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بررسي تأثیر حمایت از اختراع و نوآوری بر صادرات كشورهاي شمال و جنوب
خلیل جهانگیری

*1

علی رضازاده

2

عذرا جمشیدی

3

چکیده
هدف اصلی این مطالعه ،بررسی تأثیر حمایت از اختراع و نوآوری بر عملکرد صادراتی است .در این راستا
دو نمونه در قالب کشورهای شمال و کشورهای جنوب شناسایی شده و مدل اصلی تحقیق برای دوره
 1986تا  2015با اس��تفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته سیستمی دو مرحلهای برآورد شد .نتایج
اصلی تحقیق نش��ان داد که اثر حمایت از ثبت اختراع بر صادرات هر دو گروه از کش��ورها مثبت بوده
بهنحوی که کش��ش صادرات نسبت به شاخص حمایت از ثبت اختراع برای کشورهای شمال و جنوب
بیش از  0/15برآورد شدهاست .کشش صادرات نسبت به متغیر میزان ثبت اختراعات (متغیر جایگزین
نوآوری) نیز در هر دو گروه از کش��ورها مثبت بوده ،با این تفاوت که میزان کش��ش صادرات نسبت به
نوآوری در کشورهای شمال بزرگتر از کشورهای جنوب بودهاست .همچنین متغیرهای تولید ناخالص
داخلی سرانه ،سرمایه انسانی ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی و بازبودن تجاری اثر مثبتی بر صادرات هر
دو گروه موردبررسی داشتهاست ،هر چند که تأثیر این متغیرها در کشورهای جنوب بزرگتر بودهاست.
کلمات کلیدی:
حقوق مالکیت فکری ،ثبت اختراع ،نوآوری ،صادرات ،کشورهای شمال و جنوب
 . 1عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه
* نویسنده عهده دار مکاتباتkh.jahangiri@urmia.ac.ir :
 . 2عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه
 . 3دانشجوی دوره دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تبریز

136

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره چهارم /شماره  /3زمستان 1395

-1مقدمه
هدف عمده سياس��تهايي كه بر روي توس��عه صادرات در كش��ورهاي درحالتوسعه متمركز شدهاند،
اغلب تحريك رشد اقتصادي در اين كشورها ميباشد .درعينحال اكثر كشورهاي درحالتوسعه شروع
به اجراي حقوق مالكيت در كش��ور خودش��ان كردهاند ،كه در اغلب اوقات اين اقدام ناشي از پيشنهاد
كشورهاي صنعتي جهان بودهاست .ارتباط میان تجارت و حمایت از حقوق مالکیت فکری 1طی زمان
جایگاه مهمی در مباحث سیاس��تگذاری اقتصادی و محافل علمی یافتهاس��ت .در حقیقت حمایت از
ثب��ت اختراع بهعنوان یکی از جنبهه��ای حقوق مالکیت فکری ،موجب افزای��ش انگیزه بنگاهها برای
نوآوری شده و بنابراین افزايش در كل صادرات ناشي از حمايت قوي از حقوق مالكيت فكري بهعنوان
يك��ي از پيامدهاي افزايش تولید كاالهاي نوآورانه جديد خواهد بود .از س��وی دیگر ،حمایت از حقوق
مالکیت فکری میتواند بهعنوان یکی از زیرس��اختهای حقوقی مهم برای انتشار فناوریهای جدید و
حتی سرزير فناوري ناشي از سرمایهگذاری مستقیم خارجی عمل نماید .بررسيهای تجربي نيز از اين
نظر حمايت ميكند كه سياس��تهاي حقوق مالكيت فكري بهعنوان ي��ك اقدام مؤثر و كارآمد جهت
دستيابي به صادرات نقش مهمي ايفا ميكند.
امروزه بنگاههای تولیدی در راس��تای افزایش قدرت رقابتپذیری خود در عرصه محلی ،منطقهای
و جهانی نیازمند یک تالش دائمی برای توس��عه فناوریها و معرفی محصوالت جدید هس��تند .در این
راس��تا بنگاههای فعال در کش��ورهای توسعهیافته و درحالتوسعه با ش��رایط متفاوتی روبهرو هستند.
برای بنگاههای فعال در کش��ورهای توسعهیافته ،سطح حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای
درحالتوسعه میتواند حائز اهمیت زیادی باشد ،چراکه بنگاههای کشورهای درحالتوسعه میتوانند از
موقعیت عقبمانده خود سوءاستفاده کرده و به جاي توليد فناوریهای پيشرفته ،از فناوریهای ساخته
