1992).

7. پارک )2001(.
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Y=Kα Rβ (AL)1-α-β   )1

که Y نشانگر تولید، K سرمایه فیزیکی، R سرمایه غیرملموس )R&D( و L نیروی کار بوده 
A نشان داده می شود که تابعی از عوامل محیط زیستی و نهادی فرض  با  نیز  و کارایی فنی 

می شود. با ثابت فرض کردن سایر عوامل محیط زیستی و نهادی نیز می توان نوشت:

A=A(IPR)=aIPRγ  )2

که در آن، IPR حقوق مالکیت فکری و γ کشش کارایی فنی نسبت به سطح IPR است و 
بر این اساس:

y=kα rβ (IPR)(γ(1-α-β)  )3

بنابراین، تولید و نهاده های  r=(R/aL) است.  k=(K/aL)، و     ،y=(Y/aL) که در آن   
تولید بر حسب نیروی کار مؤثر بیان شده اند. انباشت سرمایه فیزیکی و R&D نیز به صورت 

زیر ارائه می شود:

 K=IK-δK   )4

        )5

واحد  برحسب  است.  استهالک  نرخ  نشانگر   δ و  سرمایه گذاری  نشانگر   I آن،  در  که 
مؤثر، فرمول های )4( و )5( به شکل زیر نوشته می شود:

 )6

 )7

 که در آن،    و  بوده و به ترتیب نشانگر نرخ رشد کارایی فنی 
و نیروی کار است. همچنین، اگر فرض های زیر لحاظ شود:
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که در آن، Sk  و   Sr نشانگر نرخ پس انداز از تولید بوده و می توان نوشت:

 )8

               )9

با جای گذاری دو عبارت فوق در عبارت y=kα rβ (IPR)(γ(1-α-β) و با لگاریتم گیری از دو 
طرف معادله و مرتب سازی آن، عبارت زیر به دست می آید:

lny*=φ1 lnsk+φ2 lnsr+φ2 ln(n+g+δ)+γlnIPR   )10

که در آن 

 

6. مدل تحقیق

سطح  در  فکری  مالکیت  حقوق  از  حمایت  اقتصادی  اثرات  بررسی  برای  تحقیق،  این  در 
مدل  با  مطابق  اساسش  که  می شود  استفاده  اقتصادی  رشد  مدل های  از  جهان،  کشورهای 
حقوق  از  حمایت  شاخص  سرانه،   GDP  ،GDP رشد متغیرهای  و  بوده   )2000( پارک 
مالکیت فکری )IPR(، نسبت سرمایه  گذاری مستقیم خارجی  به GDP، )FDI(،  نیروی کار 
)L( و سهم تجارت از GDP، )T( بررسی می شود و بر این اساس، مدل مذکور به شکل زیر 

خواهد بود:

γyit=β0+β1IPRit+β2FDIit+β3Lit+β4Tit+μit  )11

و  کار  نیروی   L فکری،  مالکیت  IPRit شاخص حقوق   ،GDP رشد  نشانگر   γyitدر آن که 
FDI نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به GDP کشورها بوده و T نیز سهم تجارت از 
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بیانگر   μit  )11( رابطه  در  است.  متفاوت  زمانی  و در دوره  برای کشورهای مختلف   GDP

جمله اخالل بوده و از دو بخش تشکیل می شود: بخش اول یعنی αi در میان کشورها تغییر 
می کند ولی در طول زمان ثابت است و بخش دوم یعنی εit به طور سیستماتیک در طول زمان 
و میان افراد تغییر کرده و چنین  فرض می شود که با متغیرهای مستقل مدل، ناهمبسته است1.

جهت برآورد مدل داده های تابلویی از آمارهای 104 کشور و برای دوره زمانی 2006 تا 
2015 استفاده شده است. جهت تعیین استفاده از رویکرد اثرات ثابت2 یا تصادفی3، از آزمون 
تصادفی  اثر  روش  از  استفاده  با  تحقیق  مدل  ابتدا  کار  این  برای  می شود.  استفاده  هاسمن 

تخمین زده شد و پس از آن آزمون هاسمن برای این تخمین آزمون گردید. 

