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  چکیده 

سازمان مالکیت معنوي  و 1المللی همچون سازمان تجارت جهانینهادهاي بین روي،ازاین .حقوق مالکیت معنوي نقش مهمی در رشد اقتصادي بلند مدت جوامع دارد
شکاف در نظام هاي مالکیت معنوي در بین همچنین، . انداخیر، توصیه هایی به اعضاي خود مبنی بر تامین و تقویت این عامل تعیین کننده کردههاي در سال 2جهانی 

هاي خصوصی یهو جریان بین المللی سرما سرمایه گذاري هاي مستقیم خارجیکشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه، به عنوان یکی از علل تفاوت در سطح جریان 
، به بررسی و مقایسه نقش حقوق مالکیت معنوي بر سرمایه گذاري مستقیم 1985- 2005هاي دوره زمانی این پژوهش از طریق تحلیل شاخصی داده .به شمار می آید

سرمایه گذاري هاي مستقیم خارجی در کشور پرسش این است که آیا حمایت از حقوق مالکیت معنوي اثر مثبتی روي  .پردازدمی D8گروه در کشور هايخارجی 
هاي مستقیم خارجی با توجه به ظرفیت هاي زیر بنایی و سطح دارد؟ نتایج بررسی نشان می دهد، رابطه بین حقوق مالکیت معنوي وسرمایه گذاري D8هاي گروه 

 .متفاوت می باشد 8Dتوسعه یافتگی کشورها در بین کشورهاي گروه 
 

 8D، کشورهاي گروه حقوق مالکیت معنوي، مستقیم خارجی گذاريهسرمای: کلیدي هاي واژه
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
WTO) (World Trade Organization - ١   

(WIPO) World Intellectual Property Organization -٢   

دانشیار دانشگاه بو علی سینا                                                                       دانشجوي کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه بوعلی سینا  
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  مقدمه
. سرمایه گذاري مستقیم خارجی و انتقال تکنولوژي در اقتصاد کشورهاي جهان، برکسی پوشیده نیست در تجارت بین الملل، 3امروزه نقش مهم حقوق مالکیت معنوي

زیر بنایی اقتصاد جهانی و ابزاري مهم براي توسعه ي پایدار، براي کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه به طور کلی نظام مالکیت معنوي به عنوان یکی ازمسائل 
همچنین حمایت قوي و موثر ازحقوق مالکیت فکري عامل بسیار مهم و تعیین کننده در تسهیل انتقال تکنولوژي و جذب سرمایه گذاري . یافته معرفی شده است

 .ي پایدار امري حیاتی استمختلف اقتصادي است که براي توسعه هايمستقیم خارجی در بخش
هاي مستقیم خارجی و هاي مالکیت معنوي در بین کشورهاي توسعه یافته و درحال توسعه، به عنوان یکی از علل تفاوت در سطح جریان سرمایه گذاريشکاف در نظام

بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، به دلیل ضعف در سیستم نظام مالکیت معنوي، میزبان دائمی براي . هاي خصوصی به شمار می آیدجریان بین المللی سرمایه
نهاده هاي خارجی نیستند؛ در حالی که کشورهاي توسعه یافته بعد از جنگ جهانی دوم، اساس رشد و توسعه خود را بر پایه حقوق مالکیت معنوي بنا جریان سرمایه

  .هاي خارجی را داشته اندهم زیادي از سرمایهاند و به همین دلیل ، س
هاي جدیدي براي تولید محصوالت داراي حق کشورها فرصتدر این با رفع محدودیت بر سرمایه گذاري خارجی از سوي تعداد زیادي از کشور هاي در حال توسعه،

  .در حال ظهور است ك،گذاري مشترثبت اختراع با استفاده از پروانه یا در چارچوب قرارداد هاي سرمایه
تگی دارد که نظام حقوق با این وجود، تمایل صنایع در کشورهاي توسعه یافته براي ورود به این قبیل ترتیبات و دردسترس قرار دادن تکنولوژي خود، به این امر بس

