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چکیده
ارتباط حقوق مالکیت فکری و نوآوری از مباحث

اثال

برانگیث اقتصثادی بثه حسثا مث آیثد در ایث

خصوص اقتصاددانان اون شومپیتر و هلپم نظریات متفاوت ارائثه کثردهانثد شثومپیتر در نظریثه تبریث
خالق خود بیان م کند که با حمایت از حقوق مالکیت فکری ،فرد نوآور با ارائه محصثول جدیثد بثه بثازار
انحصار به دست م آورد ای امر موج

نوآوریهای بیشتر و پیشرفتهتثر توسثد دیگثران خواهثد شثد امثا

هلپم معتقد است حقوق مالکیت فکری مستحکمتر در کوتاهمدت ،نوآوری را اف ای
بلندمدت ،نرخ نوآوری کاه

خواهد داد ،امثا در

خواهد یافت؛ زیرا کشورهای توسثعه یافتثه کااهثای بیشثتری را بثا فنثاوری

قدیم تولید م کنند و ای روند ،منابع را به جای سرازیر شدن بثه سثوی نثوآوری ،بثه سثمت تولیثد سثوق

________________________________________________________________
1- mahla_aghaie@yahoo.com
 -2نویسنده مسئولmsadati@um.ac.ir :
3- mostafa@um.ac.ir
DOI: 10.22067/le.v25i13.66103

158
م دهد و بنابرای نوآوری کاه

دانشنامه حقوق اقتصادی ،شماره سی دهم (علم  -پژوهش )

م یابد ایث پثژوه

بثه بررسث ارتبثاط بثی حقثوق مالکیثت فکثری و

نوآوری در دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بااتر و پایی تر از متوسد ط دوره زمثان  1976-2010بثا
استفاده از روش گشثتاورهای تعمثیم یافتثه ) (GMMمث پثردازد بثرای انثدازهگیثری نثوآوری از شثاخ
حقوق ثبت اختراع گینثارت و پثارا اسثتفاده

پیچیدگ اقتصادی و برای حقوق مالکیت فکری از شاخ

شده است نتایج تحقیق نشان م دهد که ای ارتباط در گروه کشورهای با درآمثد سثرانه بثااتر از متوسثد
مثبت بوده و در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایی تر از متوسد ،ب معن است
کلیدواژهها :پیچیدگ اقتصادی ،حقوق مالکیت فکری ،روش گشتاورهای تعمیمیافته ،نوآوری
طبقهبندی O30, O34, O11 :JEL

 -1مقدمه

در نظریههای رشد و توسعه اقتصادی ،استفاده از دان

و نوآوری از اهمیت فراوانث برخثوردار

است در مدلهای رشد درونزا که در دهه  1980توسد  Romerو  Lucasمطرح شد نوآوریها و
ابداعات ،پایه و اساس فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است طبق ای نظریه نوآوری ،مبارج تحقیق
و توسعه و سرمایهگذاری در فناوری ،پی شثرطهثای بثرای اطمینثان از رقابثتپثذیری و پیشثرفت
هستند که از طریق آنهثا مث تثوان بثه رشثد پایثدار اقتصثادی دسثت یافثت (Pece et al., 2015,

).p.461
اما نوآوری خود نیازمند بستر نهادی مناس

است که ای بستر نهادی دربردارنده عثوامل اثون

امنیت حقوق مالکیت فکری ،سهولت مبادات تجاری به منظور انتقال تکنولوژی ،توسثعه اب ارهثا و
بازارهای مال  ،انباشت سرمایه انسان و غیره است بنا بر گ ارش شاخ

نثوآوری جهثان

)(GII

که از سال  2007به طور ساانه توسد سازمان جهان مالکیثت فکثری ( )WIPOمنتشثر مث شثود،
کشور ایران در سال  2013رتبه صد و سی دهم جهان را کس کرده است در ای سال کره جنثوب
در رتبه هجدهم ،مال ی در رتبه س و دوم و ترکیه در رتبه شصت و هشتم جهان قرار گرفتهاند کثه
نمایانگر جایگاه نامطلو ایران در زمینه نوآوری نسبت به کشورهای همتراز خود است
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مطالعات قبل نشان م دهد کشورهای که از بنیانهای حقثوق مالکیثت فکثری مسثتحکمتثری
برخوردارند ،از نظر نوآوری نی در وضعیت مناس تری نسبت به سایر کشورهثا قثرار دارنثد بثرای
مثال ،طبق شاخ

حقثوق مالکیثت بثی المللث

 De Sotoدر سثال  ،2013بثه ترتیث

کشثورهثای

فنالند ،سوئیس ،انگلستان ،هلند ،آمریکا و ژاپ دارای قویتری سیستم حمایت از حقثوق مالکیثت
فکری در جهان هستند بررسث وضثعیت نثوآوری نشثان مث دهثد کثه ایث کشثورهثا در شثاخ
نوآوری جهان نی از وضعیت مطلو و جایگاه مناسب برخوردارند به بیان بهتر بثه نظثر مث رسثد
بی حقوق مالکیت فکری و نوآوری ارتباط مستقیم وجود دارد
اگراه بررس آمارها نشان م دهد که هرجا حقوق مالکیت فکری مستحکمتثری وجثود دارد،
نوآوری نی بااتر است؛ باید دقت کنیم که ای ارتباط مستقیم معمواً در کشورهای پیشرفته وجثود
دارد و در کشورهای درحال توسعه و یا کشورهای که بستر نهادی مناسب ندارند ،ل وماً ای رابطثه
روش نیست در ای خصوص ،مهمتثری نظریثه مربثوط بثه  (1993) Helpmanاسثت وی معتقثد
است زمان که تنها کانال انتقال محصول از کشورهای پیشرفته به کشورهای کمتر توسعه یافته تقلید
و کپ برداری باشد ،حقوق مالکیت فکری مستحکمتر در کشورهای کمتر توسعه یافته ،اثری منفث
بر نوآوری خواهد داشت اما نظریثه  (1942) Schumpeterمبثال

 Helpmanاسثت وی معتقثد

است وجود حقوق مالکیت فکری به فرد نوآور انحصار م دهد ای انحصار به دیگثر افثراد انگیث ه
م دهد که ط فرآیند "تبری
با توجه به نق

خالق "2نوآوریهای پیشرفتهتر و با کیفیت بااتر ایجاد کنند

و اهمیت نوآوری بر رشد و توسعه اقتصادی و نی غفلت اقتصثاددانان نسثبت بثه

بررس عوامث اقتصثادی و نهثادی مثؤثر بثر نثوآوری ،ایث مطالعثه در پث یثافت عوامث مثؤثر بثر
شک گیری نوآوری با تأکید بر حقوق مالکیت فکری است ازم به ذکر است کثه در ایث تحقیثق
برای سنج

نوآوری از شاخ

پیچیدگ اقتصثادی کثه بثر اسثاس تنثوع دانث هثای موجثود در

کشور اندازهگیری م شود ،استفاده شده است بر ای اساس ،سؤال اصل تحقیق ای است کثه آیثا
بی حمایت از حقوق مالکیت فکری و نوآوری رابطهای وجود دارد؟ در صورت وجود ،ای رابطثه
اگونه است؟
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ساختار مقاله به ای صورت است کثه پثس از مقدمثه و در ببث
شام معرف حقوق مالکیت فکری ،نوآوری و شاخ

دوم ،مفثاهیم بنیثادی تحقیثق

های انثدازهگیثری آنهثا ارائثه شثده اسثت

سپس وضعیت ایران از نظر نوآوری و حمایثت از حقثوق مالکیثت فکثری تشثری شثده اسثت در
شام ارتباط حقوق مالکیثت فکثری و نثوآوری مطثرح شثده اسثت

بب

سوم مبان نظری بح

بب

اهارم به مطالعات داخل و خارج صورت گرفته در ای زمینه اشاره دارد در ببث

مدل مورد بررس معرف شده و در بب

پثنجم

ششم روش برآورد توضثی داده شثده اسثت در ببث

هفتم نتایج تبمی مدل ارائه شده است بب

هشتم نیث بثه بحث

و نتیجثهگیثری اختصثاص یافتثه

است
 -2مفاهیم بنیادین
 -1-2حقوق مالکیت فکری

طبق ماده یث

موافقثتنامثه جنبثههثای تجثاری حقثوق مالکیثت فکثری( 1تثریپس) ،اصثطالح

"مالکیت فکری" به کلیه انواع مالکیت فکری که شام حق نسبهبرداری و حقثوق جثانب  ،عالیثم
تجاری ،عالیثم جررافیثای  ،طثرحهثای صثنعت  ،حثق ثبثت اختثراع ،طثرحهثای سثاخت مثدارهای
یکپاراه ،حفاظت از اطالعات افشا نشده و کنترل رویههای ضثد رقثابت در پروانثههثای قثراردادی
است ،اطالق م شود ).(World Intellectual Property Organization, 2004, p.347
برای اندازهگیری می ان حمایت از حقثوق مالکیثت فکثری معمثواً سثه نثوع شثاخ
م شود شاخ

 (1990) Rapp-Rozekاز اولی شاخ

اسثتفاده

های است کثه میث ان حمایثت از حقثوق

مالکیت فکری کشورها را اندازهگیری کرده است ای شاخ
کشور را اندازه گرفته و به صورت مقیاس از صفر تا پنج مشب

 ،قثدرت قثوانی ثبثت اختثراع 159
م کند عدد صثفر نشثاندهنثده

کشوری است که هیچ قانون ثبت اختراع ندارد و عدد پنج نمایانگر کشوری است که قوانی ثبت
اختراع آن مطابق با اسثتانداردهای تعیثی شثده توسثد اتثاق بازرگثان ایثاات متحثده اسثت ایث
استانداردها شام رهنمودهای برای روند رسیدگ به ثبت اختراع ،بب

حمایت ،مجوز اجباری،
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دامنثه اختثراعهثا ،قابلیثت انتقثال حقثوق ثبثت اختثراع و سثازوکارهای مثؤثر علیثه متجثاوز اسثت
) (Ostergard, 2000, p.350از آنجا که شاخ
حقوق مالکیت فکری را پوش

