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چکیده

برای دستيابي به اقتصاد دانش بنيان ،مي بايد شرايط الزم برای ابددا
نوآ ری فراهم شود تا توانايي تبددي ايدد هدا بده موصدوالز از قريد
سرمايهگذاری توليد موصوالز جديد ايجاد شدود از ايد ر  ،يیدي از
ابزارهای زمينهساز رشد خالقيت ندوآ ری در يدک وردور ،یتايدت از
یقوق مالیيدت فیدری اسدت نقدش مقدم یقدوق مالیيدت فیدری در
تجارز ،سرمايهگذاری ر ابط اقتصادی ر به رشدد بدر و دي یوشديد
ني ت
در اي مقاله ،عال بر بررسي رابطه بي یقوق مالیيت فیدری سدط
توسعهيافتگي ورورها ،شناخت عوام مؤثر بر یفاظت از یقوق مالیيت
فیری نيز مورد اوا ی قرار ميگيرد
 1شناسه ديجيتال (10.22051/edp.2016.2464 :)DOI

 2دانرجوی وارشناسي ارشد ،دانرید اقتصاد مديريت ،دانرگا يزد (نوي ند م ئول)؛
khani.reyhaneh@yahoo.com
 3دانريار ،دانرید اقتصاد مديريت ،دانرگا يزد؛ nasrolaz@yahoo.com
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نتايج توقي نران ميدهد وده رابطده  Uشدی بدي شداخق یقدوق
مالیيت فیری سط توسعهيافتگي در هر د نتونده وردورها (توسدعه
يافته در یال توسعه) جود دارد اگرچه متغير سرمايه ان اني متغير
باز بودن تجاری در هدر د نتونده وردورها از جتمده مقتتدري عوامد
تأثيرگذار بر یقوق مالیيت فیری به شتار مير ندد؛ لدي متغيدر آزادی
اقتصادی ،رابطه معیوسي با یقوق مالیيت فیری در ورورهای در یال
توسعه دارد
واژگان کلیدی :توسعه ،یقوق مالیيت فیری ،نوآ ری
طبقهبندی . O31, O34, O11 :JEL

 .1مقدمه

با توجه به اهتيت فرآيندهای خم ايجاد دانش ،فراگيری اوت اب ،یخش اشداعه
واربرد عمتي آن بايد به دقت برنامهريزی شود تا بازخورد بي فرآيندهای مذوور ،رشدد
توسعه اقتصادی را ت ريع نتايد يیي از زيرساختهايي وده مدي تواندد ندام موفقيدت
اقتصادی گ ترش نوآ ری خالقيت در عصر داناييمووری باشدد ،توجده بده «یقدوق
مالیيت فیری» است یقوق مالیيت فیری ،مفقوم یقوقي نويني است وه از فعاليدتهدا
موصوالز فیری در زمينههای تجاری ،عمتي ،ادبي هنری یتايت ميوند
نقش مقم یقوق مالیيت فیری در تجارز بي التم  ،سرمايهگذاری م تقيم خارجي
ر ابط اقتصادی ر به رشد ،بر و ي یوشيد ني ت به نظر ميرسد ،بتدوان یتايدت از
یقوق مالیيت فیری را به عنوان يدک عامد مقدم وميددی در هتده وردورها اعدم از
ورورهای توسعه يافته در یال توسعه قمتداد نتدود؛ زيدرا یتايدت از یقدوق مالیيدت
فیری ساير تدابير یتايتي مرتبط با آن ،نااقتيناني را وداهش مديدهدد؛ بدهقدورومي
هرقدر اي شاخق در يک ورور قویتر قواني یتايتي ،نتانت اجرايي بااليي داشدته
باشد ،مخترعان نوآ ران با آرامش خاقر بيرتر بده د ر از نگراندي ناشدي از ديگدران،
ميتوانند به وارهای نوآ رانه بپردازند (شا آبادی یيدری )1390
مالیيتهای غيرعيني ناممتوس مبني بر خالقيدتهدای فیدری وده عمدم داندش،
موتوای اصمي آنقا را تریي ميدهد با ارزشتري مقمتري ندو از اندوا مالیيدت در
قرن بي ت يیم بود يیپارچهشدن اقتصادهای ممي ادغدام آنقدا در يیدديگر نيدز
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آزادسازی تجارز استفاد از تجارز به عنوان موور رشد توسعه آثار سوء مترتب بر
عدم یتايت از اي مالیيتها ،بر بار ری خالقيت ها نوآ ریها ايجاب مينتايدد وده از
اي آفرينشها به نوو شاي ته مؤثر در سط جقاني یتايدت بده عتد آيدد در ايد
زمينه ،یتي التقد ر هتاهنگ عت شود؛ در غير ايد صدورز ،تجدارز بدي التمد وده
برخي آن را موتور رشد توسعه ميدانند ،توت تأثير تبعاز منفي ناشي از عدم یتايدت
قرار خواهد گرفت (صادقي يارندی )1375
بنابراي با توجه به اينیه يیي از ابزارهای زمينه ساز رشد خالقيت نوآ ری در يدک
ورور ،یتايت از یقوق مالیيت معنوی است ،با امعان نظر به نقدش اهتيدت نظدام
مالیيت فیری به عنوان يیي از ابزارهای سياستي مؤثر در موفقيت استراتژی ممي رقابت
یذيری توسعه اقتصادی -اجتتاعي ورورها ،در اي مقاله ،عال بر بررسي رابطده بدي
یقوق مالیيت فیری سط توسعهيافتگي ورورها ،شناخت عوام مؤثر بدر یفاظدت از
یقوق مالیيت فیری نيز مورد نظر ميباشد در اي راستا ،اي مقاله ،ید از مقدمده ،در
بخش د م با ترري مفقوم یقوق مالیيت فیری ،به بررسي اهتيت نر رز توجده بده
آن یرداخته ،در بخش سوم یيرينه مطالعه ارائه شد است بخش چقارم ايد مطالعده،
به تختي مدل بيان نتايج یاص از مطالعه اختصاص دارد
 .2حقوق مالکیت فکری ،ضرورت و اهمیت آن

یقوق مالیيت فیری ،مجتوعهای از قواني مقرراتي است وده از اثدراز ناشدي از فیدر،
خالقيت ابتیار برر یتايت ورد در اي راستا ،يک سری یقدوق مدادی مودد د بده
زمان یقوق معنوی دائتي به یديدآ رند آن اعطاء مينتايد
در ماد  27اعالميه جقاني یقوق برر ،ید برخدورداری از مندافع معندوی مدادی
ناشي از هرگونه موصول فعاليت عمتي ،ادبي يدا هندری را در وندار یقدوقي نظيدر ید
یياز ،ی آزادی بيان انديره ،به رستيت ميشناسد هتي مونو در یي بدردن بده
اهتيت جايگا مقوله یقوق مالیيت فیری وفايت مديوندد ،چدرا وده يیدي از یقدوق
اساسي ان ان مو وب شد است
مرابه با ساختار نظام قانوني وه به زندگي فرهنگي اجتتاعي نظم ميدهد ،مقرراز
قواني مالیيت نيز ميتواند یمقه ارتباقي دنيای افیدار انديردههدای ان دان باشدد
اهتيت مالیيت فیری زماني از یتايتهای یقوق برری بي التممي فراتر مير د وه به
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توقيقداز توسدعه فندا ری بدويژ

تأثير آن در ر ن تجارز بويژ تجارز بدي التمد
فنا ریهای نوي یرداخته ميشود
ورورهای توسعه يافته ،بخش اعظم تجارز واالهای با موتوای دانش فنا ری را در
اختيار دارند ق تت مقتي از درآمد آنان از اي را به دست ميآيدد از جاندب ديگدر،
بدر
یتايت از اي یقوق در ورورهای دریال توسعه نيدز مديتواندد بری دب تعريد
اساس نظری ،انتقال فنار ی را ت قي نتايد (اميری )1388
تجربۀ زندگي اجتتاعي نران داد است وه هرگونه فرايند انتقال از نو ايد  ،مفاهيم
دانش تا زماني وه فرهنگ یقوق مالیيت فیری مورد یتايت قرار نگيرد ،بدا اشدیاالز
اساسي مواجه خواهد بود متی است در جامعهای قانون بينقق جود داشته باشد ،امدا
اجرای آن به دلي نبود یرتوانۀ فرهنگي ،غيرمتی است.
از اي ر بهقورومي ورورها به د دلي اصمي قوانيني را جقت یتايدت از مالیيدت
فیری نع ميونند (هوايي :)1388
 بيان قانوني یقوق معنوی اقتصادی افراد خالق در ارتباط با آنچه وده خمد
ميونند یقوق عتوم برای دسترسي به دستا رد اي افراد.