آنها به طور مقتضی حمایت خواهد کرد و شرکاي داخلی از  مالکیت معنوي کشور میزبان تا چه حد به آنها اطمینان می دهدکه ازحقوق معنوي مربوط به تکنولوژي
  .محصوالت  آنها  تقلید نمی کنند

شود نوآوران و بنگاه هاي باعث میحقوق مالکیت معنوي گذاري مستقیم خارجی به عنوان مجراي انتقال تکنولوژي در نظر گرفته شود، حمایت قویتر از اگر سرمایه
منتقل کنند و این ) کشورهاي در حال توسعه ( ، تولید محصوالتشان را به جنوب) کشورهاي توسعه یافته(کشورهاي توسعه یافته با کاهش دادن منابع شان در شمال

حمایت از حقوق مالکیت معنوي درکشورهاي جنوب ضعیف برعکس، اگر . گذاري مستقیم خارجی در کشورهاي در حال توسعه می باشدبه معنی  افزایش در سرمایه
اي براي انتفال تکنولوژي نداشته، تولید را در کشور خود راحتی جعل می شود و نوآوران و بنگاه هاي شمالی انگیزه هاي چند ملیتی بهباشد، محصوالت تولیدي بنگاه

و در نتیجه رشد ) زیرا  درگیر امر تولید است(ر شمال در اختیار نوآوري و اختراع قرار گیرد این وضع باعث می شود که از طرفی منابع کمتري د. انجام می دهند
  .گذاري مستقیم خارجی کاهش می یابددهد؛ از طرف دیگر، انتقال تکنولوژي به کشورهاي جنوب از طریق سرمایهاقتصادي را کاهش می

گذاري مستقیم اعی و اقتصادي که  دارند، سطوح مختلفی از حقوق مالکیت معنوي و جذب سرمایهرغم مشترکات فرهنگی، اجتم، علیD84کشورهاي اسالمی گروه 
، موجب شد تا در این تحقیق به D8تفاوت هاي گسترده مشاهده شده در نرخ جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی در بین کشورهاي گروه . خارجی برخوردارند

 .گذاري مستقیم خارجی این کشورها بپردازیمر سرمایهبررسی و مقایسه نقش حقوق مالکیت معنوي ب
 

  ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
گذاري مستقیم هاي اقتصاد کالسیک، سرمایهنخست، تئوري. اندگذاري مستقیم خارجی و عوامل موثر بر آن دو دستههاي اقتصاددانان در خصوص سرمایهتئوري

اما تئوري هاي جدید اقتصادي افزون بر محفوظ نگهداشتن نقش تاریخی براي . دانندیکی از عوامل رشد اقتصادي می گذاري،خارجی را به عنوان بخشی از سرمایه
در رشد اقتصادي موثر ) آیدگذاري مستقیم خارجی  به دست میکه بخشی از آن  از طریق سرمایه(شیوه هاي جدید مدیریتی را نیز سرمایه گذاري، دانش، تکنولوژي و

هاي اقتصادي جریان سرمایه گذاري مستقیم خارجی افزون بر رفع کمبود سرمایه در کشور میزبان، با داشتن دو عامل جدید رشد، اهمیت زیادي در تئوري. دداننمی
  ].1[اخیر دارد

توسعه یافته و در حال توسعه انجام گرفته گذاري مستقیم خارجی در کشورهاي مطالعات مختلفی در مورد بررسی رابطه بین حمایت از حقوق مالکیت معنوي و سرمایه
  .است؛ که می توان به موارد زیر اشاره کرد

. پردازدبه بررسی رابطه حقوق مالکیت معنوي و رشد اقتصادي می "گذاري مستقیم خارجیاثر حق ثبت اختراع روي سرمایه"، در مطالعه خود تحت عنوان ]2[ 5کندو
 که، سهمدهدنتایج این مطالعه نشان می. تشکیل شده است 1987تا  1979کشور در اروپا ، آسیا و آمریکاي التین براي دوره  30نمونه مورد مطالعه در این مقاله از 