حق ثبت اختراع  Rapp-Rozekتمثام جنبثههثای

نم دهد ،در سال  1997شاخ

دیگثری بثه نثام شثاخ

حقثوق

ثبت اختراع توسد  Ginarteو  Parkمعرف شد که ج ئیثات بیشثتری از قثانون حمایثت از حقثوق
مالکیت فکری را شام م شود مانند :دوره حمایثت ،اقثدامات اجرایث و غیثره همچنثی شثاخ
 Rapp-Rozekتوانای کشورها را برای اجرای قانون حمایت از ثبت اختثراع و نیث اثثر واقعث ایث
قانون را در نظر نم گیرد ).(Richards, 2004, p.64
شاخ

 Ginarteو  (1997) Parkکه در سال  2008توسد  Parkبهروزرسثان شثده اسثت ،از

سال  1960برای دورههای پنج ساله محاسبه شده است و حمایت از حقثوق مالکیثت فکثری را در
پنج محور مورد بررس قرار م دهد .ای محورها عبارتند از :عضویت در معاهدات بی الملل حثق
ثبت اختراع ،گستره پوش  ،تدارکات برای خسارات ناش از عدم حمایت ،مکانیسمهای اجثرا و
دوره حمایت هر ی

از محورها در قال

زیرمحورهای خاص مورد ارزیاب قرارگرفتهاند برای

نمونه ،محدودیتها بر حقوق انحصاری شام دو زیرمحور مجوزهای اجباری و لرو مجثوز اسثت
در سنج

هر ی

از محورها از روش رتبهگذاری بهره گرفتهاند .به ای صورت که به هرکدام از

ای بب ها ارزش بی صفر و ی
شاخ
شاخ

تعلق م گیرد و مجموع غیر وزن ایث ببث هثا ،ارزش کلث

حقوق ثبت اختراع را به دست م دهد که عددی بی صفر تا پنج است هر اثه نمثره ایث
به عدد پنج ن دی

تر باشد ،نشاندهنده حقوق مالکیت فکری قویتر در کشور مورد نظر

است )(Park, 2008, p.761

شاخ

دیگری که حقوق مالکیت را به طور گسثترده مثورد بررسث قثرار مث دهثد ،شثاخ

حقوق مالکیت بی الملل ) (IPRIاسثت کثه توسثد  Hernando De Sotoو بثا همکثاری سثازمان
اتحاد حقوق مالکیت از سال  2007به صورت گ ارشهای ساانه منتشر م شثود ایث سثازمان در
اولی گ ارش خود ،اطالعات مربوط به تضمی حقوق مالکیت مادی و فکری بی  70کشور جهثان
را مطالعه و گردآوری کرده است ویرای

سال  2015گث ارش یثاد شثده بثه  129کشثور افث ای
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یافته است برای اندازهگیری شاخ

بثی المللث حقثوق مالکیثت ،کشثورها در سثه مؤلفثه محثید

حقوق و سیاس  ،حقوق مالکیت فی یک و حقوق مالکیت فکری ارزیاب و نمرهده مث شثوند و
از تلفیق ای سه نماگر ،شاخ

حقوق مالکیثت آنهثا اسثتبراج مث شثود .مؤلفثه حقثوق مالکیثت

فکری از سه ج ء حفاظت از مالکیت فکری ،حمایت از حق ثبت اختراع و بهرهبرداری غیرمجثاز از
آثار دیگران تشکی شده اسثت ) (Jackson, 2013, p.43درجثهبنثدی کلث شثاخ

بثی المللث

حقوق مالکیت از عدد صفر تا  10متریر است نمره  10بیانگر قثویتثری سثط حمایثت از حقثوق
مالکیت و نمره صفر نشاندهنده نبود حقوق مالکیت در ی
هرکدام از زیرشاخ
ایراد ای شاخ

کشور اسثت بثه همثی ترتیث  ،بثرای

ها نی نمرهای بی صفر تا  10درنظرگرفته مث شثود (همثان)47-48 ،2013 ،

ای است که حقوق مالکیت و به طور خاص زیرشاخ

حقثوق مالکیثت فکثری

را از سال  2007به بعد محاسبه کرده است که در نتیجه ،برای انجام تحقیقات با دوره زمان طوان
با محدودیت مواجه است
از آنجا که شاخ
فکری را پوش
شاخ

ارائه شثده توسثد  Ginarteو  Parkجنبثههثای بیشثتری از حقثوق مالکیثت

داده و همچنثی کشثورهای بیشثتر و دوره زمثان بث ر تثری را نسثبت بثه سثایر

ها دربرم گیرد ،در ای تحقیق از شاخ

حقوق مالکیت فکثری  Ginarteو  Parkاسثتفاده

شده است
 -2-2نوآوری

تعاری

مبتلف بثرای نثوآوری وجثود دارد براسثاس تعریث

توسعه ) ،(OECDنوآوری پیادهسازی ی

سثازمان همکثاری اقتصثادی و

محصول (کاا یا خدمت) جدید یا بهبودیافتثه ،فرآینثد

جدید ،روش بازاریاب جدید و یا ایجاد شیوهای تثازه در سثازمانبنثدی فعالیثتهثای کسث وکثار،
محیدهای کاری و یا روابد خارج سازمان است )(OECD & Eurostat, 2005, p.46

در بیشتر مطالعات قبل  ،نوآوری با سه شاخ

اندازهگیثری شثده اسثت کثه عبارتنثد از :تعثداد

درخواستهای ثبت اختراع  ،مبارج صرف شده بثرای فعالیثتهثای تحقیثق و توسثعه و شثاخ
________________________________________________________________
1- Organisation for Economic Co-operation and Development
2- Patent Application

163

یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی

حق ثبت اختراع به معن اعطای مجموعهای از امتیازات مالکیت انحصاری به یث

نوآوری جهان

مبترع برای دوره زمان محدود است ) .(Sweet and Maggio, 2015, p.666م یت ای شاخ
برای اندازهگیری نوآوری ،استاندارد بودن و در دسترس بودن آمار مربوط به آن است
تحقیق و توسعه ) (R&Dعبارت از کار خالق است کثه بثه طثور مثنظم بثرای افث ای
فن و نی استفاده از ای دان

علم و دان

ذخیثره

در اختراع و طرح کاربردهای جدید انجثام مث شثود

) (OECD, 2002, P.30مبارج تحقیق و توسعه ،اشمانداز مناسب از سط خرد اسثتراتژی بنگثاه
و فعالیتهای نوآورانه ارائه م کند ه ینه کردن روی تحقیق و توسعه م توانثد بثه عنثوان معیثاری
برای پیشرفت کار استفاده شود )(Sweet & Maggio, 2015, p.667

یک دیگر از شاخ

های اندازه گیری نثوآوری ،شثاخ

نثوآوری جهثان اسثت کثه از سثال

 2007با همکاری سازمان جهان حقوق مالکیت فکری و مدرسه کس وکار جهان
ارائه م شود ای شاخ

از دو زیرشاخ

خروج های خالق و خروج هثای دانث

به طور ساانه

درون و بیرون تشکی شده اسثت و شثام معیارهثای
و تکنولثوژی بثهعنثوان زیرشثاخ

هثای بیرونث و نیث

معیارهای پیچیدگ کس وکار ،پیچیدگ بازار ،زیرساخت ،سرمایه انسان و پژوه

و نهادها ،بثه

عنثوان زیرشثاخ

هثای درونث نثوآوری اسثت )(The Global Innovation Index, 2015, p.9

مقدار ای شاخ

 ،عددی بی صفر تا صد بوده کثه امتیثاز بثااتر نشثاندهنثده وضثعیت مناسث تثر

نوآوری کشورهاست
اما هرکدام از ای شاخ
انباشت دان

ها ایرادات دارند نثوآوری یث

فرآینثد تثدریج اسثت و از طریثق

به دو صورت ضمن و آشکار روی مث دهثد امثا اختراعثات ثبثت شثده تنهثا ببث

آشکار نوآوری تکنولوژیک را منعکس م کند همچنی ترییثرات مهثم در فعالیثتهثای نثوآوری
ی

کشور به خوب به وسیله درخواستهای ثبت اختراع منعکس نم شثود (Sweet & Maggio,

) 2015, p.667یک دیگر از اشکاات وارد بر ای شاخ

ای است کثه تمثام اختراعثات قابلیثت

ثبت اختراع را ندارند و بنابرای  ،تمام اختراعات به صورت پتنت ثبت نشدهانثد زیثرا نثوآوریهثای
بسیاری وجود دارند که کیفیت ازم برای حمایت قانون به صورت پتنت را ندارند (Ulku, 2004,
1- R&D Expenditure
2- The Business School for the World
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) p.5ایراد دیگر ای شاخ

ای است که مبترع که درخواست ی

از حقال حمه پرداخت به وکال ریس

حق اختراع م کنثد ،بثی

م کند اون اطالعات موجود در تقاضانامه برای عموم در

دسترس است ،ای مسأله رقبا را گوش به زنگ نگه مث دارد اگثر تقاضثای مربوطثه رد شثود ،رقبثا
قادر خواهند بود که آزادانه اختراع توصی
با موفقیت روبهرو شود ،رقبا توصی

شده در درخواست را اسثتفاده کننثد اگثر درخواسثت

صریح از آن اختراع را خواهند داشثت بنثابرای مث تواننثد

بدون تجاوز به حق اختراع ،عی همان را بسازند به ای دای  ،برخ مبترعان ترجی م دهند کثه
به جای ای که برای دریافت حق اختراع اقثدام کننثد ،بثر حمایثت از اسثرار تجثاری تکیثه کثرده و
اختراع خود را مبف نمایند )(Cooter and Ulen, 2016, p.119

آمار  R&Dنی معمواً پی بین کنندههای ضثعیف از پیشثرفتهثای نوآورانثه هسثتند مشثک
دادههای  R&Dای است که ای دادهها در کشورهای فقیر بسیار پراکنده و متناقض بثوده و

بر

در کشورهای در حال توسعه نی تاکنون دادههای استاندارد و قاب اعتماد ،جمثعآوری نشثده اسثت
)(Sweet & Maggio, 2015, p.667