ش��د ه كشورهای پيشرو تقلید نمایند .این امر میتواند موجب کاهش رغبت تولیدکنندگان کشورهای
توس��عهیافته جهت صادرات به کشورهای درحالتوسعه شود .از س��وی دیگر ،سطح حمايت از حقوق
مالكيت فكري در کش��ورهای درحالتوسعه میتواند موجب افزايش نوآوري و بنابراين موجب افزايش
تعداد محصوالت نوآورانه شده كه میتواند به بازارهای خارجی صادر گردد .البته الزمه این امر نیز صرف
قوتوسعه توسط کشورهای درحالتوسعه خواهد بود .درعینحال
هزینههای باال برای فعالیتهای تحقی 
ع��دم حمایت از حقوق مالکیت فکری نیز امکان تقلید و کپیبرداری توس��ط تولیدکنندگان جنوب را
)1 . Intellectual Property Rights (IPR
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افزایش میدهد و بنابراین میتواند سطح تولید و حتی صادرات این کشورها را متأثر نماید.
با توجه به موارد مطرح ش��ده ،امروزه حمايت از حقوق مالكيت فكری در كشورهاي درحالتوسعه
بهعنوان يكي از محورهاي اساس��ي مذاكرات تجاری بین کش��وری بودهاس��ت .اين مذاكرات اغلب در
چارچوب شمال(کشورهای صنعتی) -جنوب(کشورهای درحالتوسعه) انجام گرفتهاست و نگرش غالب
اين اس��ت كه كشورهاي جنوب چندان گرایش��ی به حمایت از حقوق مالكيت فكري نشان نمیدهند،
چراكه حمايت از حقوق مالكيت فكري قدرت بازاري شركتهاي نوآور شمال را تقويت كرده و قيمتها
در كش��ورهاي درحالتوس��عه افزايش خواهند يافت .این درحالیاست که در رابطه با حمایت از حقوق
افراد نوآور ،حقوق مالكيت فكري نقش زيرساختي دارد و نیز جنبههاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت
فكري ( 1)TRIPSعنصر مهم در مذاكرات سازمان تجارت جهانی بوده و تقويت حقوق مالكيت فكري
اغلب يك شرط اساسي براي ورود كشورها به سازمان تجارت جهاني 2است .بنابراین یکی از پرسشهای
اساسی که باید به آن توجه شود این است که آیا حمایت از حقوق مالکیت فکری و نوآوری در افزایش
کل صادرات کش��ورهای ش��مال و جنوب مؤثر بودهاست؟ در این راس��تا ،اين مطالعه به بررسي نقش
حمایت از حقوق مالكيت فكري و نوآوری بر عملكرد صادراتي كشورهاي شمال (توسعهیافته) و جنوب
(درحالتوسعه) ميپردازد .قابل ذکر است که با توجه به گسترده بودن مفهوم حقوق مالکیت فکری ،در
مطالعه حاضر از شاخص حمایت از اختراع بهعنوان یکی از جنبههای حمایت از حقوق مالکیت فکری
اس��تفاده ش��ده و برای متغیر نوآوری نیز به پیروی از بس��یاری از مطالعات تجربی ،از میزان اختراعات
ثبت شده در ادارات ثبت اختراع در جهان استفاده شدهاست .همچنین باید اشاره نمود که بسیار بهتر
خواه��د بود اگر اثر متغیرهای حمایت از اختراع و نوآوری بر صادرات کاالها با فناوری پیش��رفته مورد
بررسی قرار گیرد ،ولی به دلیل فراوانی بسیار کم متغیر صادرات کاالها با فناوری پیشرفته برای اغلب
کشورهای جهان ،به ناچار در این مطالعه از متغیر کل صادرات بهعنوان جانشین برای متغیر صادرات
کاالها با فناوری پیش��رفته استفاده شدهاس��ت .توضیحات بیشتر در مورد متغیرهای تحقیق در بخش
معرفی مدل تحقیق ذکر شدهاست.
س��ازماندهی مقاله حاضر به این صورت اس��ت که در ادامه و پس از مقدمه ،در بخش دوم ادبیات
موضوع تحقیق شامل مبانی نظری و مرور مطالعات تجربي مرتبط ارائه شدهاست .بخش سوم به معرفي
1 . Trade-Related Intellectual Property Rights
)2 . World Trade Organization (WTO
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م��دل تحقي��ق و دادههای تحقیق پرداخته و در بخش چهارم برآورد م��دل و تجزی هوتحلیل یافتههای
تحقیق گزارش شدهاست .در نهایت در بخش پنجم نتيجهگيري تحقیق ارائه شدهاست.
 -2پیشینه پژوهش
 -1-2مرور مبانی نظری

