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چکیده
حقوق  نقش  که  است  این  فکری  مالکیت  حقوق  درمورد  دائمی  پرسش های  از  یکی 
فکری  مالکیت  نظام حقوق  نوع  چه  و  اقتصادی کشورها چیست  توسعه  در  فکری  مالکیت 
پژوهش  در  پرسش دوگانه،  این  به  پاسخ  برای  است.  مفیدتر  برای کشورهای درحال توسعه 
برون زاد  و  آثار درون زاد  درمورد  تجربی  تحقیقات  و  مطالعات  بررسی  به  از یک سو  حاضر 
حقوق مالکیت فکری و از سوی دیگر به بررسی سیر تحول نظام حقوق مالکیت فکری سه 
اقتصاد نوظهور هند، کره جنوبی و چین پرداخته شده تا رهنمودهایی درمورد ایران ارائه شود. 
اقتصادی  توسعه  بر  مثبت  تأثیری  فکری  مالکیت  می دهد که حقوق  نشان  پژوهش  یافته های 
داشته و کشورهای درحال توسعه بهتر است هماهنگ با توسعه اقتصادی خود به تقویت نظام 

حقوق مالکیت فکری خود بپردازند.

:JEL طبقه بندی

پیشنهادات  ارائه  ایران و  با عنوان »آسیب شناسی نظام حقوق مالکیت فکری  1. مقاله حاضر برگرفته از طرح پژوهشی 
سیاستی« است که در مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی اجرا شده است.

vbozorgi@yahoo.com *. دانشیار مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
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مقدمه

و  از آفرینش ها  ناشی  از حقوق  معنای وسیع کلمه عبارت است  مالکیت فکری در  حقوق 
خالقیت های فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری. حقوق مالکیت فکری معموالً 
ادبی و هنری و  به دو حوزه تقسیم می شود: 1ـ حقوق مالکیت صنعتی1 2ـ حقوق مالکیت 
مالکیت  حقوق  از  حمایت  که  است  این  مهم  پرسش های  از  یکی  مرتبط/جانبی2.  حقوق 
فکری چه نقشی در توسعه اقتصادی کشورها دارد و چه نوع نظام حقوق مالکیت فکری به 
توسعه کشورهای درحال توسعه بیشتر کمک می کند. طبق نظر بسیاری از نویسندگان، یکی 
از عوامل اساسی، و شاید مهمترین عامل، در توسعه اقتصادی کشورها را نوآوری و فناوری 
تشکیل می دهد و کشورهای درحال توسعه برای ارتقای نوآوری و فناوری دو راه در پیش 
وارد کردن   -2 و  درون زاد(  )روش  داخل  در  تحقیق وتوسعه  و  نوآوری  تشویق   -1 دارند: 
فناوری از خارج )روش برون زاد(. حال باید دید که حقوق مالکیت فکری چه نقشی در این 
دو شیوه ارتقای نوآوری و فناوری دارد یا می تواند داشته باشد. به عبارت دیگر، ازیک سو باید 
دید که تأثیر درون زاد حقوق مالکیت فکری بر نوآوری داخلی چیست و ازسوی دیگر باید 
تأثیر برون زاد آن بر انتقال فناوری خارجی از طرق عمده تجارت )واردات(، سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی، و اعطای لیسانس )امتیاز( را ارزیابی کرد.
برای یافتن پاسخی برای پرسش باال در مقاله حاضر ازیک طرف به بررسی مطالعات و 
مالکیت  حقوق  برون زاد  و  درون زاد  عملی  آثار  از  آگاهی  برای  موجود  تجربی  تحقیقات 
فکری و ازطرف دیگر به بررسی سیر تحول نظام حقوق مالکیت فکری سه اقتصاد نوظهور 
هند، کره جنوبی و چین با توجه به اهمیت آنها هم از نظر توسعه اقتصادی و هم از نظر مطرح 
پرسش  ابعاد  شدن  روشن  ضمن  تا  می پردازیم  فکری  مالکیت  حقوق  حوزه  در  آنها  بودن 
پژوهش بتوان به رهنمودهایی در مورد ایران دست یافت. در این راستا، با روش تحلیلی و 

مقایسه ای به تجزیه وتحلیل منابع و اسناد مرتبط خواهیم پرداخت.3 

1. Industrial Property.
2. Literary and Artistic Property and Related Rights.

و  بسیار محدود  منابع موجود  ایران  برای  مناسب  مالکیت فکری  نظام حقوق  مورد  به ویژه در  است که  3. شایان ذکر 
ناکافی است. ازجمله، نک: نوروزی 1389؛ وکیل 1383؛ زرکالم 1388؛ و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1389.
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1. آثار درون زاد و برون زاد حقوق مالکیت فکری

در این قسمت ابتدا به طور مختصر به محتوا و یافته های تحقیقات کسانی اشاره می کنیم که 
به بررسی آثار درون زاد حمایت از حقوق مالکیت فکری پرداخته اند. این نویسندگان ازجمله 
به مطالعه تأثیر حقوق مالکیت فکری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها، تحقیق وتوسعه، و 

نوآوری و یادگیری فناورانه پرداخته اند.
رشد  بر  فکری  مالکیت  حقوق  از  حمایت  تأثیر  بررسی  به  محمد  طاهر  و  عبدالستار 
اقتصادی کشورها در سطوح درآمدی مختلف پرداخته اند. آنها به بررسی 38 کشور با سطوح 
درآمدی مختلف در دوره 2005-1975 پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که به طور کلی 
حمایت از حقوق مالکیت فکری به رشد اقتصادی دسته های مختلف کشورها کمک می کند 
ولی این کمک در سطوح درآمدی مختلف بسیار تفاوت دارد. طبق یافته های نویسندگان، 
تأثیر مذکور در کشورهای پردرآمد بیشتر است و به ترتیب در کشورهای با درآمد متوسط 

باال، کشورهای با درآمد متوسط پایین، و کشورهای کم درآمد کمتر می شود.1 
ژاپن،  تجربه  بررسی  همچنین  و  تجربی  و  نظری  مطالعات  بررسی  با  کومار  ناگش 
کشورهای  در  که  است  کرده  استدالل  چنین  مجموع  در  هند  و  تایوان،  کره جنوبی، 
مالکیت  حقوق  رژیم  یک  وجود  توسعه،  اولیه  مراحل  در  به عبارت دیگر  و  درحال توسعه، 
به  صنعتی3  طرح های  و  کاربردی2  یا  مصرفی  مدل های  از  حمایت  )مثل  ضعیف  فکری 
به تشویق نوآوری و درنتیجه توسعه، از طریق تسهیل جذب  جای حمایت از حق اختراع( 
سرریزهای دانش4 یا ایجاد نوآوری های کوچک، بیشتر کمک می کند و یک رژیم حقوق 
جلوگیری  )با  باشد  داشته  نوآوری  بر  معکوس  تأثیری  می تواند  حتی  قوی  فکری  مالکیت 
را  خود  فکری  مالکیت  حقوق  رژیم  باید  کشورها  بنابراین،  دانش(.  سرریزهای  جذب  از 
متناسب با سطح توسعه خود تنظیم کنند.5 با توجه به تأکید کومار بر لزوم هماهنگی رژیم 

1. Sattar and Mahmood 2011.  
2. Utility Models.
3. Industrial Designs.
4. Knowledge Spillovers.

5. کومار در جای دیگری به این نکته هم اشاره می کند که طبق تحقیقات تجربی موجود، تأثیر حمایت از حق اختراع 
در صنایع مختلف فرق می کند و در صنایع شیمیایی و دارویی بیشترین تأثیر را دارد. طبق یکی از مطالعات، حدود 
65 درصد نوآوری های دارویی و 30 درصد نوآوری های شیمیایی بدون حمایت از حق اختراع انجام نمی گرفت. در 

مورد اکثر صنایع دیگر، حمایت از حق اختراع اهمیت نداشته است.
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استانداردهای  تحمیل  که  است  معتقد  او  کشورها،  توسعه  سطح  با  فکری  مالکیت  حقوق 
حداقل در سطح جهانی )مثل موافقت نامه تریپس( برای کشورهای درحال توسعه مفید نیست 

و محدودیت هایی را برای توسعه اقتصادی آنها به وجود می آورد.1
آمیت ُشوُون ِری و سارادیندو بهادری در مقاله ای درباره ارتباط سیاست حقوق مالکیت 
فکری و یادگیری فناورانه2 اشاره کرده اند که توانایی فناورانه در کشورهای درحال توسعه با 
ایفا  این مرحله  مالکیت فکری نقش کمی در  تولید« ساده شروع می شود. حقوق  »مهندسی 
می کند. مهندسی تولید می تواند در چارچوب یک رژیم حقوق مالکیت فکری قوی یا ضعیف 
با کارامدی یکسانی بدون هر گونه مانع انجام گیرد. ولی گذار به مرحله بعدی توانایی فناورانه، 
یعنی مهندسی معکوس، فقط می تواند در چارچوب یک رژیم حقوق مالکیت فکری ضعیف 
انجام گیرد. مهندسی معکوس یکی از پیش شرط های ایجاد توانایی فناورانه برای انجام تحقیقات 
بنیادی است. در مراحل اولیه مهندسی معکوس، احتمال دستیابی به توانایی مذکور تقریباً ناچیز 
فکری ضعیف،  مالکیت  رژیم حقوق  با حمایت یک  معکوس  مهندسی  ادامه  با  ولی  است، 
احتماالً توانایی مذکور افزایش خواهد یافت و پس از مرحله ای، تحقیقات بنیادی را به یک 
گزینه راهبردی قابل دوام تبدیل خواهد کرد. بااین حال، تحقیقات بنیادی فقط در چارچوب 
یک رژیم حقوق مالکیت فکری قوی می تواند دوام آورد، یعنی رژیمی که جلوی کاهش 
بازده آن به وسیله انتشار آن را بگیرد. بر اساس این مطالب که در مجموع نشانگر مطلوبیت 
تقویت  و سپس  اقتصادی  توسعه  اولیه  مراحل  در  فکری ضعیف  مالکیت  رژیم حقوق  یک 
حقوق مالکیت فکری در مراحل باالتر است، نویسندگان مذکور در مورد تأثیر موافقت نامه 
تریپس بر توانایی فناورانه در کشورهای درحال توسعه می گویند که این تأثیر به سطح توانایی 
نوآورانه کشورهای مذکور بستگی دارد. در کشورهایی که به سطح معینی از توانایی نوآورانه 
رسیده اند، اجرای یک رژیم حقوق مالکیت فکری قوی سازگار با موافقت نامه تریپس به تحول 
همزمان توانایی فناورانه و حقوق مالکیت فکری لطمه ای نخواهد زد. ولی در مورد کشورهایی 
که در زمینه مهندسی معکوس فعال هستند و هنوز به سطح توانایی فناورانه الزم نرسیده اند، 

اجرای موافقت نامه تریپس با صدمه جدی همراه خواهد بود.3

1. Kumar 2003.  
2. Technological Learning.
3.  Ray and Bhaduri 2008.
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اختراعات  و  اختراع1  حق  از  حمایت  تأثیر  بررسی  به  مقاله ای  در  پارک  و  لی،  کیم، 
کشورهای  اقتصادی  رشد  و  تحقیق وتوسعه  بر  کاربردی(  یا  مصرفی  )مدل های  کوچک2 
پرداخته اند.   1975-2003 سالهای  آمارهای  از  استفاده  با  مختلف  درآمدی  سطوح  با 
در  نوآوری  انگیزه  بر  مثبتی  تأثیر  اختراع  از حق  حمایت  مجموع،  در  آنها،  یافته های  طبق 
حالی  در  این  دارد.  درحال توسعه  کشورهای  بر  ناچیزی  تأثیر  ولی  توسعه یافته  کشورهای 
است که شکل ضعیفتری از حقوق مالکیت فکری ـ یعنی مدل های مصرفی یا کاربردی یا 
در کشورهای درحال توسعه  اقتصادی  و رشد  نوآوری  بر  مثبتی  تأثیر  اختراعات کوچک- 
نوآورانه  تحقیق وتوسعه  ظرفیت  که  کشورهایی  در  اختراع  حق  از  حمایت  بنابراین،  دارد. 
که  کشورهایی  در  واقع،  در  می شود.  اقتصادی  رشد  و  نوآوری  تشویق  باعث  دارند،  را 
نوآوری ها بزرگ است، نوآوران حق اختراع را که حمایت قوی تر و طوالنی تری را فراهم 
می سازد، ترجیح می دهند. ولی در کشورهایی که ظرفیت مذکور کمتر است، آن نوع نظام 
حقوق مالکیت فکری که به حمایت از نوآوری های کوچک و تدریجی می پردازد، بیشتر به 

نوآوری، انتشار فناوری، و رشد اقتصادی کمک می کند.3
اشاره  چین  مورد  در  خود  بررسی  در  هم  مرتا  اندرو  و  دوئرتی  شون  مسکس،  کیث 
متقابل  یا  دوطرفه  رابطه  یک  اقتصادی  توسعه  و  فکری  مالکیت  حقوق  رابطه  که  کرده اند 
و  نوآوری  سطح  باشد،  بیشتر  کشور  یک  درآمد  و  توسعه  سطح  هرچه  ازیک سو،  است: 
درنتیجه سطح طرفداری از حقوق مالکیت فکری هم بیشتر می شود؛ ازسوی دیگر، حمایت 
و  داخلی  نوآوری  انگیزه  کاهش  باعث  یک طرف  از  فکری  مالکیت  حقوق  از  ضعیف 
کاهش کیفیت تولید داخلی و ازطرف دیگر باعث محدود شدن انتقال فناوری خارجی در 
ایجاد  لیسانس،  اعطای  خارجی،  مستقیم  سرمایه گذاری  تجارت،  مانند  آن  مختلف  اشکال 
اضافه می کنند که  نویسندگان مذکور  بااین حال،  غیره می شود.  و  تحقیق وتوسعه  تسهیالت 
اجرای حقوق مالکیت فکری در کوتاه مدت هزینه هایی هم دربردارد و همین امر باعث بروز 
مخالفت هایی علیه انجام اصالحات در کشورهای فقیر می شود و به همین دلیل است که گاه 
فشار خارجی به تغییر و تحول کمک می کند. به هرحال، نویسندگان مذکور معتقدند که طبق 

1. Patent.
2. Petty Patent.
3. Kim, Lee, and Park 2006.
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مطالعات تجربی، حقوق مالکیت فکری به رشد اقتصادی کمک می کند. درعین حال، تأثیر 
حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی و توسعه فناورانه تا حد زیادی به شرایط اقتصادی 
مناسب و به تعبیر دیگر به مجموعه جامع و منسجمی از سیاست ها شامل اصالح ساختاری 
نظام های  ارتقای  سرمایه گذاری،  و  تجارت  آزادسازی  بنگاه ها،  انعطاف پذیری  ارتقای  و 
برای  آموزشی  فرصت های  توسعه  فناوری های جدید،  تجاری سازی  برای  نوآوری  و  مالی 
رقابت  برای حفظ  مقرراتی  و وضع  فناوری،  توسعه  و  انسانی جهت جذب  سرمایه  ارتقای 