ایراد اصل شاخ

نوآوری جهان نی ای است که ای شثاخ

تنهثا بثرای سثالهثای بعثد از

 2007موجود است بنابرای برای انجام مطالعات که بازههای زمان طوان تری را دربرمث گیرنثد،
مناس

نبواهد بود

 -3-2پیچیدگی اقتصادی :شاخص جدید نوآوری مبتنی بر دانش

با توجه به محدودیتهای شاخ

های سنت نوآوری و نی محدودیت زمان مربوط به شاخ

نوآوری جهان  ،در ای مطالعه از شاخ
است ای شاخ

نسبت به شاخ

پیچیدگ اقتصادی برای سنج

نوآوری استفاده شثده

های مذکور م یتهای دارد و به مثا بینشث نسثبت بثه ظرفیثت

تولید نوآوری که مربوط به ساختار تولیدی است م دهد و همچنی توانای اسثتفاده از نثوآوریهثا
در کشور را منعکس م کند ) (Sweet & Maggio, 2015, p.667شثاخ

پیچیثدگ اقتصثادی،

می ان توانای کشورها را در تولید کااهای پیچیده از رهگذر فراهم سثاخت سثاختارهای مناسث
________________________________________________________________
1- Economic Complexity Index
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برای تعام افراد در جهت تجمیع دان های پراکنده و متنوع و کاربردی کردن آن نشان مث دهثد
) (Cheshomi & Malek Sadat, 2013, p.3و براساس تنوع محصوات تولیثدی (و نثه خثدمات)
هر کشور و همچنی تعداد کشورهای که م تواننثد آن محصثول را تولیثد کننثد ،تعیثی مث شثود
درصورت که تولید ی

محصول نیازمند داشت نوع خاص یا ترکیب از اند دان

باشد ،کشثوری

که م خواهد آن محصول را تولید کند باید به ای دانث هثا دسثت یابثد پیچیثدگ اقتصثادی هثر
کشثثور براسثثاس دو نکتثثه انثثدازهگیثثری مث شثثود -1 :دانث

موجثثود در هثثر کشثثور کثثه در تنثثوع

محصوات تولیدی یا تعداد محصوات متمای سثاخته شثده در آن کشثور ،مثنعکس مث شثود -2
محصوات که نیاز به دانث

زیثادی دارنثد تنهثا در منثاطق امکثان سثاخته شثدن دارنثد کثه تمثام

دان های ضروری در آنجا وجود دارد بنابرای هراقثدر یث

محصثول پیچیثدهتثر باشثد ،تعثداد

کشورهای کمتری قادر به تولید آن هستند ).(Hausmann et al., 2008, p.20
 -4-2وضعیت نوآوری و حقوق مالکیت فکری در ایران

نمودار  ، 1-2رونثد ترییثرات جایگثاه ایثران را در زمینثه پیچیثدگ اقتصثادی (بثه عنثوان معیثار
نوآوری) برای دوره زمان  1964-2013نشان م دهد همانطور که مشاهده م شود ،در ای سال-
ها روند ترییر جایگاه ایران با شی

مالیم اف ای

یافته است که نشاندهنثده بثدتر شثدن وضثعیت

ایران در زمینه پیچیدگ اقتصادی و نوآوری است در ای بازه زمان  50ساله ،رتبه ایران بی  66تثا
 117در نوسان بوده است بهتری موقعیت ایران با رتبه  66و شاخ

 -0/68مربثوط بثه سثال 1964

بوده است در سال  2008نی ایران با رتبه  117در بثدتری جایگثاه خثود در ایث دوره زمثان قثرار
گرفته و مقدار شاخ
مقدار شاخ

پیچیدگ نی برابر  -1/28بوده است نکته قاب توجه ای است کثه همثواره

پیچیدگ اقتصادی برای ایثران رقمث منفث بثوده اسثت کثه نشثاندهنثده عملکثرد

نامطلو ایران در زمینه تولید محصوات پیچیده و نوآورانه است همچنی شی

مثبت خثد رونثد

 50ساله نشان از بدتر شدن رتبه پیچیدگ اقتصادی ایران در مقایسه با سایر کشورها است
نمودار  2-2نی مربوط به جایگاه ایران در زمینه می ان حمایت از حقوق مالکیت فکری براساس
شاخ

حقوق ثبت اختراع  Ginarteو  Parkاست ای نمودار وضعیت ایران را در مقایسثه بثا 122

کشور جهان ط دوره زمان  1960-2010نشان م دهد همانطور کثه مشثاهده مث شثود ایثران در
زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری وضعیت مناسب ندارد و به خصوص از سال  1990تا ،2005
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رتبه ایران در مقایسه با سایر کشورها به شدت اف ای

یافته است به طوریکثه از رتبثه  44در سثال

 1990به رتبه  115در سال  2005رسثیده اسثت کثه نمایثانگر بثدتر شثدن عملکثرد ایثران در زمینثه
حمایت از حقوق مالکیت فکری است نکته قاب تأم در ای خصوص ای است که تا قب از سثال
 ،1995تقریباً تمام کشورها حمایت اندان از حقوق مالکیت فکری انجثام نمث دادنثد و بثه ایث
رتبه ایران نی در مقایسه با سایر کشورها نسبتاً مناس

ترتی

به نظر م رسثد امثا از سثال  1995کثه

موافقتنامه جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) به اجرا درآمد و کشورها توجه ویثژه-
ای به ای مقوله نشان دادند ،رتبه ایران در ای زمینه به شدت باا رفت کثه نشثان از اجرایث نشثدن
مناس

ای موافقتنامه و عدم حمایت کاف از حقوق مالکیت فکری در ایران دارد

نمودار  :1-2رتبه شاخص پیچیدگی اقتصادی ایران
مأخذ :یافتههای تحقیق

 -3مبانی نظری
 -1-3حقوق مالکیت فکری و نوآوری

مطالعات بسیاری در ارتباط با تأثیر نوآوری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها انجام شده اسثت
کثثه از آن جملثثه م ث تثثوان بثثه نظریثثات  ،(1956) Solow ،(1934) Schumpeterرومثثر ) (1986و
 Grossmanو  (1994) Helpmanاشاره کرد اما در خصوص عوام مؤثر بر شک گیری نثوآوری
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تحقیقات بسیار محدود است در ای خصوص شاید پایهایتری مطالعثه ،نظریثه "تبریث

خثالق"

 Schumpeterباشد که در سال  1942در کتا "سرمایهداری ،سوسیالیسثم و دموکراسث " مطثرح
شد وی ایده ای بح

را از  Marxگرفت و آن را به عنوان ی

نظریه نوآوری اقتصادی و ارخثه

خالق به معن "فرآیند جه

صنعت است که بثه طثور پیوسثته،

کس وکار ،عموم کرد تبری

ساختار اقتصادی را از درون دگرگثون مث کنثد و بث وقفثه ،محصثوات قثدیم را از بثی بثرده و
محصوات جدیثدی را خلثق مث کنثد" ) (Schumpeter, 1976, p.83فثرد مبتکثر از طریثق وارد
کردن ی

محصول منحصربهفرد به بازار ،انحصار بهدست م آورد و ای انحصار ،ورود مقلثدان را

محدود م کند به ای ترتی

توسعه اقتصادی به وسیله نوآوری و از طریق ی

فرآیند پویا کثه در

آن تکنولوژیهای جدید جایگ ی تکنولوژیهای قثدیم مث شثوند حاصث مث گثردد تبریث
خالق نشان م دهد که فعالیتهای نوآوری و کارآفرین دارای محثدودیت زمثان اسثت بثه ایث
صورت که ی

محصول جدید معرف م شود و تا زمان اعتبار دارد کثه محصثول دیگثری جثای

آن را بگیرد ).(Tülüce & Yurtkur, 2015, p.726

نمودار  :2-2رتبه حقوق مالکیت فکری ایران
مأخذ :یافتههای تحقیق

اما یک دیگر از نظریات مهم در ایث حثوزه ،نظریثه  (1993) Helpmanاسثت  Helpmanدر
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مقاله خود دو گروه کشور در نظر م گیرد :کشورهای شثمال (توسثعه یافتثه) و کشثورهای جنثو
(کمتر توسعه یافته) وی فرض مث کنثد کثه کشثورهای شثمال نثوآور بثوده و کشثورهای جنثو
نوآوریهای شمال را تقلید م کنند  Helpmanبثه ایث نتیجثه مث رسثد در صثورت کثه نثوآوری
درونزا باشد ،حقوق مالکیت فکری مستحکمتر در کوتاهمدت ،نوآوری را اف ای
در بلندمدت ،نرخ نوآوری به صورت واقع کثاه

خواهثد داد امثا

خواهثد یافثت زیثرا کشثورهای توسثعه یافتثه

کااهای بیشتری را با فناوری قدیم تولید م کنند و ای روند ،منابع را بثهجثای سثرازیر شثدن بثه
سوی نوآوری ،به سمت تولید سوق م دهد و بنابرای نوآوری کاه

م یابد در واقثع بثا تحکثیم

حقوق مالکیت فکری ،کشورهای جنو اجازه تقلید نوآوریهای شمال را ندارند به ای ترتی

به

نظر م رسد کشورهای شمال انگی های برای تالش در جهثت نثوآوریهثای بیشثتر نداشثته و سثع
م کنند منابع خود را صرف تولید نوآوریهای قبل کنند نکته قابث توجثه ایث اسثت کثه نظریثه
 Helpmanآشکارا در مقاب نظریه تبری خالق  Schumpeterقثرار مث گیثرد زیثرا طبثق نظریثه
تبری

خالق ،زمان که به فرد نوآور انحصار داده شود ای امر موج

نوآوریهای بیشثتر و بهتثر

توسد دیگران خواهد شد
اقتصاددانان زیادی با الهام از نظریه  ، Helpmanمقاات را در نقثد یثا توسثعه ایث نظریثه ارائثه
کردهاند  Glassو  (1995) Saggiبه طور مشابه نشان دادند کثه حمایثت بیشثتر از حقثوق مالکیثت
فکری م تواند جریان انتقال تکنولوژی به جنو را کاه