بررسی تاریخی نشان میدهد که عدم شركت بسياري از صاحبان صنايع و هنرمندان در سال  ،1873در

«نمايشگاه بينالمللي اختراعات در وين» از جمله دالیل اصلی بود كه انسان را براي نخستين بار عميقاً
به فكر حمايت از حقوق مالكيت فكري واداشت .تحقیق در مورد داليل اين پديده ،بيم صاحبان صنايع
و اختراعات از س��وء بهرهبرداري از اختراعات و دستاوردهايش��ان توسط ديگران در نمايشگاه را آشكار
نمود .اين پديده موجب انعقاد «كنوانس��يون پاريس» 1براي حمايت از حقوق مالكيت صنعتي در سال
 1883گرديد .معاهده پاريس ،اولين معاهده در جهت كمك به اتباع يك كشور براي كسب حمايت از
آثار فكري در كشورهاي ديگر بود.
در كنفرانسه��اي مختلف ،انواع و ابعاد مختل��ف حقوق مالكيت فكري از جمله «حق كپي رايت»
به كنوانس��يون پاريس افزوده شد .در كنفرانس استكهلم ( ،)1967كنوانسيون مؤسس سازمان جهاني
حقوق مالكيت فكري (وايپو) در  21ماده تصويب شد و اسناد اصالحي كنوانسيونهاي ديگر در زمينه
مالكيت فكري از جمله كنوانسيونهاي پاريس ،برن و متن اكثر كنوانسيونها و معاهدات گذشته ،مورد
تجديدنظر واقع ش��د .كنوانسيون مؤسس سازمان جهاني مالكيت فكري (وايپو) مطابق ماده  15آن به
مدت س��ه ماه پس از تصويب ده دولت عضو كنوانس��يون پاريس و هفت عضو كنوانس��يون برن در 26
آوريل  1970ميالدي به اجرا گذاشته شد و از آن زمان به بعد ،سازمان متولي حمايت از حقوق مالكيت
فكري شكل گرفت(. )WIPO 2009: Administered Treaties
اصالحات اساسی در زمینه طراحی و اجرای سیاستهای ثبت اختراع نخست از آمریکا و در اواخر
دهه  1970شکل گرفت .در سال  1982سیستم قضایی مرکزی با عنوان  2CAFCدر این خصوص به
وجود آمد که بهعنوان ابزاری جهت تقویت حقوق دارندگان حق ثبت اختراع در آمریکا عمل مینمود.
همچنی��ن در اواخ��ر دهه  1970اداره ثبت اختراع اروپا ( 3)EPOبه وجود آمد .در س��ال  2002دولت
1 . Paris Convention
2 . Court of Appeal of the Federal Circuit
)3 . European Patent Office(EPO
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ژاپن با هدف تعریف یک استراتژی ملی برای مالکیت فکری و نیز اجرای سیاستهای مرتبط ،شورای
راهب��ردی در رابط��ه با حقوق مالکیت فکری تحت نظر هیئت دولت را ایجاد نمود .در س��الهاي اخير
حماي��ت از حق��وق مالكيت فكري بهعنوان يكي از محورهاي اساس��ي مذاكرات تجاری بین کش��وری
بودهاست .جنبههاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكري ( )TRIPSعنصر مهم در مذاكرات سازمان
تجارت جهانی بوده و تقويت حقوق مالكيت فكري اغلب يك ش��رط اساس��ي براي ورود كش��ورها به
سازمان تجارت جهاني است (.)OECD, 2006
براساس تعریف سازمان جهانی مالکیت فکری ،)WIPO( 1مالکیت فکری دربرگیرنده آن دسته از
حقوق قانونی و عالیق مالکانه است که ناشی از آفرینشها و خالقیتهای فکری در زمینههای علمی،
صنعتی ،ادبی و هنری اس��ت .به طور س��نتی حقوق مالکیت فکری به دو شاخه اصلی حقوق مالکیت
صنعتی 2و حق مؤلف یا حق کپیبرداری 3تقسیم میشود .منظور از مالکیت صنعتی در این تقسیمبندی
مفهوم عام آن اس��ت که نه تنها در صنعت و بازرگانی بهطور اخص اطالق میش��ود بلکه بر رشتههای
صنایع کشاورزی و معدن و کلیه محصوالت مصنوعی یا طبیعی نیز شمول دارد .با توجه به کنوانسیون
پاری��س ،4موضوع حمایت مالکیت صنعت��ی ،اختراعات ،نمونههای اش��یاء مصرفی ،طرحهای صنعتی،
عالئ��م تجاری ،عالئ��م مربوط به خدمات ،عناوین تجاری و مبارزه با رقابت ناجوانمردانه و  ...میباش��د
(.)Paris Convention, 1883
ح��ق مؤلف ی��ا کپی رایت در معنای وس��یع کلمه حمای��ت از آثار ادبی و هن��ری از قبیل کتاب،
رس��اله ،جزوه ،نمایشنامه ،شعر ،اثر سمعی و بصری ،نقاش��ی ،اثر عکاسی ،طرح نقش ،اثر معماری و...
را دربرمیگی��رد که به موجب آن برای مؤلفان و س��ایر آفرینندگان آث��ار ادبی و هنری حقوق خاصی
داده میش��ود تا آنان بتوانند در مدت زمان معین اجازه بهرهبرداری از آثار خود را به دیگران بدهند یا
بهرهبرداری از آن را ممنوع سازند (.)WIPO, 1998
س��ازمان جهانی حقوق مالکیت فکری ،همچنین چهار حوزه عمده برای درخواستهای مالکیت
فکری تعریف کردهاس��ت که ش��امل ثبت اخت��راع ،5عالئم تجاری ،6طرحه��ای صنعتی 7و مدلهای
)1 . World Intellectual Property Organization (WIPOhttps://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent
2 . Industrial Property
3 . Copyright
4 . .Paris Convention
5 . Patent
6 . Trademark
7 . Industrial Designs
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سودمند 1بوده و تعریف آنها به شرح زیر است:

ثبت اختراع :بیانگر یک حق انحصاری برای اختراع است .منظور از اختراع نیز عبارت است از یک

محصول یا فرآیندی که راه جدیدی برای انجام کاری فراهم میکند یا یک راهحل فنی جدید برای یک
مش��کل ارائه میدهد .برای اخذ حق ثبت اخت��راع ،باید اطالعات فنی مربوط به اختراع در یک پرونده
ثبت اختراع به عموم افشا 2شود.

عالمت تجاری :بهعنوان نش��انهای جهت تش��خیص کاال یا خدمات یک شرکت از محصول تولید

شده توسط سایر شرکتها درنظر گرفته میشود.

طرحهای صنعتی :به لحاظ قانونی ،یک طراحی صنعتی جنبه زینتی یا زیبا شناختی یک ابزار یا

کاال را تشکیل میدهد .طراحی صنعتی ممکن است مشتمل بر ویژگیهای سه بعدی کاال مانند شکل
یا ویژگیهای دوبعدی آن مانند الگوها ،خطوط یا رنگ باشد.