ارت دیگر به رغم جریان سرمایه گذاري مستقیم خارجی امریکا به طور غیر معنی داري از حق انحصاري مالکیت معنوي کشورهاي میزبان تاثیر می پذیرد یا به عب
  .مثبت بودن رابطه، اما از لحاظ آماري معنادار نبوده است

هاي مختلف اندازه گیري حقوق مالکیت معنوي، به بررسی اثر حقوق با استفاده از شیوه "نظام بین المللی حقوق مالکیت معنوي"اي با عنوان ، در مطالعه]3[ 6مسکاس 
نتایج این تحقیق نشان می دهد که . تشکیل شده است 1992تا  1989کشور طی دوره  46مورد مطالعه از نمونه . پردازدگذاري خارجی میمالکیت معنوي روي سرمایه

 .رابطه مثبتی بین فروش شعب شرکت هاي آمریکایی و شدت حمایت از حقوق مالکیت معنوي در کشور میزبان وجود دارد

                                                
٣- Intellectual Property Rights  

  
 اندونزي،  ایران،  بنگالدش،  پاکستان،  ترکیه،  مالزي،  مصر،  نیجریه - 4

٥- Kondo   
٦- Maskus  
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گذاري مستقیم به بررسی رابطه بین جریان سرمایه "یم خارجی و حقوق مالکیت معنويگذاري مستقترکیب سرمایه"، در مطالعه خود با عنوان ]4[7اسمر زینسکا
نتایج این بررسی نشان می دهد که حمایت ضعیف تر از حقوق مالکیت معنوي، تمایل سرمایه گذاري . خارجی و شدت حمایت از حقوق مالکیت معنوي پرداخته است

همچنین، برخی از مشاهدات در این مطالعه . بر، که وابستگی شدیدي به حقوق مالکیت معنوي دارند کاهش می دهدهاي فناوريگذاري در بخشخارجی را، از سرمایه
  .بر نیز چنین رابطه اي بین جریان سرمایه گذاري مستقیم خارجی و شدت حمایت از حقوق مالکیت معنوي وجود داردهاي غیر فناورينشان داده که در بخش

گذاري مستقیم خارجی در چین، به بررسی نقش حقوق مالکیت معنوي مطالعه خود با عنوان حمایت از حقوق مالکیت معنوي و افزایش در سرمایه، در ]5[ 8اوکوز و ین
ررسی، با استفاده از در این ب. می پردازند) به ویژه کشورهاي با اقتصاد بزرگتر و توان تقلید باالتر(در جذب سرمایه گذاري مستقیم خارجی در کشورهاي در حال توسعه 

گذاري مستقیم خارجی رسند که تقویت حمایت از حقوق مالکیت معنوي اثر مثبت و معنی داري روي جذب سرمایهکشور، به این نتیجه می 38یک مدل پانل براي 
  .دارد

حمایت حقوق مالکیت معنوي، براي کشورهاي در حال  دهنده براي بدست آوردن یک سطح مناسب از،ي خود به بررسی یک مدل عالمت، در مطالعه]6[ 9پوتیتانون
  wو  sکشورهاي با نهادهاي قوي وکشور هاي داراي نهادهاي ضعیف، که به وسیله : جامعه مورد مطالعه، از دو نمونه کشورهاي در حال توسعه . توسعه می پردازد

در کشورهاي در حال توسعه در شرایطی تصمیم می گیرد که )  K(گذاري یک بنگاه از کشورهاي توسعه یافته در مورد  میزان سرمایه. مشخص شده است، می شود
  : نها عبارت است ازتابع سود آ.و هدف اصلی بنگاه ها حداکثر کردن سودشان است) کشور با نهادهاي ضعیف یا قوي(نمی داند کشورها از کدام نوع هستند 

  
   tسود انحصاري دردوره =  
  عامل تنزیل= 
  است و درکشوري که تقلید باشد  1معادل با  نوع کشور، در کشوري که تقلید نیست = 

   :رسیم در مقایسه سود بنگاه در یک کشور با نهادهاي قوي با سود در یک کشور با نهاد هاي ضعیف به نتیجه زیر می