دهثد ایث دو تقلیثد و سثرمایهگثذاری

مستقیم خارج را کانالهای انتقال تکنولوژی معرف م کنند آنها نشان دادند که تقویثت حقثوق
مالکیثثت فکثثری در جنثثو نثثرخ نثثوآوری و تقلیثثد را کثثاه

مث دهثثد و همچنثثی جریثثان انتقثثال

تکنولوژی را نی پایی م آورد
پس از  Glassو  Saggiو در سثال  Lai 1998عنثوان کثرد کثه اثثر حقثوق مالکیثت فکثری بثر
نوآوری بستگ به کانال انتقال تکنولوژی دارد حقوق مالکیثت فکثری قثویتثر در جنثو انتقثال
تکنولثثوژی و نثثوآوری را از کانثثال سثثرمایهگثثذاری مسثثتقیم خثثارج گسثثترش خواهثثد داد امثثا
درصورت که تولید از طریق تقلید منتق شود ای اثر معکوس خواهد بود
 ،(2010) Okawaدیدگاه ارائه شده توسد  Helpmanرا بثا معرفث انتقثال سثرمایه بثی المللث
توسعه داده و به نتایج جدیثدی در رابطثه بثا پیامثدهای رفثاه تحکثیم حقثوق مالکیثت فکثری در
کشورهای کمتر توسعه یافته دسثت یافثت وی مثدل مقالثه  Helpmanرا مثدل "بازارهثای سثرمایه
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مج ا" و مدل مقاله خود را مدل "بازارهای سرمایه یکپاراه" نامید و ای سؤال را مطثرح کثرد کثه
اگونه انتقال سرمایه بی الملل بر آثثار رفثاه حمایثت از حقثوق مالکیثت فکثری در جنثو اثثر
م گذارد؟ وی به ای نتیجه رسید کثه اگثر بازارهثای سثرمایه مجث ا در شثمال و جنثو یکپاراثه
شوند ،اجرای حقوق مالکیت فکری م تواند آثار رفاه مطلوب را در هثر دو منطقثه داشثته باشثد
در واقع ای بازارها م توانند زیان ناش از حقوق مالکیت فکری در جنو را جبران کنند و به ایث
رفاه ای کشورها نی اف ای

ترتی

یابد همچنی زمثان کثه انتقثال سثرمایه بثی المللث اجثازه داده

شود ،اگر نرخ تقلید به اندازه کاف باا باشد ،شثمال همثواره از تحکثیم و تقویثت حقثوق مالکیثت
فکری سود م برد ای نشان م دهد که تقاضثای شثمال بثرای تحکثیم حقثوق مالکیثت فکثری در
جنو زمان که ادغام بازارهای سرمایه بی الملل در حال پیشرفت است ،بیشتر م شود
در مقاب  ،برخ نی معتقدند که حمایت از حقوق مالکیت فکثری بثرای شثک گیثری نثوآوری
ازم است زیرا کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیاز به فناوریهای متفاوت دارنثد و بثدون
وجثثود حمایثثت از حقثثوق مالکیثثت فکثثری در کشثثورهای در حثثال توسثثعه ،کشثثورهای پیشثثرفته
فناوریهای که مورد استفاده کشثورهای در حثال توسثعه اسثت را گسثترش نمث دهنثد همچنثی
ممک است بنگاههای که در کشورهای توسعه یافته فعالیت م کنند ،در واکن

بثه فقثدان حقثوق

مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه ،فناوریهای خود را طثوری طراحث کننثد کثه کمتثر
قاب تقلید و کپ برداری باشد که نتیجه آن پایی آمدن سط تحقیقات کارآمد فناوری و نثوآوری
کمتر در کشورهای در حال توسعه است ازم به ذکر است که حت اگر حفاظثت بیشثتر از حقثوق
مالکیت فکری ،به طور مستقیم کشورهای در حال توسعه را منتفع نکند اما همچنثان رفثاه جهثان را
اف ای

م دهد ).(Gnangnon and Moser, 2014, p.8

 -4مطالعات پیشین

مطالعات انجام شده در خصوص اثر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر نوآوری محدود است
البته در سال های اخیر توجه بیشتری به ایث مقولثه شثده اسثت در بیشثتر مطالعثات ،اثثر حمایثت از
حقوق مالکیت فکری بر نوآوری در گروه کشورهای مبتل  ،متفاوت است بثه ایث صثورت کثه
در گروه کشورهای توسعه یافتثه ایث اثثر مثبثت و معنث دار بثوده و در گثروه کشثورهای در حثال
توسعه ،ای اثر مثبت ضعی

یا حت ب معن است در ادامه به برخث مطالعثات داخلث و خثارج
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انجام شده در ای زمینه اشاره شده است
 -1-4مطالعات خارجی

 Chenو  (2005) Puttitanunبه بررس حقوق مالکیثت فکثری و نثوآوری در کشثورهای در
حال توسعه پرداختند آنها از دادههای پان  64کشور در حال توسعه برای سثالهثای 1975-2005
استفاده کردند و مدل ارائه کردند تا رابطه مبادله بی تقلیثد از فنثاوریهثای خثارج و تشثویق بثه
نوآوری داخل را نشان دهند آنها تثأثیر حقثوق مالکیثت فکثری ،تولیثد ناخثال

داخلث سثرانه،

سرمایه انسان  ،آزادی اقتصادی و جمعیت را بر نوآوری آزمون کردند و دریافتنثد کثه تمثام ایث
متریرها بثر نثوآوری اثثر معنث دار و مثبثت دارد البتثه اثثر حقثوق مالکیثت فکثری بثر نثوآوری در
کشورهای با سط توسعه اقتصادی بااتر ،ب ر تر است درواقع ،اثر مثبت حقوق مالکیت فکثری
بر نوآوری ،همراه با توسعه اقتصادی اف ای

م یابد

 (2005) Schneiderبه بررس دادههای پان  47کشور ( 19کشور توسعه یافته و  28کشثور در
حال توسعه) در بازه زمان  1970-1990پرداخت وی با اسثتفاده از روش  OLS1و الگثوی اثثرات
ثابت به ای نتیجه رسید که حقوق مالکیت فکری بر نوآوری تأثیر دارد امثا ایث اثثر در کشثورهای
توسعه یافته خیل بیشتر است
 (2006) Légerتعیی کنندههای نوآوری در  32کشور صنعت و  44کشور در حال توسثعه طث
دوره  1970-1995را مورد مطالعه قرار داد نتایج تحقیق حاک از آن است که شاخ

حمایثت از

حقوق مالکیت فکری برای ک نمونه و نی کشورهای توسعه یافته به عنوان زیرمجموعثهای از کث
نمونه ،معن دار است متریر انباشت مبثارج تحقیثق و توسثعه بثرای هثر دو گثروه نمونثه یعنث هثم
کشورهای صنعت و هم کشورهای در حال توسعه ،عام مهم در توضثی نثوآوری اسثت تولیثد
ناخال

داخل سرانه در کشورهای صنعت بر نوآوری بسیار مؤثر است ول در کشورهای در حال

توسعه اثری ندارد متریر جمعیت در هر دو گروه نمونه ب معن است متریر سرمایه انسان نیث تنهثا
در ک نمونه اثر معن دار و مثبت بر نوآوری دارد
________________________________________________________________
1- Ordinary Least Squares
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 Qiuو (2010) Yuبررس کردند که آیا حمایت از حقوق مالکیت فکری خثارج  ،نثوآوری
در آمریکا را تهییج م کند؟ آنها بثا اسثتفاده از روش  OLSو دوره زمثان  1967-1999دریافتنثد
که موافقتنامه تریپس ) (TRIPSاثر قاب توجه بر نوآوری در آمریکا دارد که اهمیت همکثاری
بی الملل برای حفاظت از حق ثبت اختراع را روش م کند با ای حال ،آثار حمایت از حق ثبثت
اختراع توسد کشورها به صورت فردی ،به لحثا آمثاری معنث دار نیسثت درواقثع ازآنجثای کثه
موافقتنامه تریپس گروه ب رگ از کشورها را دربرم گیرد بنابرای در ایث جثا حمایثت از حقثوق
مالکیت فکری بر نوآوری تأثیر مثبت دارد در ای مقاله از تعداد درخواسثتهثای ثبثت اختثراع بثه
عنوان شاخ

سنج

نوآوری استفاده شثده اسثت متریرهثای کنترلث نیث شثام تولیثد ناخثال

داخل سرانه ،سرمایه انسان و شاخ
نشان م دهد که اف ای

تولید ناخال

ثبت اختراع  Ginarteو  Parkاست یافتههای مقاله همچنثی
داخل سرانه و نی سرمایه انسثان تثأثیر مثبتث بثر نثوآوری

دارد
 Gnangnonو (2014) Moserاثر حفاظت از حقوق مالکیثت فکثری بثر تنثوع صثادرات را بثا
استفاده از دادههای پان  89کشور در حال توسعه و توسعه یافته در طثول دوره  1975-2003مثورد
بررس قرار دادند آنها تأثیر متریرهای حقوق مالکیت فکثری ،نثوآوری ،آزادی تجثاری ،سثرمایه
انسان و تولید ناخال
اب اری لیب

داخل سرانه را بر پیچیدگ محصوات صادرات با اسثتفاده از روش متریثر

( )2012بررس کرده و به ای نتیجه رسثیدند کثه حفاظثت از حقثوق مالکیثت فکثری

منجر به متنوعتر شدن محصوات صادرات م شود و ای اثر در کشورهای توسثعه یافتثه نسثبت بثه
کشورهای در حال توسعه ،پررنگتر است
 Sweetو  (2015) Maggioای ث س ثؤال را مطثثرح م ث کننثثد کثثه آیثثا حقثثوق مالکیثثت فکثثری
مستحکمتر ،نوآوری را اف ای

م دهد؟ آنها برای بررس اثر سیستمهای حقثوق مالکیثت فکثری

بر نوآوری ،دادههای  94کشور را ط سالهای  1965-2005مورد مطالعه قرار دادنثد و بثرای ایث
منظور ،از مجموعه مدلهای پان برای هشت دوره پنج ساله متوال غیرمتداخ به روشهای OLS