 توسعه تر يج خالقيتها گ ترش واربردی وردن نتايج آنقا نيز تروي
تجارز منصفانه وه در رشد اقتصادی اجتتاعي مؤثر خواهد بود.
یتايت از یقوق مالیيت فیری وه توسط سياستگذاران يک ورور انتخاب ميشدود،
يک متغير سياستي است سياستگذاران  IPRرا به عنوان يک م دئمه اسدتراتژيیي در
نظر مي گيرند دلي اي امر آن است وه درجه یفاظدت از یقدوق مالیيدت فیدری وده
توسط ورور خاصي انتخاب ميشود ،رفا را برای ساير ورورها بده شديو هدای مختمد
توت تأثير قرار ميدهد بدر متغيرهدای ودالن اقتصدادی اثرگدذار مديباشدد برخدي از
1
بارزتري اي اثراز به شرح زير است (گوترز :)2007
نرخ رشد اقتصادی :ب ته به اينیه ورور به چه ميزان از یقوق مالیيت فیری یتايدت

یرتيباني ميوند ،مي تواند از قريد جدذب فندا ری هدای جديدد وده توسدط سداير
ورورهای جقان توليد شد است ،بر نرخ رشد اقتصادی ورور اثدر گدذار باشدد شدواهد
تجربي نران ميدهد هر چه یتايت از اي یقوق بيرتر باشد ،رشد اقتصادی به تبدع آن
افزايش مييابد
1. Gutiérrez
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 اثر قیمت :درجه یفاظت از یقوق مالیيت فیری وه توسط وروری اتخدا

ميشود ،بر نرخ تقميد در ساير ورورهای جقان اثر ميگذارد به اي صورز
وه مصرفونندگان در وروری وه یتايت قدوی از یقدوق مالیيدت فیدری
ندارند ،با تقميد واالها مي توانند واالها را بدا قيتدت یدايي تدری بده دسدت
بيا رند بر نرخ تقميد در ساير ورورهای جقان تأثير بگذارند

 اثر دستمزد :شروت ها از ورورهای صنعتي ترجي مدي دهندد وده بدرای
سرمايهگذاری ،ورورهايي را انتخاب ونند وده  IPRقدوی تدری دارندد در
نتيجه ،بر اساس انتقال سرمايهگذاری به سوی آن ورور ،دستتزد ن بت به
دستتزد ساير ورورها افزايش مييابد

با توجه به مبایث مذوور ،ميتوان گفت نظام مالیيت فیری به عنوان يیي از م ائ
زير بنايي سياست نوي اقتصادی در سط ممي ب تر ابزاری مقم برای توسعه یايددار
برای ورورهای در یال توسعه وتتر توسعه يافته ،معرفي شد است (شرافت )1384
گزارش وتي يون یقدوق مالیيدت معندوی 1قبد ايد ديددگا یفاظدت از یقدوق
مالیيت فیری را یديش شدرط رشدد توسدعه وردورها (بخصدوص وردورهای در یدال
2
سامتي )2011
توسعه) تمقي ميوند (منص
عوام فوق  ،ر ند ماهيت مبایثاز مربوط به یتايت از یقدوق مالیيدت معندوی را
متوول ميونند هتچني  ،تنشهای تجاری ناشي از نبدود يدک نظدام یتدايتي قدوی
هتهجانبه از یقوق مالیيت معنوی فقدان مقرراز مؤثر اجرا ساز وار ید فصد
اختالفاز از هته مقم تر فرارهای اقتصادی -سياسي گر ها د لتهدای وردورهای
توسعهيافته ،سبب گرديد یتايت از مالیيت معنوی در سط چندجانبه مطدرح گدردد
در اسناد الزام آ ر جقاني رابطه تنگاتنگي بي اي یقوق تجارز بي التممدي بده جدود
آيد (هتان منبع)
در ادامه ،به بررسي رابطه عوام مؤثر بر یفاظت از یقوق مالیيت فیری ،بدا اسدتناد
به نظريه چ یوتيتانون یرداخته ميشود

) 1. Commission on Intellectual Property Rights (CIPR
2. Monsef & Sameti
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 .3مبانی نظری

1

چ یوتيتانون ( )2005برای ا لي بار نظريه ای را توت عنوان نظريده  CPمبتندي بدر
رابطه بي یقوق مالیيت فیری سط توسعه يافتگي ورورها ،ارائه وردند ،وه در ادامه
به شرح آن یرداخته ميشود:
   0;1ميزان یتايت از یقوق مالیيت فیری را نران ميدهدد وده در بقتدري
نعيت عدد يک در بدتري یالت عدد صفر را نران ميدهد
   0;1سط توسعه يافتگي ورور را نران ميدهد هرچه سط توسعه يدافتگي
باالتر باشد ،اي مقدار به عدد يک نزديک تر خواهد شد
با اي فرض وه ورور به د بخدش تق ديم مديشدود ،بخدش خدارجي ( )Aبخدش
داخمي ( )Bدر هر بخش د شروت جدود دارد وده يیدي دارای تواندايي تقميدد اسدت
ديگری دارای توانايي استفاد از فنا ریهای نوي در نتيجه خالق نوآ ر است
بخش خارجي شام يک شدروت خدارجي ( )Fيدک شدروت داخمدي ( )Dاسدت
شروت داخمي موصوالز خود را با ويفيت باال توت فنا ری انوصاری شروت خدارجي
توليد ميوند؛ با اي یال ،شروت داخمي ويفيت موصدوالز خدود را از قريد تقميدد از
فنا ریهای یيررفته شروت خارجي افزايش ميدهد اي وار ،اب ته به سط یتايدت
از یقوق مالیيت فیری در ورور است
بخش داخمي نيز دارای د شروت داخمي است وه يیدي تواندايي يدادگيری توسدعه
فنا ری های انوصاری جديد را دارد ( )Lديگری فنا ری های جديد را تقميدد مديوندد
()M
  Fويفيت موصول شروت خارجي( )Fرا نران ميدهد
D
 ويفيددت موصددول شددروت داخمددي ( D  ,     0   F   1     )D
رانران ميدهد.

با اي فرض وه:

D  F

ويفيت واالهای توليدشد شروت داخمي اب ته به ويفيت واالهای توليدی شدروت
خارجي است به توانايي تقميد شروت داخمي ) (Dاب دته اسدت تواندايي تقميدد را بدا
یارامتر    نران ميدهيم

1. Chen & Putitanon
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از آنجايي وه یتايت از یقوق مالیيدت فیدری تواندايي تقميدد را وداهش مديدهدد،
مود ديت در تقميد را با یارامتر    نران ميدهيم
مفر ناز مدل به شرح زير است:
0    1 ,   0 ,   0 , 1  1

0  0  F 1  1

A
 c  0, 0 هزينه ثابت هر اید توليد واال در بخش خارجي ( )Aاست

در بخش ( z;  ،)Bويفيت موصدول شدروت داخمدي ( )Lرا نردان مديدهدد و

 z ;   0ميزان سرمايه گذاری شروت ( )Lبرای بقبدود ويفيدت واالهدا از قريد
فعاليت های نوآ رانه است يا به عبارز ديگر در اي مدل ،نوآ ری خالقيت شروتهای
داخمي را نران ميدهد
ويفيت موصول شروت داخمي ( )Mبه صورز زير بيان ميشود:
) M (; )  (z; )  ()((z; )  0

با فرض:

 z z,   0 ,  z (, )  0 ,  zz ( z, )  0 ,  ( z, )  0

اگر فرض ونيم

0  0 , (0)  (1/ z (0, )) ,   0

0

  0باشد ،بنابراي :

0  ()  1

,

1  1

))M (; )  (z; )(1  (

از آنجددايي ودده زنجيددر ای از مصددرفونندددگان در بخددش ( )Bیضددور دارن دد هددر
مصرفونند  ،به ميزان ويفيت واال به آن ارزش ميدهد برای هر اید انافي واال اي
ارزش صددفر اسددت ،هتدده شددروتهددا در بخددش ( )Bدارای هزيندده ثابددت صددفر ه ددتند