مؤثر بستگی دارد.1
با بررسی رابطه حمایت از حقوق مالکیت فکری و      تئو آیشر و مونیک نویاک هم 
با تأکید بر اجرای حقوق مالکیت فکری به این نتیجه رسیده اند که اجرای عملی  توسعه و 
حقوق مالکیت فکری تأثیر زیادی بر توسعه کشورها دارد ولی وجود حقوق مالکیت فکری 
و سونیتا  راوی کیران  ندارد.2  توسعه کشورها  بر  تأثیری  هیچ  اجرای آن  بدون  روی کاغذ 
اجرای  از  نتیجه رسیده اند که پس  این  به  هند  درباره  مقاله مشترک خود  دو  در  میسرا هم 
موافقت نامه تریپس، هزینه تحقیق وتوسعه، صادرات، و ثبت اختراع در بخش دارو در هند 
روبرت  داشته اند(.3  رشد  تریپس  موافقت نامه  اجرای  از  قبل  به  نسبت  )همه  یافت  افزایش 
مالکیت فکری و  از حقوق  بین حمایت شدید  مثبت  الزاماً  رابطه  با رد یک  نیز  اوسترگارد 
رشد اقتصادی معتقد است که کشورهای درحال توسعه باید متناسب با سطح توسعه اقتصادی 

و توانایی های صنعتی و تجاری خود به افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری بپردازند.4
پس از بررسی آثار درون زاد حمایت از حقوق مالکیت فکری، حال به طور مختصر به 
از  برون زاد حمایت  آثار  بررسی  به  که  می کنیم  اشاره  تحقیقات کسانی  یافته های  و  محتوا 
مالکیت  حقوق  تأثیر  مطالعه  به  ازجمله  نویسندگان  این  پرداخته اند.  فکری  مالکیت  حقوق 
فکری بر تجارت )صادرات محصوالت پیشرفته(، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، و اعطای 

لیسانس پرداخته اند.
والتر پارک و داگالس لیپولت با بررسی تأثیر حمایت از حق اختراع بر جریان تجارت و 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سوی کشورهای درحال توسعه به این نتیجه رسیده اند که 

1. Fink and Maskus 2005, p. 297-307.
2. Eicher and Newiak 2013. 
3. Kiran and Misra 2009 and 2011. 
4. Ostergard 2014. 
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به طور کلی حمایت از حقوق مالکیت فکری برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
به عالوه،  دارد.  کمتری  اهمیت  خارجی  کاالهای  جذب  برای  ولی  دارد  زیادی  اهمیت 
و  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  جذب  برای  فکری  مالکیت  حقوق  از  حمایت  اهمیت 
کاالهای خارجی بر اساس سطح توسعه اقتصادی کشورها و در بخش های مختلف تفاوت 
مالکیت فکری  از حقوق  نویسندگان مذکور، اگرچه حمایت  به گفته  دارد. ازطرف دیگر، 
تأثیر  بسیار مهمی است که روی تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی  از عوامل  یکی 
می گذارد، ولی به تنهایی برای رفع شکاف فناورانه بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای 
درحال توسعه کافی نیست و تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و به طور کلی جذب 
درحال توسعه  کشورهای  می پذیرند.  تأثیر  هم  دیگری  متعدد  عوامل  از  جدید  فناوری های 
برای بهره برداری کامل از مزایای حقوق مالکیت فکری باید چارچوب مناسبی را به وجود 
آورند که ازجمله یک فضای مطلوب برای کسب وکار، مقررات مناسب، زیربنای فیزیکی 
فکری  مالکیت  جدید  قوانین  اجرای  لوازم  و  آموزشی  نظام های  ارتباطات(،  )مثل  اساسی 
تأثیر  هم  دیگری  مهم  عوامل  از  مستقیم خارجی  و سرمایه گذاری  تجارت  فراهم سازد.  را 
)مثل  تولید  عوامل  هزینه  بازار،  اندازه  از  عبارتند  آنها  مهم  موارد  از  برخی  که  می پذیرند 
نیروی کار( و وفور منابع. به این عوامل می توان عوامل بسیار دیگری را هم افزود: توانایی 
واردات کاالهای  افزایش  این،  بر  نظام سیاسی... عالوه  ثبات  تجاری،  موانع  تقلید، ساختار 
اقتصاد  برای کل  مهمی  فناورانه  ثمرات  مستقیم خارجی می تواند  پیشرفته و سرمایه گذاری 
داخلی داشته باشد، به شرط آن که یک محیط اقتصادی مناسب با خصوصیاتی مثل آزادی 
بنابراین،  باشد.  داشته  وجود  الزم  انسانی  سرمایه  وجود  و  کافی،  رقابت پذیری  تجارت، 

اثربخشی اصالح رژیم مالکیت فکری در نهایت به محیط اجرای این رژیم بستگی دارد.
طبق یافته های نویسندگان مذکور، تأثیر حمایت از حق اختراع بر تجارت و سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در بخش ها و صنایع گوناگون هم تفاوت دارد. برای مثال، در برخی صنایع 
)مانند فلزات، ماشین آالت، و حمل ونقل(، سرمایه گذاری مستقیم خارجی چندان از حمایت 
از حق اختراع متأثر نشده است ولی در حوزه های خدمات رایانه ای، امور مالی و مواد شیمیایی 
)ازجمله دارو( که فناوری های مربوطه نسبتاً براحتی قابل تقلید است، سرمایه گذاری مستقیم 
این، بخش ها و  بر  پذیرفته است. عالوه  تأثیر  مالکیت فکری  از حقوق  از حمایت  خارجی 
متفاوتی  حساسیت  است  ممکن  فکری  مالکیت  مختلف  مصادیق  به  نسبت  مختلف  صنایع 
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برای کاالها و خدمات صنایع شیمیایی، دارویی و رایانه ای که  مثال،  به عنوان  نشان دهند. 
حاوی درجه باالیی از دانش می باشند احتماالً حق اختراع اهمیت بیشتری دارد، حال آن که 
برای صنعت منسوجات، حمایت از عالیم تجاری )نام و شهرت( ممکن است اهمیت بیشتری 

داشته باشد.1
مالکیت  تأثیر حقوق  بررسی  به  هم  دیگری  تحقیق  در  لیپولت  داگالس  و  پارک  والتر 
فرایندهای  )مثل  مختلف  حوزه های  در  و  مختلف  صنایع  در  لیسانس  اعطای  بر  فکری 
صنعتی، برنامه های ادبی و هنری، و کتاب( پرداخته  و به این نتیجه رسیده اند که به طور کلی 
اعطای  از طریق  فناوری  انتقال  مثبتی روی  تأثیر  فکری  مالکیت  از حقوق  افزایش حمایت 
لیسانس می گذارد. آنها معتقدند که یکی از عناصر راهبرد کلی توسعه اقتصادی کشورهای 
اصالحات  سایر  با  )همراه  باشد  فکری  مالکیت  حقوق  رژیم  اصالح  باید  درحال توسعه 
مکمل(. از نظر آنها، بخصوص حمایت از حق اختراع و  اجرای مؤثر حقوق مالکیت فکری 
می تواند به انتقال فناوری و دانش فنی خارجی به کشورهای درحال توسعه از طریق اعطای 
لیسانس کمک کند و تجربه سالهای اخیر این مسأله را تأیید می کند. نویسندگان در جای 
دیگری اشاره کرده اند که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری، شرکت های خارجی 
لیسانس گرایش  اعطای  به سوی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سپس  از صادرات کاال 

خواهند یافت.2
بر  فکری  مالکیت  تأثیر حقوق  به  مربوط  تحقیقات  از  مسکس  کیث  و  فینک  کارستن 
تجارت به نتایج زیر دست یافته اند: اوالً، به نظر می رسد که شرکت های تجاری چندملیتی 
برای تصمیم گیری در مورد صادرات احتماالً به حقوق مالکیت فکری در کشورهای بسیار 
فقیر که امکان مهندسی معکوس ضعیف است توجه نمی کنند؛ ثانیاً، حمایت از حق اختراع 
در کشورهای درحال توسعه بزرگ و با درآمد متوسط که امکان تقلید بیشتر است اهمیت 
بیشتری دارد )در صورتی که احتمال تقلید در این کشورها با افزایش حمایت از حق اختراع 
در آنها کاهش یابد، شرکت های خارجی احتماالً صادرات خود به آنها را افزایش خواهند 
به همین دلیل  و  است  دشوار  ذاتاً  پیشرفته  صنایع  از  بسیاری  محصوالت  از  تقلید  ثالثاً،  داد(؛ 
تجارت و صادرات این محصوالت نسبت به حقوق مالکیت فکری حساسیت کمتری نشان 

1. Park and Lippoldt 2003. 
2. Park and Lippoldt 2004. 
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می دهند تا محصوالت صنایع متوسط یا صنایع بالغ؛ رابعاً، شرکت های دارای فناوری پیشرفته 
ممکن است تصمیم بگیرند که از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اعطای لیسانس در 
بازارهای خارجی حضور یابند به طوری که صادرات این صنایع ممکن است چندان از میزان 

حمایت از حق اختراع تأثیر نپذیرد.1
کیث مسکس در مقاله ای درباره نقش حقوق مالکیت فکری در تشویق سرمایه گذاری 
نشان  که  دارد  وجود  شواهدی  هرچند  که  می کند  اشاره  فناوری  انتقال  و  خارجی  مستقیم 
می دهد تقویت حقوق مالکیت فکری می تواند باعث افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم 
این  در  دخیل  عوامل  و  عناصر  از  یکی  فقط  فکری  مالکیت  حقوق  ولی  شود،  خارجی 
نیست.  در سرمایه گذاران خارجی کافی  قوی  انگیزه ای  ایجاد  برای  به تنهایی  و  است  زمینه 
کشورهای  سوی  به  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  اخیر  جریان های  درغیراین صورت، 
سرازیر  شرقی  اروپای  و  آفریقا  صحرای  جنوب  کشورهای  سوی  به  عمدتاً  درحال توسعه 
می شد، درحالی که برزیل، چین و سایر کشورهای درحال توسعه دارای رشد سریع و بازار 
بزرگ ولی فاقد حمایت شدید از حقوق مالکیت فکری تقریباً به همان اندازه سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی جذب کرده اند. درواقع، حقوق مالکیت فکری یکی از عناصر مهم یک نظام 
تنظیمی کلی است که از مالیات ها، مقررات سرمایه گذاری، مشوق های تولیدی، سیاست های 

تجاری و مقررات رقابتی تشکیل می شود.
مسکس با تلخیص مطالب مفصل خود به نکات زیر درباره رابطه حقوق مالکیت فکری، 
بخش هایی که  در   -1 است:  اشاره کرده  فناوری  انتقال  و  مستقیم خارجی،  سرمایه گذاری 
فناوری  انتقال  و  سرمایه گذاری  دارند،  کاربر  و  معمولی  فناوری های  و  قدیمی  محصوالت 
فاقد حساسیت نسبت به تفاوت های بین المللی در زمینه  حقوق مالکیت فکری است؛  نسبتاً 
بازار،  اندازه  تولید،  تابع هزینه های عوامل  مستقیم خارجی  این بخش ها، سرمایه گذاری  در 
هزینه های تجارت و سایر مزیت های محلی است. 2- در صورت ثابت ماندن عوامل دیگر، 
تقویت حقوق مالکیت فکری احتماالً باعث افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه 
اختراع،  حق  از  حمایت  زیرا  می شود،  قابل نسخه برداری  به راحتی  ولی  پیچیده  فناوری های 
حق نسخه برداری و عالیم تجاری باعث افزایش ارزش دارایی های مبتنی بر دانش گشته و 

1. Fink and Maskus 2005. 
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این دارایی ها می تواند به خوبی در ساختار درونی شرکت ها مورد استفاده قرار گیرد. 3- تا 
لیسانس می شود،  اعطای  هزینه های  باعث کاهش  مالکیت فکری  تقویت حقوق  حدی که 
 -4 بگیرد.  را  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  جای  می تواند  زمان  مرور  به  لیسانس  اعطای 
صرف نظراز شیوه انتقال فناوری، تقویت حقوق مالکیت فکری باعث افزایش احتمال انتقال 

پیشرفته ترین فناوری ها می گردد.
کشورهای  که  است  این  تجزیه وتحلیل  این  جالب  نتایج  از  یکی  می گوید  مسکس 
درحال توسعه ای که از رشد سریعی برخوردارند، همگام با پیمودن »نردبان فناوری« و کسب 
توانایی جذب و حتی خلق نوآوری های پیچیده تر باید به طور طبیعی به بهبود حقوق مالکیت 
حقوق  از  حمایت  افزایش  تأیید  در  استدالل  محکم ترین  این  شاید  شوند.  عالقمند  فکری 
این  باشد.  مکزیک  و  مالزی  کره،  جمهوری  برزیل،  مثل  کشورهایی  در  فکری  مالکیت 
کشورها در مراحل اولیه رشد صنعتی خود به تقلید آزادانه از فناوری های وارداتی و درنتیجه 
حمایت محدود از حقوق مالکیت فکری عالقه داشتند. بااین حال، همچنان که این کشورها 
مالکیت فکری عالقمند  از حقوق  بیشتر  به حمایت  فزاینده ای  به طور  باید  توسعه می یابند، 
نوآوری در  ازسوی دیگر  و  را جذب کنند  فناوری ها  ازیک سو جدیدترین  بتوانند  تا  شوند 

داخل کشور را تشویق نمایند. 
سرانجام، از نظر مسکس، اگرچه حمایت از حقوق مالکیت فکری یکی از اجزای مهم 
هر گونه برنامه ای برای توسعه فناوری است، ولی کشورها باید با تدوین قوانین و مقرراتی 
جلوی سوء استفاده از آن و تبدیل آن به مانعی برای نوآوری های بعدی را بگیرند. در این 
تعیین  و  اجباری  مجوز  امکان صدور  پیش بینی  معقول،  استثنائاتی  تعیین  به  راستا، کشورها 
استفاده  تضمین  برای  به عالوه،  پرداخته اند.  فکری  مالکیت  حقوق  از  حمایت  دقیق  گستره 