و  GMMاستفاده کردند در ای مقاله برای اندازهگیری حقوق مالکیت فکری از شثاخ

حقثوق

________________________________________________________________
1- Lewbel's instrumental variable technique
2- Generalized Method of Moments
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ثبت اختراع  Ginarteو  Parkو برای سثنج

نثوآوری از شثاخ

پیچیثدگ اقتصثادی کشثورهثا

استفاده شده است طبق نتایج به دست آمده ،اثر حقوق مالکیت فکثری بثر پیچیثدگ اقتصثادی در
کشورهای با سط درآمد سرانه و پیچیدگ بااتر از متوسد مثبت است اما در کشورهای با سثط
و یا حت منف است همچنثی کشثورهثای بثا

درآمد سرانه و پیچیدگ پایی تر از متوسد ،ضعی

سطوح بااتر سرمایه انسان از م ایای نوآوری بااتر نی بهرهمند م شثوند امثا کشثورهثای فقیثر بثا
سطوح پایی تر سرمایه انسان و پیچیدگ اقتصادی ،قادر به غلبثه بثر اثثرات منفث حقثوق مالکیثت
فکری بر نوآوری نیستند
 -2-4مطالعات داخلی

 (2011) Fotros et alاثر حقوق مالکیت فکری بر نوآوری کشورهای اسالم در حثال توسثعه
(کشورهای گروه  )D8را با استفاده از روش دادههای تلفیق برای دوره زمان  1975-2005مطالعه
کردند نتایج برآورد الگو نشان م دهد که متریرهای سرمایه انسان  ،جمعیت و سثرمایهگثذاری در
تحقیق و توسعه روی نوآوری اثر مثبت دارند و تورم که از آن بهعنوان شثاخ

ناپایثداری اقتصثاد

کشورها استفاده شده است ،اثر منف روی نوآوری کشورهای اسالم در حال توسعه داشته اسثت
همچنی  ،اثر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر نوآوری در کشثورهثای اسثالم در حثال توسثعه
مثبت و معن دار است
 Garshasbi Niaو  (2012) Badrivichنق

حقوق مالکیت فکری بر نوآوری کشثورهثای در

حال توسعه را بررس کردند آنها در ای مقاله ،ی

مطالعه تجرب بر روی  118کشور جهان اعم

از توسعه یافته و در حال توسعه انجام دادند و به ای نتیجه رسثیدند کثه حقثوق مالکیثت فکثری بثر
نوآوری و توسعه کشورهای در حال توسعه تأثیر مستقیم و قدرتمندی ندارد درحال کثه ایث تثأثیر
در کشورهای توسعه یافته مشهود است در ای مقاله ،برای اندازهگیثری حقثوق مالکیثت فکثری از
شاخ

 Ginarteو  Parkو برای اندازهگیری نوآوری از شثاخ

نثوآوری جهثان ( )GIIاسثتفاده

شده است
 khaniو  (2013) Nasrollahiتأثیر رشد جمعیت بر نثوآوری در کشثورهثای منتبث

در حثال

توسعه (کشورهای گروه منا) را با استفاده از دادههای تابلوی طث سثالهثای  1975-2005بررسث
کردند آنها برای نوآوری از تعداد درخواستهای ثبت اختراع و برای حقثوق مالکیثت فکثری از
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شثثاخ

ثبثثت اختثثراع  Ginarteو  Parkاسثثتفاده کثثرده و مثثدل خثثود را بثثا روش حثثداق مربعثثات
1

تعمیم یافته ) (GLSبرآورد کردند نتایج تحقیق بیانگر آن است که رشد جمعیت در کشورهای در
حال توسعه ،نوآوری را اف ای

م دهثد سثرمایه انسثان  ،نثرخ بهثره حقیقث و حمایثت از حقثوق

مالکیت فکری نی رابطه مستقیم با نوآوری دارند اما درجه بثاز بثودن تجثاری رابطثه معکوسث بثا
نوآوری دارد
 (2015) Shakeriبثثه بررس ث نق ث
پرداخت وی در قال

حقثثوق مالکیثثت فکثثری بثثر نثثوآوری و توسثثعه اقتصثثادی

مدل مفهوم نشان داد که نوآوری بر رشثد اقتصثادی تثأثیر مثبتث دارد از

طرف تقویت حقوق مالکیت فکری باع

ایجاد انگی ه برای نوآوران و مبترعی شده و زمثان کثه

از انگی ههای نوآوری حمایت شود ،تکنولثوژی پیشثرفت کثرده و تولیثد و بهثرهوری نیث افث ای
م یابد از طرف دیگر ،حمایت از تأمی حقوق مالکیت فکری ،انگیث ه ببث
سرمایه گثذاری در ببث

تحقیثق ،توسثعه و تولیثد محصثوات جدیثد افث ای

خصوصث را بثرای
مث دهثد و ببث

خصوص را به سمت تالش برای تحقیقات بیشتر سوق م دهد همچنثی حمایثت قثوی و مثؤثر از
حقوق مالکیت فکری ،عام بسیار مهم و تعیی کننده در تسثهی موجبثات انتقثال تکنولثوژی و نیث
جذ سرمایهگذاری خارج در بب های معی اقتصادی است که برای توسثعه اقتصثادی ،امثری
حیات تلق م شود بنابرای م توان نتیجه گرفت که با اف ای
حق ثبت اختراع ،نوآوری و رشد اقتصادی نی اف ای

حمایت از حقوق مالکیت فکری و

م یابد

 -5ارائه مدل و معرفی متغیرها

ای مطالعه به بررس عوام مؤثر بر نوآوری با تأکید بر حقوق مالکیت فکری ط دوره زمثان
 1976-2010پرداخته است همانطور که قبالً اشاره شد ،شاخ

پیچیدگ اقتصادی ویژگ هثای

دارد که استفاده از آن را به عنوان معیاری برای اندازهگیری نوآوری توجیه م کند بنابرای در ای
تحقیق از شاخ

پیچیدگ اقتصادی برای سنج

نوآوری استفاده شده است اطالعثات شثاخ

پیچیدگ اقتصادی از اطلس پیچیدگ اقتصادی که توسد محققی دانشثگاه هثاروارد و امآیتث
________________________________________________________________
1- Generalized Least Squares
2- The Atlas of Economic Complexity
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تهیه شده ،استبراج شده است دادههای مربوط به ای متریر برای  124کشثور جهثان در سثالهثای
 1964-2014موجود است برای اندازهگیری می ان حمایت از حقوق مالکیت فکری نی از شاخ
حقوق ثبت اختراع  Ginarteو  (1997) Parkو  (2008) Parkاستفاده شده است اطالعات مربثوط
به ای متریر برای دورههای  5ساله از سال  1960تا  2010و برای  122کشور جهان موجود است از
آنجای که طبق مبان نظری ،ارتباط نثوآوری و حقثوق مالکیثت فکثری در کشثورهای بثا درآمثد
سرانه باا و پایی م تواند متفاوت باشد ،در ای مطالعه کشورهای کثه آمثار مربثوط بثه متریرهثای
تحقیق برایشان موجثود بثوده اسثت بثه دو گثروه کشثورهای بثا درآمثد سثرانه بثااتر از متوسثد و
کشورهای با درآمد سرانه پایی تر از متوسد تفکی

شدهاند

در ای مطالعه کشورهای با درآمد سرانه بااتر از متوسد عبارتنثد از :اسثترالیا ،اتثری  ،کانثادا،
دانمارا ،فنالند ،فرانسه ،یونثان ،ایرلنثد ،ایتالیثا ،ژاپث  ،هلنثد ،نیوزیلنثد ،نثروژ ،پرترثال ،سثنگاپور،
اسپانیا ،سوئد ،انگلستان و ایاات متحده امریکا
کشورهای با درآمد سرانه پایی تر از متوسد نی عبارتنثد از :آرژانتثی  ،برزیث  ،شثیل  ،کلمبیثا،
اکوادور ،مصر ،گواتماا ،هندوراس ،هندوستان ،ایثران ،مک یث

 ،مثراک  ،پانامثا ،پثرو ،فیلیپثی ،

افریقای جنوب  ،کره جنوب  ،تایلند ،تونس ،ترکیه و اروگوئه .
3
2.5
2

نوآوری

1.5
1
0.5
0
6

5

4

3

2

1

0

حقوق مالکیت فکری
نمودار  :1-5ارتباط حقوق مالکیت فکری و نوآوری در کشورهای با درآمد سرانه باالتر از متوسط
مأخذ :یافتههای تحقیق
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نمودارهای زیر ارتباط بی نوآوری و حقوق مالکیت فکری را در هر دو گروه از کشورها نشان
م دهد
مثبثت دارد و بثه نظثر مث رسثد

همانطور که در نمودار فوق مشاهده م شود ،خد روند شثی

ارتباط مستقیم میان نوآوری و حقوق مالکیت فکری در گروه کشورهای با درآمد سرانه بااتر از
متوسد وجود دارد درواقع کشورهای با سط درآمد سثرانه بثاا مث تواننثد از م ایثای حمایثت از
حقوق مالکیت فکری بر نوآوری بهرهمند شوند
نمودار زیر نی ای ارتبثاط را در گثروه کشثورهای بثا درآمثد سثرانه پثایی تثر از متوسثد نشثان
م دهد:
2
1.5
1
0.5
5

4

3

2

1

-0.5 0

نوآوری

0
-1
-1.5
-2
-2.5

حقوق مالکیت فکری
نمودار  :2-5ارتباط حقوق مالکیت فکری و نوآوری در کشورهای با درآمد سرانه پایینتر از متوسط
مأخذ :یافتههای تحقیق

همانطور که در ای نمودار مشثاهده مث شثود ،ارتبثاط نثوآوری و حقثوق مالکیثت فکثری در
کشورهای با درآمد سرانه پایی تر از متوسد به درست مشب

نیست درواقع به خثوب نمث تثوان

خد روند را در ایث نمثودار رسثم کثرده و در مثورد ارتبثاط نثوآوری و حقثوق مالکیثت فکثری،
اظهارنظر کرد
حال برای اینکه رابطه ای دو متریر به طور دقیق بررس شود از مدل اقتصادسنج زیر که شک
توسعه یافته مدل  Sweetو  (2015) Maggioاست ،استفاده م شود
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()1-5