مدلهای س�ودمند :در برخی از کش��ورها سیست م مدلهای سودمند شبیه سیستم ثبت اختراع

بهمنظور حمایت از اختراعات جزئی تعریف شدهاست .غالباً پیشرفتهای مختصر و جزیی در محصوالت
موجود ،الزامات مربوط به ثبت اختراع را تأمین نمیکند .با توجه به اینکه چنین پیشرفتهایی نقش
مهمی را در یک نظام محلی نوآوری ایفا میکند ،لذا بهمنظور حمایت از مدلهای سودمند ،مجوزی به
صاحبان مدلها اعطا میشود تا بتوانند برای مدت زمان محدودی از استفاده دیگران از اختراع محافظت
ش��ده خود ممانعت به عمل آورند .در مقایسه با سیستم ثبت اختراع ،الزامات مدلهای سودمند کمتر
سختگیرانه بوده و مدت حمایت کوتاهتری را ارائه مینماید.
با وجود آنکه ،قسمت عمده ادبیات موجود در خصوص رابطه بین حقوق مالکیت فکری و تجارت
خارج��ی ب��ه دهههای  1990و  2000برمیگردد ،با این حال از لحاظ نظری این رابطه همچنان مبهم
باقی ماندهاس��ت .اعمال اس��تانداردهای مالکیت فکری از طریق ایجاد مانع برای تجارت و ضد رقابتی
نم��ودن ب��ازار ،مقدار تجارت را کاهش میده��د .بنابراین برخی از اقتصاددانان ،با درج اس��تانداردهای
مالکیت فکری مخالفت کرده و روش توافقنامه تجاری را پیشنهاد میدهند و چنین استدالل میکنند
که این توافقنامهها بین تولیدکنندگان و س��ازندگان و مصرفکنندگان در استفاده از کاال تعادل ایجاد
میکنند .همچنین ادعا میش��ود که تقویت حقوق مالکیت فکری میتواند به بنگاههایی که استراتژی
1 . Utility Models
2 . Disclosed
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تقلید را دنبال میکنند ،آس��یب بزند و انتشار و انتقال فنآوری به کشورهای درحالتوسعه را از طریق
مهندسی معکوس کاهش دهد و در نهایت تجارت قانونی در فناوریها و محصوالت تقلیدی را کاهش
داده و باعث ضرر در رفاه مصرفکنندگان شود ( .)Akkoyunlu, 2013بههرحال آنها بحث میکنند
که آمریکا و کش��ورهای توسعهیافته دیگر ،یک قدرت رقابتی قوی در حوزه ثبت اختراع بخشهایی از
قبی��ل دارو ،پالس��تیک ،کامپیوتر ،ابزارهای علمی و  ...دارند و تقویت حق��وق ثبت اختراع تنها به این
کش��ورها سود میرساند .مضافاً اینکه ،سود انحصاری مربوط به ثبت اختراع ممکن است تا حد زیادی

به شرکتهای خارجی تعلق گیرد تا شرکتها و بنگاههای داخلی ،بنابراین ممکن است حقوق مالکیت
فکری رفاه انتظاری را برای کشور داخلی کاهش دهد (..)Maskus and Eby-konan, 1994
از س��وی دیگر ،برخی اقتصاددانان از وجود اس��تانداردهای حقوق مالکیت قوی حمایت میکنند
و اس��تدالل میکنند که نبود استانداردها یا وجود اس��تانداردهای ضعیف ،انگیزه بنگاهها برای نوآوری
را کاهش میدهد و امکان دسترس��ی بیش��تر به نوآوریهای فناورانه خارجی را فراهم میآورد؛ گرچه
میتوان��د بهعن��وان یک مان��ع تجاری غیرتعرفهای عمل کن��د و در نتیجه تجارت و انتق��ال فناوری را
کاهش دهد .برای مثال ،اجرای ضعیف حقوق مالکیت فکری ،میتواند باعث شود که بنگاههای داخلی
محصوالت خارجی را کپی کنند و بنابراین واردات را با محصوالت داخلی جایگزین سازند .عالوهبراین،
طرفداران پوش��ش مالکیت فکری در موافقتنامههای تجاری استدالل میکنند که اگر قوانین مالکیت
فکری در یک کش��ور بهصورت قوی اجرا میش��وند ،نباید در کش��ورهای دیگر بهصورت ضعیف برقرار
باش��ند ( .)Curtis, 2012از طرف دیگر آنها عقیده دارند که که منافع پویای ناشی از حقوق مالکیت
فکری ،از قبیل تنوع محصول بیش��تر و رش��د و صادرات جهانی ،ممکن است از ضرر مصرفکننده در
نتیجه قیمتهای انحصاری مهمتر و بزرگتر باشد .بنابراین دو استدالل اصلی در خصوص تقویت حقوق
مالکیت فکری وجود دارد که در زیر بهطور خالصه به آنها پرداخته میشود.
 اثر توسعه بازار( 1استداللی که از حقوق مالکیت قوی حمایت میکند)اثر توس��عه بازار تأثیر مثبتی بر تج��ارت دارد ،چراکه تقویت حقوق مالکیت فکری موجب افزایش
هزینههای تقلید و در نتیجه کاهش تقلید از فنآوریهای موجود در کاالهای وارداتی توس��ط کش��ور
واردکننده میشود ( ،)Maskus and Penubarti, 1995بهویژه زمانی که کشور مقصد توانایی تقلید
قویتری داشته باشد (.)Smith, 2001
1 . Market Expansion Effect
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تفاوته��ای موج��ود بین رژیمه��ای حقوق مالکیت فکری مل��ی میتواند بهعن��وان موانع تجاری
غیرتعرف��های عمل نمای��د ( .)Fink and Braga, 1999تحت این ش��رایط ،بنگاههای صادرکننده با
هزینههای اضافی مواجه هستند ،چراکه آنها باید در فعالیتهایی که برای مهار تقلید محلی طراحی
ش��دهاند ،نیز درگیر شوند .بنابراین هماهنگسازی بینالمللی رژیمهای حقوق مالکیت فکری میتواند
هزینههای معامالت را کاهش دهد (.)Taylor, 1993
 اثر قدرت بازار( 1استداللی که مخالف حقوق مالکیت قوی است)اثر قدرت بازار زمانی رخ میدهد که سیس��تم حقوق مالکیت فکری قوی از طریق قدرت انحصاری
موقتی که به دارندگان حق ثبت اختراع اعطا میکند ،موجب کاهش مبادالت دوجانبه میشود .اثر قدرت
بازار ،کش��ش تقاضایی را که بنگاههای خارجی با آن روبهرو هس��تند ،را کاهش میدهد و بنابراین آنها
صادرات محصوالت قابل ثبت به بازار را کاهش میدهند .بنابراین ،شرکتهای با حقوق ثبت اختراع قوی،
در بازاره��ای خارجی میتوانند قدرت بازار خود را با محدود کردن مقدار و افزایش قیمت واحد مبادالت
دوجانبه در آن بازار اعمال نمایند (.)Maskus and Penubarti, 1995; Fink and Braga, 1999