  
در یک کشور در حال توسعه براي جذب . پردازندبنابراین، بیشتر بنگاه ها به سرمایه گذاري در کشورهاي با نهادهاي قوي نسبت به کشورهاي با نهادهاي ضعیف می

اگر هدف یک کشور افزایش .. گذاري دارد که آن ، وجود نهادهاي قوي در آن کشور استگذاري خارجی، نیاز به سیگنالی براي بنگاه هاي خارجی براي سرمایهسرمایه
تحمیل کردن حقوق مالکیت معنوي براي .گذاري خارجی است باید از حقوق مالکیت معنوي حمایت کنند که آن هم مستلزم تقبل هزینه هایی استجذب سرمایه

  .هاي کمتري داشته باشندد هاي ضعیف باید هزینهکشورهاي با نهادهاي قوي، نسبت به کشورهاي با نها
هزینه تابع صعودي از سطح حمایت از ( وبا  عبارت است از  براي کشور  iحقوق مالکیت معنوي سطح  هزینه تحمیل کردن حمایت از

هزینه نهایی تحمیل حقوق مالکیت معنوي که براي یک کشور با نهادهاي ضعیف بیشتر (وبراي وو  )حقوق مالکیت معنوي 
کنیم مقرر می باشد؛ و ما فرض می هاي از سرمایه گذاري خارجی است که برابر حقوق مالکیت معنوي، دریافت iمنافع براي کشور انتخاب کننده سطح ). است

  .را تحمیل کند ، یک سطح مینیمم از حقوق مالکیت معنوي، WTOاست یک کشور براي عضویت در 
  :از حقوق مالکیت معنوي دریافت می کند عبارت است از  iسود خالصی که هر کشور از تحمیل کردن سطح 

K(i)-  اگر نوع ضعیف انتخاب شود >i   
    اگر نوع ضعیف انتخاب شود( - 

  K(i)-    i<اگر نوع قوي انتخاب شود  
    اگر نوع قوي انتخاب شود  (  -   

 :در اینجا دو نوع تعادل وجود دارد 
  .بدست می آورد  (  کند و سرمایه گذاري خارجیانتخاب می یک کشور با نهادهاي ضعیف حمایت از حقوق مالکیت معنوي را در سطح )1
  .گذاري بدست می آوردکند و مقدار بیشتري از یک مینیمم سرمایهرا انتخاب می یک کشور با نهادهاي قوي سطح حمایت از حقوق مالکیت معنوي بیشتر از )2

  براي اینکه به نتایج باال دست یابیم، باید شرایط زیر متقاعد کننده باشد
  

 و

 
  یا

                                                
٧- Smarzynska   
٨- Awokuse and Yin  

Puttitanun -٩  
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هاي تحمیل حقوق مالکیت معنوي در یک سطح باالتر از حداقل قوانین اینصورت، براي اینکه تعادل بدست آمده را تفکییک نماییم، باید تفاوت در هزینهدر غیر 
WTOبراي یک کشور با نهادهاي ضعیف، بزرگتر از تفاوت در هزینه ها، براي کشور با نهادهاي قوي باشد ، .  

 .لکیت معنوي و سرمایه گذاري مستقیم خارجی، در مطالعات داخل کشور، می توان تنها به مطالعه زیر اشاره کرددر رابطه با بررسی حقوق ما
به بررسی رابطه بین  ")مورد ایران(حقوق مالکیت معنوي و جریان سرمایه گذاري مستقیم خارجی "اي تحت عنوان ، در مقاله]7[ابوالقاسم مهدوي و سجاد برخورداري 

در این مطالعه از شاخص گینارت و پارك براي . اندپرداخته 1368 -1383گذاري مستقیم خارجی و شدت حقوق مالکیت معنوي در ایران طی دوره یهجریان سرما
دت حقوق نتایج این مطالعه نشان می دهد که رابطه بین جریان سرمایه گذاري مستقیم خارجی و ش. محاسبه حمایت از حقوق مالکیت معنوي استفاده شده است

وثر در جذب سرمایه مالکیت معنوي در ایران، مثبت بوده ولی معنا دار نیست؛ بدین معنا که در دوره مورد مطالعه، حمایت از حقوق مالکیت معنوي به رغم نقش م
 .گذاري مستقیم خارجی با توجه به تجربه جهانی، نقش مثبت چندانی نداشته است