𝑙𝑜𝑟𝑡𝑛𝑜𝑐
𝑡𝐸𝐶𝐼𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝜂𝑡 + 𝛿𝐸𝐶𝐼𝑖,𝑡−1 + 𝛽1 𝐼𝑃𝑅𝑖,𝑡 + 𝑋𝑖,
𝑡𝛾 + 𝜀𝑖,

در ای رابطثه ECI ،معثرف نثوآوری و  IPRحقثوق مالکیثت فکثری اسثت  Xنیث بثرداری از
متریرهای کنترل است که متریرهای سرمایهگذاری مستقیم خارج  ،توسعه مثال  ،سثرمایه انسثان ،
باز بودن تجاری و جمعیت را در بر م گیرد 𝑖𝛼 اثر مربوط به مقطع 𝜂𝑡 ،اثثر مربثوط بثه زمثان و 𝑡𝑖𝜀

باقیمانده ج ء خطا است مقدار وقفهدار متریر نوآوری نی به عنوان اثرات پویثای نثوآوری در دوره
قب بر نوآوری سال جاری در نظر گرفته شده است
منابع اطالعات و تعری

هر ی

از متریرهای مدل در جدول  1-5ارائه شده است:

جدول  :1-5متغیرهای مورد استفاده در مدل ،تعاریف و منابع آماری
متغیر

تعریف متغیر

منبع

ECI

نوآوری که برای آن از شاخص پیچیدگی اقتصادی استفاده شده است

پایگاه اینترنتی اطلس پیچیدگی
اقتصادی

IPR

شاخص حقوق ثبت اختراع  Ginarteو  Parkبرای اندازهگیری
میزان حمایت از حقوق مالکیت فکری

 Ginarteو  (1997) Parkو Park
)(2008

FDI

جریان خالص ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی به صورت
درصدی از تولید ناخالص داخلی

FD

HC
TO
POP

توسعه مالی :برای این متغیر از شاخص اعتبارات داخلی تخصیص
یافته به بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی
استفاده شده است
سرمایه انسانی :برای آن از دادههای مربوط به میانگین سالهای
تحصیل بارو و لی ( )2010استفاده شده است
باز بودن تجاری :مجموع صادرات و واردات به صورت درصدی از
تولید ناخالص داخلی
جمعیت

پایگاه اینترنتی کنفرانس سازمان ملل
1
متحد در تجارت و توسعه
)(UNCTAD
2

پایگاه اینترنتی بانک جهانی ) (WDI

 Penn World Tableنسخه 8/1
پایگاه اینترنتی بانک جهانی )(WDI
پایگاه اینترنتی بانک جهانی )(WDI

مأخذ :یافتههای تحقیق

در ای مقاله برای تج یه و تحلی اطالعات از روش گشتاورهای تعمیمیافته ) ،(GMMدر قال
________________________________________________________________
1- United Nations Conference on Trade and Development
2- World Development Indicators
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الگوی دادههای تابلوی پویا استفاده شده است ازم به ذکر است که اطالعثات تمثام متریرهثا بثه
صورت ساانه موجود است اما از آنجای که دادههای مربوط بثه شثاخ

حقثوق مالکیثت فکثری

 Ginarteو  Parkدر دورههای پنج ساله ناهمپوشان در دسترس است ،بثازه زمثان تحقیثق بثه هفثت
دوره پنج ساله تقسیم شده است

 -6روش برآورد

بسیاری از روابد اقتصادی ماهیت پویا دارند یک از م یتهای دادههای تابلوی پویا ای است
که امکان درا بهتر تعدی پویا را برای محقق فراهم م کند ای روابثد پویثا بثا اسثتفاده از متریثر
وابسته باوقفه به عنوان یک از متریرهثای توضثیح  ،از دیگثر مثدلهثای دادههثای تثابلوی متمثای
م شود
روش  GMMهنگام به کار م رود که تعداد مقاطع ) (Nبیشتر از تعداد دورههثای زمثان )(T

و دوره زمان کوا

مناسث

اسثت

باشد به عبارت دیگر ،ای روش برای نمونههای نسبتاً ب ر
).(Bond, 2002, p.1-2
وجود متریثر وابسثته باوقفثه مث توانثد در مثدل مشثکالت را ایجثاد کنثد طبثق روابثد زیثر ،از
آنجای که 𝑡𝑖𝑌 تابع از 𝑖𝜇 است 𝑌𝑖,𝑡−1 ،نی تابع از 𝑖𝜇 خواهد بود
()1-6

𝑁 𝑡 = 1,2, … ,

()2-6

𝑁 𝑖 = 1,2, , … ,

𝑡𝑖𝑌𝑖,𝑡 = 𝛿𝑌𝑖,𝑡−1 + 𝑋𝑖𝑡′ 𝛽 + 𝜇𝑖 + ѵ

′
𝑌𝑖,𝑡−1 = 𝛿𝑌𝑖,𝑡−2 + 𝑋𝑖,𝑡−1
𝛽 + 𝜇𝑖 + ѵ𝑖,𝑡−1

بنابرای  𝑌𝑖,𝑡−1در سمت راست معادلثه بثاا بثا جث ء اخثالل همبسثتگ دارد ایث امثر موجث
تورشدار شدن و ناسازگاری برآوردکننده  OLSحت در صورت نبثود همبسثتگ سثریال در 𝑡𝑖ѵ

م شود ).(Baltagi, 2005, p.135
برای ح ای مشک باید به جای روش  OLSاز روش برآورد دو مرحلثهای ) (2SLSیثا روش
گشتاورهای تعمیمیافته ) (GMMاستفاده کرد ازمثه اسثتفاده از روش  2SLSیثافت متریثر ابث اری
مناس

برای رفع مشک درونزا بودن متریرهای نهادی است اما ای روش با محدودیتهای اون

دشوار بودن یافت متریر اب اری مناس

و محدود بودن ای متریرها مواجه است همچنی ایث روش

نم تواند مشک همبستگ بی متریرهای توضیح را ح کرده و همخط در مدل را کثاه

داده

یا از بی ببرد )(Nadiry & Mohammadi, 2011, p.8

دو روش برای برآورد مدل در شیوه  GMMوجود دارد مبنای اولیه مثدلهثای  GMMتوسثد
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 Arellanoو  (1991) Bondمطرح شد که روش  GMMتفاضل مرتبه اول نامیده م شثود آنهثا
از شراید تعامد بی  𝑌𝑖,𝑡−1و ج ء اخالل 𝑡𝑖 ѵاستفاده کردند تا به اب ارهای مکمل دست یابند کثه
نتیجه آن برآوردگثری سثازگار اسثت ) (Léger, 2006, p.6; Baltagi, 2005, p.136برآوردگثر
 Arellano GMMو  (1991) Bondبا تکیه بر ای فرض که هیچ همبستگ سثریال در جث ء خطثا
در معادلهای که شام اثرات فرد ،متریر وابسته تأخیری و متریرهای به شدت بثرونزا اسثت ،وجثود
ندارد ،از تمام محثدودیتهثای گشثتاور خطث اسثتفاده مث کننثد  Arellanoو  (1995) Boverو
 Blundellو  (1998) Bondترییرات را در روش  GMMارائه شثده توسثد آرانثو و بانثد ()1991
ایجاد کردند آرانو و باور ( )1995استدال مث کننثد کثه ضثع

اصثل برآوردگثر  Arellanoو

 (1991) Bondای است که سطوح باوقفه ،اب ارهای ضعیف بثرای تفاضث هثای اول هسثتند بثرای
ح ای مشک آنها پیشنهاد م کنند که معادله اصثل در سثطوح بثه سیسثتم اضثافه شثود بنثابرای
اب ارهای اضاف م توانند کارای را اف ای

دهند ایث روش بثه  GMMسیسثتم

معثروف اسثت

)(Sweet & Maggio, 2015, p.670

تبمی های  GMMم تواند به صورت ی

مرحلهای یا دو مرحلهای باشد در تبمثی زن یث

مرحله ای ،ج ء خطا بثر اسثاس فثرض اسثتقالل و تصثادف بثودن در میثان مقثاطع و زمثان تعریث
م شود در تبمی زن دو مرحلهای ،باقیماندههای اولی مرحله به صورت سثازگاری بثرای تبمثی
ماتریس واریانس کوواریانس باقیماندهها استفاده مث شثود ازم بثه ذکثر اسثت کثه تبمثی زن دو
مرحلثثهای بثثه صثثورت مجثثانب در صثثورت وجثثود واریثثانس ناهمسثثان ج ث ء خطثثا کثثاراتر اسثثت
)(Taghavi et al., 2011, p.74

برای اطمینان از مناس

بودن استفاده از ای روش برای برآورد مدل دو آزمون مطرح است:

 1آزمثون سثارگان  :ایث آزمثون توسثد  Arellanoو  (1991) Bondمطثرح شثد (Baltagi,

) 2005, p.141و برای اثبات شرط صحت و اعتبار متریرهای اب اری به کار م رود آزمون سارگان
توزیع ا دو داشته و درجه آزادی آن برابر با تعداد قیود گشتاوری (تعثداد اب ارهثا) منهثای تعثداد
________________________________________________________________
1- First-Differenced GMM Estimator
2- Orthogonality
3- System GMM
4- Sargan test
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پارامترهای مدل است فرضیه صفر در ای آزمثون ،همبسثته نبثودن پسثماندها بثا متریرهثای ابث اری
است که نشان دهنده ای است که هیچ ارتباط بی اجث اء اخثالل و اب ارهثای بثه کثار گرفتثه شثده
وجود ندارد )(Gonzalez et al., 2011, 11

 2آزمون همبستگ پسماندها مرتبه اول ) AR(1و مرتبه دوم ) :AR(2ای آزمون برای بررسث
اعتبثثار متریرهثثای ابث اری اسثثتفاده مث شثثود  Arellanoو  (1991) Bondمعتقدنثثد کثثه در تبمثثی
 GMMباید جمالت اخالل دارای همبستگ سریال مرتبه اول بوده و همبستگ سریال مرتبه دوم
نداشته باشد ).(Arellano and Bond, 1991, p.283
 -7برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج

ای تحقیق ارتباط بی حمایت از حقوق مالکیت فکثری و نثوآوری را در دو گثروه کشثورهای
با درآمد سرانه بااتر و پایی تر از متوسد در قالث

الگثوی دادههثای تثابلوی پویثا و روش GMM

بررس م کند ازم به ذکر است که برای نوآوری از شثاخ

پیچیثدگ اقتصثادی اسثتفاده شثده

است به منظور دستیاب به نتایج قاب اعتماد ،متریرهای کنترل بثه صثورت مرحلثهای و در قالث
رگرسیون به مدل اضافه شدهاند همچنی در تمام رگرسیونها متریر روند وجود دارد نتثایج

ش

برآورد الگوی مورد بررس در گروه کشورهای با درآمد سرانه بااتر و پایی تر از متوسد در قال
جدول  1-7و  2-7ارائه شده است
همانطور که در جدول  1-7مشاهده م شثود ،بثا توجثه بثه نتثایج آزمثونهثای سثارگان و نیث
خودهمبستگ مرتبه اول و دوم ،در هیچ کدام از رگرسثیونهثای بثرآوردی ،بثی اجث ای اخثالل و
اب ارهای به کار رفته در مدل همبستگ وجود نداشته و اب ارها از اعتبار ازم برخوردار هستند
نتایج تبمی مدل در گروه کشورهای با درآمد سرانه بااتر از متوسثد حثاک از وجثود رابطثه
مثبت و معن دار بی شاخ
تبری

حمایت از حقوق مالکیثت فکثری و نثوآوری اسثت ایث امثر نظریثه

خالق  Schumpeterرا تأیید م کند بثه ایث صثورت کثه بثا حمایثت از حقثوق مالکیثت

فکری ،فرد نوآور انحصار به دست آورده و دیگران حق تقلید از نثوآوری وی را ندارنثد ایث امثر
انگی ه دیگر افراد را برای نوآوریهای بیشتر و پیشرفتهتر اف ای
تبری

خالق ،نوآوری اف ای

داده و به ای ترتیث

طث فرآینثد

م یابد همانطور که مشاهده مث شثود در تبمثی هثای مبتلث ،
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می ان اثرگذاری حقوق مالکیت فکری بر نوآوری بی  0/04و  0/08برآورد م شثود کثه نمایثانگر
پایداری ضری

در تمام رگرسیونهای مورد بررس است درواقع با ی

مالکیت فکری ،نوآوری به طور میانگی حدود  0/07واحد اف ای

واحثد افث ای

حقثوق

م یابد

جدول  :1-7نتایج برآورد الگو برای کشورهای با درآمد سرانه باالتر از متوسط

L1
L2
IPR

رگرسیون

رگرسیون

رگرسیون

رگرسیون

رگرسیون

رگرسیون

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

0/95
*()0/000
-0/17
()0/000
0/04
()0/001

1/04
()0/000
-0/22
()0/000
0/05
()0/039
-0/03
()0/000

0/96
()0/000
-0/14
()0/039
0/08
()0/000
-0/02
()0/001
0/003
()0/000

1/01
()0/000
-0/16
()0/016
0/08
()0/000
-0/02
()0/001
0/003
()0/000
0/002
()0/001

0/99
()0/000
-0/14
()0/09
0/07
()0/009
-0/03
()0/000
0/002
()0/000
0/003
()0/003
0/002
()0/038

0/98
()0/000
-0/17
()0/05
0/08
()0/002
-0/02
()0/000
0/003
()0/000
0/002
()0/27
0/001
()0/35
-0/03
()0/84
-0/11
()0/000
11/74
()0/82
-2/66
()0/008
-0/71
()0/48

FDI
FD
POP
TO
HC
yr
sargan
)AR(1
)AR(2

-0/06
()0/000
15/25
()0/58
-2/62
()0/009
-0/75
()0/45

-0/05
()0/000
13/82
()0/68
-2/63
()0/009
-0/57
()0/57

-0/1
()0/000
15/58
()0/55
-2/23
()0/03
-0/76
()0/45

-0/1
()0/000
14/2
()0/65
-2/57
()0/01
-0/78
()0/44

مأخذ :یافتههای تحقیق
*اعداد داخل پرانتز نشاندهنده احتمال است

-0/1
()0/000
12/44
()0/77
-2/9
()0/004
-0/65
()0/52
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متریر سرمایهگذاری مسثتقیم خثارج دارای اثثر منفث و معنث دار بثر نثوآوری اسثت ضثری
سرمایهگذاری مستقیم خارج در رگرسیونهای مبتل
نشانگر پایداری ضری

بی  -0/02و  -0/03برآورد شده که ایث

در رگرسیون هثای بثرآوردی اسثت میث ان اثرگثذاری ایث متریثر بثه طثور

متوسد  -0/025واحد است در توضی علت منفث شثدن ضثری
معمواً سرمایهگذاری مستقیم خارج در یک از سه بب

بثرآوردی مث تثوان گفثت کثه

کااهای اولیه  ،صثنایع کارخانثهای و

خدمات جذ م شود همانطور که در بح های قب اشاره شثد ،در ایث تحقیثق بثرای سثنج
نوآوری از شاخ

پیچیدگ اقتصادی استفاده شده اسثت امثا نکتثه مهثم ایث اسثت کثه شثاخ

پیچیدگ اقتصادی ،بب

خدمات را در نظر نگرفته و تنها کااهثای اولیثه و صثنایع کارخانثهای را

شام م شود درحال که سرمایهگذاری مستقیم خارج م تواند در سثه ببث
شود ازآنجای که کااهای اولیه پیچیدگ پایین دارد ،تولید آنها شثاخ
کاه

گفتثه شثده ،وارد

پیچیثدگ اقتصثادی را

م دهد درحال که تولید کااهای پیشرفته ،پیچیدگ اقتصادی را اف ای

علت منف شدن ضری

م دهثد بنثابرای

سرمایهگذاری مستقیم خارج ای است که سثهم عمثده آن در دو ببث

دیگر غیر از صنایع کارخانهای جذ م شود و در نتیجه شاخ

پیچیدگ اقتصادی کثاه

یافتثه

است
طبق نتایج تحقیق ،متریر توسعه مال دارای اثر مثبت و معن دار بر نوآوری است همانطثور کثه
مشاهده م شود ،دامنه ترییرات ضری

ای متریر بی  0/002و  0/003بثوده و میث ان اثرگثذاری آن

بر نوآوری به طور متوسد  0/0025واحد است بنابرای بی توسعه مثال و نثوآوری رابطثه مسثتقیم
وجود دارد
متریر جمعیت نی همانند توسعه مال دارای اثر مثبت و معنث دار  0/0025واحثدی بثر نثوآوری
است می ان اثرگذاری ای متریر بر نوآوری بی  0/002و  0/003است
متریر باز بودن تجاری نی به می ان  0/002واحثد بثر نثوآوری در کشثورهای مثورد بررسث اثثر
م گذارد ای نشان م دهد که اف ای

حجثم مبثادات تجثاری مث توانثد موجث

افث ای

تولیثد

________________________________________________________________
1- Primary
2- Manufacturing
3- Services

182

دانشنامه حقوق اقتصادی ،شماره سی دهم (علم  -پژوهش )

کااهای پیچیده شود
جدول  :2-7نتایج برآورد الگو برای کشورهای با درآمد سرانه پایینتر از متوسط
رگرسیون

رگرسیون

رگرسیون

رگرسیون

رگرسیون

رگرسیون

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

L1

0/88
*()0/000

0/88

0/86

()0/000

()0/000

0/83
()0/000

0/84
()0/000

0/86
()0/000

L2

-0/26
()0/000

-0/25

-0/29

()0/000

()0/000

-0/3
()0/000

-0/26

-0/29

()0/000

()0/000

0/07
()0/007

0/04
()0/13

0/02
()0/56

0/04
()0/36

0/04
()0/28

-0/02
()0/000

-0/02
()0/000
0/57
()0/002

-0/03
()0/001
0/64
()0/004
-0/002
()0/24

-0/02
()0/076
0/58
()0/000

-0/03
()0/01
0/6
()0/000

IPR

0/07

()0/009

FDI
HC
FD

0/0004
()0/13

POP

-0/001

TO

yr
sargan
)AR(1

)AR(2

0/004
()0/68
17/05
()0/45
-2/8
()0/005
-1/32
()0/19

0/02
()0/002
16/68
()0/48
-2/88
()0/004
-1/41
()0/16

-0/04
()0/002
15/93
()0/53
-2/88
()0/004
-1/37
()0/17

-0/01
()0/57
12/51
()0/77
-2/76
()0/006
-1/24
()0/21

-0/04
()0/066
12/88
()0/74
-2/83
()0/005
-1/34
()0/18

()0/56
-0/02
()0/19
11/82
()0/81
-2/89
()0/004
-1/31
()0/19

مأخذ :یافتههای تحقیق
*اعداد داخل پرانتز نشاندهنده احتمال است

متریر سرمایه انسان در ای گروه کشورها اثثر معنث داری بثر نثوآوری نثدارد در توضثی ایث
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نتیجثثه بایثثد گفثثت کثثه در کشثثورهای بثثا درآمثثد سثثرانه بثثااتر از متوسثثد ،عمومثاً نثثوآوری نتیجثثه
فعالیتهای تحقیق و توسعه است که در قال

شرکتها انجام م پذیرد

در جدول  2-7نتایج حاص از برآورد الگوی مورد مطالعثه بثرای گثروه کشثورهای بثا درآمثد
سرانه پایی تر از متوسد به شکل که قبالً توضی داده شد ،ارائه شده است
همانند حالت قب  ،در تبمی های انجام شده برای ای گثروه نیث نتثایج آزمثون سثارگان و نیث
آزمثثون خودهمبسثثتگ آرانثثو و بانثثد مؤیثثد اعتبثثار متریرهثثای ابثث اری بثثهکثثار رفتثثه در تمثثام
رگرسیونهای برآوردی است
نتایج تبمی مدل در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایی تر از متوسد نمایانگر ای اسثت کثه
حمایت از حقوق مالکیت فکری عموماً بثر نثوآوری در ایث کشثورها اثثر معنث داری نثدارد اگثر
سو نیازمند دسترس ارزان افراد نوآور به تکنولوژیهای