اس��میت ( )2001در مطالع��ه خود ی��ک رابطه منفی بین حقوق مالکیت فک��ری قوی و مبادالت
دوجانبه را از طریق مجرای اثر قدرت بازار اثبات کردهاس��ت .بنگاهها در این ش��رایط مقدار عرضه خود
را کاهش داده و قیمت محصوالت حمایت ش��ده را افزایش میدهند .لذا بین حقوق مالکیت فکری و
صادرات این کاالها یعنی کاالهای نو رابطه منفی وجود دارد.
بنابراین به دلیل وجود اثرات توس��عه بازار و قدرت بازار ،با فرض ثبات س��ایر ش��رایط ،اثر حقوق
مالکی��ت فکری بر تجارت قابل پیشبینی نیس��ت و به برآیند آنها بس��تگی دارد .البته ماس��کوس و
بنوبارتی ( )1995بیان میکنند که در کش��ورهای بزرگی ک��ه بنگاههای داخلی آنها از توانایی تقلید
باالیی برخوردار هستند ،اثر توسعه بازار گرایش به غلبه بر اثر قدرت بازار را دارد .درصورتیکه اثر قدرت
بازار در کشورهای کوچک با توانایی تقلید محدود ،قویتر است ).(Maskus and Penubarti, 1995
ع�لاوه بر مطالع��ه رابطه میان حقوق مالکیت فکری و صادرات ،مطالعاتی نیز به بررس��ی ارتباط
بین نوآوری و عملکرد صادراتی کش��ورها پرداختهاند .اثر نوآوري بر روي صادرات اغلب در مطالعاتي
كه مبتني بر مدلهاي ادوار توليد 2يك كش��ور هستند ،از قبيل ورنون ،)1966( 3کروگمن)1987( 4
1 . Market Power Effect
2 . product life cycle models
3 . Vernon
4 . Krugman
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و دوالر )1986( 1مورد بررسي قرار گرفتهاست .چنين مدلهايي فرض ميكنند كه نوآوري بهعنوان
نيروي محركه فعاليتهاي صادراتي كش��ورهاي توس��عهيافته بوده و بهصورت برونزا بر صادرات آن
كش��ورها اثر ميگذارد .در این رابطه پژوهشهای دیگری نیز به بررسي امكان درونزا بودن عملكرد
صادراتي و نوآوري پرداختهاند .هنگامي كه نوآوري ميتواند موجب افزايش صادرات گردد ،اين امكان
نيز وجود دارد كه كش��ورها و بنگاههايي كه با صادرات درگير هستند بهدليل تضمين بهبود كيفيت
محصوالتشان ،اقدام به نوآوري نمايند .اين بحث ابتدا توسط گروسمن و هلپمن  1991( 2و )1989
مطرح ش��ده و س��پس توسط یانگ )1991( 3و اس��میت و همکاران )2002( 4و الشنمایر و وسمن

5

( )2006دنب��ال گرديد .نتيجه كلي مطالعات اي��ن افراد حاكي از اين بود كه نوآوري موجب تحريك
صادرات در كشورهاي صنعتي ميگردد.
 -2-2مرور مطالعات تجربی

مطالع��ات تجربي صورت گرفته در مورد رابطه ميان تجارت و حقوق مالكيت فكري ،بيش��تر روي اين
بحث متمركز ش��دهاند كه حقوق مالكيت فكري داخلي موجب جذب واردات ميش��ود .فینگ و براگا

6

( )2005-1999دريافتهان��د كه حقوق مالكيت فكري داخلي قوي موجب افزايش واردات كاالهاي غير
نفتي ميشود .ماسکوس و بنوبارتی )1995( 7نيز به نتيجه مشابهي رسيده و بیان ميكنند كه حقوق
مالكيت فكري داخلي موجب افزايش واردات كاالهاي صنعتي ميگردد .اس��میت )2002( 8به مطالعه
اي��ن امر ميپردازد كه چگونه حق��وق مالكيت فكري در خارج ،صادرات كااله��اي دارويي از آمريكا را
تحتتأثير قرار ميدهد .وي نتيجه ميگيرد كه حقوق مالكيت فكري خارجي فقط هنگامي كه شريك
تجاري داراي توانايي تقليد و كپيبرداري بااليي باش��د موجب افزايش صادرات كاالهاي دارويي آمريكا
به آن كشور خواهد شد .وو و یانگ )2006( 9دريافتند كه حقوق مالكيت فكري داخلي بر روي واردات
1 . Dollar
2 . Grossman and Helpman
3 . Young
4 . Smith et al
5 . Lachenmaier and Wößmann
6 . Fing and Braga
7 . Maskus and Penubart
8 . Smith
9 . Woo and Yang
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محصوالت كش��اورزي اثر چنداني ندارد .بریگز )2008b( 1به بررسي واردات انواع مختلفي از كاالهاي
با فناوری باال از كش��ورهای توس��عهيافته توسط كشورهاي درحالتوسعه پرداخته و دريافت كه حقوق
مالكيت فكري در جذب واردات فناوری پيش��رفته توسط كشورهاي درحالتوسعه نقش بهسزايي دارد.
مطالعات مرور ش��ده به بررسي نقش��ي كه حقوق مالكيت فكري داخلي در جذب واردات ايفا ميكند،
پرداختهاند .یانگ و ماسکوس )2009( 2رابطه بین حقوق مالکیت فکری ،انتقال فناوری و صادرات در
کشورهای درحالتوسعه را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدند که تقویت حقوق مالکیت فکری هزینه
نهای��ی بنگاهه��ای صنعتی را کاهش داده و صادرات این کش��ورها را افزایش میدهد .آووکوس و یین