(  ،) cB  0هته مصرفونندگان ترجيواز يی ان دارند مطموبيدت مصدرفوننددگان
برابر با ويفيت موصول منقای قيتت موصول است

Up

مرای تئوری  CPبه شرح زير است:
در مریمه ا ل ،د لت سط  IPRرا مرخق ميوند  0;1 :
در مریمدده د م ،شددروت داخمددي ( )Lميددزان سددرمايهگددذاری در  R&Dرا مرددخق
ميوندz;   0 :
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در مریمه سوم ،شروتهای ( )D( )Fبه قور هتزمان قيتت وداال را در بخدش ()A
تعيي ميونند به قور مردابه ،شدروتهدای ( )M( )Lقيتدت وداال را در بخدش ()B
تعيي ميونند
در مریمه نقايي ،موصول توسط شروتها توليدد خريدد توسدط مصدرفوننددگان
انجام ميشود
برای رسيدن به تعادل ،ميبايد به ر ش عقبگرد (از انتقا به ابتدا) یيش بر يم
از آنجا وه شروتها با ويفيتهای متفا ز در هر بخش ،مواجه با هزيندههدای ثابدت
ه تند شروتها با ويفيت یايي تا ید امیان تالش ميونند تا به تفا ز قاب توجقي
بي ويفيت قيتت موصول برسند ،بنابراي سعي در جقت واهش قيتت واالها دارندد،
ی قيتت واال در اي شروتها دقيقاً برابر با هزينه نقايي آنقا است
شروت ( )Dدر بخش ( )Aشروت ( )Mدر بخش ( )Bدارای ويفيت یدايي ه دتند
قيتت تعادلي در اي شروتها بدي صورز است:
; pD  cA
pM  cB .

قيتتهای تعادلي شروتهای ( )L( )Fوه سودشان را یداوثر ميوند ،بده صدورز
زير است:

pF F  D  pD

;   F  0   F()[1  ()]  cA


p L  ( z;  )   M (  ;  )  c B
  ( z; )   ( z; )(1   (  ))  c B
  ( z; ) (  )  c B

اي مدل فرض ميوند وه مصرفونندگان بدي خريدد از شدروتهدای ( )D( )Fاز
بخش ( )Aشروتهای ( )M( )Lاز بخش ( )Bبديتفدا ز باشدند بده هتدي دليد ،
مصرفونندگان واالهای شروت هدای ( )L( )Fرا انتخداب مديونندد ،زيدرا یتدي اگدر
قيتتهای تعادلي آنقا باالتر باشد ،خريد از شروت با ويفيت باالتر ،بازد بيردتری بدرای
مصرفونند دارد
در مریمه بعد ،شروت ( )Lميزان سرمايهگذاری در بخش  R&Dرا مرخق ميوندد
تا سودش را یداوثر وند سدود شدروت ( )Lدر زيدر نردان داد شدد اسدت ( Nتعدداد
مصرفونندگان در بخش (:))B
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L  N[p L  c B ]  z
 N[(z; )  ()  c B  c B ]  z.

با توجه به را ی گوشه ای ،سط بقينه  Zيا هتان سرمايهگذاری در بخش توقيد
توسعه ،مي بايد شرايط زير را برآ رد سازد:
Z=0
Z>0

از آنجايي وه قبالً بيان ورديم (0)  (1 /  z (0, )) :

if
if

N()z  1  0
N()z  1  0

(0)z (0, )  1

اي مفاهيم شرايطي وه قبالً بيان ورديم مبندي بدر اينیده اگدر  z=0باشدد ،برقدراری
شددرط  N()z  1  0را نقدد مدديونددد بنددابراي  ،مددي بايددد فقددط z>0
 N()z  1  0برقرار باشد
ی بر اساس شرايط مرتبه ا ل سط بقينه  zبه   ,بده عبدارز ديگدر ،ميدزان
سرمايه گذاری در بخش توقي توسعه به سط یتايدت از یقدوق مالیيدت فیدری
سط توسعه يافتگي ورور اب ته است
یال اگر  H  N()z  1قرار دهيم سپ ن بت به   ,مردت مرتبده ا ل
بگيريم:
H
N()z

z ;     
; 0
H
N ()zz
z
H
N ()z

z ;     
; 0
H
N ()zz
z

ميتوان دريافت وه ميزان نوآ ری شروتهای داخمي با افزايش یقوق مالیيت فیری
افزايش سط توسعه يافتگي افزايش یيدا ميوند
در آخري مریمه از مدل تئوری  CPد لت سطوي از  IPRرا انتخاب مديوندد وده
رفا اجتتاعي را یداوثر نتايد
رفا اجتتاعي شدام مدازاد رفدا مصدرفونندد در بخدش ( )B( )Aمدازاد رفدا
توليدونند در بخش  Bبود  ،وه به صورز زير نران داد شد است:
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 CSF  CSL  PSL
 ( F  p F )  N( L  p L )  N(p L  cB )  z
  F  p F  N L  z
 0   F()[1  ()[ N(z; )  z

د لت برای یداوثر وردن رفا اجتتاعي در اي مدل :شرايط مرتبه ا ل زيدر را بيدان
ميوند:
F()(())  [ Nz (z((); ); )  1]z ((); ).

در اي مریمه ،برای بررسي دقي تر رابطه بي یقوق مالیيت فیری سط توسدعه
يافتگي ،از معادله باال مرت نتني مي گيريم:
F

;)  0 if  ()(())  [ Nz (z((); ); )  1]z ((); 
()
F

;)  0 if  ()(())  [ Nz (z((); ); )  1]z ((); 

هتانقور وه مراهد مي شود ،سط یتايت از یقدوق مالیيدت فیدری بدا افدزايش
سط توسعه يافتگي ،هم ميتواند واهش هم ،ميتواند افزايش يابد:

هتانگونه وه نران داديم ،ستت راست سدتت چدم معادلده بده ترتيدب ،منفعدت
نقايي هزينه نقايي یتايت از یقوق مالیيت فیری را نران ميدهد
اگر  MC>MBباشد ،با افزايش سط توسعهيافتگي ،یتايت از یقوق مالیيت فیدری
افزايش مي يابد
اگر  MB<MCباشد ،با افزايش سط توسعهيافتگي ،یتايت از یقوق مالیيت فیدری
واهش مي يابد
ی اي تئوری ،توجيه نظری برای رابطه درجه د م بدي یقدوق مالیيدت فیدری
سط توسعه يافتگي است
 .4پیشینه پژوهش

