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 چکيده
حقوق مالکیت معنوی نقش مهمی در رشد اقتصادی بلند مدت جوامع دارد. از اینرو، 

المللی همچون سازمان تجارت جهانی و سازمان مالکیت معنوی جهانی در نهادهای بین

هایی به اعضای خود مبنی بر تامین و تقویت این عامل تعیین کننده های اخیر، توصیهسال

 یافته و درهای مالکیت فکری در بین کشورهای توسعهاند. همچنین، شکاف در نظامردهک

های مستقیم گذاریتوسعه، به عنوان یکی از علل تفاوت در سطح جریان سرمایه حال

رود. این پژوهش از طریق های خصوصی به شمار میالمللی سرمایهخارجی و جریان بین

سنجی بکار رفته در مطالعات بانک جهانی و سازمان قتصادا بررسی کمی )برگرفته از مدل

توسعه و همکاری اقتصادی(  در پنج فصل به بررسی اثر حقوق مالکیت فکری بر سرمایه

پردازد. پرسش اصلی این است که آیا گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب می

قیم خارجی در گذاری مستحمایت از حقوق مالکیت فکری اثر مثبتی روی سرمایه

معنی بین این دو متغیر دهد رابطه مثبت اما بیکشورهای  منتخب دارد؟ نتایج نشان می

 .وجود دارد

 .گذاری مستقیم خارجیحقوق مالکیت فکری، سرمایه اژگان کليدي:و
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 مقدمه

اد کشورهای جهان و انتقال فناوری در اقتصگذاری مستقیم خارجی الملل، سرمایهامروزه نقش مهم حقوق مالکیت فکری در تجارت بین

رای توسعه پایدار، ببر کسی پوشیده نیست. به طور کلی نظام مالکیت فکری به عنوان یکی از مسائل زیربنایی اقتصاد جهانی و ابزاری مهم 

امل بسیار مهم و الکیت فکری عیافته معرفی شده است. همچنین حمایت قوی و موثر از حقوق متوسعه و کمتر توسعهبرای کشورهای در حال

وسعه پایدار های مختلف اقتصادی است که برای تگذاری مستقیم خارجی در بخشتعیین کننده در تسهیل انتقال فناوری و جذب سرمایه

بتکار بشر یت و اامری حیاتی است. حقوق مالکیت فکری در معنای عام خود عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی است که از فکر، خالق

قوق فکری دائم حکه دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد هستند، حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و 

 نماید.پدید آورنده آن اعطا می

سطح جریان  اوت درتوسعه ، به عنوان یکی از علل تفیافته و در حالهای مالکیت معنوی در بین کشورهای توسعهشکاف در نظام

عه، به دلیل ضعف توسآید. بسیاری از کشورهای در حالهای خصوصی به شمار میالمللی سرمایهگذاری مستقیم خارجی و جریان بینسرمایه

جهانی عد از جنگ بیافته های خارجی نیستند، در حالی که کشورهای توسعهدر سیستم نظام مالکیت فکری میزبان دائمی برای جریان سرمایه

خارجی را داشته اند. با  هایاند و به همین دلیل، سهم زیادی از سرمایهدوم اساس رشد و توسعه خود را بر پایه حقوق مالکیت فکری بنا نهاده

رای تولید بهای جدیدی توسعه، در این کشورها فرصتگذاری خاجی از سوی تعداد زیادی از کشورهای در حالرفع محدودیت بر سرمایه

ست. با این وجود، اگذاری مشترک، در حال ظهور والت دارای حق ثبت اختراع با استفاده از پروانه یا در چارچوب قراردادهای سرمایهمحص

مر بستگی دارد که نظام ایافته برای ورود به این قبیل ترتیبات و در دسترس قرار دادن فناوری خود، به این تمایل صنایع در کشورهای توسعه

قتضی حمایت خواهد مدهد که از حقوق فکری مربوط به فناوری آنها به طور کیت فکری کشور میزبان تا چه حد به آنها اطمینان میحقوق مال

اوری در نظر گرفته شود، گذاری مستقیم خارجی به عنوان مجرای انتقال فنکنند. اگر سرمایهکرد و شرکای داخلی از محصوالت آنها تقلید نمی

مال )کشورهای یافته با کاهش دادن منابع در شهای کشور توسعهشود نوآوران و بنگاهاز حقوق مالکیت فکری باعث میتر حمایت قوی

گذاری مستقیم خارجی هتوسعه( منتقل کنند و این به معنی افزایش در سرمایحالیافته(، تولید محصوالتشان را به جنوب )کشورهای درتوسعه

ولیدی تباشد. برعکس، اگر حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای جنوب ضعیف باشد، محصوالت یتوسعه محالدر کشورهای در

کشور خود انجام  تولید را در ای برای انتقال فناوری نداشته،های شمالی انگیزهشود و نوآوران و بنگاههای چند ملیتی به راحتی جعل میبنگاه

ر امر تولید است( و در رفی منابع کمتری در شمال در اختیار نوآوری و اختراع قرارگیرد )زیرا درگیدهند. این وضع باعث می شود که از طمی

خارجی کاهش  گذاری مستقیمهای جنوب از طریق سرمایهدهد. از طرف دیگر، انتقال فناوری به کشورنتیجه رشد اقتصادی را کاهش می

 (1389یابد )فطرس و نجارزاده نوش آبادی، می

 

 نی نظري.مبا1

 گذاري مستقيم خارجی.مبانی نظري سرمایه1-1
 .نمود اشاره خصوص این در شده مطرح هاینظریه به توانزمینه، می این در نظری مبانی بیان و مطالعه منظور به

 گذاریسرمایه هب اقدام خارجی هایشرکت چرا اصال که شودمی مطرح سوال این ورنون، تولید چرخه نظریه به توجه بابنگاه:  نظریه

 سوال بدهند. این جیخار کشورهای به را ازتکنولوژی استفاده مجوز توانندمی حالیکه در کنند؟می پذیرسرمایه کشورهای در خارجی مستقیم