مفید از حقوق مالکیت فکری باید به اجرای مقررات مؤثری در مورد رقابت پرداخت.1
گیفانگ یانگ و کیث مسکس در مورد تأثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر اعطای 
به ویژه  مالکیت فکری و  از حقوق  تقویت حمایت  این جمع بندی رسیده اند که  به  لیسانس 
قراردادهای  در  معامله  هزینه های  و  عدم اطمینان،  و  ابهام  تقلید،  کاهش خطر  با  حق اختراع 
با  مقایسه  در  لیسانس  اعطای  طریق  از  فناوری  انتقال  تشویق  باعث  می تواند  فناوری  انتقال 

1. Ibid., p. 41-73. 
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با  فکری  مالکیت  حقوق  از  حمایت  تقویت  ازطرف دیگر،  شود.  کاال  صادرات  یا  فروش 
ایجاد یک چارچوب حقوقی برای اجرای قراردادهای اعطای لیسانس و دریافت حق امتیاز 
باعث تشویق اعطای لیسانس در مقایسه با سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود، حال آن که 
عدم حمایت کافی از حق اختراع با ایجاد مشکالتی در مورد مستثنی ناپذیری1 دانش جدید، 
قالب  فناوری در  تشویق حفظ  باعث  انتقالی3  و هزینه های  تقلید،  نامتقارن2، خطر  اطالعات 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود.4
بئاتا اسمارزینسکا یاُورسیک با استفاده از داده های مربوط به سرمایه گذاری شرکت های 
خارجی در کشورهای اروپای شرقی و جمهوری های شوروی سابق به بررسی تأثیر حمایت 
پرداخته  آن  ترکیب  و  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  جذب  بر  فکری  مالکیت  حقوق  از 
داروسازی،  مثل  ــ  پیشرفته  فناوری  دارای  بخش های  در  اوالً،  است:  رسیده  نتیجه  دو  به  و 
و  تجهیزات؛  و  ماشین  آالت  شیمیایی؛  محصوالت  بهداشتی؛  محصوالت  و  آرایشی  لوازم 
تأثیر  حقوق  این  از  حمایت  دارند،  حساسیت  فکری  مالکیت  حقوق  به  که  برقی-  لوازم 
زیادی روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می گذارد. شواهد موجود نشان می دهد 
بخش های  در  خارجی  سرمایه گذاری  نه تنها  فکری  مالکیت  حقوق  از  حمایت  عدم  که 
حساس بلکه سرمایه گذاری در کلیه بخش ها را می تواند محدود سازد. ثانیاً، عدم حمایت از 
حقوق مالکیت فکری، سرمایه گذاری خارجی در زمینه تولید را محدود ساخته و درعوض 
که  این  جالب  می دهد.  سوق  وارداتی  محصوالت  توزیع  سوی  به  را  خارجی  شرکت های 
در این زمینه هم عدم حمایت از حقوق مالکیت فکری نه تنها سرمایه گذاری در بخش های 
که  است  ذکر  شایان  می سازد.  محدود  را  بخش ها  کلیه  در  سرمایه گذاری  بلکه  حساس 
متغیرهای  که  است  کرده  سعی  فکری  مالکیت  حقوق  تأثیر  دقیق تر  سنجش  برای  نویسنده 
دخیل دیگر مثل ثبات و اصالحات، شفافیت و کارایی نظام حقوقی، فساد، اندازه جمعیت 
و بازار، تولید ناخالص داخلی سرانه یا قدرت خرید مردم، نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها، 
خصوصی سازی و اندازه بخش خصوصی، و آزادسازی تجاری )نسبت مجموع صادرات و 
نتایج تحقیق وی می توان دریافت که  از  ناخالص داخلی( را کنترل کند.  تولید  به  واردات 

1. Nonexcludability.
2. Informational asymmetry.
3. Transfer costs.
4. Fink and Maskus 2005, p. 111-131.  
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غیر از دو عامل باال بودن فساد و باال بودن نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها که تأثیری منفی 
بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند، بقیه عوامل مذکور تأثیری مثبت داشته اند. 
به نظر می رسد که تولید ناخالص داخلی سرانه هم تا حدی که باعث افزایش قدرت خرید 
تا  تأثیری مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است ولی  مردم شده است 
حدی که باعث باال رفتن هزینه نیروی کار و درنتیجه هزینه تولید شده است تأثیری منفی 

روی سرمایه گذاری در زمینه تولید گذاشته است.1
الیاس دینوپولوس و پل سگرستورم به این نتیجه رسیده اند که افزایش حمایت از حقوق 
مالکیت فکری در کشورهای جنوب )از طریق تصویب و اجرای موافقت نامه تریپس( باعث 
افزایش دایمی آهنگ انتقال فناوری به کشورهای جنوب در قالب شرکت های چندملیتی، 
توسط شرکت های  جنوب  کشورهای  در  انطباقی  تحقیق وتوسعه  هزینه های  دایمی  افزایش 
تفاوت  دایمی  کاهش  و  شمال،  کشورهای  در  نوآوری  آهنگ  موقتی  افزایش  چندملیتی، 
این اساس می توان گفت که اصالح  بر  بین کشورهای شمال و جنوب می شود.  دستمزدها 
جهانی  اقتصاد  در  نوآوری  ارتقای  باعث  درحال توسعه  کشورهای  در  اختراع  حق  رژیم 
رشد  میانگین  از  بیش  درحال توسعه  کشورهای  از  برخی  رشد  به همین دلیل  و  می شود 
کشورهای  مصرف کنندگان  برای  رفاهی  آثار  مورد  در  است.  بوده  توسعه یافته  کشورهای 
انتقال  و  نوآوری  آهنگ  افزایش  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  نویسندگان  هم  درحال توسعه 
تفاوت  کاهش  )یا  درحال توسعه  در کشورهای  کارگران  دستمزد  نسبی  افزایش  و  فناوری 
دستمزدها بین کشورهای شمال و جنوب( در بلندمدت به نفع مصرف کنندگان این کشورها 

خواهد بود.2
فکری  مالکیت  از حقوق  تأثیر حمایت  به  مربوط  تجربی  مطالعات  مرور  با  ژروه  دانیل 
عوامل  از  یکی  فکری  مالکیت  از حقوق  است که حمایت کافی  این جمع بندی رسیده  به 
به  افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کاالهای حساس  برای  اساسی 
حقوق مالکیت فکری در کشورهایی با سطح معینی از توسعه اقتصادی است. در کشورهای 
برای  کمی  زمینه  و  ندارد  وجود  پیشرفته  کاالهای  بهبود  یا  تقلید  برای  الزم  فناوری  فقیر، 
مالکیت  حقوق  از  حمایت  از  غیر  به عالوه،  دارد.  وجود  خارجی  شرکت های  بهره برداری 

1. Ibid., p. 133-168. 
2. Dinopoulos and Segerstrom 2008.
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فکری، عوامل دیگری مثل رژیم تجاری )به ویژه موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای(، مالیات ها، و 
قوانین رقابتی هم بر تصمیمات شرکت های خارجی در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

و انتقال فناوری تأثیر می گذارند.1
امانوئل حسن، اوحد یعقوب و استفانی دیپوین در گزارشی به بررسی تأثیر حقوق مالکیت 
فناوری پرداخته اند.  انتقال  بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت، و نوآوری و  فکری 
از نظر آنها، بررسی مطالعات تجربی در مورد رابطه حقوق مالکیت فکری و سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی در مجموع نشان می دهد که افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری تأثیر 
کشورهای  به ویژه  ــ  درحال توسعه  کشورهای  در  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  بر  مثبتی 
حقوق  از  حمایت  افزایش  این،  بر  عالوه   دارد.  فناوری-  جذب  برای  زیاد  توانایی  دارای 
مالکیت فکری با تشویق سرمایه گذاری در زمینه تولید و تحقیق وتوسعه ــ به جای فروش و 
توزیع- می تواند بر ترکیب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم تأثیر بگذارد. ازطرف دیگر، 
مالکیت  حقوق  رژیم های  بین المللی  هماهنگ سازی  که  می دهد  نشان  تجربی  بررسی های 
حقوق  از  حمایت  افزایش  و  باشد  سودمند  درحال توسعه  کشورهای  برای  می تواند  فکری 
توسعه  ارتقای  درنتیجه  و  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  افزایش  باعث  فکری  مالکیت 
صنعتی در کشورهای مذکور می گردد. از این گذشته، هماهنگ سازی بین المللی رژیم های 
حقوق مالکیت فکری می تواند تأثیر مثبتی بر سرمایه گذاری مستقیم کشورهای درحال توسعه 
این ترتیب،  به  باشد.  داشته  خارج  در  توسعه یافتگی  درجه  کمترین  دارای  کشورهای  و 
هماهنگ سازی بین المللی رژیم های حقوق مالکیت فکری تأثیری متقابل و دوسویه دارد و 
می تواند سرمایه گذاری و صادرات کشورهای درحال توسعه به سایر کشورها را نیز افزایش 
مورد  در  تجربی  مطالعات  بررسی  با  نویسندگان  مذکور،  گزارش  بعدی  قسمت  در  دهد. 
رابطه حقوق مالکیت فکری و تجارت به این نتیجه می رسند که افزایش حمایت از حقوق 
در  تأثیر  این  و  می شود  حمایت  مورد  محصوالت  تجارت  افزایش  باعث  فکری  مالکیت 
بیشتر  بوده اند،  برخوردار  باالتری  توسعه  و  تقلید و سطح درآمد  توانایی  از  کشورهایی که 
بوده است. به عالوه، یافته های تجربی نشان می دهد که هماهنگ سازی بین المللی رژیم های 
حقوق مالکیت فکری کشورها تأثیر مثبتی بر صادرات کشورهای نوصنعتی داشته ولی لزوماً 

1. Gervais 2005. 
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تأثیر مثبتی بر صادرات سایر کشورهای درحال توسعه نداشته است. در قسمت بعدی گزارش 
فکری  مالکیت  حقوق  رابطه  مورد  در  تجربی  مطالعات  بررسی  با  نویسندگان  نیز  مذکور 
مثبت  تأثیر  فکری  مالکیت  از حقوق  افزایش حمایت  که  می گیرند  نتیجه  فناوری  انتقال  و 
زیادی بر اعطای لیسانس، به ویژه در مورد کشورهای دارای توانایی تقلید و جذب فناوری 
از حقوق  افزایش در شاخص حمایت  برخی مطالعات، یک درصد  باال، داشته است. طبق 
است.  شده  لیسانس  اعطای  در  افزایش  درصد   3/2 باعث  میانگین  طور  به  فکری  مالکیت 
تأثیر  هم  فناوری  انتقال  شیوه  روی  فکری  مالکیت  حقوق  از  حمایت  سطح  ازطرف دیگر، 
می گذارد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که حمایت قوی از حقوق مالکیت فکری باعث 
افزایش انگیزه شرکت های کشورهای توسعه یافته برای اعطای لیسانس به شرکت های دیگر 
در کشورهای درحال توسعه می شود، زیرا شرکت های کشورهای توسعه یافته قادر خواهند 
بود که بهتر به کنترل دانش انتقال یافته بپردازند. برعکس، حمایت ضعیف از حقوق مالکیت 
فکری می تواند باعث شود که شرکت های چندملیتی برای حفظ کنترل خود بر دانش خود 
افزایش  تأثیر  بپردازند. در مورد  وابسته خود در خارج  به شرکت های  انتقال دانش فقط  به 
حمایت از حقوق مالکیت فکری بر نوآوری داخلی هم مطالعات تجربی نشان می دهد که 
افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری باعث افزایش نوآوری در کشورهای درحال توسعه 
یک  که  می دهد  نشان  تجربی  مطالعات  بااین حال،  است.  شده  نوصنعتی  به ویژه کشورهای 
دارای  کشورهای  اقتصادی  توسعه  برای  می تواند  ضعیف  فکری  مالکیت  حقوق  رژیم 

کمترین درجه توسعه یافتگی مفید باشد.1
بر اساس  فناوری  انتقال  با  از حقوق مالکیت فکری  با بررسی رابطه حمایت  لینسو کیم 
تجربه کره جنوبی به تأیید یافته های مطالعات دیگری پرداخته است که نشان می دهند تأثیر 
حمایت از حقوق مالکیت فکری بر انتقال فناوری، بسته به سطح توسعه اقتصادی کشورها، 
نتایج رسیده است که در  این  به  بررسی تجربه کره جنوبی  با  نویسنده  بود.  متفاوت خواهد 
الگوبرداری  و  تقلید  و  معکوس  مهندسی  طریق  از  یادگیری  که  صنعتی شدن  اولیه  مرحله 
به جای  مالکیت فکری  از حقوق  از محصوالت خارجی صورت می گیرد، حمایت شدید 
تسهیل، باعث جلوگیری از انتقال فناوری و یادگیری درون زاد می شود. تنها پس از دستیابی 

1. Hassan, Yaqub and Diepeveen 2010. 
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انجام  برای  فناوری  و  علم  زمینه  در  گسترده  زیرساخت های  و  کافی  بومی  توانایی های  به 
تقلید خالقانه است که حمایت از حقوق مالکیت فکری به عامل مهمی در انتقال فناوری و 

فعالیت های صنعتی تبدیل می شود.1
میخائل اسکاپاکاست هم معتقد است که حمایت قوی از حقوق مالکیت فکری به سه 
طریق باعث ارتقای رشد اقتصادی می شود: 1- ارتقای نوآوری داخلی از طریق حمایت از 
توسعه فناوری نوپا، 2- جلوگیری از فرار مغزها از طریق تضمین دستیابی نوآوران به ثمره 
سرمایه گذاری  نظیر  آن  مختلف  اَشکال  در  فناوری  انتقال  تقویت   -3 و  خود،  تالش های 
کشورهای  که  می دهد  نشان  تجربی  شواهد  واردات.  و  لیسانس،  اعطای  خارجی،  مستقیم 
مستقیم  سرمایه گذاری  نه تنها  معموالً  فکری  مالکیت  حقوق  از  حمایت  باالتر  سطح  دارای 
خارجی بیشتر بلکه محصوالت و فرایندهای پیشرفته تری را هم جذب می کنند. بنابراین، هر 
چه سطح حمایت از حقوق مالکیت فکری باالتر باشد، احتمال انتقال فناوری پیشرفته بیشتر 
خواهد بود. برای مثال، صنایع غذایی و حمل ونقل کمترین تأثیر را از سطح حمایت از حقوق 
مالکیت فکری می پذیرند، حال آن که تولیدکنندگان تجهیزات برقی، فلزات، ماشین آالت، 
و محصوالت کشاورزی معموالً نسبت به حمایت از حقوق مالکیت فکری حساسیت بیشتری 
فناوری، حساسیت خاصی در  انتقال  نشان می دهند. صنایعی که در تصمیم گیری در مورد 
مورد حمایت از حقوق مالکیت فکری دارند، عبارتند از صنایع تولیدکننده دارو، نرم افزار، 
و مواد شیمیایی. ولی سرمایه گذاری در زمینه تحقیق وتوسعه بیشترین حساسیت را در مورد 
حمایت از حقوق مالکیت فکری دارد. به این ترتیب، سطح حمایت از حقوق مالکیت فکری 
تأثیر می گذارد.  انتقالی هم  فناوری  بر ماهیت و کیفیت  بلکه  فناوری  انتقال  بر مقدار  نه تنها 
عالوه بر این، اسکاپاکاست می گوید شیوه انتقال فناوری که یک شرکت چندملیتی انتخاب 
می کند هم ازیک سو به درجه پیچیدگی فناوری مربوطه و ازسوی دیگر به سطح حمایت از 
حقوق مالکیت فکری در کشور دریافت کننده آن فناوری بستگی دارد. بنابراین، در کشوری 
که سطح حمایت از حقوق مالکیت فکری ضعیف است، شرکت های چندملیتی به احتمال 
بیشتر به سرمایه گذاری در قالب یک شرکت وابسته با مالکیت کامل خود می پردازند و در 
به  مذکور  شرکت های  یابد،  افزایش  فکری  مالکیت  حقوق  از  حمایت  سطح  که  صورتی 