با افزايش اهتيت  IPRدانردتندان توجده بيردتری بده یتايدت از ايد یقدوق تدأثير
اقتصادی آن یرداختند در اوثر مطالعاز داخمي اشار ای به رابطده بدي یقدوق مالیيدت
فیری توسعهيافتگي عوام تأثيرگذار بر یقوق مالیيت فیری نرد مطالعداتي وده
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صورز گرفته است ،تأثير یقوق مالیيت فیری را بر ر ی شاخقهدای ودالن اقتصدادی
بررسي ورد اند در ادامه به برخي از مطالعاز صدورز گرفتده در ايد زمينده بده شدی
مختصر اشار ميشود:
چ یوتيتانون ،)2005( 1با استفاد از ر ش یاند داد هدای  62وردور در یدال
توسعه در د ر زماني  1985 -2000نظريه  CPرا مورد آزمون قرار دادند نتايج بررسدي
آنقا نران داد ،ورورها در مرای ا ليه توسعه (سطوح یدايي  GDPسدرانه) بده منظدور
جذب ف آ ری از ساير ورورها ،از یقدوق مالیيدت فیدری یتايدت بيردتری بده عتد
ميآ رند (ابتدای شاخه ستت چم منوني  Uشی ) در مرای بعددی افدزايش درآمدد
سرانه IPR ،باال مانعي برای تقميد فنا ری به شدتار رفتده بده ايد عمدت بده منظدور
افزايش توان تقميد از ف آ ریهای خارجي سط  IPRوداهش مدييابدد (ق دتت نز لدي
منوني  Uشی ) با دستيابي به سطوح باالی توسدعهيدافتگي افدزايش تدوان ندوآ ری،
ورورها به منظور یتايت از نوآ ری ،سط  IPRرا افزايش ميدهند (در ق تت صعودی
منوني  Uشی ) بنابراي  ،قب يافتههای آنان يک رابطه درجه د م بي یقوق مالیيت
فیری سط توسعه يافتگي جود دارد (به خصوص در ورورهای دریالتوسعه)؛ بددي
صورز وه سط یتايت از یقوق مالیيت فیری ،ابتددا وداهش بعدد از آنیده از نقطده
یداق منوني عبورورد با افزايش توسعه يافتگي ،افزايش مييابد
چ یوتيتانون ،به غير از متغيرهايي مانند ،توليد ناخالق داخمدي سدرانه مجدذ ر
توليد ناخالق داخمي سرانه ،نرخ ثبت نام در مدارس متوسدطه ،تجدارز بدي التمد (بده
صورز درصدی از توليد ناخالق داخمي) ،آزادی اقتصادی عضويت در سدازمان تجدارز
جقاني را به عنوان عوام تعيي ونند یقوق مالیيت فیری در مدل ارد وردندد نتدايج
توقي نران ميدهد وه بي توليد ناخالق داخمي سدرانه شداخق  IPRرابطدهای يدو
شی جود دارد اگرچه متغير آزادی اقتصادی نرخ ثبت نام در مدارس اثر مثبتي بدر
شاخق  IPRدارد اما اي نرايب معنيدار نبود تجارز بدي التمد اثدر قابد تدوجقي
ر ی  IPRدر ورورهای در یال توسعه ندارد
2
م یاس ینوبارتي ( )1995در وار خود بده بررسدي رابطده يدو شدی بدي IPR
درآمد سرانه برای داد های مقطعي  72وردور در سدال  1984یرداختندد نتدايج نردان
ميدهد وه رابطه يو شی برای داد های مقطعي ییم فرماست
1. Chen-Putitanon
2. Maskus & Penubarti
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گينارز یارک )1997( 1با استفاد از ر ش داد های ترويبي (یان ) عوامد تعيدي
ونند یقوق مالیيت فیری برای  48وردور در  4د ر ()1990 1985 ،1975 ،1965
را مورد بررسي قرار دادند در اي مطالعه ،سط فعاليتهای توقيد توسدعه (،)R&D
نرخ ثبت نام در مدارس متوسطه ،آزادی سياسي ،باز بودن ورور آزادی بازار به عندوان
عوام تأثيرگذار بر سط یفاظت یقوق مالیيت فیری معرفي شدند نتايج اي توقيد
نران ميدهد وه در اقتصادهای توسعه يافته ،تتاي بيرتری به یفاظت یقوق مالیيدت
فیری جود دارد مقتتري عام تعيدي ونندد یقدوق مالیيدت فیدری در وردورهای
توسعهيافته ،سط فعاليتهای توقي توسعه ( )R&Dدر ورورهای در یال توسدعه،
درجه باز بودن ورور ميباشد
م یاس )2000( 2در وتاب خود با نام "یقوق مالیيت فیری در اقتصاد جقداني" بدا
اسددتفاد از داد هددای  72ورددور توسددعهيافتدده در یددال توسددعه ،بدده بررسددي عوام د
تعيددي وننددد یقددوق مالیيددت فیددری در د ر زمدداني  1990 1985یرداختدده اسددت
م یاس در معادله تعيدي  ،IPRمتغيرهدای م دتق را توليدد ناخدالق داخمدي سدرانه،
مجذ ر توليد ناخالق داخمي سرانه ،هزينههدای  ،R&Dثبدت ندام در مددارس متوسدطه،
آزادی تجارز ،سقم نير ی وار ماهر بيان ميوند ا هتچني از د متغير ساختگي ،نيدز
استفاد ميوند به عبارز ديگر ،ورورهايي را وه م تعتر انگم تان فران ه بود ندد،
مرخق ميوند نتايج تختي نران ميدهد رابطه بي درآمد سدرانه یقدوق مالیيدت
فیری رابطهای يو شی است آزادی تجداری هزيندههدای توقيد توسدعه سدقم
نير ی وار ماهر ،رابطهای مثبت معنادار با  IPRدارد نرخ ثبت نام در مدارس متوسطه،
رابطه منفي معنيداری با یقوق مالیيت فیری دارد در نقايت ،متغير های سداختگي
رابطه مثبت به شدز معناداری با شاخق یقوق مالیيت فیری دارد
براگا ،فينک سپولودا )2000( 3به بررسي رابطه بي  GD IPRسرانه با استفاد از
داد های مقطعي  75ورور در سال  1975یرداختند نتايج نران ميدهد وه اي رابطده
يو شی ني ت؛ اما رابطه معناداری بي  GDP IPRسرانه جدود دارد آنقدا هتچندي
ادعا ميونند وه يیي از عوام تعيي ونند یقوق مالیيت فیری در ورورهای در یدال

1. Ginarte & Park.
2. Maskus
3. Braga, Fink, and Sepulveda
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توسعه ،فرارهای بي التممي است وه از سوی ورورهای صنعتي ای اس مديشدود لدي
آن را مورد آزمون قرار ندادند
فالوی ف تر )2006( 1رابطه بي نوآ ری یقوق مالیيت فیری را برای  47وردور
در د ر زماني  1975-97تختي زدند آنقا تعداد ثبت اختراعاز به ازای هر  1000نفدر
ميدهدد
نير ی وار را به عنوان متغير نتايند نوآ ری استفاد وردند نتايج توقي نران 
ظرفيتهدای ندوآ ری

ميتواند نوآ ری را در ورورهايي تروي وند وه
وه یفاظت  IPR
قاب توجقي را بدرای ندوآ ری دارندد؛ بده بيدان ديگدر ،دارای  GDPسدرانه ا ليده بداال
موجودی سرمايه ان اني ه تند؛ اما یفاظت  IPRتأثير وتي بر نوآ ری وردورهايي دارد
وه چني منابعي را وتتر دارند
گوتيرز )2007( 2در مقاله ای به بررسي عوام تعيي ونند یقدوق مالیيدت فیدری
یرداخته است اي مطالعه شام  110ورور در د ر زماني  1960-90ميباشدد نتدايج
نران ميدهد وه متغير سرمايه ان اني تعداد اختراعاز ثبدت شدد در ايداالز متودد
امريیا رابطه مثبت معني داری با  IPRدارد متغيدر توليدد ناخدالق داخمدي سدرانه
جتعيت درجده بداز بدودن وردور تدأثير معنداداری در یقدوق مالیيدت فیدری نددارد
ورورهايي وه دارای قابميت تینولوژيیي بيرتری ه تند ،سط یفاظت باالتری از IPR
نران ميدهند ورورهايي وه عتدتاً اردونند فنا ری ه دتند ،تدالش وتتدری بدرای
یفاظت از یقوق مالیيت فیری از خود نران ميدهند
بريگ  )2007( 3در مقاله خود به نقد نظريه چ یوتيتانون ( )CPیرداختده اسدت
به نظر ا  ،رابطه يو شی بي یقوق مالیيت فیری توليدد ناخدالق داخمدي سدرانه بده
صورز مقطعي است؛ يعني زماني وه مرای مختم توسعه ورورهای مختم را در يک
نقطه از زمان مورد بررسي قرار ميدهيم ،شی  Uیاص ميشود ،اما اگر رابطه بي ايد
د در قول زمان برای يک ورور بررسي شود ،اي رابطه ،يک رابطه قولي بدود بده
صورز يینواخت افزايش مييابد تومي بريگ در مدورد رابطده  Uشدی بدي یقدوق
مالیيت فیری توسعهيافتگي به مطرح شدن فرنيه آسيبیذيری بي التممي منجر شدد
به نظر ا ورورهای وتتر توسعهيافته در یال توسعه در مقابد فرداری وده از قدرف
ورورهای صنعتي برای افزايش یتايت از یقوق مالیيت فیری بده آنقدا ارد مديشدود،
1. Falvey & Foster
2. Gutierrez
3. Briggs
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اونشهای متفا تي از خود نران ميدهند ورورهای وتتر توسعهيافتده وده اب دتگي
بيرتری به جامعه بي التممي دارند ،مقا مت وتتری از خود نران مديدهندد از قدرف
ديگددر ،اي د ورددورها اميد ارنددد ودده تقويددت  IPRنددعيت ورددور را -از قريد جددذب
فنا ریهای بيگانه -بقبود بخرد اما ورورهای در یال توسعه ،مقا مت بيرتری از خدود
نران داد یتايت وتتری از یقوق مالیيت فیری به عتد مديآ رندد بده تقميدد از
فنا ریهای بيگانه ادامه ميدهند تا به سطوح باالتری از توسعهيافتگي دست يابند بعدد
از آن ،یتايت از یقدوق مالیيدت فیدری را افدزايش مديدهندد ،زيدرا در سدطوح بداالی
توسعهيافتگي ،منافع ناشي از تقميد ،وتتر از منافع ناشي از نوآ ری داخمدي خواهدد شدد
ی ميتوان ادعا ورد وه جود رابطه  Uشی بي یقوق مالیيت فیری توسعهيافتگي
ناشي از یاسخهای متفا ز ورورها به فرارهای بي التممي است
بريگ عال بر نقد نظريه  ،CPبا اسدتفاد از اقالعداز  102وردور در د ر زمداني
 1970تا  2000واربرد ر ش یداق مربعاز معتولي ،به بررسي عوامد تعيدي ونندد
یقوق مالیيت فیری یرداخته است در اي مطالعه ،توليد ناخالق داخمي سدرانه ،درجده
بازبودن تجاری ،جتعيت ،موجودی سرمايه ،ويفيت زير ساختهدا ويفيدت نقادهدا بده
عنوان مقتتري عوام مؤثر بر یقوق مالیيت فیری معرفي شد اند نتايج نران ميدهد
وه باز بودن تجاری مجذ ر توليد ناخالق داخمي سرانه ،رابطه مثبدت معنديداری بدا
 IPRدارد ،اما ويفيت نقادها ويفيت زير ساختها با جود رابطه مثبتي وه بدا شداخق
یقوق مالیيت فیری دارند ،از نظر آماری معنيدار ني تند
 .5متغیرها و جامعه آماری