 سترسید نظیر هاییمزیت از بتوانند که دهدمی اجازه هاشرکت به خارجی مستقیم گذاریشود. سرمایهمی داده پاسخ بنگاه نظریه طریق از

 (.1386مکاران، کنند )طیبی و ه استفاده ... و بازاریابی در توانایی مقیاس، از ناشی هایصرفه مدیریتی، هایمهارت تکنولوژی، به
 

 کردن نمنظور جایگزی به بنگاه هایتالش واسطه به خارجی مستقیم گذاریسرمایه نظریه، این اساس بر :درونی کردن نظریه

 زمانی، وقفه مانند هانههزی از برخی در جوییصرفه شاهد جدید بنگاه یک ایجاد با واقع گیرد. درمی صورت داخلی دالتمبا با بازاری مبادالت

 (.1386بود )رفعت و طیبی،  خواهیم زنیچانه و اطمینان عدم
 

 هادیدگاه این از بسیاری ادغام به اقدام “چندگانه گزینش الگوی ”عنوان تحت ایمقاله ارائه با 1 دانینگ جان :دانينگ ترکيبی نظریه

 ملیتی چند هاشرکت چرا"دهد  پاسخ سؤال این به تا کرد تالش نمود. وی ملّیتی چند هایشرکت برگیرنده در هایپدیده درک هدف با

نامید.  اتحاد و ائتالف داریسرمایه به مراتبی سلسله داریسرمایه گذر از آن را که چیزی شد، مواجه جهانی اقتصاد توسعه با او . "شوند؟می

                                                           
1- John Dunning 
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 ملیتی چند هایشرکت هاینظریه سایر از ترمناسب را، المللیبین تولید کننده تعیین عوامل تحلیل برای "چندگانه گزینش الگوی"دانینگ 

 مورد خارج در مالی یتفعال انواع برخی تشریح بیشتر برای بلکه آیندمی در خدمت به بینیپیش برای تنها نه الگو مختلف هایداند. متغیرمی

 یک دادن نشان برای نحوی به بلکه المللی،بین تولید انواع همه از کامل توضیحی ارائه برای چندگانه گزینش گیرد. الگویمی قرار استفاده

 اساس بر .شدبامی شود،می خارجی افزوده ارزش هایفعالیت انواع توضیح برای الزم اجزاء شامل که هاییمجموع متغیر و شناختی روش

 :باشد کند، فراهممی خارجی مستقیم گذاریسرمایه به اقدام که بنگاهی برای شرط سه بایستدانینگ، می تئوری

 .باشد داشته مزیت مشهود غیر هایدارایی در واقع در باشد مالکیتی مزیت دارای باید -1

 .ها باشدنآ اعطای یا فروش از تررفهص با هامزیت از استفاده یعنی باشد سازی درونی مزیت دارای باید -2

 با بنگاه برای میزبان ردرکشو تولید عوامل از ترکیبی با هامزیت از استفاده در عبارتیباشد، به  مکانی مزیت دارای آخر شرط و  -3

 (.2008باشد )لین،  ترصرفه
 

 .مبانی نظري حقوق مالکيت فکري2-1

 هایازدارایی حمایت جهت پاریس معاهده عنوان پاریس تحت در کشور 11 امضای با 1883 درسال بار اولین برای فکری مالکیت حقوق

 منعقد 1873سال  در وین المللیبین نمایشگاه شکست دلیلبه پاریس یافت. معاهده المللیبین و رسمیت رسید تصویب به صنعتی فکری

 حقوق المللی،معاهده بین این نکردند. براساس شرکت در نمایشگاه ودخ اختراعات افشای علت به مخترعان صنعتگران و از بسیاری که گردید،

 اصلی شاخه دو دارای مالکیت فکری دیگر بیان شد. بهمی تقسیم های صنعتیطرح و تجاری هاینشان بخش اختراعات، سه به فکری مالکیت

 مؤلف حق و (تجاری اسرار و مدارهای کامل غرافیایی،ج مبدأ هاینشانه های صنعتی،ح طر تجاری، عالئم اختراع، )شامل 2صنعتی مالکیت

های ح طر ها،مجسمه ها،عکس ها،ترسیمات، نقاشی موسیقی، آثار ها،فیلم ها،اشعار، بازی ها،قبیل: داستان از هنری و ادبی شامل آثار3)

 و مالکیت فکری حقوق میان ارتباط ررسیب به (،1993)6تیلور ( و1991)5شوارتز (1991)4براون .است مربوطه حقوق سایر و ساختمانی

 اثر منفی و 7بازار گسترش کانال از مثبت )اثر اثرمتفاوت دو همزمان طور به فکری مالکیت حقوق حمایت از دارندمی بیان و پرداخته تجارت

 هایافزایش هزینه موجب فکری مالکیت حقوق زیرا تقویت دارد، تجارت بر مثبتی تأثیر بازار دارد. اثرگسترش تجارت ( بر8بازار قدرت کانال از

 صادرات بازار اثرقدرت مقابل، گردد. درمی واردکننده توسط کشورهای وارداتی کاالهای در موجود هایازفناوری تقلید کاهش نتیجه در و تقلید

 بازاری قدرت طریق از الهای نوکا مالکان که است این از ناشی دهد. این کاهشمی کاهش قوی، فکری مالکیت دارای حقوق کشورهای در را

 بودن ثابت فرض با قدرت بازار و گسترش اثرات وجود دلیل به پس .دهندمی افزایش را هاقیمت و کنندمی را محدود صادرات مقدار خود

 یک در است ممکن اثر دو این دارد.  بستگی هاآن اهمیت درجه به نیست و بینیپیش قابل تجارت بر فکری حقوق مالکیت اثر شرایط، سایر

 از حمایت اثر به تخمین انحصاری، رقابت شده داده بسط مدل از استفاده با که (1995)9پنوبارتی و مسکاس که درحالی کنند، عمل زمان

 شورهایک در بازار گسترش اثر اند کهرسیده نتیجه این به اند،پرداخته المللیتجاری بین هایجریان اختراع بر ثبت فکری حق مالکیت حقوق