بپذیریم که تولید کااهای پیچیده ،از ی

پیشی و از سوی دیگر نیازمند انگی ه مثادی و نفثع اقتصثادی در تولیثد ایث کااهثا اسثت ،افث ای
امنیت حقوق مالکیت فکری از ی

سو دسترسث افثراد نثوآور را در کشثورهای بثا درآمثد سثرانه

پایی تر از متوسد به تکنولوژیهای پیشی دشوار م کند ول از سوی دیگثر انگیث ه مثادی آنهثا را
برای تولید کااهای پیچیده باا م برد از آنجای که ای دو اثر در خثالف جهثت هثم هسثتند ،در
کشورهای مورد بررس هیچکدام از دو اثر بر دیگری غلبه نکرده و به ای ترتی

مشاهده مث شثود

که تحکیم حقوق مالکیت فکری ،اثر معن داری بر نوآوری ندارد
سرمایهگذاری مستقیم خارج دارای اثثر منفث و معنث دار بثر نثوآوری اسثت دامنثه ترییثرات
ضری

ای متریر بی  -0/02و  -0/03است و با اف ای

میانگی به می ان  0/025واحد کاه

م یابد در بیان علثت ایث نتیجثه بایثد گفثت هماننثد گثروه

کشورهای با درآمد سرانه بااتر از متوسد ،بب
به ی

کشور ،به بب

عمده سرمایهگذاری مستقیم خثارج وارد شثده

خدمات یا در تولید کااهای اولیه اختصاص م یابثد؛ حثال آنکثه شثاخ

اندازهگیری نوآوری در ای مطالعه شاخ
کاه

ی

واحدی ای متریثر ،نثوآوری بثه طثور

پیچیدگ اقتصادی است کثه بثا تولیثد کااهثای اولیثه

م یابد
در رگرسیونهای مبتل  ،ضری

متریر سرمایه انسان بثی  0/57و  0/64اسثت ایث متریثر بثه

طور میانگی دارای اثر مثبت  0/6واحدی بر نوآوری در کشورهای مورد مطالعه اسثت نکتثه قابث
توجه در نتایج جدول  1-7و  ،2-7تفاوت در معن داری ضرای

متریر سرمایه انسان است ضری
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ای متریر در کشورهای با درآمد سرانه بااتر از متوسد منف و ب معن و در کشثورهای بثا درآمثد
سرانه پایی تر از متوسد مثبت و معن دار است در توضی ای نتایج باید گفت که اف ای

نوآوری

هم نیازمند سرمایه انسان است و هم به فعالیتهای تحقیق و توسعه وابسته است که بب

عمثدهای

از آن توسد کس وکارها و در واحدهای تولیدی انجثام مث شثود بثا ایث حثال در کشثورهای بثا
درآمد سرانه بااتر از متوسد ،نق

فعالیتهای تحقیق و توسعه شثرکتهثا در ابثداع و نثوآوری و

تولید کااهای پیچیده پر رنگتر و در کشورهای با درآمد سرانه پایی تثر از متوسثد کثه تحقیثق و
توسعه به دلی مقیاس کوا

تولید برای بنگاهها پر ه ینه است ،نق

سرمایه انسثان پثر رنثگتثر

است
 -8بحث و نتیجهگیری

اقتصاددانان در تحلی ارتباط حقوق مالکیت فکری و نوآوری اتفاقنظر ندارنثد نظثاممنثدتری
تئوری نوآوری توسد  schumpeterارائه شده است که بر دیگر تئوریهای نوآوری بسیار اثرگذار
بوده است  schumpeterدر نظریه تبری

خالق خود بیان م کند که با حمایت از حقوق مالکیت

فکری ،فرد نوآور انحصار به دست آورده و دیگران حق تقلید از نثوآوری وی را ندارنثد ایث امثر
انگی ه دیگر افراد را برای نوآوریهای بیشتر و پیشرفتهتر اف ای
تبریث

خثثالق ،نثثوآوری افث ای

داده و به ای ترتیث

طث فرآینثد

مث یابثثد امثا  Helpmanمعتقثثد اسثثت حقثثوق مالکیثثت فکثثری

مستحکمتر در کوتاهمدت ،نوآوری را اف ای

خواهد داد اما در بلندمثدت ،نثرخ نثوآوری کثاه

خواهد یافت زیرا کشورهای توسعه یافته کااهای بیشتری را با فناوری قدیم تولید م کنند و ایث
روند ،منابع را به جای سرازیر شدن به سثوی نثوآوری ،بثه سثمت تولیثد سثوق مث دهثد و بنثابرای
نوآوری کاه

م یابد در مقاب  ،برخ نی معتقدند که حمایثت از حقثوق مالکیثت فکثری بثرای

شک گیری نوآوری ازم است زیرا کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیثاز بثه فنثاوریهثای
متفاوت دارند و بدون وجثود حمایثت از حقثوق مالکیثت فکثری در کشثورهای در حثال توسثعه،
کشورهای پیشرفته فناوریهثای کثه مثورد اسثتفاده کشثورهای در حثال توسثعه اسثت را گسثترش
نم دهند همچنی ممک است بنگثاه هثای کثه در کشثورهای توسثعه یافتثه فعالیثت مث کننثد ،در
واکن

به فقدان حقوق مالکیت فکری در کشورهای در حال توسعه ،فناوریهثای خثود را طثوری
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طراح کنند که کمتر قاب تقلید باشد که نتیجه آن پایی آمدن سط تحقیقات کارآمثد فنثاوری و
نوآوری کمتر در کشورهای در حال توسعه است شاید مهمتری علت ای اختالف نظرها ،تفثاوت
در ساختار اقتصاد کشورها و ترکی

فعالیتها باشد

در ای مقاله ارتباط حقوق مالکیت فکری و نوآوری در دو گروه کشثورهای بثا درآمثد سثرانه
بااتر و پایی تر از متوسد ط دوره زمان  1976-2010که بثه هفثت دوره پثنج سثاله تقسثیم شثده
است ،در قال

الگوی اقتصادسنج پویا و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته مورد بررسث

قرار گرفته است برخالف مطالعثات کثه تثاکنون انجثام شثده در ایث تحقیثق متریثر نماینثده بثرای
نوآوری ،شاخ

پیچیدگ اقتصادی است که از جهات بر شاخ

های که تاکنون برای نثوآوری

استفاده شده است ارجحیت دارد
نتایج به دست آمده حاک از اثرگذاری حمایت از حقوق مالکیت فکثری بثر نثوآوری تنهثا در
گروه کشورهای با درآمد سرانه بااتر از متوسد است بنابرای ای نتیجه مهم به دست م آیثد کثه
نظریه  schumpeterتنهثا در گثروه کشثورهای بثا درآمثد سثرانه بثااتر از متوسثد صثادق اسثت و
نم توان آن را به کشورهای با درآمد سرانه پایی تر از متوسد تعمیم داد زیرا با حمایثت از حقثوق
مالکیت فکری در کشورهای با درآمد سرانه پایی تر از متوسد ،ای کشثورها دیگثر نمث تواننثد از
طریق تقلید و کپ برداری ،محصوات پیچیده و با فناوری باا را در اختیار داشثته باشثند از طثرف
دیگر با حمایت از ای حقثوق ،سثرمایه انسثان موجثود در کشثور انگیث ه بثرای تبریث

خثالق و

همچنی انگی ه مادی ازم را برای نوآوری و تولید محصوات پیچیده به دست م آورند از آنجثا
که ای دو اثر در خثالف جهثت هثم هسثتند ،در کشثورهای بثا درآمثد سثرانه پثایی تثر از متوسثد
هیچکدام از دو اثر بر دیگری غلبه نکثرده و بثه ایث ترتیث

مشثاهده مث شثود کثه تحکثیم حقثوق

مالکیت فکری ،اثر معن داری بر نوآوری ندارد بنابرای در کشورهای با درآمد سثرانه پثایی تثر از
متوسد ،فرآیند تبری

خالق آنقدر قوی نیست که بتواند اثر منف جلوگیری از تقلید محصثوات

با فناوری باا را خنث کند به عبارت دیگر نوآوری به طثور هم مثان محصثول دو فرآینثد تقلیثد و
اختثراع اسثثت اگراثه ایث دو فرآینثد در هثثر دو گثروه کشثثورها وجثود دارد امثثا نقث

تقلیثثد در

کشورهای با درآمد سرانه پایی بیشتر بوده و در کشورهای با درآمثد سثرانه بثاا نیث نقث

اختثراع

پررنگ تر است فرآیند تقلید از تضمی حقوق مالکیت فکری زیان م بیند و فرآیند اختراع از ایث
حمایت سود م برد به همی دلی اثر مثبت اف ای

حمایت از حقوق مالکیت فکثری بثر نثوآوری
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کشور با درآمد سرانه پایی
نسازد

در کشورهای با درآمد سرانه پایی کمتر است پس ایران به عنوان ی

باید به می ان از حقوق مالکیت فکری حمایت کند که فرآیند تقلید را متوق

متریر سرمایهگذاری مستقیم خارج در هر دو گروه کشورها اثری منف بر نوآوری دارد زیثرا
قابث تثوجه از سثرمایه گثذاری مسثتقیم خثارج بثه تولیثد کااهثای اولیثه و نیث خثدمات
پیچیثدگ اقتصثادی در نظثر گرفتثه نشثده و تولیثد
مث دهثد سثرمایه انسثان در گثروه کشثورهای بثا

خثدمات در شثاخ

بب

اختصاص م یابد بب

کااهای اولیه نی پیچیدگ اقتصادی را کثاه

درآمد سرانه پایی تر از متوسد با نوآوری رابطه مثبت دارد و در گروه کشورهای بثا درآمثد سثرانه
 جمعیت و بثاز بثودن تجثاری نیث تنهثا در گثروه، باا اثری بر نوآوری ندارد متریرهای توسعه مال
کشورهای با درآمد سرانه بااتر از متوسد اثر مثبت بر نوآوری دارد
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