در اي یژ هش عال بر توليد ناخالق داخمي سرانه مجذ ر آن ،با توجده بده مطالعداز
صورز گرفته در اي زمينه مباني نظری ،متغيرهای زير نيز به عنوان عوام تأثير گذار
بر یقوق مالیيت فیری در مدل ارد شد اند:

 توليد ناخالق داخمي سرانه ()GDP per

 شاخق یقوق مالیيت فیری ( :)IPRمعتوالً از د شاخق برای انداز گيدری سدط
یفاظت از یقوق مالیيت فیری استفاد ميشود؛ وه هر د بر اسداس قدانون ثبدت
اخترا يک ورور ه تند
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 شاخق "رپ ر زک" :1وه براساس ميزان تبعيت قواني ثبت اخترا هر وردور از
یداق استانداردهای بي التممي به دست ميآيد شداخق "رپ ر زک" مقياسدي
دارد وه مقادير بيرتر نراندهند موافظت بيرتر از یقوق داراييهای فیری است
استانداردهای بي التممي عبارتند از دستورالعت هايي بدرای ر نددهای بررسدي ید
اخترا  ،قول مدز یفاظت از ی اخترا  ،صد ر اجباری یر انه ،یوشش اختراعداز،
جود قواني مؤثر برای نق ی اخترا
انتقالیذيری یقوق اخترا

 شاخق "یارک گينارز" نيز با استفاد از معيارهايي مرابه با معيارهدای شداخق
رپ ر زک ساخته ميشوند برای شاخق یارک گيندارز 5 ،ندو امتيدازدهي از
قانون ممي ی اخترا در نظر گرفته شد است وه شام ميدزان یوشدش ،عضدويت
در قراردادهای بي التممي ،ی اختدرا  ،مقرراتدي بدرای مجدازاز عددم موافظدت،
میاني مهای اجرا مدز یفاظت از یقوق مالیيت فیری ميباشد در یاليوه اي
د شاخق به ميزان ب يار زيادی با هم مرتبط ه تند؛ لي بدرای اهدداف تجربدي،
شاخق یارک گينارز مناسبتر است اي شاخق تقريبي از شاخق یقوق ثبدت
اخترا مقدار عددی آن در بقتري نعيت برابدر بدا  5در بددتري یالدت برابدر
صفر ميباشد .اگرچه سازمان جقاني یقوق مالیيت فیری ( )WIPOاز سدال 2007
به بعد ،با تعري مؤلفههای یقوق مالیيت شاخقهای بي التممدي مربوقده ،هتده
ساله نعيت یقوق مالیيت در بيش از  100ورور جقان را ميسنجد وردورها را
از اي نظر رتبهبندی ميوند اما در اي مقاله از آنجايي وه داد ها الزاماً مربدوط بده
بعد از سال  2007ه تند ،از شاخق یارک-گينارز استفاد شد است

 باز بودن تجاری ) :(OPENدرجه باز بودن اقتصداد بدا اسدتفاد از ن دبت مبدادالز
تجاری (مجتو صادراز ارداز ورور) به توليد ناخالق داخمي وردور مواسدبه
ميشود بر مبنای اي شاخق ،هر چه ن بت مبادالز تجاری يک ورور به توليدد
ناخالق داخمي بيرتر باشد ،اي ورور از اقتصاد بازتری برخوردار است
 آزادی اقتصادی ( :2)EFشاخق آزادی اقتصادی دارای مقياسي از صفر تدا  10اسدت
وه اي شاخق ،سط آزادی اقتصادی در يک وردور را نتدايش مديدهدد مقدادير
بيرتر اي شداخق نتايدانگر آزادی اقتصدادی بيردتر در وردور اسدت از داد هدا
1. Rapp and Rozek
2. Economic freedom
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اقالعاز شاخق آزادی اقتصادی توليدشد توسط موس ه "فريزر" 1اسدتفاد شدد
2
است (چ یوتيتانون )2005

 سرمايه ان اني ( :3)Human capitaliبرای اي شاخق از متوسط سالهدای مدرسده
افراد  15سال به باال ،4استفاد شد است به عبارز ديگر ،ايد شداخق بده عندوان
نقاد متغير آموزشي به ی اب ميآيد انتخاب اي شاخق به عنوان متغير سدرمايه
ان اني ،به دلي در دسترس بودن اقالعاز مربوقه ميباشد از سوی ديگر ،مانندد
برخي از شاخقها تنقا ا لي مریمه از توصي را مد نظر قرار نتيدهد (بدار لدي
5
)1994

 سرمايه ان اني ( :6)Human capitaloتعداد مقداالز عمتدي فندي چداپ شدد  7بده
عنوان سط یژ هش مطالعاز عمتي صورز گرفته توسط متخصصان مقندسدان
در هر ورور ،به عنوان ستاد متغيرآموزشي در اي یژ هش استفاد ميشود (آدامدز
8
)1990
9
نتونه مورد بررسي در اي مقاله شام  17وردور یيردرفته صدنعتي وده بدا عندوان
ورورهای با درآمد باال 10در باندک جقداني 11مردخق گرديدد هتچندي وردورهای
اسالمي گر  12D8به عنوان نتايندد ای از وردورهای در یدال توسدعه در نظدر گرفتده
شد اند د ر زماني مورد بررسي سالهای  131354 -84ميباشد الزم به ور است وده
به دلي آنیه شاخق یقوق مالیيت فیری وه توسط یارک-گينارز مواسبه شد  ،تنقدا
تا سال  1384انترار يافته ،یايان باز زماني ،سال  1384در نظر گرفته شد است

 1شاخق آزادی اقتصادی مؤس ه فريزر ،شاخق موز ن مروب از 38متغير در  5قبقده اصدمي بدا زن متفدا ز
قرایي شد است با ميانگي مواسبه زني اعداد وه مقداری بي صفر تا  10خواهد داشت هرقدر اي عدد بده 10
نزديکتر باشد ،نرانه جود آزادی اقتصادی بيرتر در آن ورور است
2. Chen & Putitanon
3. Human capital input
4. Average years of total schooling, age 15+
5. Barro and Lee
6. Human capital output
7. Scientific and technical journal articles
8. Adams