 کشورهای در بازار قدرت اثر که دارد. در صورتی شدن ترغالب به گرایش باالهستند، تقلید توانایی دارای آن داخلی هایکه بنگاه بزرگی

 است. تری قو محدود، تقلید توانایی با کوچک

  یافته توسعه رهایکشو صادرات توسعه بر درحال کشور 55 اختراع ثبت ازحقوق حمایت نقش بررسی ( به2010 (10لوس 

 موجب فکری مالکیت حقوق از افزایش حمایت که است آن بیانگر مطالعه این نتایج پردازد.می 1962 -2000 دوره  طی (OECDعضو24)

 در اختراع ثبت حق حمایت به یافته نسبتتوسعه کشورهای است. زیرا گردیده یافتهتوسعه کشورهای صادرات دالری میلیارد   53افزایش 

 باشند.می حساس توسعه،درحال ورهایکش

2000 دوره طول در آمریکا صنعت 27 صادرات فکری بر مالکیت حقوق از حمایت و نوآوری اقتصادی آثار بررسی ( به2010) 11دی فام

 صادرات سعهو تو رقابت افزایش درنتیجه و جدید ایجاد مشاغل باعث مالکیت حقوق از حمایت دارد افزایشمی بیان و پرداخته ، 2007 -

 گردد.می

                                                           
2- Industrial Property 
3- Copy right 
4- Brown 
5- Schwartz 
6- Taylor 
7- Market Expansion Effect 
8- Market Power Effect 
9- Maskus & Penubarti 
1 0- Lvus 
1 1- D. Pham 
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 توسعه درحالدر کشورهای هایبنگاه توانایی صادراتی بر فکری مالکیت حقوق از نقش حمایت بررسی به (2009) 12مسکاس و یانگ 

 گاهتولید بن نهاییهزینه کاهش و فناوری تسهیل انتقال موجب تر،قوی فکری مالکیت دریافتند حقوق هااند. آنپرداخته صادراتی بازارهای

 در رفاه و افزایش)کاهش( صادرات شاهد باشد، جذب باالیی )پایینی( ظرفیت دارای توسعهدرحال اگرکشور نتیجه است. در گردیده جنوب

 آن رفاه و رقابت موجب کاهش فکری مالکیت حقوق از حمایت از اندازه بیش افزایش سازندمی خاطرنشان همچنین .بود جنوب خواهیم

 . شد خواهد کشور

 حقوق لحاظ از کننده وارد های کشورهایتفاوت به توجه با تایوان صادراتی کاالهای حساسیت بررسی ( به2009) 13هونگ و انگی 

فکری  مالکیت حقوق از حمایت مثبت تأثیر بیانگر اند. نتایجپرداخته ، 2005 - 1997زمانی  دوره برای تقلید خطر درجه و مالکیت فکری

مالکیت فکری،  حقوق از حمایت دارندمی کشورها، بیان در تقلید خطر درجه کردن با متمایز است. همچنین تایوان صادرات بر کشورها

 به بیشتری نسبت حساسیت باال فناوری با صادرات کاالهای اینکه دیگر تأمل قابل صادرات باشد. نکته بر منفی و مثبت تأثیر دارای تواندمی

 دهد.می نشان فکری مالکیت حقوق از حمایتبه  پایین فناوری با کاالهای صادرات

و  صادرات توسعه با فکری مالکیت از حقوق حمایت مابین مثبت و قوی ( بیانگر همبستگی2008) 14کووا و یانگ مطالعه نتایج 

 است.  1998 تا 1995 هایسال بین (WIPO)فکری  مالکیت جهانی سازمان کشور عضو 30 خارجی مستقیم گذاریسرمایه

 در کشور 69 به پیشرفته کشور 5 از صادرات صنعتی بر فکری مالکیت حقوق از اثرحمایت بررسی به )2006 (همکاران و 15فالوی

 سطح توسعه تابع تجارت بر فکری مالکیت حقوق حمایت از اثر دارندمی بیان مطالعه این اساس نتایج پردازند. بر( می1970- 1999) دوره

 و خارجی اختراع ثبت حق حقوق میان ارتباط بررسی ( به 2005) 16لیو و است. لین کننده وارد بازارکشور هانداز و تقلید توانایی یافتگی،

و  گسترش اثر دو هر دارندمی بیان تخمین نتایج براساس و پرداخته (1989-2000دوره ) طی تایوان اقتصاد در باال فناوری با صادرات صنایع

 دارد. وجود یوانتا اقتصاد صادرات مورد در بازار قدرت

( 1990) سال در کشور 67 به کانادا استان 10صادرات  بر فکری مالکیت حقوق از حمایت نقش بررسی ( به2002) 17رافیکویزمن

 گردد.می صادرات افزایش موجب کننده وارد توسعه کشورهای درجه از نظر صرف فکری، حقوق مالکیت در بهبود داردمی بیان و پرداخته

های دهه طول در بزرگ  مورد دارویی صنعت سه در آمریکا جانبه دو برصادرات را خارجی اختراع حق اثر  )2200  (18اسمیت 

 بین در را آمریکا صادرکنندگان دارو بازاری قدرت قوی، اختراع حق ثبت دهدنشان می هااست. یافته داده قرار ( بررسی1970-1990)

 بود. خواهیم تقلید قوی توانایی با بین کشورهای در بازار اثرگسترش شاهد که حالی در خشد،بمی تسهیل تقلید ضعیف توانایی با کشورهای

دهد می نشان یتجرب هایاست. یافته قرارداده توجه مورد را مجوزها و صادرات بر مالکیت فکری حقوق اثر چگونگی (2001) اسمیت 

 گسترش بازار، ثرا طریق از بیشتر تقلید با توانایی کشورهای بین در خاص طور به را صادرات آمریکا تر،قوی خارجی فکری مالکیت حقوق

 قدرت اثر طریق از مترک تقلید توانایی با کشورهای به آمریکا را صادرات تر،قوی خارجی فکری حقوق مالکیت مقابل، نقطه دهد. درمی افزایش