1ـ6. پایه های اطالعاتی
برای بررسی اثر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف، 
انتخاب شده اند؛ گروه اول کشورهای  از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی  دو گروه 
عمدتاً توسعه یافته بوده و گروه دوم نیز کشورهای منتخب درحال توسعه سازمان تجارت جهانی 
را دربرمی گیرد. با توجه به مورد مناقشه بودن تقسیم بندی کشورها به دو گروه توسعه یافته و 
درحال توسعه، از کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه )OECD(4 به عنوان 
کشورهای توسعه یافته و مابقی به عنوان کشورهای درحال توسعه در نظر گرفته شده است. گروه 
اول شامل  35  کشور و گروه دوم 69 کشور است )پیوست 1( و تمام متغیرهای تحقیق در بازه 
 )WDI( 5از سایت بانک جهانی IPR زمانی 2006 تا 2015 بوده و اطالعات مورد نیاز به غیر از
استخراج شده و شاخص حمایت از حقوق مالکیت فکری )IPR( نیز از گزارش  شاخص های 

حقوق مالکیت بین المللی6 برای سال های مختلف گردآوری شده است. 
 2016 سال  در   7)IPRI( بین المللی«  مالکیت  حقوق  »شاخص  عنوان  با  گزارش  آخرین 

1. اشرف زاده و مهرگان )1387(.
2. Fixed Effect.
3. Random Effect.
4. Organization for Economic Co-operation and Development.
5. http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.
6. International Property Rights Index, Property Rights Alliance, http://internationalpropertyrightsindex.

org/ipri2016 
7. International Property Rights Index



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 84، پاییز 1396 80 

منتشر شده که این شاخص را برای 128 کشور جهان برای سال 2015 محاسبه کرده  است. 
لوکزامبورگ،  انگلستان،  هلند،  فنالند،  امریکا،  ژاپن،  کشورهای  گزارش،  این  براساس 
بلژیک و سوئیس به ترتیب باالترین شاخص حقوق مالکیت فکری جهان را به خود اختصاص 

داده اند و متأسفانه در این رده بندی، ایران در جایگاه 102 جهان قرار گرفته  است1.

2ـ6. آزمون های ریشه واحد )مانایی(
متغیرهای مورد مطالعه،  میانگین و واریانس  نوسانات  یا عدم وجود  از وجود  برای آگاهی 
باید با آزمون ریشه واحد، رفتار بلندمدت آن ها بررسی شود؛ بنابراین، برای دانستن این امر 
که متغیرهای معادله مورد نظر در سطح و یا با تفاضل مانا هستند یا خیر، از آزمون  های مانایی 
نیز از آزمون  داده های تابلویی شامل آزمون های ایم، پسران و شین2 و لوین، لین و چو3 و 
مانایی سری زمانی دیکی- فولر4 تعمیم یافته استفاده می شود، که به دلیل کم بودن تعداد دوره 

زمانی نسبت به مقاطع از آزمون مانایی لوین، لین و چو استفاده شده است )جدول 1(.

جدول 1ـ نتایج آزمون مانایی لوین، لین و چو

متغیر
با یک بار تفاضلدر سطح

P-ValueمقدارP-Valueمقدار

GDP 24/51250-رشد

GDP-0/502640/3076-24/94910 سرانه

IPR 13/88530-شاخص

FDI-27/0770

12/13820-تجارت

17/11530-4/323271نیروی کار

21/52320-19/331جمعیت

مأخذ: محاسبات تحقیق

1. IPRI report (2016).
2.Im, Pesaran & Shin (1997, 2003).
3. Levin and Lin (1993) & Choi (2001).
4. Augmented Dickey- Fuller.
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براساس نتایج به دست آمده تمامی متغیرها به غیر از GDP سرانه، نیروی کار و جمعیت ایستا 
)مانا( هستند در نتیجه باید آزمون هم جمعی )هم انباشتگی( انجام شود.