3

( )2009با استفاده از اطالعات واردات چین از کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه تأثیر مثبت حقوق
مالكيت فكري بر تجارت دوجانبه به ویژه محصوالت دانش بنیان را نتیجه گرفتهاند .هیگن و استونمن

4

( )2011حقوق مالکیت فکری را محرک تجارت محصوالت مالی در کشورهای مختلف دانستند .کامپی
و دوناس )2015( 5با اس��تفاده از دادههای  60کش��ور توسعهیافته و درحالتوسعه ،تأثیر منفی حقوق
مالکیت قوی بر تجارت محصوالت کشاورزی را نشان دادند.
برخ��ی از مطالعات تجرب��ی نیز ارتباط بین نوآوری و عملکرد صادرات��ی را موردتوجه قرار دادهاند.
کاس��یمن و همکاران )2010( 6با استفاده از دادههای تلفیقی بنگاههای اسپانیا ،تأثیر تولید نوآوری بر
ص��ادرات این بنگاهها را مثبت ارزیابی کردهاند .لی )2011(7با اس��تفاده از دادههای بنگاههای صنعتی
مالزی تأثیر مثبت نوآوری بر صادرات این بنگاهها را نش��ان داد .چن )2012( 8با کاربرد دادههای 105
کش��ور نش��ان داد که نوآوری طول دوره صادرات را در این کش��ورها افزایش میدهد و تأثیر مثبت بر
آن دارد .روبینی )2014( 9تأثیر مثبت نوآوری بر تجارت کش��ورهای کانادا و ایاالت متحده را نش��ان
دادهاس��ت .او نش��ان داد که تغییر در میزان تجارت بدون نوآوری بسیار کند است .کیررا و همکاران

10

( )2015با بهرهگیری از دادههای بنگاههای برزیل تأثیر مثبت نوآوری بر تنوع صادراتی این بنگاهها را
1 . Briggs
2 . Yang and Maskus
3 . Awokuse and Yin
4 . Higon and Stoneman
5 . Campi and Duenas
6 . Cassiman et al.
7 . Lee
8 . Chen
9 . Rubini
10 . Cirera et al.
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نتیجه گرفتهاند .رودیل و همکاران )2015( 1نیز رابطه مثبت بین نوآوری و صادرات را در سطح بنگاهها
نش��ان دادهاند .نتيجه كلي مطالعات اين افراد حاكي از اين بود كه نوآوري موجب تحريك صادرات در
كشورهاي صنعتي ميگردد.
س��ایر ادبيات مرتبط با حقوق مالكيت فكري  -نوآوري -صادرات ش��امل تحقيقاتي هستند كه به
بررس��ي ارتباط بين حقوق مالكيت فكري و نوآوري پرداختهاند .اش��نایدر )2005( 2در بررسي تجربي
خود به اين نتيجه رسيد كه حمایت از حقوق مالكيت فكري موجب افزايش نوآوري ميگردد ،هرچند
كه اين اثر در كش��ورهاي توس��عهيافته بزرگتر است .يك مدل تجاري عمومي بسط يافته توسط چن
و پوتیتان��ون )2005( 3يافتههاي اش��نايدر مبني بر اينكه رابطه مثبت مي��ان حقوق مالكيت فكري و
ن��وآوری وج��ود دارد ،را تأیيد كرد .لورنژیک و نیوی��اک )2012( 4تأثیر مثبت حقوق مالكيت فكري بر
قوتوس��عه و رفاه را از کانال نوآوری نش��ان دادهاند .متو و موخرجی )2013( 5نشان دادن
مخارج تحقی 
که نوآوری بنگاههای کش��ور میزبان نقش مهمی در رابطه بین حقوق مالكيت فكري و س��رمایهگذاری
مس��تقیم خارجی ایفا میکند .س��ویت و ماگیو )2014( 6نیز با اس��تفاده از دادههای  94کشور وجود
رابطه مثبت بین حقوق مالکیت فکری قوی و نوآوری را اثبات کردند و به این نتیجه رس��یدند که این
رابطه در کشورهای با سطح توسعه باال قویتر است .مارجیت و یانگ )2014( 7نشان دادند که حقوق
مالکیت فکری قوی گرچه ممکن است اثر رقابت را کاهش دهد ولی با افزایش در اثر نوآوری ،مازاد رفاه
مصرفکننده را افزایش میدهد .وو و همکاران )2015( 8به این نتیجه رسیدند که حقوق مالکیت فکری
قوتوسعه را افزایش میدهد.
تأثیر مثبت و معنیدار بر نوآوری در صنایع مختلف دارد ولی مخارج تحقی 
نقوی و اس��تروزی )2015( 9رابطه مثبت بین حقوق مالکیت فکری و نوآوری را از کانال مهاجرت در
کشورهای درحالتوسعه و اقتصادهای نوظهور اثبات کردهاند.
ش��ین ،لی و پارک ( )2016تأثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای واردکننده (کشور
1 . Rodil et al.
2 . Schneider
3 . Chen and Puttitanun
4 . Lorenczik and Newiak
5 . Mathew and Mukherjee
6 . Sweet and Maggio
7 . Marjit and Yang
8 . Woo et al.
9 . Naghavi and Strozzi
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مقصد) و سطح فناوری کشورهای صادرکننده (کشور مبداء) بر حجم تجارت دوجانبه میان این کشورها
را موردبررسی قرار دادهاند .در این مطالعه از آمار و اطالعات بیش از  70کشور که در گروههای مختلف
(شامل کش��ورهای گروه شمال یا توسعهیافته و کشورهای گروه جنوب یا درحالتوسعه) تقسیمبندی
ش��ده بودند ،استفاده شدهاست .دوره زمانی تحقیق از سال  2000تا  2007را پوشش داده و مدلهای
تحقیق با رهیافت دادههای تلفیقی و با روشهای  OLSو  GLSبرآورد شدهاس��ت .در این مطالعه از
میزان ثبت اختراع بهمنظور س��نجش سطح فناوری و ظرفیت نوآورانه کشورها و برای سنجش میزان
حمایت از حقوق مالکیت فکری نیز از ش��اخص ارائهش��ده توس��ط ) Park(2008اس��تفاده شدهاست.
نتایج نشان میدهد برای حالتی که در آن صادرات از سمت کشور درحالتوسعه به کشور توسعهیافته
موردبررسی قرار میگیرد ،با افزایش سطح حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشور مقصد ،اثر نهایی
سطح فناوری بر صادرات کشور مبداء نیز افزایش مییابد درحالیکه چنین اثری برای وضعیت صادرات
از س��مت کشور توسعهیافته به کشور درحالتوس��عه مالحظه نمیشود .این اثر نامتقارن داللت بر این
دارد که س��طح حمایت از حقوق مالکیت فکری در کش��ور مقصد میتواند بهعنوان مانع تجاری عمل
کرده و موجب کاهش صادرات کشورهای درحالتوسعه شود ،درحالیکه سیستم حقوق مالکیت فکری
ش��رکای تجاری اثر منفی بر صادرات کشورهای توس��عهیافته ندارد .نتایج همچنین نشان میدهد که
کش��ش صادرات نسبت به س��طح حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای توسعهیافته نسبت به
کشورهای درحالتوسعه بزرگتر است.
بهطورخالصه اگرچه تحقيقات بسياري در رابطه با ارتباط حقوق مالكيت فكري و نوآوري ،نوآوري
و ص��ادرات وجود دارد ولي مطالعات در خصوص بررس��ي ارتباط بين حقوق مالكيت فكري و صادرات
ی��ا تجارت چندان قابل مالحظه نیس��ت .یکی از مطالعات مرتبط با حق��وق مالکیت فکری و صادرات
مطالعه شین ،لی و پارک ( )2016است .مقاله حاضر از جنبههای مختلفی با مطالعه مذکور تفاوت دارد.
اول اینکه مقاله حاضر دوره زمانی وس��یعتری نس��بت به مطالعه شین ،لی و پارک ( )2016را پوشش
میدهد .دوم این که در مطالعه ش��ین ،لی و پارک ( )2016از مدل تجارت دو جانبه اس��تفاده ش��ده
درحالیکه در مقاله حاضر تکنیک دادههای تابلویی با روش برآورد گشتاورهای تعمیمیافته ()GMM