 است. او ختهپردا کشورها اختراع حقوق ثبت در تفاوت به نسبت آمریکا حساسیت صادرات بررسی ( به1999دهد. اسمیت )می کاهش بازار

حق  از حمایت مقابل دهد. درمی افزایش آمریکا را صادرات زیاد، تقلید خطر با کشورهای وارد کننده در ترقوی اختراع ثبت حق دریافت که

 دهد.یم کاهش را بازارها این به آمریکا صادرات و کرده تقویت را انحصاری کم، قدرت تقلید خطر با کشورهای در اختراع ثبت

 فناوری با کاالها تجارت و غیر نفتی حالت تجارت در تجارت بر فکری مالکیت حقوق نقش  بررسی ( به1999) 19براگا پریمو و فینک 

 حمایت حالیکه ست. درا غیر نفتی جریان تجارت و فکری مالکیت حقوق از حمایت مثبت بین رابطه وجود بیانگر اند. نتایجباال پرداخته

 ندارد. باال فناوری با کاالهای جریان تجارت بر معناداری تأثیر فکری مالکیت ازحقوق

 و بیان هپرداخت تأمین زنجیره رویکرد با توسعه صادرات در فکری مالکیت حقوق از نقش حمایت بررسی به (1385سری ) طارم  

 حقوق مالکیت ضعیتو صادرکننده که است آن زنجیره تأمین، هایحلقه از یکی عنوانبه  صادرات آمیز در موفقیت گیریتصمیم الزمه کندمی

 جبران با توأم سنگینی هایهزینه صورت این غیر در کند، چه بررسی دقیق طور به تأمین زنجیره در قالب را صادراتی محصوالت در فکری

 بود. او خواهد توجهم هدف کشورهای در هم و مبدأ درکشور هم کیفری، و مدنی خسارات

 

                                                           
1 2- Yang & Maskus 
1 3- Yang& Huang 
1 4- Yang & kua 
1 5- Falvey 
1 6- Lin & Liu 
1 7- Rafiquzzaman 
1 8- Smith 
1 9- Fink & Primo Braga 
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 .پيشينه تحقيق3-1

گذاری مستقیم خارجی به بررسی رابطه حقوق مالکیت فکری و ،در مطالعه خود تحت عنوان اثر حق ثبت اختراع روی سرمایه20کندو

تشکیل  1979تا  1987کشور در اروپا، آسیا و آمریکای التین برای دوره  30پردازد. نمونه مورد مطالعه در این مقاله  از رشد اقتصادی می

داری از حق انحصاری گذاری مستقیم خارجی آمریکا به طور غیر معنیدهد که سهم جریان سرمایهنتایج این مطالعه نشان می شده است.

 (.1995دو، پذیرد یا به عبارت دیگر به رغم مثبت بودن رابطه از لحاظ آماری معنادار نبوده است )کنمالکیت فکری  کشورهای میزبان تاثیر می

گیری حقوق مالکیت فکری، های مختلف اندازهالمللی حقوق مالکیت فکری با استفاده از شیوهای با عنوان نظام بین، در مطالعه21مسکاس

تشکیل  1989تا  1992کشور طی دوره  46پردازد. نمونه مورد مطالعه از گذاری خارجی میبه بررسی اثر حقوق مالکیت فکری روی سرمایه

های آمریکایی و شدت حمایت از حقوق مالکیت فکری دهد که رابطه مثبتی بین فروش شعب شرکتاست. نتایج این تحقیق نشان می شده

 (.1998در کشور میزبان وجود دارد)مسکاس، 

جریان   بین گذاری مستقیم خارجی و حقوق مالکیت فکری به بررسی رابطهاسمر زینسکا، در مطالعه خود با عنوان ترکیب سرمایه

تر از ت ضعیفدهد که حمایگذاری مستقیم خارجی و شدت حمایت از حقوق مالکیت فکری پرداخته است. نتایج این بررسی نشان میسرمایه

یت فکری دارند بر که وابستگی شدیدی به حقوق مالکهای فناوریگذاری در بخشگذاری را از سرمایهحقوق مالکیت فکری تمایل سرمایه

-ن جریان سرمایهای بیبرنیز چنین رابطههای غیرفناورید. همچنین برخی از مشاهدات در این مطالعه نشان داده که در بخشدهکاهش می

 (.2002گذاری مستقیم خارجی و شدت حمایت از حقوق مالکیت فکری وجود دارد )زینسکا، 

چین، به بررسی  گذاری مستقیم خارجی درش در سرمایهاوکوز و ین، در مطالعه خود با عنوان حمایت از حقوق مالکیت فکری و افزای

زرگتر و توان بگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه )به ویژه کشورهای با اقتصاد نقش حقوق مالکیت فکری در جذب سرمایه

ویت حمایت از حقوق مالکیت رسند که تقیجه میکشور، به این نت 38پردازند. در این بررسی، با استفاده از یک مدل پانل برای تقلید باالتر( می

 (.2009گذاری مستقیم خارجی دارد )اوکور و وین، فکری اثر مثبت و معنی داری روی جذب سرمایه

ت فکری، پوتیتانون، در مطالعه خود به بررسی یک مدل عالمت دهنده برای بدست آوردن یک سطح مناسب از حمایت حقوق مالکی

و کشورهای دارای  حال توسعه، کشورهای با نهادهای قویپردازد. مورد مطالعه از دو نمونه کشورهای درتوسعه میحالبرای کشورهای در

در  )K(گذاری یهیافته در مورد میزان سرماشود. یک بنگاه از کشورهای توسعهمشخص شده است، می Wθو θSهای ضعیف، که به وسیله نهاد

ا قوی( و هدف داند کشورها از کدوم نوع هستند )کشور با نهادهای ضعیف یگیرد که نمیتصمیم میکشورهای در حال توسعه در شرایطی 