3ـ6. آزمون های همجمعی1 )هم انباشتگی(
به حرکت  گرایش  اقتصادی،  تابلویی(  )داده های  ترکیبی  و  سری زمانی  داده های  اغلب  در 
بیشتر آن ها مشترک  در  است که  مشترکی  دلیل آن وجود روند  دارد که  هم جهت وجود 
است. به طورکلی متغیرهای اقتصادی که خصوصیات آماری شان )مثل میانگین و واریانس( 
تابعی از زمان باشد، متغیرهای ناپایا هستند. تخمین مدل رگرسیون با استفاده از متغیرهای ناپایا 
را رگرسیون کاذب می نامند، زیرا استناد به نتایج چنین مدلی به نتایج گمراه کننده ای منجر 
تفاضل  از  استفاده  تفاضل گیری و  از رگرسیون کاذب،  اجتناب  برای  خواهد شد2. یک راه 
بلندمدت  رابطه  خصوص  در  اطالعاتی  هیچ گونه  مدلی  چنین  ولی  است،  مدل  در  متغیرها 
متغیرها ارائه نمی کند. تحت چنین شرایطی، می توان به روش های هم جمعی )هم انباشتگی( 
این  از  این آزمون وجود دارد که  انجام  برای  به طور کلی، روش های مختلفی  متوسل شد. 
نیروی  سرانه،   GDP متغیر  سه  فقط  آن جا  که  از  و  کرد4  اشاره  کائو3  می توان روش   جمله 
نتایج آزمون  انجام می شود.  متغیر  این  سه  بر روی  لذا آزمون  نامانا هستند،  کار و جمعیت 

همجمعی به روش   گفته شده، برای نمونه آماری این تحقیق، در جدول )2( آمده است.

جدول 2 ـ نتایج آزمون همجمعی کائو

t-StatisticProb.

ADF6.711643-0.0000

                                    مأخذ: محاسبات تحقیق

براساس نتایج آزمون ریشه واحد برای اطالعات سری زمانی فصلی سه متغیر مذکور، این سه 
متغیر در بلندمدت رابطه  همجمع داشته و رگرسیون کاذب حادث نمی شود.

1. Cointegration.
2. اشرف زاده و مهرگان )1393(.

3. Kao (1999).
4. اشرف زاده و مهرگان )1393(.
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)CHOW TEST یا F 4ـ6. آزمون روش تخمین مدل )آزمون
نخستین گام در روش داده های تابلویی این است که همگنی یا ناهمگنی نمونه مورد بررسی 
و محدودیت های وارد شده در مدل به لحاظ عرض از مبدأهای مشترک و یا متفاوت مشخص 
شود. در واقع، سؤال اصلی این بخش این است که مدل تحقیق باید به صورت ترکیب شده1 
تخمین زده شود یا پانل؟ از این رو، برای تشخیص این امر از آزمون F لیمر استفاده می شود. 

فرض صفر این آزمون تخمین مدل به صورت ترکیب شده است2.
برای انجام این آزمون، ابتدا مدل را به صورت اثرات ثابت تخمین زده و سپس آزمون 
فرضیه   ،)3 )جدول  تحقیق  نتایج  براساس  همچنین،  می شود.  انجام  ثابت  اثرات  بودن  زاید 
عرض از مبدأهای مشترک رد شده و باید در مدل، ناهمگنی های بین کشوری لحاظ شود. 

بر این اساس، فرضیه صفر رد و مدل به صورت پانل تخمین زده می شود. 