1. Kim 2003. 
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سوی سرمایه گذاری مشترک و در نهایت اعطای لیسانس تمایل می یابند.1
از حقوق  تأثیر حمایت  به  مربوط  تحقیقات  مطالعات و  بررسی  از  به عنوان جمع بندی، 
نوآوری  تشویق  طریق  )از  درون زاد  گونه ای  به  اقتصادی  توسعه  و  رشد  بر  فکری  مالکیت 
طرق  از  خارجی  فناوری  انتقال  تشویق  طریق  )از  برون زاد  و  داخل(  در  تحقیق وتوسعه  و 
می توان  کلی  طور  به  لیسانس(  اعطای  و  خارجی،  مستقیم  سرمایه گذاری  تجارت،  عمده 
دو  هر  در  مثبت  تأثیری  فکری کمابیش  مالکیت  از حقوق  رسید که حمایت  نتیجه  این  به 
زمینه درون زاد و برون زاد دربردارد. بر همین اساس، برخی نویسندگان اشاره نموده اند که 
کلی  راهبرد  عناصر  از  یکی  را  فکری  مالکیت  حقوق  رژیم  باید  درحال توسعه  کشورهای 

توسعه اقتصادی خود در نظر بگیرند.
عوامل  فکری،  مالکیت  حقوق  از  غیر  دیدیم،  باال  سطور  در  که  طور  همان  بااین حال، 
بسیار دیگری هم در پیشبرد رشد و توسعه اقتصادی از طریق تشویق نوآوری و انتقال فناوری 
دخیل است و برای این که حقوق مالکیت فکری بیشترین تأثیر را داشته باشد، باید یک فضا 
مالکیت  اثربخشی حقوق  به عبارت دیگر  باشد و  نیز وجود داشته  مناسب  اقتصادی  و محیط 

فکری به محیط اجرای آن هم بستگی زیادی دارد.
همان طور که دیدیم، یکی از مسائلی که بر اثربخشی حقوق مالکیت فکری تأثیر دارد، 
که  نموده اند  اشاره  نویسندگان  برخی  به همین دلیل  و  است  اقتصادی کشورها  توسعه  سطح 
)مثل حمایت  فکری ضعیف  مالکیت  رژیم حقوق  است یک  بهتر  توسعه  اولیه  مراحل  در 
اتخاذ  از حق اختراع(  به جای حمایت  یا کاربردی و طرح های صنعتی  از مدل های مصرفی 
شود تا باعث تشویق نوآوری های کوچک و تدریجی و جذب سرریزهای دانش یا انتشار 
دانش شود و آنگاه پس از ارتقای سطح نوآوری ها و فناوری ها و دستیابی به بلوغ فناورانه 
رژیم حقوق  اتخاذ یک  که  است  داخلی  صنایع  دانش  از  بیشتر  یافتن حمایت  و ضرورت 
مالکیت فکری قوی )مثاًل از طریق حمایت از حق اختراع( می تواند مفید باشد. برهمین اساس، 
نویسندگان مذکور معتقدند که برای همه کشورها نمی توان یک نسخه واحد را تجویز کرد 
به  با توجه  این رژیم،  به رژیم حقوق مالکیت فکری نگریست و در  پویا  با نگرشی  باید  و 
سطح توسعه کشورها ازجمله در بخش های مختلف، نه تنها باید به سطح مناسب حمایت از 

1. Schiappacasset 2004, p. 167, 173 and 175.
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در  را هم  مالکیت فکری  مناسب حقوق  انواع  باید  بلکه  توجه کرد  مالکیت فکری  حقوق 
نظر گرفت. 

عالوه بر این، همان طور که اشاره شد، عوامل بسیار دیگری در ارتقای رشد و توسعه 
و  ثبات  از  که  هستند  دخیل  فکری  مالکیت  حقوق  از  حمایت  طریق  از  ازجمله  اقتصادی 
امنیت و وجود یک فضای کسب وکار مناسب تا وجود زیرساخت های الزم حقوقی و نهادی 
امر  این  ارتباطات( را دربرمی گیرند.  فیزیکی )مثل  انسانی ماهر( و  )نیروی  انسانی  )اجرا( و 
نوعی  مختلف  عوامل  بین  تا  می دهد  نشان  را  و کالن نگر  رویکردی جامع  اتخاذ  ضرورت 

هم افزایی ــ و نه تزاحم و خنثی سازی- به وجود آید. 
از  حمایت  که  است  این  کرده اند  تأکید  آن  بر  مختلف  نویسندگان  که  دیگری  نکته 
بلندمدت خواهد داشت  بیشتری در  برون زاد  تأثیر درون زاد و  مالکیت فکری وقتی  حقوق 
که با فضایی رقابتی و اجرای سیاست های مشوق رقابت پویا همراه باشد. بر این اساس، در 
به این نکته توجه نمود که این  باید  تدوین رژیم یا سیاست حقوق مالکیت فکری همواره 
از حقوق  باید جلوی سوءاستفاده  فناوری  انتقال  و  نوآوری  تشویق  سیاست ضمن  یا  رژیم 
فکری  مالکیت  حقوق  تا  بگیرد  را  ضد رقابتی  رویه های  طریق  از  ازجمله  فکری  مالکیت 
منظور، کشورها  این  برای  نشود.  تبدیل  آینده  در  فناوری  انتقال  و  نوآوری  برای  مانعی  به 
استثنائات و محدودیتهایی معقول، امکان صدور مجوز اجباری و امکان اتخاذ اقدامات الزم 

برای مقابله با رویه های ضدرقابتی را وضع کرده اند.
از مطالب باال می توان این نکته را هم دریافت که در زمینه حقوق مالکیت فکری برای 
همه کشورها نمی توان نسخه واحدی پیچید و هر کشوری با توجه به شرایط خاص آن احتیاج 
به نسخه خاصی دارد. بر همین  اساس نیز برخی نویسندگان تحمیل استانداردهای حداقل در 
و  ندانسته  مفید  درحال توسعه  کشورهای  برای  را  تریپس(  موافقت نامه  )مثل  جهانی  سطح 
در  این  دانسته اند.  مذکور  کشورهای  اقتصادی  توسعه  برای  محدودیت هایی  موجد  را  آن 
فکری،  مالکیت  حقوق  مثبت  تأثیر  بر  تأکید  با  نویسندگان  از  دیگر  برخی  که  است  حالی 
مثبتی  آثار  واجد  را  تریپس  موافقت نامه  چارچوب  در  مذکور  حقوق  از  حمایت  افزایش 
بهره برداری کشورهای  برای  موافقت نامه فضای کافی  این  در  نموده اند که  اشاره  و  دانسته 
مبنا  یک  عنوان  به  را  تریپس  موافقت نامه  باید  کشورها  این  و  دارد  وجود   درحال توسعه 
ــ ازجمله برای مقاومت در مقابل تقاضاهای فراتر از این موافقت نامه در مذاکرات تجاری- 
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بپذیرند و بکوشند تا از انعطاف های موجود در موافقت نامه مذکور حداکثر استفاده شود. 
شایان ذکر است که با توجه به جهانشمولی موافقت نامه تریپس و تعداد اعضای سازمان 
نظر  به  به سازمان مذکور  پیوستن  برای  ایران  به تصمیم  با توجه  تجارت جهانی و همچنین 
تریپس  موافقت نامه  و  داشت  مطلق  آزادی عمل  نمی توان  گذشته  مثل  چندان  که  می رسد 
که  نمود  تأکید  باید  بااین حال،  است.  شده  تبدیل  حداقل  و  عمومی  چارچوب  نوعی  به 
و  استثنائات  آنها  در  که  دارد  وجود  بسیاری  مواد  از یک طرف  هم  تریپس  موافقت نامه  در 
است  شده  پیش بینی  فکری  مالکیت  حقوق  صاحبان  انحصاری  حقوق  برای  محدودیتهایی 
رویه های  با  مقابله  و  فناوری  انتقال  لزوم  به  که صریحاً  دارد  وجود  مفادی  ازطرف دیگر  و 
ضد رقابتی اشاره و حق اتخاذ اقدامات مقتضی در این زمینه را به اعضا اعطا و شرایط آن را 

مشخص نموده است.

2. تحول نظام حقوق مالکیت فکری در کشورهای منتخب: هند، کره جنوبی 
و چین

از  هند  استقالل  زمان  در  که  گفت  باید  هند  فکری  مالکیت  حقوق  نظام  تحول  مورد  در 
بریتانیا در سال 1947، این کشور که جمعیتی 400 میلیون نفری و فقیر داشت، برای تأمین 
به طور کامل به واردات محصوالت غربی وابسته  نیازهای اساسی خود ازجمله دارو تقریباً 
و  داروها  از  درصد   99 سال های 1947-58(  در  )یعنی  استقالل  از  پس  دهه  اولین  در  بود. 
حق اختراع های دارویی در هند به شرکت های خارجی تعلق داشت که80 درصد بازار هند 
را در اختیار داشتند.1 گفته شده است که در آن زمان، از 10 شرکت دارویی برتر هند ازنظر 
میزان فروش، 8 شرکت را شرکت های وابسته شرکت های چندملیتی تشکیل می دادند.2 بر 
باالیی  قیمت های  چنان  پنی سیلین  و  انسولین  مثل  حیاتی  داروهای  حتی  وابستگی،  این  اثر 
داشتند که از دسترس بخش های زیادی از جمعیت هند خارج بودند.3 حتی گفته شده است 

که قیمت های دارو در هند در آن زمان باالترین قیمت های جهان بود.4

1. Bedi, Bedi and Sooch 2013, p. 105. 
2. Greene 2007, p. 2. 
3. Khanna and Singh 2015, p. 4. 
4.  Bedi, Bedi and Sooch (2013), p. 105.

برای مشاهده تفاوت بسیار زیاد قیمت داروها در هند و کشورهای دیگر، نک. جدول صفحه 19 منبع زیر:
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برای  عمده ای  گام  دولتی  دارویی  شرکت  پنج  تأسیس  با  هند  دولت  شرایط،  این  در 
خوداتکایی صنعت دارویی کشور و تسهیل عرضه مستقل محصوالت دارویی به بازار هند 
اساسی  فله ای  داروهای  داخلی  تولید  مهمی در شروع  نقش  برداشت.1 شرکت های مذکور 
ایفا کردند، گو این که برای توسعه تولید داخلی دارو به اقدامات دیگری هم احتیاج بود. 
بر این اساس، دولت هند در سال های 50-1948 و 59-1957 دو کمیته را هم مأمور بررسی 
قوانین موجود در مورد حق اختراع و تهیه قانونی متناسب با منافع ملی هند کرد. یافته های این 
کمیته ها حاکی از حمایت شدید از شرکت های خارجی و محدودسازی شدید شرکت های 
داخلی بود و بر اساس پیشینه آلمان، کانادا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی توصیه شده 
این  به رسمیت شناخته شود.  »فرایند«  لغو شود و حق اختراع  بود که حق اختراع »محصول« 
توصیه ها سرانجام به تصویب قانون اختراعات 1970 منتهی شد. تصویب این قانون نقطه عطفی 
در تاریخ صنعت دارویی هند خوانده شده است که شرکت های هندی را به کپی برداری از 

داروهای غربی و پایه گذاری صنعت تولید داروهای ژنریک در هند قادر ساخت. 
قباًل قانون اختراعات و طرح های 1911 در هند جاری بود که از دوران استعمار به ارث 
اتمی حمایت  انرژی  به  مربوط  اختراعات  بجز  اختراعات  از همه  قانون  این  بود. در  رسیده 
قانون اختراعات  بود.  از زمان درخواست ثبت اختراع  می شد و مدت حمایت هم 16 سال 
هم  آن  دارویی،  و محصوالت  شیمیایی،  مواد  غذایی،  مواد  به  را  1970 گستره حق اختراع 
فقط در مورد فرایند ــ نه محصوالت- محدود ساخت. از آنجا که عماًل هر ترکیب شیمیایی 
خیلی  حق اختراع  از  حمایت  گستره  شود،  تولید  گوناگونی  فرایندهای  طریق  از  می تواند 
برای  برای مواد و محصوالت مذکور و 14 سال  به 7 سال  محدود شد. مدت حمایت هم 
محصوالت دیگر کاهش یافت. مجوز اجباری هم پس از 3 سال می توانست صادر شود.2 این 
قانون با به رسمیت شناختن فقط حق اختراع فرایندها به شرکت های هندی اجازه می داد که 
به مهندسی معکوس یا کپی برداری از دارو های مشمول حق اختراع خارجی بدون پرداخت 

حق امتیاز بپردازند.3 
با تصویب قانون 1970، شرکت های دارویی غربی به دلیل عدم حمایت از مالکیت فکری 

Kumar and Pradhan (2003).
1. Bedi, Bedi and Sooch 2013, p. 105 and Greene 2007, p. 2.  
2. Kumar and Pradhan 2003, p. 7-8.  
3. Greene 2007, p. 2-3. 
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آنها به خروج از هند پرداختند1 و شرکت های هندی بسرعت جای خالی آنها را پُر کردند و 
به طور فزاینده ای به تولید داروهای ژنریک از طریق مهندسی معکوس و فروش این داروها با 
قیمت هایی بسیار کمتر از قیمت های همتایان غربی خود پرداختند و به این ترتیب شالوده یک 
صنعت دارویی فعال فراهم شد و دسترسی به دارو هم افزایش یافت.2 طبق آمارهای موجود، 
در بازار هند، سهم تولیدکنندگان داخلی افزایش یافت و سهم تولیدکنندگان خارجی تا سال 
2005 به کمتر از 20 درصد رسید.3 در حالی که در سال 1970 بخش اعظم مصرف دارویی 
تحت سلطه  نیز عمدتاً  فورموالسیون ها  داخلی  تولید  و  تأمین می شد  واردات  به وسیله  هند 

1.  کارستن فینک و کیث مسکس ضمن تأیید نقش لغو حق اختراع محصول در خروج شرکت های خارجی از بازار هند 
اشاره می کنند که در این امر احتماالً عوامل دیگری مثل محدودیت های سرمایه گذاری و مالکیت و کنترل قیمت ها 

نیز دخیل بوده اند. نک:
Fink and Maskus (2005), p. 230.