 ها عبارت است از:ها حداکثر کردن سودشان است. تابع سود آناصلی بنگاه

𝑀𝐴𝑋 ∑ 𝜃𝛿𝑇−1∞
𝑇=0 πt 

Tπ= سود انحصاری در دوره 

δ عامل تنزیل = 

θت، = نوع کشور، در کشوری که تقلید نیسθ  1است در کشوری که تقلید باشد  1معادل با> θ>0 

 یم:رسهای ضعیف به نتیجه زیر میدر مقایسه با سود بنگاه در یک کشور با نهادهای قوی با سود در یک کشور با نهاد

𝑀𝐴𝑋 ∑ 𝑄𝑊𝛿𝑇−1∞
𝑇=0 πt  >  𝑀𝐴𝑋 ∑ 𝑄𝑆𝛿𝑇−1∞

𝑇=0 πt    
 

پردازند. در یک گذاری در کشورهای با نهادهای قوی نسبت به کشورهای با نهادهای ضعیف میبه سرمایهها بنابراین، بیشتر بنگاه

که آن، وجود نهادهای  گذاری داردهای خارجی برای سرمایهنیاز به سیگنالی برای بنگاه گذاری خارجی،توسعه برای جذب سرمایهحالکشوردر

که آن هم  گذاری خارجی است باید از حقوق مالکیت فکری حمایت کنندفزایش جذب سرمایهقوی در آن کشور است. اگر هدف یک کشور ا

های ضعیف هادنهای قوی، نسبت به کشورهای با هایی است. تحمیل کردن حقوق مالکیت فکری برای کشورهای با نهادمستلزم تقبل هزینه

 ز:عبارت است ا  θبرای کشور iحقوق مالکیت فکری سطح های کمتری داشته باشد. هزینه تحمیل کردن حمایت از باید هزینه

θ)C(i,   با, ,θ)0C(   وθ)(i,iC  و )هزینه تابع صعودی از سطح حمایت از حقوق مالکیت فکری(θ)(i,iiC 

 تر است(.نهایی تحمیل حقوق مالیت فکری که برای یک کشور با نهادهای ضعیف بیش)هزینه I,θ(iC(θ و ∀<0i  برای C)θ)I,θو 

)kگذاری خارجی است که برابرهای ازسرمایهحقوق مالکیت فکری، دریافت iافع برای کشور انتخاب کننده سطح من
𝑖

𝜃
باشد و ما می (

را تحمیل کند. سود خالص که هر  i، یک سطح مینیمم از حقوق مالکیت فکری WTOکنیم مقرر است یک کشور برای  عضویت درفرض می

 کند عبارت است از: از حقوق مالکیت فکری دریافت می  iکشور از تحمیل کردن سطح 

                                                           
2 0- kondo 
2 1- maskus 
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)k(i)wθC(I,   اگر از نوع ضعیف انتخاب شودi>I 

 )wθC(I, -k(i)   اگر نوع ضعیف انتخاب شودi=i 

)k(i)sθC(I,   اگر نوع قوی انتخاب شودi>i 

)sθk(i)C(I,    اگر نوع قوی انتخاب شودi=i 

به دست  k(i)گذار خارجی کند و سرمایهانتخاب می iاز حقوق مالکیت فکری را در سطح های ضعیف حمایت در یک کشوربا نهاد 1)

 آورد.می

یک مینیمم  کند و مقدار بیشتری ازرا انتخاب می i( یک کشور با نهادهای قوی سطح حمایت از حقوق مالکیت فکری بیشتر از 2

 آورد.گذاری به دست میسرمایه

 بیابیم، باید شرایط زیر متقاعد کننده باشد: برای اینکه به نتایج باال دست
K(i) - )wθC(I,  ≤ k(i) - )wθC(I,  

 و

K(i) - )sθC(I,  ≥ k(i) - )sθC(I,  

 یا

)wθC(I,  - )wθC(I,  ≥ )sθC(I,  - )sθC(I,  

ت فکری در یک الکیهای تحمیل حقوق مدر غیراین صورت، برای اینکه تعادل به دست آمده را تفکیک نماییم، باید تفاوت در هزینه

ادهای قوی باشد ها برای کشور با نه، برای یک کشور با نهادهای ضعیف، بزرگتر از تفاوت در هزینهWTOسطح باالتر از حداقل قوانین 

 (.2007)پوتیتانون، 

 

 .مطالعات انجام شده و شواهد تجربی داخلی1-3-1

مطالعه زیر اشاره  توان تنها بهم خارجی ، در مطالعات داخل کشور، میگذاری مستقیدر رابطه با بررسی حقوق مالکیت فکری و سرمایه

ارجی )مورد خگذاری مستقیم حقوق مالکیت فکری و جریان سرمایه"مقاله ای تحت عنوان کرد. ابولقاسم مهدوی و سجاد برخورداری در 

اند. پرداخته1383 -1368گذاری مستقیم خارجی و شدت حقوق مالکیت فکری در ایران طی دوره ایران( به بررسی رابطه بین جریان سرمایه

دهد که شان مینق مالکیت فکری استفاده شده است. نتایج این مطالعه برا ی محاسبه حمایت از حقو پارک   _در این مطالعه از گینارت 

ین معنا که در دوره گذاری مستقیم خارجی و شدت حقوق مالکیت فکری در ایران، مثبت بوده ولی معنادار نیست. بدرابطه بین جریان سرمایه

جهانی، نقش  گذاری  مستقیم خارجی با توجه به تجربهمورد مطالعه، حمایت از حقوق مالکیت فکری به رغم نقش موثر در جذب سرمایه

 مثبت چندانی نداشته است.
 