جدول 3ـ نتایج آزمون F لیمر برای مدل تحقیق

مدل کشورهای توسعه یافتهمدل کشورهای درحال توسعه
Effects Test

Probd.f.StatisticProbd.f.Statistic

0)68616(4/5348810/0008)34311(2/049204Cross-section F

068280/048580/00023470/751682Cross-section Chi-
square

مأخذ: محاسبات تحقیق 

5ـ6. آزمون هاسمن
در گام بعدی باید تعیین شود که کدام روش )اثرات ثابت یا اثرات تصادفی( برای تخمین 
فرض  یکسان  بر  دلیلی  لیمر،    F آزمون  در  فرضیه  رد شدن  به  توجه  با  است.  مناسب  پانل 
کردن عرض از مبدأ واحدهای مختلف مقطعی وجود ندارد. بر این اساس، این سؤال پیش 
یا  می کند  عمل  ثابت  به طور  مقطعی  واحدهای  مبدأ  از  عرض  در  تفاوت  آیا  که  می آید 
عملکردهای تصادفی می توانند اختالف بین واحدها را واضح تر بیان کنند. این روش ها به نام 

1. Pooled.
2. اشرف زاده و مهرگان )1387(.
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اثرات ثابت و تصادفی توسط آزمون هاسمن آزموده می شود. همچنین، رد فرضیه صفر مبنی 
بر انتخاب روش اثرات ثابت و عدم رد آن مبنی بر روش اثرات تصادفی است1.

در آزمون هاسمن فرضیه صفر به معنای این است که بین جزء اخالل معادله و متغیرهای 
توضیحی هیچ ارتباطی وجود ندارد و در واقع مستقل از یکدیگرند. این در حالی است که 
فرضیه مقابل به این معنی است که بین جزء اخالل و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود 
دارد. با توجه به این که در هنگام وجود همبستگی بین جزء اخالل و متغیرهای توضیحی، 
ضرایب تورش دار و ناسازگار هستند؛ پس در صورت رد فرضیه صفر بهتر است که از روش 

اثرات ثابت استفاده شود. 

جدول 4ـ نتایج آزمون هاسمن برای مدل تحقیق

مدل کشورهای توسعه یافتهمدل کشورهای درحال توسعه
Test Summary

Prob.Chi-Sq. d.f.Chi-Sq. StatisticProb.Chi-Sq. d.f.Chi-Sq. Statistic

0559/6850610/002416/945894Cross-section random

 مأخذ: محاسبات تحقیق 

درصد   99 اطمینان  با   ،0/01 از  به دست آمده   prob کوچکی  دلیل  به   ،)4( جدول  در 
می توان گفت باید از روش اثر ثابت برای تخمین مدل ها استفاده شود. 

6ـ6. برآورد مدل
نتایج حاصل از تخمین مدل با توجه به اعمال وزن به کشورها در Eviews 9  برای استفاده از 
اطالعات خودهمبستگی بین کشورها، به صورت جدول )5( به دست آمده  است. این جدول 
نتایج تخمین مدل لگاریتمی رشد GDP را نیز نشان می دهد. همچنین، متغیرهای توضیحی 
عبارتند از شاخص حمایت از حقوق مالکیت فکری )IPR(، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

 .)L( و نیروی کار )Pop( جمعیت ،GDP (T) سهم تجارت از ،)FDI(
از کشورها   برای هر گروه  و  انجام شده  از کشورها دوبار  برای هر گروه  برآورد مدل 
به عنوان  نیز   GDP به  مستقیم خارجی  نسبت سرمایه گذاری  متغیر  اقتصادی،  بر رشد  عالوه 

1. اشرف زاده و مهرگان )1387(.
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داخل  )اعداد  است  شده  ارائه   )5( در جدول  آن  نتایج  که  است  آورده شده  مستقل  متغیر 
پارانتز شامل پارامتر t و انحراف معیار ضرایب تخمین است(.