  
  D8گذاري مستقیم خارجی در کشورهاي گروه کیت معنوي و سرمایهبررسی رابطه بین حمایت از حقوق مال

گذاري مستقیم خارجی به میزان جریان سرمایه 2000در این دوره در سال . ، روند صعودي داشته است2004تا  1980گذاري مستقیم خارجی در دوره میزان سرمایه
گذاري مستقیم خارجی دوباره به روند جریان سرمایه 2003از سال . آن با رکود قابل توجهی روبرو شدهاي بعد از میلیارد دالر افزایش یافت و در سال 1300بیش از 

گذاري مستقیم خارجی داشته اند به طوري ، نقش برجسته اي در جذب سرمایه1985کشورهاي در حال توسعه در طی دوره بعد از سال . صعودي خود برگشته است 
گذاري مستقیم خارجی در سطح جهان به کشورهاي در حال توسعه از جمله هند و چین اختصاص داشته حجم زیادي از جریان سرمایه، 2000که در دوره بعد از سال 

  ).World bank,2004;81(است
داده . در نمودارهاي زیر به طور تفکیکی ترسیم شده است 1985-2005طی دوره  D8گذاري مستقیم خارجی در کشور هاي گروه حقوق مالکیت معنوي و سرمایه

از شاخص هاي توسعه جهانی بانک جهانی و حقوق مالکیت معنوي از شاخص گینارت و پارك ) درصدي از تولید ناخالص داخلی(گذاري مستقیم خارجیهاي سرمایه
 .تهیه شده است
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 کشور پاکستان) 4(شکل

  
  کشور مالزي) 6(شکل

  
  

  
 کشور مصر) 7(شکل

  

  
 کشور نیجریه) 8(شکل

ي دقیقی بین این دو متغیر ، رابطهD8گذاري مستقیم خارجی و حقوق مالکیت معنوي براي کشور هاي گروه جریان سرمایه با بررسی نمودارهاي رسم شده براي
که، در صورتی. گذاري مستقیم خارجی، حقوق مالکیت معنوي می باشدآید؛ که این منطقی به نظر می رسد زیرا تنها یکی از عوامل تاثیرگذار روي سرمایهبدست نمی

گذاري مستقیم خارجی تابع عواملی از قبیل با توجه به مطالعات تجربی انجام شده، سرمایه. گذاري مستقیم خارجی تاثیرگذار باشدل زیادي می توانند روي سرمایهعوام
ورم ، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی نرخ بازگشت سرمایه، بازبودن اقتصاد، زیرساخت ها، رشد اقتصادي، سرمایه گذاري داخلی ، منابع طبیعی، سرمایه انسانی، ت

  . دولت، مالیات اندازه بازار، حقوق سیاسی، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و حقوق مالکیت معنوي می باشد
گذاري مستقیم خارجی جذب سرمایههاي زیر بنایی متفاوتی با یکدیگر دارند؛ که این عوامل می تواند روي میزان یافتگی و ظرفیت، سطح توسعهD8کشورهاي گروه 

گذاري مستقیم خارجی دیده می مثال در کشورهایی مثل اندونزي، ترکیه و مصر رابطه ي مثبتی بین افزایش حمایت از حقوق مالکیت معنوي و سرمایه. تاثیرگذار باشد
بر عکس، درکشورهایی مثل مالزي و . یم خارجی افزایش یافته استشود که در این کشورها با افزایش حمایت از حقوق مالکیت معنوي، جذب سرمایه گذاري مستق

  D8نتایج بدست آمده براي کشور هاي گروه . ي منفی بین افزایش حمایت از حقوق مالکیت معنوي و سرمایه گذاري مستقیم خارجی دیده می شودنیجریه رابطه
این نتیجه دست یافتند که به رغم رابطه مثبت بین حقوق مالکیت نک که در بررسی هایشان بهمطابق است با مطالعات افرادي همچون کونان و ماسکوس، براگا و فی