 9وانادا ،آلتان ،فران ه ،ايتاليا ،ژای  ،ر سيه ،انگم تان ،آمريیا ،استراليا ،دانتارک ،هنکونگ ،رژيم اشغالگر قددس،
ايرلند ،اسپانيا ،سنگایور ،ور جنوبي ،نيوزلند.
 12بنگالدش ،مصر ،اند نزی ،ايران ،مالزی ،نيجريه ،یاو تان ،ترويه

10. High income
11. World bank
13. 1975-2005
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 .6تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج آن

با توجه به مبایث گذشدته ،مددل مدورد آزمدون در وردورهای منتخدب توسدعهيافتده
ورورهای در یال توسعه ،به صورز زير است:
ln 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝐼 𝐼𝐼0 + 𝑎𝑎1 ln 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝐺𝐺𝐺2 (ln 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺2 + 𝑎𝑎3 ln openese +
𝑎𝑎4 ln Human cap + 𝑎𝑎5 ln EF + 𝑎𝑎6 WTO

در مطالعۀ یانر ،برای تختي مدل از ر ش داد های تابمويي اسدتفاد مديشدود در
استفاد از داد های تابمويي از مدلها آزمونهای خاص اي ر ش استفاد ميشدود در
صورتي وه ورورها هتگ باشدند ،بده سدادگي مديتدوان از ر ش داد هدای ترويبدي بدا
استفاد از ر ش یداق مربعاز معتولي 1استفاد ورد در غير اي صدورز ،اسدتفاد از
داد های تابمويي نر ری است به عبارز ديگر ،از لواظ آزمون آماری خواهيم داشت:
مدل مقيد
Yi = Zi δ + Ui
i = 1, 2, …, N
Yi = Zi δi + Ui
مدل غيرمقيد
آمارة آزمون جقت آزمون فرنيه به صورز زير ميباشد:
2
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑅𝑅(
𝑁𝑁 𝑁 𝑁𝑁(− 𝑅𝑅𝑅𝑅2 )/
=
2
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑅𝑅 (1 −
𝑁𝑁𝑁 𝑁 𝑁𝑁 )/(𝑁𝑁𝑁𝑁 −

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐹𝐹(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁−

در اي رابطه N ،تعداد ورورها K ،تعداد متغيرهای تونيوي T ،تعداد مرداهداز در
قول زمان است در اي آزمون ،رد فرنيۀ صفر بيانگر استفاد از ر ش داد های تدابمويي
است
در جد ل يک مقدار  Fمواسبه شد ایتتال آن برای ورورهای توسعه يافتده در
یال توسعه آ رد شد است
جدول  .1آزمون  Fليتر برای بررسي مدل های تمفيقي یان
نو ورورها
][prob
F-statistic
0.048
2.66
ورورهای دریال توسعه
0.000
10.44
ورورهای توسعهيافته
منبع :مواسباز توقي

با توجه به مقادير  Fبرای ورورهای توسعهيافته در یال توسعه ایتتال مواسدبه
شد اثراز گر هي در بي ورورها یذيرفته ميشود لذا بايد در بدرآ رد مددل عدرض از
1. Ordinary Least Squares
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ناهتگني ميان گر هي را لواظ نتود به عبارز ديگر ،از مددل یاند
مبدأهای مختم
ديتا در هر د نتونه ورورها استفاد نتود
1
آزمون د م برای انتخاب بي اثراز ثابدت تصدادفي اسدت وده از آزمدون هاسدت
استفاد مي ونيم فرنيه صفر در آزمون هاست به اي معني اسدت وده ارتبداقي بدي
جزء اخالل مربوط به عرض از مبدأ متغيرهای تونيوي جود ندارد آنقدا از يیدديگر
م تق ه تند
برای تصتيمگيری در مورد به وار بردن ر ش اثراز ثابدت يدا اثدراز تصدادفي ،بايدد
توجه داشت وه ر ش اثراز ثابت معتوالً هنگامي وارآيي دارد وه در و جامعده آمداری
در نظر گرفته شود ،در صورتي وه از بي جامعه ای بزرگ ،نتونههايي به صورز تصادفي
انتخاب شود ،ر ش اثراز تصادفي واراتر خواهد بود آزمون هاسدت بدرای تعيدي ر ش
تختي در ر ش داد های تابمويي به وار مير د وده آمدار آن ) (Hدارای توزيدع  2بدا
درجۀ آزادی  Kاست اي آمار به صورز زير مواسبه ميشود:
̇
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑅𝑅𝑅𝑅𝛽𝛽 ̇ −
𝐹𝐹𝐹𝐹𝛽𝛽
̇
)𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 ̇ ) −
𝐹𝐹𝐹𝐹𝛽𝛽(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
)

=H

اي آزمون ،آزمون فرنيۀ ناهتب ته بودن اثراز انفرادی متغيرهای تونيوي اسدت
وه فرنياز آن به صورز زير است:
نتايج آزمون هاست برای هر د نتونه ورورها در جد ل  2منعی

H0: E (uit/xit) =0
H1: E (uit/xit) ≠0

شد است

جدول  .2آمار آزمون هاست برای ورورهای توسعه يافته در یال توسعه
نو ورورها

ورورهای در یال توسعه
ورورهای توسعهيافته

ch sq-statisti

][prob

RE or FE

5.05

0.5371

RE

14.89

منبع :مواسباز توقي

0.0211

FE

هتانقور وه نران داد شد  ،در ورورهای منتخب توسعهيافته به دلي آنیده Prob

آزمون وتتر از  0/05است ،از ر ش اثراز ثابت در ورورهای اسدالمي گدر  D8چدون
 Probآزمون بيرتر از  0/05است ،از ر ش اثراز تصادفي استفاد ميشود

1. Hausman Test
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در اي توقي به دلي فز ني تعداد مقاقع ن بت به د ر زماني توقي  ،آزمون خود
هتب تگي مونوعيت ندارد لي با مری اريان ناهت اني مواجده ه دتيم از ايد ر
برای ی آن ،از ر ش یداق مربعاز تعتيم يافته ( )GLSاستفاد مي ونيم
نتايج برآ رد مدل با ر ش اثراز تصادفي ثابت ر ش یداق مربعاز تعتيم يافتده
برای ورورهای توسعهيافته ورورهای در یال توسعه ،به ترتيب در جدا ل  4 3آمد
است
جدول  .3نتايج آزمون در ورورهای منتخب توسعهيافته ،متغير اب ته IPR

ورورهای توسعه يافته با درآمد باال
نام متغيرها
Constant
Ln GDP per
(Ln GDP per)2
Ln OPEN
Ln Human capi
Ln Human capo
EF
R2

نرايب متغيرها به ر ش
اثراز تصادفي )(FE
3.55
)(0.017
-2.130
)(0.003
0.278
)(0.001
0.294
)(0.000
-0.025
)(0.828
0.053
)(0.123
0.318
)(0.001
0.74
منبع :مواسباز توقي

نرايب متغيرها به ر ش
)(GLS
1.345
)(0.129
-0.751
)(0.086
0.097
)(0.077
0.0659
)(0.022
0.177
)(0.020
0.072
)(0.000
0.0981
)(0.350

هتانقور وه مراهد ميشود ،در هر د نتونه ورورها نريب متغير توليد ناخدالق
داخمي سرانه منفي نريب متغير مجذ ر توليد ناخالق داخمي سرانه مثبت ،ندرايب
اي د متغير معنيدار است
اي نتيجه وامالً با تئوری مطرح شد در مباني نظری سازگار است به بيدان ديگدر،
رابطه درجه د م بي یقوق مالیيت فیری سط توسعهيافتگي جود دارد
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سياستگذاری ورورها متناسب با منافع آنقا تعريد مديشدود ،بده عبدارز ديگدر در
سطوح یايي توسعه ،به عمدت جدود مندافع ناشدي از تقميدد ،ميدزان یتايدت از یقدوق
مالیيت ،اندک اما در سطوح باالتر توسعهيافتگي ،بدا افدزايش ميدزان ابدداعاز در وردور،
منافع ناشي از یتايت از یقوق مالیيت فیری افزايش مييابد به هتي سدبب ،رابطده
 Uشی بي شاخقهای یقوق مالیيت فیری توليد ناخدالق داخمدي سدرانه (سدط
توسعهيافتگي) به جود ميآيد
جدول  .4نتايج آزمون در ورورهای اسالمي گر  ،D8متغير اب ته IPR