 .مطالعات انجام شده و شواهد تجربی خارجی2-3-1
گذاری مستقیم خارجی و شدت حمایت از حقوق مالکیت فکری، به این نتیجه رسیده در بررسی رابطه بین جریان سرمایه 22اسمرزینسکا

بر که وابستگی شدیدی به حقوق مالکیت های فناوریگذاری در بخشگذاران خارجی را از سرمایهایل سرمایهتم ضعیف، IPR است که رژیم 

ای بین بر نیز چنین رابطههای غیر فناوریبه عالوه برخی از مشاهدات در این مطالعه نشان داده که در بخش دهد.فکری دارند، کاهش می

 ت حمایت از حقوق مالکیت فکری وجود دارد.گذاری مستقیم خارجی و شدجریان سرمایه

رسیده است که  ، به این نتیجه1979تا  1987کشور در اروپا ،آسیا و آمریکای التین برای دوره  30دربررسی خود از ( 1995)کندو

الکیت فکری کشور ری مداری از حقوق ثبت اختراعات یا حق انحصاگذاری مستقیم خارجی ایاالت متحده به طور غیر معناسهم جریان سرمایه

 ست.، این رابطه معنادار نبوده اFDIو IPRپذیرد یا به عبارت دیگر به رغم مثبت بودن رابطه بین های میزبان تاثیر می

گیری حقوق مالکیت انحصاری یا حقوق اختراع، کشور و با استفاده از شیوه اندازه 46با بررسی نمونه متفاوت از  ,(1998)23مسکاس

های آمریکایی و شدت حمایت از حقوق مالکیت جاری و اعطای مجوز به این نتیجه رسیدکه رابطه مثبتی بین فروش شعب شرکتهای تکنترل

 فکری در کشور میزبان وجود دارد .

                                                           
2 2- Smarzynska 
2 3- Maskus 
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ی هادر بررسی 26با استفاده از شاخص سنجش گینارت و پارک 25، براگا و فینک 24عالوه بر مطالعات مذکور، افرادی چون کونان و مسکاس

 ، این رابطه غیر معنادار است. FDI و  IPRخود، به این نتیجه دست یافتند که به رغم رابطه مثبت بین

اشاره نکرده اند. در  FDIترکیبات  و IPRپرداخته اند و به رابطه بین   FDIو  IPRمطالعات مذکور، بیشتر به بررسی رابطه کلی بین 

نقش مهمی  IPRبررسی شده و به این نتیجه رسیده است که رژیم  FDI و ترکیبات IPR رابطه بین 27مطالعات دیگری از جمله منس فیلد

 هایی چون دارویی، تجهیزات پزشکی، شیمیایی، تجهیزات ماشینی و تجهیزات الکترونیکی دارد.گذاری خارجی در بخشدر جریان سرمایه

 

 .ارائه و تصریح مدل2
 

FDI28 = F (IPR29, Openness30, ER31, INF32)                                            )3-1( معادله  

 

 توان معادله را به صورت زیر بازنویسی کرد:  اگر از طرفین معادله لگاریتم بگیریم، می     

 

  LFDIit=B1+B2LIPRit +B3LOPENit +B4LERit+B5LINFit +Ɛit                  )2-3( معادله                             

 

 نمود:توان بحث را با معادله رگرسیون زیر شروع های ترکیبی، میبه طور کلی برای بررسی داده

Yit= ßXit+ ɑZit+ Ɛit                                                                              )3-3( معادله  

 

ند حالت وجود چبرآورد نمود. اما به طور کلی  OLSتوان یک مدل خطی معمولی در نظر گرفت وآن را با  این صورت مدل فوق را می

 پردازیم.دارد که به بررسی آنها می

ها یکسان است، در این صورت معادله زیر را خواهیم بت باشد که برای همه گروهفقط شامل یک جمله ثا iZ: اگر33رگرسیون تجمیعی-1

 داشت:

Yit= ßXit + ɑ + Ɛit                                                                                    )3-4( معادله    

 

 های آن سازگار و کارا خواهند بود.قابل برآورد است که تخمین  OLSاین معادله با روش 

( iɑهمبستگی داشته باشد، در این صورت برای هر گروه یک عرض از مبدا ) itXنباشد اما با  «مشاهده شده» iZ: اگر34اثرات ثابت -2

 خواهیم داشت که معادله آن عبارت است از:

Yit = ßXit + ɑi + Ɛit                                                                                   )3-5( معادله           

 

جای شد. یعنی بهبار یک میانگین شرطی قابل تخمین میاست که تمام اثرات قابل مشاهده را در بر  دارد و بیانگ ɑz=  iɑدرا ینجا 

iɑz  یک میانگین شرطی برای گروهi کند که برابر معرفی میiɑ  است. به عبارت دیگر متغیر قابل مشاهدهiZ ه و به جای آن را حذف کردiɑ 

 شود.می« متغیرهای حذف شده»خاطر مشکل  منجر به نتایج ناسازگار به OLS( با 5-3ایم. بدیهی است که تخمین معادله )را قرار داده

)ثابت( بدان  شود. بایستی توجه داشت که اصطالحاختصاص داده می iɑدر رویکرد اثرات ثابت، به هر گروه یک مقدار ثابت مانند 

 شود. کند( ولی از یک گروه به گروه دیگر دچار تغییر میمعناست که )در طول زمان تغییر نمی

                                                           
2 4- Konan & Maskus 
2 5- Braga & Fink 
2 6- Ginarte & Park 
2 7- Mansfield 
2 8 -Foreign Direct Investment 
2 9 -Intellectual Property Right 
3 0- Degree being open Economy 
3 1 -Exchange Rate 
3 2 -Inflation 
3 3- Pooled Regression 
3 4- Fixed Effects 
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های ها با متغیرتوان فرض کرد که این ناهماهنگیهای فردی یا مقطعی قابل مشاهده نباشد، میاگر ناهمگنی :35اثرات تصادفی -3

توان تصادفی را می iɑzهای گروهی، ناشی از عوامل تصادفی است آنگاه توضیحی همبستگی ندارند. در چنین حالتی اگر فرض کنیم که تفاوت

 توان رابطه زیر را نوشت:ی هر متغیر تصادفی میاست. برا itX فرض نمود که مستقل از 

ɑZi = E (ɑZi) + ui                                                                                               )3-6( معادله    

 

ها یکسان است کنیم برای همه گروهاز دو جزء تشکیل  شده است: یکی جزء مورد انتظارکه فرض می iɑZدهد که رابطه فوق نشان می