سایر  معلول  بلکه  اختراعات  قانون  اصالح  معلول  نه تنها  هند  دارویی  صنعت  پیشرفت  که  کرد  اضافه  باید  البته   .2
سیاست های دولت هند نیز بوده است. آتسوکو کامیکه و تاکاهیرو ساتو معتقدند که توسعه صنعت دارویی هند مرهون 
رژیم ضعیف حق اختراع )قانون اختراعات 1970( و سیاست دارویی 1978 )Drug Policy, 1978(  بوده است. قانون 
1970 یک نقطه عطف در تحقیق وتوسعه دارویی در هند بود و مهندسی معکوس و دستیابی به فرایندهای جدید برای 
تولید محصوالت مشمول حق اختراع در سایر کشورها را تشویق نمود. سیاست دارویی 1978 هم که اولین سیاست 
یا سیاست،  قانون  دو  این  دارو تصویب شد.  تولید  در  به خودکفایی  با هدف دستیابی  اساساً  بود  هند  دارویی جامع 

راه را برای پیشرفت تحقیق وتوسعه بومی و تولید داروهای ژنریک از دهه 1970 تا دهه 1990 هموار ساخت. نک: 
Kamiike and Sato (2012), p. 78-79.

حیاتی  داروهای  تأمین  و  مستقل  داروسازی  صنعت  یک  ایجاد  برای  هند  سیاست های  مفصل تر  بررسی  برای 
برای  باال  گمرکی  تعرفه های  اِعمال  دولتی،  دارویی  شرکت های  تأسیس  شامل  ــ  مناسب  قیمت های  با  مردم  برای 
تشویق شرکت های چندملیتی به تأسیس شرکت های وابسته محلی، مجاز نمودن 74 )و سپس 100( درصد مالکیت 
برای شرکت های چندملیتی تولیدکننده داروهای پیشرفته، کنترل واردات داروهای بالک )فله ای( برای جلوکیری از 
قیمت گذاری باالی آنها توسط شرکت های چندملیتی، کنترل قیمت ها و تعیین سقف سود و قیمت، اتخاذ یک رژیم 
حقوق مالکیت فکری ضعیف، و انجام اقداماتی برای تشویق تحقیق وتوسعه )مثل توسعه زیرساختهای علم و فناوری، 
مراکز  بین  پیوند  ایجاد  تحقیقاتی،  همکاریهای  مالی،  کمکهای  گمرکی،  معافیت های  مالیاتی،  معافیت های  انواع 
پارکهای  ایجاد  و   ،)incubation centres( رشد  مراکز  ایجاد  مجوز صنعتی،  اعطای  تسهیل  و صنایع،  تحقیق وتوسعه 

علم و فناوری(- نک:
Kumar and Pradhan (2003), p. 3-12.

رژیم  یک  اتخاذ  مانند  ــ  بعد  به   1990 دهه  از  هند  خارجی  و  داخلی  آزادسازانه  سیاست های  با  آشنایی  برای 
قیمت ها،  اخذ مجوز صنعتی، کاهش کنترل  الزامات  آسانگیرانه تر در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کاهش 
موافقت نامه  با  انطباق  برای  فکری  مالکیت  حقوق  قوانین  اصالح  دارویی،  محصوالت  گمرکی  تعرفه های  کاهش 
اجرای  از  ناشی  چالش های  با  رویارویی  برای  بیشتر  آمادگی  برای  تحقیق وتوسعه  تقویت  برای  تالش  و  تریپس، 

موافقت نامه تریپس- نک. به صفحات 17-13 همان منبع.
3. Green (2007), p. 2.

برای مشاهده میزان افزایش سهم شرکت های دولتی و خصوصی هند و کاهش سهم شرکت های چندملیتی از 
تولید دارو در هند در دهه های 1970 و 1980 هم نک. جدول صفحه 18 منبع زیر:

 Kumar and Pradhan (2003). 
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داروهای  تولید  درصد   70 داخلی  شرکت های   1991 سال  در  بود،  چندملیتی  شرکت های 
فله ای و 80 درصد تولید فورموالسیون ها را در هند در اختیار داشتند.1 گفته می شود که هند 
تا سال 1999 به خودکفایی کامل در تولید فورموالسیون ها و خودکفایی تقریبی در تولید 
داروهای فله ای دست یافته بود.2 صادرات محصوالت دارویی هند نیز افزایش بسیار زیادی 
داشت و موازنه تجاری آن هم از حالت منفی به حالت بسیار مثبتی رسید.3 بااین حال، اگرچه 
همراه با خروج تقریباً کامل شرکت های دارویی غربی از هند، شرکت های هندی به توفیق 
در تولید داروهای ژنریک دست یافتند، ولی بخش داروسازی داخلی هند دچار نوعی رکود 

در زمینه تحقیق وتوسعه و نوآوری شد.4 
انزوای خودخواسته  به سمت کنار گذاشتن  را  اقتصادی شدید هند آن  بعداً، مشکالت 
چهاردهه ای هند و تعقیب آزادسازی اقتصادی از طریق مشارکت فعال در مذاکرات تجاری 
دور اروگوئه از سال 1986 سوق داد. مذاکرات دور اروگوئه در دسامبر 1994 پایان یافت 
الزامات  با  را  خود  قوانین  باید  عضو  کشورهای  و  شد  تأسیس  جهانی  تجارت  سازمان  و 
موافقت نامه تریپس سازگار می ساختند. به کشورهای درحال توسعه ازجمله هند نیز 10 سال 

برای این کار مهلت داده شد. 
اول  در  تریپس  موافقت نامه  و الزم االجراشدن  تجارت جهانی  سازمان  تأسیس  زمان  از 
ژانویه 1995، هند در فرصت ده ساله خود برای انطباق با الزامات موافقت نامه تریپس به طور 
تدریجی سه بار در مارس 1999، ژوئن 2002 و مارس 2005 به تصویب اصالحاتی در قانون 
اختراعات 1970 پرداخت. در اصالحیه 2005 که در 4 آوریل 2005 به مرحله اجرا درآمد، 
مشمول  داروهای  از  کپی برداری  یا  معکوس  مهندسی  که  شد  ابقا  »محصول«  حق اختراع 
حق اختراع را بدون اخذ اجازه الزم از صاحبان حق اختراع پس از اول ژانویه 1995 ممنوع 
دارای  داروهای  ژنریک  انواع  تولید  مذکور،  اصالحی  قانون  طبق  بااین حال،  می ساخت. 

1. Kumar and Pradhan 2003, p. 17. 
2. Green 2007, p. 2. 

3. برای مشاهده رشد شدید صادرات و بهبود زیاد موازنه تجاری هند از سال 1970 تا سال 2000، نک. جدول صفحه 
21 منبع زیر:

Kumar and Pradhan 2003.
4. گفته شده است که یکی از آثار منفی قانون اختراعات 1970 نیز این بود که بنگاه های کوچک و متوسط بسیار زیادی 

وارد صنعت داروسازی شدند. نک:
Bedi, Bedi and Sooch 2013, p. 3.
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حق اختراع ثبت  شده در قبل از سال 1995 مجاز بود. درواقع، طبق اصالحیه مذکور، فقط دو 
نوع داروی ژنریک در بازار هند مجاز دانسته می شد: یکی داروهای ژنریک تولید شده پس 
از انقضای حق اختراع داروهای اصلی و دیگری انواع ژنریک داروهایی که حق اختراع آنها 

قبل از سال 1995 اعطا شده بود.1 
در اصالحیه 2005، مطابق با ماده 32  موافقت نامه تریپس، مدت حمایت از حق اختراع نیز 
20 سال از تاریخ درخواست ثبت اختراع تعیین شد و بدون اعطای مجوز اجباری، هیچ گونۀ 
ژنریکی در مدت حمایت مذکور نمی توانست فروخته شود. عالوه بر این، اعضای سازمان 
اول  از  اختراع  ثبت  درخواست  ارائه  برای  را  الزم  شرایط  که  بودند  ملزم  جهانی  تجارت 
ژانویه 1995 تا اول ژانویه 2005 فراهم سازند. اصالحیه مذکور تعداد زیادی از شرکت های 
تولیدکنندگان   ،2005 سال  در  و  کرد  تشویق  هند  بازار  در  حضور  به  را  خارجی  دارویی 
داروی خارجی حدود 8926 درخواست ثبت اختراع را برای داروهای مشمول حق اختراع 

خود که به صورت ژنریک در بازار هند فروخته می شدند، ارائه دادند.2
نیز باید اشاره نمود که قبل از اجرای  در مورد آثار اجرای موافقت نامه تریپس در هند 
پذیرش  و   1970 اختراعات  قانون  اصالح  که  می شد  تصور  هند  در  مذکور،  موافقت نامه 
حق اختراع محصول تأثیری منفی بر هند خواهد گذاشت و جلوی رشد صنعت دارویی این 
کشور را خواهد گرفت، زیرا هندی ها دیگر نمی توانستند از طریق مهندسی معکوس به تولید 
دارو پرداخته یا داروهایی را که حق اختراع محصول آنها پایان نیافته است، صادر کنند. ولی 
حتی  هند  دارویی  صنعت  مذکور،  تصورات  برخالف  می دهد،  نشان  ارقام  که  طور  همان 
اختراعات 1970  قانون  تریپس هم رشد سریعی داشت. اصالح  اجرای موافقت نامه  از  پس 
برای انطباق با موافقت نامه تریپس باعث شد که صنعت دارویی هند مدل یا الگوی تجاری 
را  تحقیق وتوسعه  زمینه  در  سرمایه گذاری  هند  دارویی  کند: شرکت های  دنبال  را  جدیدی 
افزایش و صادرات داروهای ژنریک به هر دو دستۀ بازارهای بسامان3 و نابسامان4 را توسعه 

1. Greene 2007, p. 3. 
2. Ibid., p. 3-4.  

برای آشنایی بیشتر با مجادالت مربوط به اصالح قوانین هند در زمینه حقوق مالکیت فکری، همچنین، نک:
Khanna and Singh 2015, p. 9-18 and 19-30.
3. Regulated.
4. Unregulated.
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داده اند و عرضه خدمات قراردادی مرتبط با تحقیق و ساخت که نوعی خدمات برونسپاری 
نه تنها هزینه های تحقیق وتوسعه صنعت  است، رشد کرده است. اجرای موافقت نامه تریپس 
دارویی هند را افزایش داد بلکه ساختار تحقیق وتوسعه این صنعت را هم تغییر داد.1 از تجربه 
هند شاید بتوان این نتیجه را گرفت که آنچه توسعه اقتصادی و فناورانه یک کشور را رقم 
می زند مجموعه سیاست های آن کشور است و یک رژیم مالکیت فکری قوی به تنهایی مانع 
از توسعه و پیشرفت یک کشور نمی شود و یک رژیم مالکیت فکری ضعیف نیز به تنهایی 
به توسعه و پیشرفت یک کشور نمی انجامد، گو این که رژیم مالکیت فکری در تُند یا ُکند 
دارد،  اساسی  نقشی گاه  پیشرفت آن  مسیر  تعیین  در  و همچنین  پیشرفت یک کشور  شدن 
همان طور که نمی توان نقش حقوق مالکیت را  در پیشرفت اقتصادی یک کشور انکار نمود. 
کشورهای  در  فناوری  تکامل  مراحل  اگر  که  گفت  باید  هم  کره جنوبی  مورد  در 
)تقلید  فناوری  جذب   -2 تکثیری2(،  )تقلید  فناوری  کسب   -1 شامل  را  درحال توسعه 
خالقانه3(، و 3- بهبود فناوری )نوآوری( بدانیم، کره جنوبی بسرعت از مرحله اخذ فناوری 
از  متوسط  فناوری  تولید  مرحله  به  معکوس  مهندسی  بر  مبتنی  تکثیری  تقلید  طریق  از  بالغ 
طریق تقلید خالقانه مبتنی بر شیوه های رسمی انتقال فناوری، استفاده از دانشمندان و مهندسان 
برجسته تر، و تقویت فعالیت های تحقیق وتوسعه داخلی ارتقا یافته است. برخالف مرحله اول 
که یک رژیم حقوق مالکیت فکری ضعیف حاکم بود و به جنبه های حقوقی کپی برداری از 
فناوری وارداتی از طریق مهندسی معکوس توجه زیادی نمی شد و آمارهای حق اختراع هم 
نشان می داد که حقوق مالکیت فکری برای شرکت های کره ای مسأله مهمی نبود، در مرحله 
فناوری متوسط، حقوق مالکیت فکری حتی برای شرکت های داخلی هم اهمیت یافت. این 
مسأله را آمارهای حق اختراع روشن می سازد. در حالی که فعالیت های مشمول حق اختراع 
در 14 سال دوره 78-1965 فقط 48 درصد افزایش یافته بود، در 11 سال بعد )1979-89( 
تقریباً سه برابر و در 4 سال بعد از آن )93-1989( نیز باز تقریباً سه برابر شد. به عالوه، سهم 
کره ای ها در ثبت اختراع در داخل کشور نیز از 11/4 درصد در سال 1980 به 69/2 درصد 

1. در مورد آثار اجرای موافقت نامه تریپس در هند، ازجمله، نک:
Kamiike and Sato 2012, p. 83-88; Greene 2007, p. 8-14; Bedi, Bedi and Sooch 2013, p.106-109; Kapoor 

and Sharma 2015, p. 13 and Kiran and Misra 2009 and 2011.
2. duplicative imitation 
3. creative imitation 
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در سال 1999 رسید که حاکی از افزایش فعالیت های تحقیق وتوسعه بود. شرکت های کره ای 
در ثبت اختراع در خارج هم فعال بودند. برای مثال، کره جنوبی از رتبه 35 در ثبت اختراع 
در آمریکا در سال 1969 )با 5 ثبت اختراع( به رتبه 11 در سال 1992 )با 538 ثبت اختراع( 
ترقی کرد که نشانگر میانگین رشد سالیانه 43/32 درصد بود. تا سال 1999، کره جنوبی به 
رتبه 6 )با 3679 ثبت اختراع( رسید. شرکت »سامسونگ الکترونیک« به رتبه چهار )با 1545 
ثبت اختراع در آمریکا( رسید که فقط پس از آی بی ام، ان ای سی، و کانن قرار داشت و این 