مورد استفاده قرار گرفتهاست .اين مطالعه تالش خواهد کرد تا به اين سؤال كه آيا حقوق مالكيت فكري
و ظرفیت نوآوری کش��ورها در کل عملكرد صادراتي كش��ورهاي درحالتوسعه و توسعهیافته داراي اثر
مثبتي است يا نه پاسخ دهد.

بررسي تأثیر حمایت از اختراع و نوآوری بر صادرات كشورهاي شمال و جنوب

147

-3معرفی مدل ،دادههای آماری و روش پژوهش
براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی مرور شده ،مدل زیر بهعنوان مدل اصلی تحقیق معرفی میشود:
()1

تمامی متغیرهای بهکار گرفتهشده بهصورت لگاریتمی بوده و معرفی و توضیحات در مورد متغیرهای
مدل فوق به شرح زیر است:
 Xبیانگر کل صادرات کاالها و خدمات کشورها به قیمت ثابت دالر سال  2010است.
 IPRبیانگ��ر می��زان حمایت از حقوق مالکیت فکری اس��ت .در این مطالعه برای س��نجش میزان
حمایت از حقوق مالکیت فکری از ش��اخص ارائه ش��ده توس��ط ) Park(2008استفاده میشود .1این
شاخص توسط پارک در پنج بخش مورد سنجش قرار گرفته که عبارتند از:
1.1حوزه پوشش که دربرگیرنده اختراعهایی است که قابل ثبت میباشند.
2.2عضویت در معاهدههای بینالمللی.
3.3مدت زمان حمایت از حق ثبت اختراع.
4.4محدودیتها بر حقوق انحصاری اختراع.
5.5مکانیسمهای تقویتی.
بخشهای مذکور خود شامل چندین زیربخش است .به هر یک از بخشهای باال امتیاز یک تعلق
میگیرد و با توجه به تعداد زیربخشها ،امتیاز یک بین زیربخشها توزیع میش��ود .در مجموع مقدار
این ش��اخص بین صفر و پنج اس��ت و هر چه عدد بزرگتر باشد نشاندهنده سطح باالیی از حمایت از
حقوق مالکیت فکری خواهد بود.
 INبیانگر میزان نوآوری کش��ورها اس��ت .در مطالعات تجربی دو ش��اخص رایج برای اندازهگیری
قوتوس��عه اس��ت که بهعنوان میزان نهاده نوآوری بوده و دومی
نوآوری وجود دارد .اولی مخارج تحقی 
درخواست حق ثبت اختراع 2یا امتیاز حق ثبت اختراع است که بهعنوان ستاده نوآوری مطرح میشود.
 . 1پارک در مقاله سال  2008خود ،دادهها را تا سال  2005گزارش کرده ،ولی در صفحه رسمی خود
( ، )http://www.american.edu/cas/faculty/wgp.cfmدادههای بروزرسانی شده را گزارش داده است.
2 . Patent Application
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قوتوسعه برای اغلب کشورهای درحالتوسعه موجود
ن که آمار مخارج تحقی 
در این مطالعه ب ه دلیل ای 
نیست ،لذا از آمار میانگین پنج ساله میزان اختراعات ثبت شده در ادارات ثبت اختراع در جهان بهعنوان
شاخصی برای اندازهگیری نوآوری کشورهای موردمطالعه استفاده میشود .منبع مورداستفاده در مورد
دادههای نوآوری نیز آمار گزارش ش��ده توس��ط سازمان جهاني حقوق مالكيت فكري ( )WIPOاست.
همچنین جهت بررسی استحکام نتایج مدل ،از متغیر ثبت عالئم تجاری بهعنوان جانشینی برای متغیر
نوآوری استفاده شدهاست .دادههای مربوط به این متغیر نیز از سایت بانک جهانی استخراج شدهاست.
 :GDPpcتولید ناخالص داخلی سرانه کشورها به قیمت ثابت دالر سال  2010است (منبع :سایت
بانک جهانی).
 HDIبیانگر ش��اخص توسعه انسانی بوده که توسط برنامه توس��عه سازمان ملل ( )UNDPتهیه
شده و شاخصى مرکب از نشانگرهایى است که سه بعد طول عمر (اميد به زندگى در بدو تولد) ،آگاهى
(ميزان باس��وادى و متوس��ط سالهاى تحصيل) و درآمد (درآمد ناخالص داخلى سرانه واقعى بر اساس