د عوامل تصادفی، نویسیم. دیگری جزء تصادفی است که بخاطر وجومی )ɑ)=iɑZEلذا آن را به صورت و عوامل تصادفی نقشی در آن ندارند و 

 رتیب معادله زیر را خواهیم داشت:است، بدین ت iɑZE( - iɑZ( برابر با  iuدهیم. در واقع نشان می iuکند که آن را با نوسان می ɑدر اطراف 

Yu = ßXit + ɑ + ui + Ɛit                                                                                         )3-7( معادله            

 

 عنصر تصادفی مختص هر گروه است. iuشود که در رویکرد تصادفی تصریح می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
3 5- Random Effects 
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 .بحث و نتيجه گيري3
باشد. عوامل ترین چالش های قرن حاضر وبسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه میگذاری مستقیم خارجی یکی از جدیسرمایه

توسعه وجود دارد که ما چهار عامل و بصورت گذاری در کشورهای درحالیافته با فناوری باال برای سرمایههبسیاری برای ترغیب کشورهای توسع

باشد. ایم زیرا این عامل یکی از عوامل بسیار مهم و تازه شناخته شده در این زمینه میویژه عامل حقوق مالکیت فکری را مورد بررسی قرار داده

باشد و نظریه دقیق نو و جدید بودن مبحث اطالعات زیادی از میزان حمایت کشورها از این حقوق در دست نمیالبته شایان ذکر است بدلیل 

 اهمیت حائز کشوری مسئوالن شده های اتخاذسیاست قوت و ضعف نقاط تعیین برای مطالعه و کاملی در این زمینه ارائه نشده است. این

 توسعه درباره خود دانش ارتقا دنبال به که پژوهشگرانی برای شد. همچنین زمینه خواهد نای در جدیدی مطالعات راهگشای همینطور است،

حقوق مالکیت  رابطه بررسی و تحلیل و تجزیه نیز و گذاری مستقیم خارجیاقتصادی و افزایش میزان سرمایه رشد و فرآیندهای اقتصادی

 .بود خواهد باشند با ارزشگذاری مستقیم خارجی میفکری و سرمایه

شود، گذاری مستقیم خارجی که خود باعث رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و ... میگونه که مشهود است برای افزایش سرمایهلذا همان

باید عوامل آن را شناسایی و در جهت تقویت آنها کوشش نمود به همین جهت در این تحقیق به این موضوع پرداخته شد که حقوق مالکیت 

 گذاری مستقیم خارجی دارد؟با سرمایه فکری چه رابطه ای

 منتخب، کشورهای  در خارجی مستقیم گذاریسرمایه بر مطالعه مورد متغیرهای اثرگذاری چگونگی تردقیق تبیین برای پژوهش این در

 رگرسیونی هایمدل رد که است آن از حاکی حاضر پژوهش در leamerFآزمون از حاصل نتایج .خواهد زده تخمین مطالعه مورد کشورهای برای

 آزمون از انجام بوده است(. پس 0.05شود )درجه احتمال حاصل از این آزمون کوچکتر از می پذیرفته آماری هایداده بودن دیتاروش پانل

leamerF، 0 یفرضیه رد درصورتH 1 یفرضیه مقابل درH  بقال در ومدل است؟ کدام درست مشخص نمایی پرسش که این به پاسخ برای 

شود. که ما در این مطالعه از روش می استفاده هاسمن آزمون از باشدمی بررسی و بیان قابل اثرات تصادفی و ثابت اثرات هایمدل از کدامیک

 کشورهای در مستقیم خارجی گذاریسرمایه بر متغیرهای تاثیرگذار تک تک اثر بررسی به ادامه در ایم. حالاثرات ثابت زمانی استفاده نموده

 .پردازیممی مطالعه مورد

 گذاري مستقيم خارجی به روش اثرات ثابت زمانی براي کشورهاي منتخبنتایج برآورد معادله سرمایه :4-1جدول 

 Dependent Variable  

 متغیرهای توضیحی ضرایب سطح معنا داری

0.8363 
 

0.002373 IPR 

0.0000 
 

0.017726 INF 

0.0076 
 

-4.71E-05 ER 

0.0081 
 

2.78E-11 OPEN 

0.0000 
 

3.179265 c 

Adjusted R-squared 0.743195 

S.E. of regression 0.466518 

F-statistic 16.52238 

 
Prob(F-statistic) 0.000000 

 ماخذ: یافته هاي پژوهش

 

 گذاري مستقيم خارجی.تاثير حقوق مالکيت فکري بر سرمایه1-3
گذاری مستقیم خارجی رابطه معناداری وجود ندارد و این نتیجه با نتایج وجه به نتایج حاصل بین حقوق مالکیت فکری و سرمایهبا ت

 توان به موارد زیر اشاره نمود:ات میعمطالعات پیشین که در این راستا انجام شده است همخوانی دارد. از جمله این مطال
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توسط  D8 گذاری مستقیم خارجی در کشورهای گروهروی سرمایهبر اثر حقوق مالکیت معنوی ای که با موضوع بررسی طی مطالعه

آید و در بعضی از اند که رابطه دقیقی بین این دو متغیر به دست نمیآبادی انجام شده است به این نتیجه رسیدهفطرس و نجارزاده نوش

ستقیم خارجی دیده گذاری من افزایش حمایت از حقوق مالکیت معنوی و سرمایهکشورهای این گروه )اندونزی، ترکیه و مصر( رابطه مثبتی بی

 .شودیافتگی مربوط میشود و در مالزی و نیجریه عکس این رابطه برقرار است و ارتباط این دو متغیر به سطح توسعهمی

دوی و برخورداری ی )مورد ایران( توسط مهگذاری مستقیم خارجمورد مطالعه شده دیگر با موضوع حقوق مالکیت فکری و جریان سرمایه

گذاری الکیت فکری و سرمایهممعنی در ارتباط با حقوق اند که در ایران رابطه مثبت ولی بیانجام شده است. در این مطالعه به این نتیجه رسیده

 مستقیم خارجی وجود دارد.