حاکی از جدیت کره جنوبی در کسب حق اختراع در داخل و خارج بود.
شرکت های دارویی پیشرو کره ای هم ابتدا فعالیت خود را به عنوان واردکننده یا فروشنده 
داروهای تمام شده و بسته بندی شده شروع کردند و بعداً به تولید دارو با بسته بندی داروهای 
فله ای )بالک( وارداتی پرداختند. سپس، آنها بتدریج به فعالیت های پیچیده تر پرداختند: ابتدا 
با فورموالسیون یا ترکیب مواد خام وارداتی و سپس تولید اجزاء تشکیل دهنده دارو از طریق 
پیوند یا ادغام پیشینی1. در این رهگذر، آنها از نظر اندازه و همچنین توانایی های فناورانه رشد 
کردند، به طوری که در اوایل دهه 1980، شرکت های داخلی کره جنوبی تقریباً 90 درصد 
در  درصد   47 برزیل،  در  درصد   22 با  مقایسه  )در  داشتند  دست  در  را  داخلی  دارو  بازار 
آرژانتین، و 30 درصد در هند(. در طی این دوره، کره جنوبی فقط حق اختراع فرایندها ــ و 
نه حق اختراع محصوالت- را در صنایع شیمیایی، آرایشی، و دارویی به رسمیت می شناخت 
و این امر به تولیدکنندگان داخلی اجازه می داد که فرایندهای مشمول حق اختراع را دور زده 
و به تولید محصوالت شیمیایی و دارویی نسبتاً مشهور بپردازند. اگر این رژیم حقوق مالکیت 
پیشرفت  قدر  این  نمی توانستند  داخلی  دارویی  شرکت های  نداشت،  وجود  ضعیف  فکری 
کنند. برخی از شرکت های داخلی از نظر فناورانه چنان پیشرفت کردند که می توانستند به 

طور جدی به تحقیق وتوسعه پرداخته و ترکیب های دارویی جدیدی را کشف کنند.
اولیه صنعتی شدن که  نتیجه رسیده است که در مرحله  این  به  باال  بررسی  با  لینسو کیم 
یادگیری از طریق مهندسی معکوس و تقلید و الگوبرداری از محصوالت خارجی صورت 
می گیرد، حمایت شدید از حقوق مالکیت فکری به جای تسهیل، باعث جلوگیری از انتقال 
و  کافی  بومی  توانایی های  به  دستیابی  از  پس  تنها  می شود.  درون زاد  یادگیری  و  فناوری 

1. Backward Integration.
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زیرساخت های گسترده در زمینه علم و فناوری برای انجام تقلید خالقانه است که حمایت از 
حقوق مالکیت فکری به عامل مهمی در انتقال فناوری و فعالیت های صنعتی تبدیل می شود.1

ناگش کومار در مورد رژیم حقوق مالکیت فکری کره جنوبی می گوید که این کشور در 
سال 1961 بود که قانون حق اختراع را به تصویب رساند. در سال 1981 هم قانون حق اختراع 
هماهنگ  مالکیت صنعتی  از  برای حمایت  پاریس  کنوانسیون  با  تا  شد  اصالح  کره جنوبی 
شود، یعنی کنوانسیونی که امکان ارائه تقاضاهای متعدد در مورد اختراعات مرتبط را در یک 
اظهارنامه واحد میسر می ساخت. بااین حال، گستره حق اختراع شامل محصوالت و فرایندهای 
مربوط به ساخت محصوالت غذایی، مواد شیمیایی، و داروها نمی شد. پس از آن که آمریکا 
از محصوالت  به دلیل عدم حمایت  قانون تجارت خود، کره جنوبی را  بر اساس ماده 301 
آمریکایی به اعمال تحریم هایی علیه صادرات آن تهدید کرد، مجلس ملی کره جنوبی در 31 
دسامبر 1986 قانون جدیدی را در مورد حق اختراع، حق نسخه برداری، و نرم افزار به تصویب 
به  قانون جدید، حق اختراع محصول  در  درآمد.  اجرا  مرحله  به   1987 ژوئیه  در  که  رساند 
محصوالت شیمیایی و دارویی جدید تعمیم یافت، مفاد جامعی در مورد حق نسخه برداری 
پذیرفته شد، و حق نسخه برداری به نرم افزارهای رایانه ای هم گسترش یافت. مدت حمایت 
از  حمایت  با  کره جنوبی  این،  بر  عالوه  یافت.  افزایش  سال   15 به   12 از  هم  اختراعات  از 
مدل های مصرفی یا کاربردی و طرح های صنعتی، رژیمی را در مورد حقوق مالکیت فکری 
در پیش گرفت که اقتباس و الگوبرداری تقلیدی از فناوری های خارجی را برای شرکت های 
تا 95 درصد کل مدل های مصرفی  بین 92  داخلی تسهیل می کرد. طبق اطالعات موجود، 
یا کاربردی و طرح های صنعتی به اتباع کره جنوبی اعطا شده اند. درواقع، قوانین و مقررات 
و  سازند  برآورده  را  بین المللی  استانداردهای  تنظیم شدند که حداقل  نحوی  به  این کشور 
عالوه بر این، اجرای قوانین هم شدید و سختگیرانه نبود. رژیم حق اختراع معتدل کره جنوبی 
در  موفقیت شرکت های کره ای  تسهیل  باعث  معکوس  مهندسی  و  تکثیری  تقلید  تسهیل  با 
جذب فناوری خارجی شد. به رغم تصویب قانون حق اختراع 1986 که حق اختراع محصول 
را به محصوالت شیمیایی و دارویی تعمیم می داد، کره جنوبی همچنان به دلیل مسائل اجرایی 
تا سال 1993 بر اساس ماده 301 ویژه آمریکا در فهرست کشورهای تحت مراقبت آمریکا 

1. Kim (2003). 
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و  حمایت  تقویت  برای  را  جدیدی  جامع  برنامه   1993 فوریه  در  کره جنوبی  داشت.  قرار 
مورد  در  جدید  قانون  یک  تصویب  به  که  گرفت  پیش  در  فکری  مالکیت  حقوق  اجرای 
حق اختراع در سال 1995 منتهی شد. بااین حال، اغلب حمایت از حقوق مالکیت فکری را 

در کره جنوبی ضعیف دانسته اند.1
توسعه  به  دستیابی  برای  کره جنوبی  که  رسید  جمع بندی  این  به  می توان  باال  مطالب  از 
جذب  یعنی  فناوری  انتقال  رسمی  شیوه های  از  استفاده  بر  عالوه  فناورانه،  و  اقتصادی 
و  سرمایه ای  کاالهای  واردات  و  خارجی،  لیسانس  اخذ  خارجی،  مستقیم  سرمایه گذاری 
همچنین استفاده از نیروی انسانی ماهر خارجی، به توسعه فعالیت های تحقیق وتوسعه داخلی 
و سپس جهانی ساختن فعالیت های تحقیق وتوسعه خود با ایجاد یک محیط رقابتی پرداخته 
اتخاذ  به  بود،  بومی  فناورانه  توانایی های  فاقد  ابتدا که  در  فرایند، کره جنوبی  این  در  است. 
یک رژیم حقوق مالکیت فکری ضعیف )مثل حمایت از مدل های مصرفی یا کاربردی و 
به  مربوط  فرایندهای  و  محصوالت  مورد  در  حق اختراع  پذیرش  عدم  و  صنعتی  طرح های 
اختراعات  و  نوآوری ها  تا  پرداخت  داروها(  و  شیمیایی،  مواد  غذایی،  محصوالت  ساخت 
را تسهیل کند؛  فناوری های خارجی  از  الگوبرداری  اقتباس و  را تشویق و  کوچک داخلی 
آنگاه، به تدریج بر اثر پیشرفت های داخلی و فشارهای خارجی، رژیم  حقوق مالکیت فکری 
خود را قوی تر ساخت، گو این که بازهم عناصری از رژیم حقوق مالکیت فکری ضعیف 
اجرای  عدم  و  و طرح های صنعتی  کاربردی  یا  مدل های مصرفی  از  -مثل حمایت  گذشته 
سختگیرانه حقوق مالکیت فکری- را حفظ کرده است. جالب این است که کره جنوبی حتی 
پس از تقویت رژیم حقوق مالکیت فکری خود بر اثر فشارهای آمریکا و سپس عضویت در 
فناورانه  به توسعه  بازهم توانسته است  سازمان تجارت جهانی و اجرای موافقت نامه تریپس 
اختراعات  و سهم  افزایش  به  رو  دایماً  آن  ثبت شده  اختراعات  آمارهای  و  دهد  ادامه  خود 

داخلی هم بیشتر بوده است.2   
در مورد تحول نظام حقوق مالکیت فکری چین نیز باید گفت که اگرچه این کشور از 

1. Kumar 2003. 
برای آشنایی با فشارهای یکجانبه آمریکا به کشورهای دیگر ازجمله کره جنوبی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری 

و فضای دهه های 1970 و 1980  هم نک: بزرگی 1389، ص 119-125.
2. - برای مشاهده آمار مذکور، ازجمله، نک. تارنمای سازمان جهانی مالکیت فکری:

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=KR. 
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نظر شناسایی مالکیت فکری جزو باسابقه ترین کشورهاست، ولی مفهوم حمایت از مالکیت 
باستانی چین وجود  در جامعه  نسبتاً  دولتی  نه یک حق  و  فردی  عنوان یک حق  به  فکری 
به  این حقوق  به رسمیت شناخته شده است. در گذشته،  اخیر  نداشت و فقط در چند دهه 
بر  تائوئیستی در چین هم  فلسفه های سنتی کنفوسیوسی و  تعلق داشت. در  پادشاه  جامعه و 
یادگیری جمعی و تفوق تعالیم سنتی بر نوآوری و منافع فردی تأکید می شد. در این فلسفه ها، 
حقوق مالکیت فکری به کل جامعه تعلق داشت و تقلید، جزء جدانشدنی فرایند یادگیری 
بود. تنها در قرن نوزدهم و همزمان با افزایش ارتباط چین با غرب بود که این کشور از طریق 

انعقاد معاهداتی با آمریکا در مورد حق اختراع با مفاهیم مالکیت فکری آشنا شد.1 
بر این اساس، حمایت از حقوق مالکیت فکری با تأخیر به چین راه یافت و اولین قانون 
حق اختراع در سال 1898 و 12 سال پس از آن هم قانون حق نسخه برداری به تصویب رسید. 
ولی این حمایت نوپا از حقوق مالکیت فکری با روی کار آمدن کمونیست ها در سال 1949 
و تأسیس جمهوری خلق چین و متعاقباً انحالل نظام حقوقی موجود این کشور از میان رفت.2 
پس از انقالب کمونیستی، »مقررات موقتی در مورد حمایت از حقوق ابداع و حق اختراع3« 
محدود  جبران  یک  با  همراه  گواهی  یک  مخترع  به  که  رسید  تصویب  به   1950 سال  در 
داده می شد ولی حق اشاعه اختراع به دولت تعلق داشت. حتی این حمایت ها نیز با »انقالب 

فرهنگی« از میان رفت، انقالبی که علیه حقوق مدون و مالکیت خصوصی بود.4 
 1978 سال  در  شیائوپینگ  دنگ  باز  درهای  سیاست  آغاز  و  فرهنگی  انقالب  پایان  با 
اصالحات  انجام  برای  زمینه  که  بود   1982 سال  در  چین  اساسی  قانون  پنجمین  تصویب  و 
در سال  )بعداً  مهیا شد  مالکیت فکری  مورد حقوق  ماهوی در  قوانین  و تصویب  اقتصادی 
1993 مفهوم سوسیالیسم بازارگرا5 وارد قانون اساسی چین شد و حقوق مالکیت خصوصی 
هم در اوایل سال 2007 در اصالحیه قانون اساسی گنجانده شد6(. درواقع، گرایش چین به 
اصالحات اقتصادی و تعامل با اقتصاد جهانی ازیک سو به تصویب قوانینی مانند قوانین غرب 

1. Kassner 2012, p. 4. 
2. Schiappacasset 2004, p. 176. 
3. Provisional Regulations on the Protection of Invention Rights and Patent Right 
4. Kassner 2012, p. 4.  
5. Market Socialism.
6. Cheung 2009, p. 3. 
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برخی  به  این کشور  پیوستن  باعث  ازسوی دیگر  و  انجامید  مالکیت فکری  در مورد حقوق 
سازمانها و معاهدات بین المللی در این زمینه شد. بدین ترتیب، قانون عالیم تجاری در سال 
1983 و سپس قانون حق اختراع در سال 1984 و قانون حق نسخه برداری در سال 1990 به 
تصویب رسید. عالوه بر این، چین در سال 1980 به سازمان جهانی مالکیت فکری )وایپو(، 
به  و در سال 1992  مالکیت صنعتی،  از  برای حمایت  پاریس  به کنوانسیون  در سال 1985 

کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری پیوست.1
هم  چین  در  فکری  مالکیت  حقوق  از  حمایت  افزایش  برای  آمریکا  فشارهای  اثر  بر 
مالکیت فکری  قوانین خود در مورد حقوق  تا حد زیادی  اوایل دهه 1990  این کشور در 
را اصالح کرد و در سال 1995 گفته می شد که قوانین حقوق مالکیت فکری چین تا حد 

زیادی با موافقت نامه تریپس سازگاری داشت.2
چین در 11 دسامبر 2001 به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد و بدون برخورداری 
انتقالی کشورهای درحال توسعه قرار بود که به محض عضویت، موافقت نامه  از مهلت های 
تریپس را به اجرا درآورد. بر همین اساس، قانون حق اختراع 1984 در 25 اوت 2000 و قانون 
عالیم تجاری 1982 و قانون حق نسخه برداری 1990 در 27 اکتبر 2001 اصالح شدند. قباًل 
هم قانون حق اختراع و قانون عالیم تجاری به ترتیب در سالهای 1992 و 1993 اصالح شده 
نیز تکمیل می شدند:  با مقررات دیگری در زمینه های زیر  پایه ای مذکور  قانون  بودند.3 سه 
حمایت از نرم افزارهای رایانه ای )مصوب سال 1991 و اصالح شده در سال 2001(، حمایت 
 .)2001( یکپارچه  مدارهای  ساخت  طرح های  از  حمایت  و  جدید  گیاهی  گونه های  از 
مبنای  که  رسید  تصویب  به  غیرمنصفانه4  رقابت  با  مبارزه  قانون  نیز   1993 سال  در  به عالوه 

حقوقی حمایت از اسرار تجاری و دانش فنی را فراهم می ساخت.