جدول 5ـ نتایج تخمین مدل

متغیر وابسته
متغیر مستقل

مدل کشورهای درحال توسعهمدل کشورهای توسعه یافته
نسبت FDI به GDPرشد اقتصادینسبت FDI به GDPرشد اقتصادی

24/06851-عرض از مبدا
)6/127(  )-3/927(

-3/005842
)3/514( )-0/8552(

-1/5699
)1/3902( )-1/1239(

-0/163408
)1/246( )0/131-(

حقوق مالکیت 
فکری

1/1567
)0/5739( )2/015(

0/13771
)0/399( )0/3447(

0/31273
)0/2586( )1/209(

0/055756
)0/1698(  )0/3284(

0/053801-رشد اقتصادی
)0/0268( )2/0083(-0/081088

)0/0184( )4/4121(

GDP 0/000279- سرانه
)6/000087( )4/067(-0/000062

)0/0000956()0/483(
نسبت تجارت به 

GDP

0/158854
)0/0203( )7/815(

0/004488
)0/0128( )0/351(

0/07222
)0/0092( )7/883(

0/054391
)0/007(  )7/7094(

0/0نیروی کار
)0/0(  )0/2691(-

-0/000000073
  )-2/824(

)0/000000025(
-

نسبت FDI به 
GDP

0/004648
)0/01226( )0/3791(-0/025591

)0/0136( )1/976(-

0/0-جمعیت
)0( )-2/22945(--0/0000000106

)0/000000006()-1/597(

AR(1)0/303219
)0/051( )5/945(

0/233754
)0/0576( )4/0604(

0/205936
)0/039(  )5/2471(

0/263701
)0/03918(  )6/7302(

0/4290/70020/5960/2818ضریب تعیین
2/2772/06892/181332/1344دوربین - واتسون

مأخذ: محاسبات تحقیق

حقوق مالکیت فکری در هردو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از نظر آماری 
معنادار بوده و عالمت مورد انتظار مثبت است؛ به این معنا که یک واحد افزایش در شاخص 
در  درصد   1/15 میزان  به  اقتصادی  رشد  افزایش  باعث  فکری  مالکیت  حقوق  از  حمایت 
مبانی  با  مطابق  می شود.  درحال توسعه  درکشورهای  درصد   0/31 و  توسعه یافته  کشورهای 
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نظری حمایت از حقوق مالکیت فکری باعث افزایش عملکرد اقتصاد می شود. حمایت از 
حقوق مالکیت فکری با تحریک و تشویق ابداعات و ایجاد انگیزه برای خلق ایده ها، نقش 

مهمی در افزایش تولید ایفا می کند.
توسعه یافته  کشورهای  گروه  در  اثر  این  می دهد،  نشان   )5( جدول  نتایج  همان طورکه 
در  فکری  مالکیت  نهاد  ضعف  دلیلش  و  بوده  درحال توسعه  کشورهای  گروه  از  باالتر 
کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است که به کاهش اثربخشی آن 
در عملکرد اقتصاد منجر می شود. در بخش )2(، شاخص های مؤثر بر کیفیت نهاد مالکیت 
توسعه  تحقیق  هزینه  سهم  نظیر  یادشده  شاخص های  است.  شده  بررسی  ایران  در  فکری 
بر  متفاوتی  اثربخشی  توسعه یافته  و  درحال توسعه  کشورهای  در  داخلی،  ناخالص  تولید  به 
عملکرد اقتصادی دارند زیرا ممکن است به دلیل چالش هایی نظیر عدم هدایت هزینه تحقیق 
نتایج حاصل از تحقیق، علیرغم بهبود  و توسعه در زمینه های مناسب و یا عدم به کارگیری 
شاخص و افزایش حمایت از مالکیت فکری، رشد اقتصادی کم تر از کشورهای توسعه یافته 

باشد. 
درحالی که در مطالعات تجربی پیشین، تأثیر مثبت حمایت از حقوق مالکیت فکری بر 
عملکرد اقتصادی کشورهای درحال توسعه مورد تردید بوده، نتایج این تحقیق با استفاده از 
منابع آماری دقیق تر و گسترده تر نشان می دهد که ارتباط مثبتی مطابق با ادبیات نظری بین 