( تحت عنوان 36نه طی پژوهشی که )کارلوس و همکارانو همچنین این نتیجه در مطالعات خارجی نیز حاصل شده است: برای نمو

اند اند درنهایت به این نتیجه دست یافتهگذاری مستقیم خارجی در مورد کشور آلمان و امریکا انجام دادهارتباط حقوق مالکیت معنوی و سرمایه

باشد. معین است و به عبارتی معنی دار نمیگذاری خارجی دارد اما قدرت و شدت آن ناکه حقوق مالکیت فکری رابطه مثبتی بر سرمایه

 سهم، به این نتیجه رسیده است که 1979تا  1987کشور  اروپا، آسیا و آمریکای التین برای دوره  30وهمچنین کندو در بررسی خود از 

 کشورهای فکری مالکیت صاریانح حق یا اختراعات حقوق ثبت از معناداری غیر طور به متحده ایاالت خارجی مستقیم گذاریسرمایه جریان

مذکور،  مطالعات بر عالوه .است نبوده معنادار رابطه این ، FDI و IPR بین رابطه بودن رغم مثبت به دیگر عبارت به یا پذیردمی تاثیر میزبان

 یافتند دست نتیجه نای به خود، هایبررسی در پارک گینارت و سنجش شاخص از استفاده با فینک و براگا مسکاس، و کونان چون افرادی

 است. غیر معنادار رابطه این ، FDI و IPR بین مثبت رابطه به رغم که

 

 گذاري مستقيم خارجیبر سرمایه نرخ تورم.تاثير 2-3
   داری وجود دارد.گذاری مستقیم خارجی رابط مثبت و معنابراساس نتایج حاصله بین نرخ تورم و سرمایه

 

 ي مستقيم خارجیگذار.تاثير نرخ ارز بر سرمایه3-3
 برای شده زده تخمین معادله در متغیر این ضریب که دهدمی نشان ارز نرخ شاخص به مربوط تخمین نتایج

سرمایه زا حاصل درآمدهای و گذاریسرمایه واقعی ارزش کاهش موجب ارز نرخ افزایش زیرا. دار استمنفی و معنی (FDI) جذب

 .شودمی خارجی ارز به تبدیل از پس گذاری
 

 گذاري مستقيم خارجی.تاثير درجه باز بودن اقتصادي بر سرمایه4-3
 چند ملیتی هایشرکت تصمیمات بر اقتصاد، بودن باز درجه افزایش است. به عبارتی دارمعنی و مثبت اقتصاد بودن باز متغیر ضریب

 گذاریسرمایه ذبج برای شرایط مناسبی اگر دیگر، انبی داشت. به خواهد مثبت تأثیر میزبان، کشور در خارجی گذاری مستقیمسرمایه برای

 به گذاررمایهس هایشرکت تولیدی محصوالت  )بازار بودن کوچک مثالً(ولی به دالیلی باشد داشته وجود میزبان کشور در خارجی مستقیم

 بیشتری رجیخا گذارانسرمایه ن،میزبا در کشور چندملیتی هایشرکت محصوالت واردات و صادرات سهولت طریق از توانمی فروش نرسد

 کرد. جذب

 

 .پيشنهادات4
 ینه گزافیهز صرف مستلزم که را تحقیقاتی اقدامات طریقی هیچ به تواننمی فکری حقوق مالکیت از حمایت رعایت عدم صورت در

 نخبگان برای اقتصادی بازدهپر و نوآورانههای فعالیت انجام جذابیت اثر، صاحبان و نوآوران مبتکران، از حمایت عدم واقع نمود. در است، توجیه

 :شودمی پیشنهاد بنابراین خواهدکاست، را جامعه

 قانونی برخورد و لعاتمطا نتایج سازی تجاری جهت در فکری هایسرمایه از حمایت برای مناسب مقررات و قوانین تصویب و تدوین -

 .زمینه این در متخلفین با

 .یفکر مالکیت حقوق از مندنظام و مؤثر حمایت برای موجود متولی هایسازمان و نهادها بیشتر هماهنگی -

                                                           
3 6- Carlos A. Primo Braga and Carsten Fink 
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 طریق از زمینه این در موفق کشورهای با توسعهدرحال کشورهای فناوری شکاف کاهش منظور به پیشرفته هایفناوری به دسترسی -

 هایهمکاری مطلوب انجام جهت حقوقی اساسی هایچالش از یکی عنوان به فکری مالکیت حقوق رعایت لزوم نمودن مطرح و فرهنگ سازی

 .المللیبین و ملی

 و ملی سطوح در سازیتجاری قابل تحقیقاتی دستاوردهای و اختراعات رسانیاطالع  خصوص در کارآمد اطالعاتی هایبانک تدوین -

 .المللیبین

 مکمل تجاری های سیاست رسدمی به نظر لذا د؛منتخب دار درکشورهای FDI ورودی جریان بر مثبت تأثیر اقتصاد بودن باز درجه -

 باز درجه افزایش راستای در باید میزبان کشورهای اقتصادی کالن هایسیاست بنابراین، است؛ خارجی گذاری مستقیمسرمایه ورودی جریان

 .باشد اقتصاد بودن

اند باید به این حق بیشتر بها داده و درک کرده گذاری مستقیم خارجی راباشند و اهمیت سرمایهتوسعه میدرحال  که کشورهایی لذا

ای هایی همه جانبه و مشخص و عضویت در سازمان حقوق مالکیت فکری زمینهپیشنهادات فوق الذکر را ارج نهند و بایستی با تدوین برنامه

خارجی رقم بزنند. چرا که کشورهای  گذارانمناسب برای جهت رشد و پرورش نخبگان و نوآوران در داخل کشور و محیطی امن برای سرمایه

توسعه برای پیشرفت و تکامل خود و فائق آمدن بر مشکالت ناشی از نبود فناوری، دانش، تکنولوژی و از همه مهمتر سرمایه نیازمند  به حالدر

  باشند.توسعه میگذاری دیگر کشور ها در کشورهای درحالسرمایه
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