1. - چین قبل و بعد از الحاق به سازمان جهانی تجارت به معاهدات بین المللی بسیار دیگری در مورد حقوق مالکیت 
فکری نیز پیوسته است.  نک. به تارنمای سازمان جهانی مالکیت فکری:

http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=cn.
2. Schiappacasset 2004, p. 176. 

قانون عالیم تجاری در سال  قانون حق نسخه برداری در سال 2010 و  قانون حق اختراع در سال 2008،  هم  بعداً   - .3
مالکیت  حقوق  زمینه  در  چین  بین المللی  معاهدات  و  داخلی  مقررات  و  قوانین  مشاهده  برای  شدند.  اصالح   2014

فکری، نک. به تارنمای سازمان جهانی مالکیت فکری:
http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=cn.
4. Anti-Unfair Competition Law 
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به این ترتیب، چین با اصالح قوانین داخلی خود و الحاق به معاهدات بین المللی مذکور 
است،  زمینه  این  در  خوبی  نسبتاً  قوانین  مجموعه  دارای  فکری،  مالکیت  حقوق  زمینه  در 
فکری  مالکیت  اجرای جدی حقوق  از عدم  زمینه  این  در  موجود  ادبیات  در سرتاسر  ولی 
و گستردگی نقض این حقوق ــ به ویژه در زمینه حق نسخه برداری- در چین بشدت انتقاد 
که  نیست  این  مسأله  کرده اند،  اشاره  منتقدان  از  بسیاری  که  طور  همان  درواقع،  می شود. 
چین فاقد قوانین حقوق مالکیت فکری است، بلکه مسأله این است که چین قوانین مذکور 
تقلبی،  کاالهای  تولیدکننده  بزرگترین  عنوان  به  چین  که  می شود  گفته  نمی کند.  اجرا  را 
دارای شبکه گسترده و پیچیده ای از تولیدکنندگان کاالهای تقلبی است که عماًل به تولید 
تیغ های  از کل گوشی های همراه، شامپوها،  نیمی  از  بیش  کاالهای هر صنعتی می پردازند. 
برچسب های  نصب  است.  تقلبی  می شود،  فروخته  چین  در  که  سیگارهایی  و  ریش تراشی، 
تقلبی هم  بر محصوالت کشاورزی و سایر محصوالت غذایی رایج است. کاالهای  تقلبی 
آمارهای  دیگر صادر می شوند.1 طبق  به کشورهای  و هم  فروخته می شوند  داخل چین  در 
دستگاه های مختلف، 90 تا 99 درصد نرم افزارها در چین )ازجمله نرم افزارهای مورد استفاده 
دولت( تقلبی است.2 طبق آمارهای دیگر، در سال 2006، 85 تا 93 درصد کل محصوالت 
مشمول حق نسخه برداری که در چین فروخته شده بود، تقلبی یا غیرمجاز بودند.3 بر اساس 
براورد یکی از گزارشات کمیسیون تجارت بین الملل آمریکا هم زیان اقتصاد این کشور از 
نقض حقوق مالکیت فکری در چین در سال 2009 به حدود 2.48 میلیارد دالر می رسید.4 
گستردگی نقض حقوق مالکیت فکری در چین باعث شده است که این موضوع به یکی از 
موضوعات عمده مذاکرات و توافقات بسیاری بین آمریکا و چین تبدیل شود5 و آمریکا در 
دهه های 1990 و 2000 برای وادار ساختن چین به بهبود اجرای حقوق مالکیت فکری، به 

البته در گزارشات رسمی چین آمده است که پس از الحاق این کشور به سازمان جهانی تجارت، گمرکات چین   .1
دفاتر حقوق  قضایی،  با دستگاه  نزدیک  با همکاری  و  تقویت کرده  مرزها  در  را  فکری  مالکیت  از حقوق  حمایت 
مالکیت فکری، و صاحبان حقوق مالکیت فکری به جلوگیری از واردات و صادرات کاالهای مظنون به نقض حقوق 

مالکیت فکری پرداخته اند و آمار رسیدگی به شکایات در این زمینه افزایش یافته است. نک:
OECD 2005, p. 53.
2. Kassner 2012, p. 1.
3. Cheung 2009, p. 36. 
4. United States International Trade Commission 2011, p. xv. 

5. - برای بررسی مذاکرات و توافقات مذکور، ازجمله، نک. فصل سوم اثر زیر: 
Cheung 2009.
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اقدامات زیادی مانند تهدید اعمال تحریم های تجاری، تهدید به عدم تمدید وضعیت دولت 
دادن  قرار  جهانی،  تجارت  سازمان  به  چین  الحاق  با  مخالفت  چین،  مورد  در  کامله الوداد 
و  تجارت جهانی  سازمان  در  از چین  مراقبت، شکایت  تحت  فهرست کشورهای  در  چین 
غیره دست زد.1 بااین حال، به رغم انجام برخی اصالحات و اقدامات در چین، نقض حقوق 

مالکیت فکری در این کشور هنوز بسیار گسترده است.2 
به این ترتیب، چین در زمینه حقوق مالکیت فکری ازیک سو اقدامات و اصالحات زیادی 
انجام داده و ازسوی دیگر با چالش ها و کمبودهای بسیاری روبه روست.3 بر همین اساس هم 
نظر  از  درحال گذار  یک کشور  را  چین  یائو  شیانگ کوئی  و  ساتمایر  ریچارد  مانند  برخی 
طبیعی  روند  همان  یا  فناورانه4  همپایی  مسیر  همان  در  که  می دانند  فکری  مالکیت  حقوق 
تکامل حقوق مالکیت فکری قرار دارد که بسیاری از کشورهای دیگر آن را پیموده اند. از 
نظر نویسندگان مذکور، در این فرایند گذار، گرایشات ذهنی و رویه های عملی معطوف به 
اولیه  مالکیت فکری، مراحلی را طی می کنند. در مراحل  ایجاد و حفظ یک رژیم حقوق 
با موفقیت در  صنعتی شدن، تقلید رواج دارد و نقض حقوق مالکیت فکری گسترده است. 
مراحل اولیه توسعه فناورانه، توانایی های جدیدی ظاهر می شود و درنتیجه این تصور تقویت 

1. Kassner 2012, p. 2.
از  گفته می شود که آمریکا سه دفتر برای وابسته های حقوق مالکیت فکری خود در چین دارد و یک گروه پنج نفره 
حقوقدانان چینی هم به پشتیبانی از آنها می پردازد. آمریکا در هیچ کشور دیگری بیش از یک وابسته حقوق مالکیت 

فکری ندارد. نک:
Rea 2013. 

2. در مورد علل گستردگی نقض حقوق مالکیت فکری در چین، ازجمله، نک:
Cheung 2009, p. 20-22; Schiappacasset 2004, p. 178-179; Cheung 2009, p. 1-4 and Kassner 2012, p. 4-5.

3. برای مطالعه یک گزارش رسمی نسبتاً مفصل چین در مورد شرایط و اقدامات این کشور در زمینه حقوق مالکیت 
سازوکارهای  توسعه  و  نهادسازی  بین المللی،  معاهدات  به  الحاق  داخلی،  قوانین  اصالح  و  تدوین  )ازجمله  فکری 
حقوق  رشته  تأسیس  و  متوسطه  و  ابتدایی  مقاطع  در  حتی  فکری  مالکیت  حقوق  آموزش  توسعه  قضایی،  و  اداری 
مالکیت فکری در دانشگاه ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، تأسیس دادگاه های تخصصی، و تقویت گمرک 
کشور  این  روی  پیش  چالش های  و  مشکالت  برخی  همچنین  و  فکری(  مالکیت  حقوق  از  مرزی  حمایت  برای 
کم  آگاهی  خارج،  در  اختراع  ثبت  هزینه های  بودن  باال  چین،  صادراتی  کاالهای  علیه  خارجیان  شکایتهای  )مانند 
در مورد حقوق مالکیت فکری در بنگاه ها و جامعه به طور کلی، عدم هماهنگی کافی بین دوایر مختلف ذی ربط، 
اختالفات و تفاوتهای مناطق مختلف، حمایتگرایی حکومت های محلی، عدم ارتباط کافی دستگاههای قانونگذاری و 
سیاستگذاری با بنگاه های داخلی، کمبود منابع مالی و انسانی، عدم کفایت تحقیق وتوسعه، ضعف در مدیریت حقوق 

مالکیت فکری، و فقدان قوانین ضدانحصار(، نک:
OECD 2005, p. 43-57.
4. Technological Catch-up 
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می شود که حمایت از حقوق مالکیت فکری ممکن است برای پیشرفت فناورانه و رسیدن 
به طرفداران تقویت رژیم حقوق مالکیت فکری  باشد. نوآوران داخلی  بعد الزم  به مرحله 
تبدیل می شوند و دولت ها نیز درمی یابند که اکنون اجرای حقوق مالکیت فکری به نفع منافع 
ملی ــ و نه صرفاً به نفع دولت ها و شرکت های خارجی- است. وقتی که صادرات کشور با 
چالش و مخالفت صاحبان حقوق مالکیت فکری در خارج روبه رو می شود، تحوالت داخلی 
در  چالش های خارجی  ترکیب  این  می شود.1  تقویت  تجربه های خارجی  وسیله  به  مذکور 
بازارهای صادراتی و افزایش طرفداران داخلی حقوق مالکیت فکری باعث شکل گیری یک 
رژیم ملی حقوق مالکیت فکری می شود که به تدریج  انگیزه حرکت به سمت هماهنگی با 
استانداردهای بین المللی حقوق مالکیت فکری را تقویت می کند. بنابراین، نیروهای ناشی از 
گذار جامعه به سمت حقوق مالکیت فکری حداقل به اندازه فشارهای خارجی، در تحول به 

سمت یک رژیم حقوق مالکیت فکری قوی نقش دارند.2
از نظر ساتمایر و یائو، چین امروز هم اگرچه قطعاً مرحله تقلید را پشت سر نگذاشته ولی 
به مرحله ای رسیده است که بسیاری از ذی نفعان داخلی ــ دانشمندان، مهندسان، کارآفرینان، 
هنرمندان خالق، طراحان، و رهبران سیاسی- یک رژیم حقوق مالکیت فکری قوی تر را با 
حقوق  ناقض  صادراتی  محصوالت  و  می بینند  سازگارتر  خود  ملی  منافع  و  شخصی  منافع 
مالکیت فکری دیگران یا محتاج حمایت از حقوق مالکیت فکری خود با چالش احتمالی 
نهادهای حقوق  با  بین المللی  پیوندهای  به وسیله  این تحوالت  دیگران روبه رو خواهد شد. 
مالکیت فکری و شبکه های جهانی نوآوری که به حقوق مالکیت فکری و صاحبان آن بها 
می دهند، تقویت می شود. این روندها با آگاهی چین از اهمیت نوآوری برای آینده کشور 
و  کرده  تلقی  راهبردی  اهمیتی  دارای  را  فکری  مالکیت  حقوق  اکنون  چین  و  درآمیخته 
می کوشد تا رژیم حقوق مالکیت فکری خود را با سیاست های صنعتی و فناورانه بلندپروازانه 

خود هماهنگ ساخته و به سطوح باالتر زنجیره ارزش ارتقا یابد.

1. کاکس و سپتیس هم می گویند وقتی که صادرات به سایر کشورها افزایش می یابد، احتمال روبه رو شدن با مخالفت 
و شکایت اتباع آن کشورها علیه کاالهای ناقض حقوق مالکیت فکری متعلق به آن کشورها قاعدتاً باعث خواهد شد 
که صادرکنندگان مذکور ضرورت حمایت از حقوق مالکیت فکری متعلق به دیگران را بیشتر احساس کنند، زیرا در 

غیر این صورت با خطر قطع صادرات خود و تحمل زیان زیادی روبه رو خواهند شد. نک:
Cox and Sepetys 2006, p.11.
2. Suttmeier and Yao 2011, p. 6 and Cox and Sepetys 2006, p. 3-4.
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و  است  فکری  مالکیت  حقوق  زمینه  در  گذار  آستانه  در  اکنون  چین  این ترتیب،  به 
تقویت  و  دانش بنیان  توسعه  به  چین  بیشتر  توجه  نشانگر  نیز  کشور  این  مختلف  برنامه های 
بلندمدت  و  میان مدت  پانزده ساله  برنامه  پنجساله،  برنامه های  است:  فکری  مالکیت  حقوق 
راهبرد   ،)2008( فکری2  مالکیت  ملی  راهبرد   ،)2006( فناورانه1  و  علمی  توسعه  برای  چین 
و   )2010( فکری4  مالکیت  حقوق  توسعه  برنامه   ،)2011-2020( اختراعات3  توسعه  ملی 
غیره. برنامه های مذکور را باید در راستای دستیابی به هدف برنامه پانزده ساله مذکور یعنی 
چین  فکری  مالکیت  راهبرد  اجرای  دید.   2020 سال  تا  نوآور  کشور  یک  به  چین  تبدیل 
هم باعث افزایش شدید تعداد درخواستهای ثبت حق اختراع و حق نسخه برداری شد. تعداد 
به   2005 سال  در   476264 از  چین5  فکری  مالکیت  اداره  در  حق اختراع  درخواست های 
1222286 در سال 2010 رسید و از این تعداد 1109228 درخواست به چینی ها و 112858 
درخواست به خارجی ها تعلق داشت. در همین دوره، چین از اروپا و کره جنوبی فراتر رفت 
و به رتبه سوم در جهان پس از آمریکا و ژاپن رسید.6 در زمینه حق نسخه برداری هم تعداد 
درخواست های ثبت نرم افزارهای رایانه ای از حدود 21500 در سال 2006 به حدود 82000 
در سال 2010 افزایش یافت. به دنبال اجرای راهبرد مذکور، دادگاه های تخصصی در زمینه 
به  مربوط  تعداد شکایات  و  یافت  توسعه  نیز  با قضات حاذق  همراه  فکری  مالکیت  حقوق 
علیه خود  شامل شکایت چینی ها  آنها  اکثر  که  یافت  افزایش  بسیار  فکری  مالکیت  حقوق 
سال  در  که  بود  دعوی  مدنی حدود 30626  دعاوی  تعداد  سال 2009  در  می شد.  چینی ها 
2010 به 42902 دعوی افزایش یافت و از این نظر رتبه اول در جهان بود. راهبرد مالکیت 
ایجاد تحوالتی در فرهنگ  از طریق آموزش و همچنین  انسانی  منابع  تقویت  باعث  فکری 
حقوق مالکیت فکری در چین حداقل در برخی مناطق شد. بااین حال، راهبرد مذکور ضمن 

1. Medium- to Long-Term Plan for Scientific and Technological Development 
2. National Intellectual Property Strategy
3. National Patent Development Strategy (2011-20)
4. IPR Promotion Plan
5. State Intellectual Property Office (SIPO) 

نیز نشان می دهد که چین در همه زمینه های  برای سالهای 2000-2014  6. - آمارهای سازمان جهانی مالکیت فکری 
درخواست و ثبت حق اختراع، عالیم تجاری، مدل های مصرفی یا کاربردی، و طرح های صنعتی رشد زیادی داشته و 
این کشور در اکثر موارد به رتبه اول در جهانی رسیده و سهم اتباع داخلی آن هم از اتباع خارجی پیشی گرفته است. 