حقوق مالکیت فکری و عملکرد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه وجود دارد. 
همچنین، براساس نتایج به دست آمده، ضریب حقوق مالکیت فکری برای هر دو گروه 
کشورهای مذکور بر متغیر FDI نسبت به GDP مثبت و معنادار بوده و یک واحد افزایش در 
حقوق مالکیت فکری، باعث افزایش شاخص سهم سرمایه گذاری خارجی از تولید ناخالص 
داخلی به میزان 0/13 و 0/05 واحد می شود. همچنین، میزان این ضریب نیز در کشورهای 

توسعه یافته بزرگ تر از کشورهای درحال توسعه است. 
و جریان ورودی  اقتصادی  با رشد  فکری  مالکیت  میان حقوق  مثبت  رابطه  به طورکلی 
باعث  فکری  مالکیت  حقوق  از  حمایت  که  دارد  امر  این  بر  داللت  کشورها  این  به   FDI

نتیجه،  این  و  شده  کشورها  در  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  جذب  و  تولید  افزایش 
بر  فکری  مالکیت  حقوق  از  حمایت  مثبت  اثرات  درباره  تحقیق  نظری  ادبیات  تأیید کننده 
عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف است. با ارتقای سطح حمایت از ابداعات، نوآوری ها 
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و ایده ها، زمینه مساعد برای جذب فعالیت های دانش بنیان و سرمایه های مرتبط با این حوزه 
فراهم شده و امنیت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و تجاری سازی آن ها تأمین می شود. 
قبیل اجرای استانداردهای  از  این اساس، هرگونه حمایت از حقوق مالکیت فکری،  بر 
کشورهای  هم  و  توسعه یافته  کشورهای  در  هم  مثبتی  اقتصادی  اثرات  تریپس،  موافقتنامه 
از کشورهای  بیشتر  توسعه یافته  اثر در کشورهای  این  درحال توسعه خواهد داشت؛ هرچند 

درحال توسعه است. 

جمع بندی و نتیجه گیری

امروزی داشته  است و  پیشرفت تمدن  تعیین کننده ای در  بسیار مهم و  حقوق مالکیت نقش 
انگیزه   برای بهره برداری  نتیجه کار خود بهره مند شده و  افراد از  استقرار آن باعث می شود 
کاراتر از منابع ارتقا یابد. این نقش به اندازه ای مهم و قابل توجه است که یکی از موافقتنامه های 
مهم سازمان تجارت جهانی با عنوان تریپس، در ارتباط با استانداردهای الزم االجرای حقوق 

مالکیت فکری در بین کشورهای عضو است.
اجرای استانداردهای موافقتنامه  تریپس، همواره یکی از نگرانی های اصلی کشورهای در 
حال عضویت در سازمان تجارت جهانی بوده است؛ زیرا بسیاری از کشورهای درحال توسعه 
مصرف کنندگان دانش و ابداعات کشورهای توسعه یافته بوده و خود، نقش اندکی در تولید 
تریپس،  موافقتنامه   اجرای  دارد که  نگرانی همواره وجود  این  دلیل،  به همین  دارند.  دانش 
کاهش  رفاه  آن،  پی  در  و  دانش محور،  خدمات  و  کاالها  تمام شده  بهای  افزایش  موجب 
مصرف کننده شود ــ این اثر به ویژه در کشورهایی که سهمی از R&D  ندارند، بیشتر است 

و می توان گفت که نوعی سواری مجاری برای خارجیان است.
امروزه ادبیات نظری مبسوطی درباره تأثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر عملکرد 
اقتصادی توسط اقتصاددانان ارائه شده که بخش عظیمی از این ادبیات درباره حقوق مالکیت 
فکری و نظریه های رشد اقتصادی است. در این تحقیق، بخشی از این ادبیات در قالب نظریه 
اقتصادی  اثرات  درباره  نیز  مختلفی  تجربی  مطالعات  و  شده  ارائه  ول  و  منکیو  رومر،  رشد 
حمایت از حقوق مالکیت فکری انجام شده که منشأ اولیه این مطالعات بررسی های پارک 
و جینارته )1997( است که به ارائه شاخصی برای حقوق مالکیت فکری منتهی شد. شاخص 
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IPR در کنار سایر شاخص های  امروزه شاخص  و  یافته  اخیر گسترش  پارک در سال های 
تا  بین المللی در سال های 2006  حقوق مالکیت، در قالب گزارش شاخص حقوق مالکیت 