ورورهای در یال توسعه
نام متغيرها
Constant
Ln GDP per
(Ln GDP per)2
Ln OPEN
Ln Human capi
Ln Human capo
EF
R2

نرايب متغيرها به ر ش
اثراز تصادفي )(RE
2.168
)(0.017
-1.130
)(0.003
0.378
)(0.201
0.250
)(0.200
-0.183
)(0.128
0.193
)(0.023
-1.081
)(0.201
0.45
منبع :مواسباز توقي

نرايب متغيرها به ر ش
)(GLS
3.723
)(0.092
-2.520
)(0.078
0.369
)(0.122
0.364
)(0.054
0.666
)(0.081
0.219
)(0.003
-1.169
)(0.133

ورورهای مختم با توجه بده ظرفيدتهدای موجدود زيدرسداختهدای ورورشدان
ميتوانند از تجارز بي التم سود ببرند قب مباني نظری مطرح شد  ،متغير درجه بداز
بودن تجاری ،هم ميتواند اثری مثبت هم ،اثری منفي بر شاخق یقوق مالیيت فیری
داشته باشد با اي استدالل وه در صورتي وه ورور از قري تجارز خارجي ،زمينههای
افزايش یقوق مالیيت فیری را به جود آ رد ،اي تأثير مثبت خواهد بود؛ اما اگر وردور
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از قري تجارز بي التم  ،فنا ریهای یيررفته را ارد وند؛ اما شروتهدای داخمدي بده
هر دليمي تتاي به بقر برداری از اي ف آ ریهای جديد را نداشته باشدند يدا بده هدر
دليمي منافع ناشي از تقميد برای آنقا بيرتر باشد ،در اي صورز درجه باز بودن تجداری،
تأثيری منفي بر شاخق یقوق مالیيت فیری خواهد داشت
عالمت متغير درجه باز بودن تجاری در هر د نتونده وردورها مثبدت اسدت مثبدت
بودن اي نريب ،بيانونند آن است وه اي ورورها با ر د فنا ری ،از سرريز دانش آن
بقر گرفته از سرريز دانش ناشي از ارداز واالهای سرمايهای با وداربرد یدژ هشهدای
گوناگون از قري گر های  R&Dبقر مند ميشوند به موصولي جديد دست مييابند،
يا واالی سدرمايهای ارداتدي را بدومي نتدود در بنگدا هدای داخمدي خدود بده توليدد
ميرسانند به بيان ديگر ،منافع ناشي از نوآ ری ،بيرتر از منافع ناشي از تقميد است اي
نتيجه بدا مرداهداز صدورز گرفتده توسدط چد  -یوتيتدانون یدارک -گيندارز ودامالً
هتخواني دارد
آزادی اقتصادی يیي از اصول مقم در ارزيابي توسعهيدافتگي اقتصداد وردورها اسدت
رتبه بندی آزادی اقتصادی از سال  1995بر اساس شاخق های بانک جقداني ،صدند ق
بي التممي یدول ایدد اقالعداز اقتصدادی اوونومي دت مواسدبه مديشدود در آن،
وروری وه شاخق آزادی آن به  100نزديیتر باشد ،دارای اقتصاد آزادتر وروری وده
شاخق آزادی اقتصادی در آن وتتر باشد ،ب ته تر مو دوب مديشدود .شداخق آزادی
اقتصادی از ترويب  10شاخق آزادی و ب وار ،آزادی تجاری ،آزادی مالياتي ،سدط
استقالل از د لت ،آزادی یولي ،آزادی سرمايهگذاری ،آزادی تأمي مالي ،یقوق مالیيدت،
د ری از ف اد (اقتصادی) آزادی نير ی وار مواسبه ميشود.
آزادی اقتصادی از قري انتخابهای شخصي ،مبدادالز دا قمبانده ،آزادی رقابدت
تأمي یقوق مالیيت ،زماني افزايش مييابد وه سداختار يدک اقتصداد سياسدت هدای
ايجاد ونند مبادالز ،آزادانه در یي یتايت از افراد یقوق آنقا باشد د لت نيز با ايجاد
يک ساختار قضايي مناسب ،تأمي ونند یقوق مالیيت ،امیان دسترسي به یول سدالم،
عدم متانعت در انتخابهای شخصي ،ايجاد مبادالز دا قمبانه ر د به رقابدت در بدازار
موصول وار ،مي تواند موجب افزايش آزادی اقتصادی شود.
نريب شاخق آزادی اقتصادی در ورورهای اسالمي گر  D8منفي است اگدر چده
ب ياری از ورورها به اي با ر رسيد اند وه آزادسازی اقتصاد مي تواندد زميندهای بدرای
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توسعه رشد اقتصادی باشد؛ اما به دلي نبود زمينه های مناسب هنوز نتوان ته اندد بده
قور وام اي وار را عتمي ورد ب ياری نيدز آمدادگي آزادسدازی وامد اقتصدادی را
ندارند برای مثال ،مي توان به زير ساختهای نامناسب از جتمه بداال بدودن تعرفده هدا،
مالياز باالی ارداز ،مجوزهای صادراز ،ساز وارهای گتروي ،مری ونتدرل د لدت
بر ر ی ارداز اشار ورد به هتي دلي  ،افراد در اي ورورها شايد تتاي وتتدری بده
نوآ ری ور نيازهای افراد داشته باشند هتان گونه وه قبالً ور شد ،منافع وتتری
از نوآ ری و ب ونند بيرتر واالها فنا ری از ساير ورورها را تقميد نتايند
نريب آزادی اقتصادی در ورورهای منتخب توسعهيافتده مثبدت اسدت ،امدا از نظدر
آماری معنادار ني ت آزادی اقتصادی چيزی جزء تأويد بر مالیيت فدردی يدا خصوصدي
نبود مود ديتهايي را وه اقتصاد بر عتمیرد بازار عت ميوندد ،مردخق مديسدازد
مثبت شدن اي نريب در ورورهای توسعهيافته ،گوا اي مونو است وده بدا افدزايش
سط توسعهيافتگي ،افراد ميتوانند با آزادی بيرتری به سرمايهگدذاری ،توليدد تجدارز
بپردازند اي خود زمينهساز ت ريع نرخ رشدد اقتصدادی در آن وردورها مديشدود از
ادامده آن
سوی ديگر ،فضای اقتصادی برای آغاز وارهای خالق نوآ ریهدای مختمد
در جقت توليد بوميوردن آن مناسبتر ميشود بندابراي آزادی اقتصدادی مديتواندد
زمينه رشد شیوفايي افراد بنگا های نوآ ر خالق را در ورورهای توسعهيافته فراهم
وند
در اي مقاله ،تعداد سالهای مدرسه افراد  15سال به باال بده عندوان نقداد سدرمايه
ان اني تعداد مقاالز مقاالز عمتي فني چاپ شد به عنوان ستاد سرمايه ان اني در
نظر گرفته شد است نتايج تختي نران مديدهدد ،در هدر د نتونده وردورها ،متغيدر
سرمايه ان اني ،رابطه مثبت معنيداری با یقوق مالیيت فیری دارد به عبارز ديگدر،
سرمايه ان اني نقش ب زايي را در افزايش یقوق مالیيت فیری دارد
بهقورومي ،قتي ورورها به سط توسعهيدافتگي بداالتری دسدت مدييابندد ،مندافع
بيرتری از نير ی وار ماهر آموزشديد و ب ميونند از سوی ديگدر ،چدون سدرمايه
ان اني میت سرمايه فيزيیي است ،موجب ميشود تا از سرمايههای فيزيیي بده صدورز
مناسبتری بقر برداری شود اي امر در بمندمدز ،موجباز افزايش توليداز ندوآ ری
را فراهم ميوند به صورز غيرم تقيم باعث افدزايش مندافع ناشدي از یتايدت یقدوق
مالیيت فیری ميشود
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 .7پیشنهادها و نتیجه گیری