نک. به تارنمای سازمان جهانی مالکیت فکری:
http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=CN.
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به کسب حقوق  محلی  و حکومت های  دانشگاه ها،  پژوهشی،  مؤسسات  تشویق شرکت ها، 
درخواست های  ماهوی  بررسی  که  شد  غیرقابل کنترلی  هجوم  بروز  باعث  فکری  مالکیت 

مذکور را غیرممکن می ساخت.1

3. اشاراتی در مورد ایران

همان طور که دیدیم، بررسی مطالعات و تحقیقات تجربی در مورد تأثیر حمایت از حقوق 
مالکیت فکری بر رشد و توسعه اقتصادی به گونه ای درون زاد )از طریق تشویق نوآوری و 
تحقیق وتوسعه در داخل( و برون زاد )از طریق تشویق انتقال فناوری خارجی از طرق عمده 
از  حمایت  که  می دهد  نشان  لیسانس(  اعطای  و  خارجی،  مستقیم  سرمایه گذاری  تجارت، 
حقوق مالکیت فکری کمابیش تأثیری مثبت در هر دو زمینه درون زاد و برون زاد دربردارد. 
با سطح توسعه  مالکیت فکری  به رابطه حقوق  اشاره  با  نویسندگان  از  بسیاری  درعین حال، 
نظام  یا  است یک رژیم  بهتر  توسعه  اولیه  مراحل  تأکید کرده اند که در  اقتصادی کشورها 
و طرح های  کاربردی  یا  مدل های مصرفی  از  )مثل حمایت  فکری ضعیف  مالکیت  حقوق 
کوچک  نوآوری های  تشویق  باعث  تا  شود  اتخاذ  حق اختراع(  از  حمایت  جای  به  صنعتی 
سطح  ارتقای  از  پس  آنگاه  و  شود  دانش  انتشار  یا  دانش  سرریزهای  جذب  و  تدریجی  و 
نوآوری ها و فناوری ها و دستیابی به بلوغ فناورانه و ضرورت یافتن حمایت بیشتر از دانش 
صنایع داخلی است که اتخاذ یک نظام حقوق مالکیت فکری قوی )مثاًل از طریق حمایت از 

حق اختراع( می تواند مفید باشد.
این  به  توجه  با  هم  ایران  که  نتیجه گرفت  چنین  می توان  مذکور  مطالعات  یافته های  از 
که از سطوح اولیه توسعه عبور کرده و در موقعیتی بینابینی قرار دارد، به رژیمی بینابینی یا 
تلفیقی در مورد حقوق مالکیت فکری نیاز دارد، یعنی رژیمی که ازیک سو برای حمایت از 
نوآوری های محدودتر داخلی به حمایت از مدل های مصرفی یا کاربردی و طرح های صنعتی 
فناوری های  جذب  و  داخلی  بزرگتر  نوآوری های  تشویق  و  حمایت  برای  ازسوی دیگر  و 
پیچیده تر خارجی به حمایت از حق اختراع بپردازد. به عبارت دیگر باید به رژیم مناسبی دست 

1. در مورد شرایط و مشکالت چین در زمینه حقوق مالکیت فکری، همچنین، نک:
Kassner 2012, p. 5-7; Schiappacasset 2004, p. 183-185 and OECD 2005, p. 11-12 and 50-52.
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میسر  را  خارجی  فناوری  جذب  درعین حال  و  داخلی  تدریجی  نوآوری  ارتقای  که  یافت 
مالکیت  حقوق  تجاری  جنبه های  موافقت نامه  جهانشمولی  به  توجه  با  ازطرف دیگر  سازد.1 
فکری )تریپس( و تعداد اعضای سازمان تجارت جهانی و همچنین با توجه به تصمیم ایران 
برای پیوستن به سازمان مذکور به نظر می رسد که چندان مثل گذشته نمی توان آزادی عمل 
مطلق داشت و موافقت نامه تریپس به نوعی چارچوب عمومی و حداقل تبدیل شده است. 
بااین حال، در موافقت نامه تریپس هم از یک سو مواد بسیاری وجود دارد که در آنها استثنائات 
و محدودیت هایی برای حقوق انحصاری صاحبان حقوق مالکیت فکری پیش بینی شده است 
رویه های  با  مقابله  و  فناوری  انتقال  لزوم  به  صریحاً  که  دارد  وجود  مفادی  ازسوی دیگر  و 
به اعضا اعطا نموده است.2  این زمینه را  اقدامات مقتضی در  اتخاذ  ضد رقابتی اشاره و حق 
بررسی های کشوری پژوهش حاضر نیز نشان می دهد که پس از الحاق کشورهای مذکور 
فناورانه در آنها ُکند  نه تنها توسعه  به سازمان تجارت جهانی و اجرای موافقت نامه تریپس، 
نشده بلکه نوآوری و تحقیق وتوسعه داخلی و جذب فناوری خارجی در آن کشورها حتی با 
سرعت بیشتری ادامه یافته است. بنابراین، به نظر می رسد که برای ایران می توان یک رژیم 
ایران  توسعه  فرایند  به  ازیک سو  اتخاذ کرد که  مالکیت فکری  را در مورد حقوق  ترکیبی 
کمک کند و ازسوی دیگر با مفاد موافقت نامه تریپس تعارض نداشته و ایران را برای الحاق 

به سازمان تجارت جهانی آماده سازد. 
ایران  مقررات  و  قوانین  تحول  سیر  که  شود  اشاره  مختصر  طور  به  نیست  بد  اینجا  در 
به  مربوط  قوانین  که  می دهد  نشان  تاکنون   1304 سال  از  فکری  مالکیت  حقوق  درباره 
با  زیادی  تا حد  و  روزآمد شده  و  تکمیل  اخیر  دهه  دو  در  به ویژه  مالکیت صنعتی  حقوق 
قانون ثبت  برای مثال،  بین المللی ازجمله موافقت نامه تریپس همخوانی دارد.  استانداردهای 
اختراعات، طرح های صنعتی و عالیم تجاری که در سال 1386 جایگزین قوانین قبلی شد، 
نیز  آن  محدود  نارسایی های  و  کمبودها  و  شده  روزآمد  آن  پوشش  تحت  حوزه  سه  در 

1. در نظرسنجی که از صاحبنظران حوزه مالکیت فکری در ایران به عمل آمده است، بیش از 90 درصد پاسخگویان 
از  ارتقای حمایت  پاسخگویان  از  نیمی  دانسته اند؛  ایران ضروری  برای  را  فکری  مالکیت  از حقوق  ارتقای حمایت 
حقوق مالکیت فکری در ایران را در کوتاه مدت به نفع جامعه دانسته و نیمی دیگر با این نظر مخالف بوده اند؛ بیش از 
90 درصد پاسخگویان هم ارتقای حمایت از حقوق مالکیت فکری در ایران را در بلند مدت به نفع جامعه دانسته اند. 

نک: فتحی زاده 1391، ص 270-274.
2. - برای آشنایی با انعطاف های موجود در موافقت نامه تریپس، ازجمله، نک: بزرگی )1389(، ص 137-140.
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صنعتی  مالکیت  از  حمایت  »طرح  در  البته  شود.  برطرف  می تواند  مربوطه  قانون  اصالح  با 
ارائه  اسالمی  شورای  مجلس  به  که  تجاری(«  عالیم  و  صنعتی  طرح های  اختراعات،  )ثبت 
از  وسیعتر  استفاده  ضمن  و  شده  برطرف  مذکور  قانون  کمبودهای  از  بسیاری  است،  شده 
استثنائات و انعطاف های موجود در اسناد بین المللی ازجمله موافقت نامه تریپس، حمایت از 
مدل های مصرفی یا کاربردی به رسمیت شناخته شده، شکل بین المللی رژیم استیفا یا خاتمه 
حقوق1 پذیرفته شده، و مفادی در مورد انواع عالیم تجاری )مانند عالیم جمعی2 یا عالیم 
به آزمایش4، و رقابت غیرمنصفانه  نام تجاری، اسرار تجاری و اطالعات مربوط  تأییدی3(، 
اضافه شده است. در مورد برخی مقوله ها نظیر عالیم جغرافیایی، گونه های گیاهی، اطالعات 
و  کمبود  هم  تجاری  نام  و  لیسانس  اعطای  قراردادهای  در  رویه های ضدرقابتی  افشانشده، 
یکپارچه  مدارهای  ساخت  طرح های  مورد  در  ولی  ندارد،  وجود  ایران  قوانین  در  مغایرتی 
اصوالً قانون مشخصی وجود ندارد و باید قانون مستقلی تدوین و تصویب گشته یا در قوانین 
دیگر مثل قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالیم تجاری بخش جداگانه ای اضافه 
شود. بااین حال، به رغم تکمیل و روزآمدسازی نسبی حوزه حقوق مالکیت صنعتی، قوانین 
و مقررات ایران در مورد حق نسخه برداری و حقوق مرتبط/جانبی کمبودها و مغایرت های 
این  در  گردد.  تصویب  و  تدوین  زمینه  این  در  جدیدی  قانون  است  بهتر  که  دارد  زیادی 
مالکیت  اول-  )کتاب  فکری  مالکیت  از  »الیحه حمایت  در  نمود که  اضافه  باید  هم  زمینه 
ادبی و هنری و حقوق مرتبط(« که به مجلس شورای اسالمی ارائه شده است، تا حد زیادی 
حمایت،  شرایط  حمایت،  مورد  آثار  زمینه  در  ایران  جاری  قوانین  در  موجود  کمبودهای 
شناسایی پدیدآورنده، مدت حمایت، حقوق مرتبط/ جانبی، و حقوق اجاره ای برطرف شده 
ازجمله  حقوق  دارنده  از  اجازه  کسب  بدون  مجاز  استفاده های  به  مفصلی  نسبتاً  طور  به  و 
مجوزهای اجباری برای ترجمه آثار منتشرشده پرداخته شده است، گواینکه در این الیحه 
نیز فقط به حمایت از آثار اتباع ایرانی و آثار منتشر یا اجراشده برای نخستین بار در ایران 
بدون انتشار یا اجرای قبلی در کشوری دیگر اشاره شده است که این مقرره برای اجرا در 
اضافه  مقرره ای  داخلی  قانون  در  است  بهتر  ولی  ندارد،  ایرادی  به خودی خود  داخل کشور 

1. Exhaustion.
2. Collective Marks.
3. Certification Marks.
4. Test Data.
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فراهم  متقابل  را در صورت وجود یک عهدنامه  آثار خارجیان  از  امکان حمایت  شود که 
بین المللی را تسهیل کند. در زمینه اجرای حقوق مالکیت  نهادها و اسناد  به  الحاق  تا  سازد 
فکری هم به نظر می رسد که در قوانین و مقررات ایران در مجموع کمبود و مغایرتی وجود 
مؤثر حقوق  اجرای  بسترهای  توسعه  برای  باید  نظر می رسد در عمل  به  این که  ندارد، گو 
مالکیت فکری از طریق اقداماتی نظیر تربیت کارشناسان کافی، ایجاد پایگاه های اطالعاتی 
در دستگاه های مسئول، فعالتر شدن گمرک و توسعه دادگاه های تخصصی و تربیت قضات 

متخصص حوزه های مختلف حقوق مالکیت فکری تالش شود.
نکته آخر این که، همان طور که قباًل اشاره شد، عوامل بسیار دیگری در ارتقای رشد 
از  که  هستند  فکری دخیل  مالکیت  از حقوق  از طریق حمایت  ازجمله  اقتصادی  توسعه  و 
زیرساخت های  وجود  تا  رقابتی  و  مناسب  کسب وکار  فضای  یک  وجود  و  امنیت  و  ثبات 
را  ارتباطات(  )مثل  فیزیکی  و  ماهر(  انسانی  )نیروی  انسانی  و  )اجرا(  نهادی  و  الزم حقوقی 
ایران هم عالوه بر اتخاذ یک رژیم مناسب در زمینه حقوق مالکیت فکری  دربرمی گیرند. 
باید با دیدی جامع و کالن نگر به ایجاد یک محیط رقابتی و یک فضای کسب وکار مناسب 
توسعه  آنچه  گرفت،  نتیجه  می توان  هند  تجربه  بررسی  از  که  طور  همان  ورزد.  اهتمام 
اقتصادی و فناورانه یک کشور را رقم می زند مجموعه سیاست های آن کشور است و یک 
نظام مالکیت فکری قوی به تنهایی مانع از توسعه و پیشرفت یک کشور نمی شود و یک نظام 
مالکیت فکری ضعیف نیز به تنهایی به توسعه و پیشرفت یک کشور نمی انجامد، گو این که 
مسیر  تعیین  در  همچنین  و  پیشرفت یک کشور  شدن  ُکند  یا  تُند  در  فکری  مالکیت  رژیم 

پیشرفت آن نقشی گاه اساسی دارد.
به این ترتیب، بر اساس پژوهش حاضر می توان توصیه های زیر را برای ایران ارائه داد:

ارتقای  برای  کشور  در  راهبردی  موضوع  یک  به  فکری  مالکیت  حقوق  تبدیل   -1
نوآوری داخلی و جذب فناوری خارجی و تدوین و تعقیب یک سیاست یا راهبرد 

ملی در مورد حقوق مالکیت فکری.
2- مدیریت یکپارچه و هماهنگ کلیه امور مربوط به حقوق مالکیت فکری برای رفع 
و  ذی ربط  سازمان های  بین  موجود  بخشی نگری  و  وظایف  تداخل  ناهماهنگی ها، 

تدوین یک برنامه راهبردی جامع در این زمینه.
نوع  دو  هر  امتیازات  دربردارنده  ترکیبی  فکری  مالکیت  حقوق  رژیم  یک  اتخاذ   -3
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رژیم های ضعیف )حمایت از مدل های مصرفی یا کاربردی و طرح های صنعتی( و 
قوی )حمایت از حق اختراع( همراه با استفاده از انعطاف ها و استثنائات پذیرفته شده 

بین المللی ازجمله در مورد انتقال فناوری و مقابله با رویه های ضد رقابتی.
4- نوسازی قوانین و مقررات کشور بر اساس استانداردهای بین المللی و با لحاظ کردن 

منافع و مصالح کشور.
5- ایجاد شرایط کالن سیاسی-اقتصادی باثبات همراه با یک فضای کسب وکار مناسب 

و رقابتی.
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