2016 برای کشورهای مختلف جهان محاسبه می شود.
در این مطالعه، اثرات حمایت از حقوق مالکیت فکری بر عملکرد اقتصادی 104 کشور، 
در قالب دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بررسی شده که متغیرهای آن عبارتند 
از رشد GDP، GDP سرانه، شاخص حمایت از حقوق مالکیت فکری، نسبت سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی به GDP، نیروی کار، جمعیت و سهم تجارت از GDP. همچنین، نتایج بررسی ها 
با استفاده از مدل داده های تابلویی نشانگر وجود رابطه مثبت بین شاخص حقوق مالکیت فکری 
و عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف جهان است. به نظر می رسد این رابطه دالیل متعددی 
دارد. حمایت از حقوق مالکیت فکری عالوه بر حفاظت از بخش های دانش محور، به سه دلیل 
اساسی رشد اقتصادی را تسریع می کند. اول این که حمایت از حقوق مالکیت فکری موجب 
تسهیل ورود فناوری به کشورها می شود؛ زیرا شرکت های خارجی صاحب فناوری ترسی از 
به یغما رفتن حقوق خود نخواهند داشت. دوم این که حمایت از حقوق مالکیت فکری موجب 
بهبود شرایط جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود و سوم این که شرایط بهتری برای 

تجارت کاالهای با فناوری باال فراهم می کند.
اثرگذاری مثبت  قابل توجه است که در مطالعات پیشین، اجماعی در  نتیجه، زمانی  این 
حقوق مالکیت فکری بر عملکرد اقتصادی کشورهای درحال توسعه مشاهده نمی شد و این 
مطالعه با استفاده از منابع آماری دقیق تر و گسترده تر، نشان داد که حمایت از حقوق مالکیت 
در  عضویت  اساس،  این  بر  و  دارد  مثبتی  اثرات  نیز  درحال توسعه  کشورهای  برای  فکری 

موافقتنامه تریپس توجیه اقتصادی پیدا می کند. 
ناسازگاری های  رفع  تجارت،  جهانی  سازمان  در  ایران  الحاق  بودن  پیش رو  به  توجه  با 
مالکیت  حقوق  تجاری  جنبه های  موافقتنامه  مفاد  با  ما  کشور  فکری  مالکیت  حقوق  نظام 
فکری، یکی از ضروریات است، زیرا براساس بررسی های انجام شده، در مقایسه با قواعد و 
مقررات موافقتنامه TRIPs، در قوانین داخلی ایران درباره حقوق مالکیت فکری، کمبودها 
و ناسازگاری هایی مشاهده می شود. بر این اساس، انتظار می رود ایجاد نهادها و سیاست هایی 
برای حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای دقیق آن،   از طرف مسئوالن و سیاستگذاران 

ایران مورد توجه ویژه  قرار گیرد.
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پاکستان،  پاراگوئه،  بولیوی،  بورکینافاسو،  بوتسوانا،  بنگالدش،  بلغارستان،  بروندی،  برزیل، 
پاناما، پرو، تانزانیا، تایلند، ترینادو توباگو، جامائیکا، دومینیکن، چاد، چین، روسیه، رومانی، 
کامرون،  قطر،  قزاقستان،  قبرس،  فیلیپین،  عربستان،  سنگال،  سنگاپور،  سریالنکا،  زیمبابوه، 
کرواسی، کاستاریکا، کلمبیا، کنیا، کویت، گواتماال، گویان، لیتونی، ماداگاسکار، ماالوی، 
نپال،  مالی، مراکش، مصر، مقدونیه، موریتیوس، موزامبیک، مولداوی، مونته نگرو،  مالزی، 

نیجریه، نیکاراگوا، هند، هندوراس، هنک گنک، ونزوئال و ویتنام است.