نقدش خالقيدت
با گ ترش انتقال موصول افیار انديرهها بده وردورهای مختمد
نوآ ری در صنايع گوناگون ،یتايت از یقوق مالیيت فیری در سط ممي بدي التممدي
نر ری به نظر ميرسد از سوی ديگر نيز نظام مالیيت فیری قدوی نير مندد ابدزاری
برای توسعه اقتصادی ورورها است از اي ر در اي مقاله ،عال بر بررسي رابطده بدي
یقوق مالیيت فیری سط توسعهيافتگي ورورها ،عوام تأثيرگذار بر آن مورد بررسي
قرار گرفت مطالعاز صورز گرفته در ب ياری از ورورهای جقان یاوي از آن است وده
مونو سياستگذاری یتايت از یقوق مالیيت فیری به اسطه تدأثير فزايندد آن بدر
تجارز صنعت ورورها ،عتدتاً در زمر ظاي یداوتيتي د لدت هدا سداماندهي شدد
است
برای اي منظور بايد تتقيداز ب ترسازی الزم در ورور از قبيد بدازنگری برخدي
قواني مانند قانون سرمايهگذاری خارجي تد ي قواني تجارز خدماز ،سدند یقدوق
معنوی تجارز ،موافقتنامه عتومي تعرفده تجدارز ،ب ترسدازی جقدت رشدد توسدعه
مزيتهای بالقو بالفع اقتصادی ورور افزايش قددرز رقابدت موصدوالز ،توانتندد
سازی بنگا ها جقت عرنه موصوالز با ويفيت برتر هزينه یايي تر ،افزايش توسدعه
صادراز واالهای صنعتي افزايش سقم آن در و صادراز غير نفتي ورور ،برخورداری
ورور از ثباز اقتصادی در سط والن هتداهنگي سياسدتهدای یدولي ،ارزی ،مدالي
تجاری برخورداری از نظام آماری دقي به ر ز صورز یذيرد
هتانگونه وه مرداهد شدد ،آزادی اقتصدادی وده بخردي از آن یتايدت از یقدوق
مالیيت فردی است ،در ورورهای منتخب در یال توسعه ،رابطه منفي با شاخق یقوق
مالیيت فیری داشت ،وه به نظر ميرسد ناشي از نبود زيرساختهدای مناسدب اسدت از
اي ر  ،د لت مي بايد با ايجاد زيرساختهدای الزم ،تدأمي یقدوق گ دترش مالیيدت
خصوصي واهش هزينده اعتدال آن بده گ دترش آزادی اقتصدادی وتدک موجبداز
افزايش نوآ ری خالقيت یقوق مالیيت فیری را فراهم آ رد
قرار دادن اقتصاد ورور در م ير مناسب توسدعه ،بده تدد ي اجدرای برنامده هدای
فررد توسعه نياز دارد هرگا اقتصاد در م ير توسعه قرار گيرد ،آنگا تجارز ميتواندد
به ت ريع ر ند توسعه رشد وتي ويفدي توليدداز وتدک وندد م داله ديگدری وده
بخصوص به مقوله مديريت اسدترتژيک مربدوط مدي شدود ،تودولي بنيدادی در بيدنش
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ر شهای مديريتي ،بويژ در زمينههايي مانند استفاد بقينه از نير ی ان اني شدناخت
واربرد فنون جديد است
نتايج تختي  ،نراندهند اثر مثبت معنيدار سدرمايه ان داني بدر شداخق یقدوق
مالیيت فیری در هر د نتونه ورورها است از اي ر  ،بقبود شداخقهدای مدرتبط بدا
سرمايه ان اني ،از قبي افزايش سط سواد ،افزايش مقارز ،افزايش بقداشت شداخق
اميد به زندگي ،افزايش درآمد سرانه ساير شاخقهای مرتبط ،در يک ورور عال بدر
اينیه منافع اقتصادی جنبي مانند افزايش بقر ری وارونان توليد را به هترا دارندد،
اصوالً اهداف مد نظر از توسعه اقتصادی را نيز ج تجو ميونند
در مجتو چني به نظر مي رسد وه نقادهای د لتي وه بيرتر از ساير بخدشهدا بدا
اهتيت نظام مالیيت فیری آشنا ه تند رسالت آنقا به نوعي با ارتقای نوآ ری بقبدود
نعيت توسعه تینولوژی در سط ممي گر خورد  ،در قالدب چدارچوبي هتاهندگ در
تبعيت از يک استراتژی مد ن ،ارد عرصه شوند در جقت رفع نقيصدههدای موجدود در
نظام مالیيت فیری گام بردارند.
با توجه به اهتيت یتايت از یقوق مالیيدت فیدری در وردورهای در یدال توسدعه،
توصيه ميشود راهیارهای زير در جقت بقبود یتايت از اي یقوق استفاد شود:
برنامهریزی و طراحی سیاستهای مربوط به حقوق مالکیت فکری :شام تدد ي

استراتژی ممي ثبت اخترا  ،تد ي استراتژیهای ارتقاء بقر برداری از داراييهای فیدری
تد ي استراتژیهای تقويت یتايت از داراييهای فیری در خارج از ورور ،شايد يیدي
از مقتتري اقداماتي باشد وه اغمب ورورها برنامه يژ ای را برای آن در نظر گرفتدهاندد؛
زيرا اي سياستها جقتگيری ومي نظام ميزان هت دويي آن را بدا سداير برنامدههدای
توسعه ورور نران ميدهد.
فرهنگسازی و ارتقای آشنایی با اهمیت حقوق مالکیت فکری :از جتمه مقتتري

ظاي یداوتيتي اسدت وده اوثدر وردورهای یيردر جقدان در خصدوص آن اقدداماز
گوناگوني را انجام داد آن را در صدر برنامههای واری خود قرار داد اند .اقداماتي چون
یتايت از برگزاری وارگا های آموزشي ،ستينارها هتايشهدای تخصصدي ،یتايدت از
انتردار وتدب نردرياز تخصصدي،
برگزاری نتايرگا های اختراعاز ،یتايت از تألي
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یتايت از تریي وموپها انجت های مخترعان ،یتايت از تقيه برنامههای تمويزيوني،
یتايت از برنامههای خاص برای افزايش تعداد مخترعدان یرفدهای ،تعيدي يدک ر ز در
سال به نام "ر ز اختدرا " بده منظدور بزرگداشدت مخترعدان انتردار وتدب جدز از
آموزشي مخصوص دانشآموزان به منظور آشنايي آنان با اهتيت مالیيت فیری از سني
یايي منجر به آن ميشود وه نه تنقا متخصصان از ندر رز خمد یتايدت از دارايدي
های فیری آگا شوند ،بمیه ساير اقرار جامعه وه متی است تنقا از موصوالز يا اثراز
اي داراييها در زندگي ر زمر خود بقر مند شوند نيز با فم فه جودی چني یقدوقي،
به قور اصولي آشنا شوند
پرورش نیروی انسانی متخصص در حوزه مالکیت فکری :نير ی ان اني ماهر،وميدد

اصمي توسدعه چرخده دارايديهدای فیدری در هدر وردور بده شدتار مدير د چنانچده
سرمايهگذاریهای الزم در اي یوز از سوی متوليان نظام مالیيت فیری صورز نگيدرد،
نتيتوان اميد ار بود وه نظام مالیيدت فیدری ،یويدايي الزم را در آيندد و دب نتايندد
بنابراي  ،در نظر گرفت سياستهای خاص بدرای یدر رش نيدر ی ان داني متخصدق در
یوز مالیيت فیری به سبب هزينههای باالی آموزش منابع ان اني لز م برنامدهريدزی
جقت یفظ نگقداری نير های تربيتشد در ايد یدوز  ،از ديگدر ظداي یداوتيتي
د لت به شتار ميآيد
ارتقاء همکاریهای بینالمللی در عرصه حقوق مالکیت فکرری :تعامد نزديدک

استفاد از منابع ،امیاناز وتک مرا ر ای سازمانهای بي التممي وه در یوز مالیيدت
فیری به ورورهای دریال توسعه خدماتي را ارائه ميدهند ،ظيفه ارتقاء هتیداریهدای
بي التممي در عرصه یقوق مالیيت فیری را به د لتها يدادآ ری مديوندد ايد ظيفده
ميتواند در برگيرند اقداماتي چون :افزايش هتیاری با سازمان جقاني مالیيت فیدری
استفاد از تتامي امیاناز یتان ي های آن ،افزايش هتیاری با سازمانهدای منطقدهای
یتايت از مالیيت فیری ،افزايش هتیاری با بانک جقاني سدازمان تجدارز جقداني در
یوز یقوق مالیيت فیری یيوست آگاهانه به معاهداز بي التممي باشد.
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