  .معنوي و سرمایه گذاري مستقیم خارجی، این رابطه از لحاظ آماري غیر معنی دار است
-همانطور که می بینیم هر دو متغیر سرمایه. می پردازیم D8گذاري مستقیم خارجی و حقوق مالکیت معنوي  ایران با میانگین گروه در نمودار زیر به مقایسه سرمایه

دست آمده از میانگین گذاري مستقیم خارجی و حقوق مالکیت معنوي براي ایران، روند تقریبا ثابتی را در بین دوره مورد بررسی طی می کنند؛ اما در نمودارهاي ب
گذاري مستقیم شود که سرمایهدرنمودار زیر مشاهده می. مالکیت معنوي رابطه مثبتی دیده می شودگذاري مستقیم خارجی و حقوق ، بین دو متغیر سرمایهD8گروه 

،  به این D8با مقایسه نمودار هاي رسم شده در شکل زیر براي ایران و گروه . ، در طی دوره مورد بررسی داردD8 خارجی ایران تفاوت محسوسی با میانگین گروه 
حمایت ضعیف از جمله(، نشان از عملکرد ضعیف و نبود بسترهاي الزمD8یاد بین سرمایه گذاري مستقیم خارجی در ایران با میانگین گروه رسیم که تفاوت زنتیجه می
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ک کشور براي جذب سرمایه گذاري خارجی دارد، آنگونه که سرمایه گذاران خارجی، دیگر کشورهاي این گروه را به رغم موقعیت استراتژی) از حقوق مالکیت معنوي
 .ایران، از نظر سرمایه گذاري مطلوب می شمارند

  

  
 D8کشور ایران و میانگین ) 9(شکل

  نتیجه گیري
مقایسه نقش حقوق مالکیت معنوي بر سرمایه گذاري مستقیم خارجی در  به بررسی و 1985-2005هاي دوره زمانی ما در این پژوهش از طریق تحلیل شاخصی داده

شکاف در نظام هاي مالکیت معنوي در بین کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه ، به عنوان یکی از علل تفاوت در سطح جریان . پرداخته ایم  D8گروه کشور هاي
بسیاري از کشور هاي در حال توسعه، به دلیل ضعف در سیستم نظام .رمایه هاي خصوصی به شمار می آیدسرمایه گذاري هاي مستقیم خارجی و جریان بین المللی س

و توسعه خود را بر  مالکیت فکري ، میزبان دائمی براي جریان سرمایه هاي خارجی نیستند در حالی که کشور هاي توسعه یافته بعد از جنگ جهانی دوم ، اساس رشد
  بنا نهاده اند و به همین دلیل ، سهم زیادي از سرمایه هاي خارجی را داشته اند پایه حقوق مالکیت معنوي

، رابطه ي دقیقی بین این دو D8در مورد جریان  سرمایه گذاري مستقیم خارجی و حقوق مالکیت معنوي براي کشور هاي گروه نتایج این مطالعه نشان می دهد که 
در . این منطقی به نظر می رسد زیرا تنها یکی از عوامل تاثیر گذار روي سرمایه گذاري مستقیم خارجی، حقوق مالکیت معنوي می باشد. متغیر بدست نمی آید؛

  . می توانند روي سرمایه گذاري مستقیم خارجی تاثیر گذار باشند) داز قبیل منابع طبیعی، سرمایه انسانی، بازگشت سرمایه و بازبودن اقتصا(صورتی  که، عوامل زیادي 
، از سطح سرمایه گذاري مستقیم خارجی کمتري برخوردار است که نشان از D8دهد که کشور ایران در مقایسه با میانگین گروه نتایج بررسی براي ایران نشان می

براي جذب سرمایه گذاري خارجی دارد، آنگونه که سرمایه گذاران خارجی، ) از حقوق مالکیت معنوياز جمله حمایت ضعیف (عملکرد ضعیف و نبود بستر هاي الزم
 .دیگر کشور هاي این گروه را به رغم موقعیت استراتژیک کشور ایران، از نظر سرمایه گذاري مطلوب می شمارند
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