دالر  )pppرا اندازه میگیرد.
 Zبیانگر سایر متغیرهای کنترل شامل بازبودن تجاری ( )openو سرمایهگذاری مستقیم خارجی
( )FDIاست که بهمنظور تکمیل مدل اصلی تحقیق و نیز بررسی استحکام ضرایب برآورد شده به مدل
اضافه میشود.
با توجه به این که دادههای مربوط به متغیر شاخص حقوق مالکیت فکری بهصورت میانگینهای
پنج س��اله موجود اس��ت ،لذا در این مطالعه دورهی مذکور به صورت شش میانگین  5ساله (برای همه
متغیرها) از سال  1986تا  2015درنظر گرفته شدهاست بهنحوی که دوره اول از  1986تا  ،1990دوره
دوم از  1991تا  1995و به همین ترتیب دوره ششم از  2011تا  2015خواهد بود.
نمونه موردمطالعه نیز براساس سطح توسعهیافتگی و وجود آمارهای موردنیاز در این مقاله در قالب
دو گروه کش��ورهای شمال ( 17کشور) و کشورهای جنوب ( 29کشور) تشکیل شدهاست .1قابل ذکر
است که کشورهای شمال و جنوب از جمله تقسیمبندیهایی است که بر دوگانگی جهان تأکید دارند
(همانند کش��ورهای توس��عهیافته و درحالتوسعه) .اصطالح کشورهای شمال و جنوب نخستین بار در
 . 1اسامی کشورها در پیوست تحقیق ذکر شدهاست .در مورد کشورهای جنوب که در حقیقت جزو کشورهای درحالتوسعه
تلقی میش��ود ،باید اش��اره نمود که محدودیت دسترسی به آمارهای موردنیاز تحقیق موجب شدهاست تا تعداد کشورهای
نمونه به  29کشور تقلیل یابد.
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فاصله بین دو جنگ جهانی و توس��ط هاس هوفر( 1جغرافیدان آلمانی) بهکار گرفته ش��د .وی بر این
عقیده بود که کشورهای قدرتمند و پیشرفته (آمریکا ،ژاپن ،آلمان و بلوک کمونیست به رهبری روسیه)
در نیمکره شمالی و کشورهای جهان سوم که توان اقتصادی اندکی دارند در نیمکره جنوبی قرار دارد.
ای��ن اصطالح بعد از جنگ جهانی دوم بهطور عمده در معنای اقتصادی آن مورداس��تفاده قرار گرفت.

معموالً اس��تدالل میشود که بیشتر کشورهای پیش��رفته صنعتی در قسمتهای شمالی کره زمین و
اکثر کشورهای درحالتوسعه جهان در نواحی جنوبی کرهزمین قرار دارند (کالنتری و خلیلی.)1389 ،
مدل تحقیق با روش گشتاورهای تعمیم یافته ( )GMMتعامدی دو مرحلهای برآورد شدهاست .این
روش توسط آرالنو -باور و بالندل -باند معرفی شدهاست.2

نمودار ( :)1روند ثبت اختراع در جهان

منبع)2016( WIPO :
1 . Haus Hofer
 . 2جهت صرفهجویی در حجم مطالب ،از ارائه تفصیلی روش  GMMخودداری شدهاست .برای کسب اطالعات بیشتر به
کتاب «اقتصادسنجی دادههای پانلی» ( )Baltagi, 2005مراجعه شود.
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در ادامه قبل از ورود به تحلیل اس��تنباطی و تخمین مدل ،مرور مختصری از روند ثبت اختراع و
حمایت از حقوق مالکیت فکری در جهان ارائه شدهاس��ت .در نمودار ( )1میزان ثبت اختراعات و روند
آنه��ا (خط با رنگ قرمز) در جهان که در این تحقیق بهعنوان ش��اخصی ب��رای نوآوری درنظر گرفته
شدهاست ،نشان داده شدهاست.
مطابق نمودار فوق میتوان مالحظه نمود که میزان ثبت اختراعات در جهان طی سالهای 1980
تا  2015دارای روند افزایش��ی بوده بهنحویکه طی دوره مذکور ،میزان اختراعات ثبت ش��ده متوسط
رشد ساالنه  5/5درصدی را تجربه کردهاست .بررسی جزئیات آماره درخواستهای ثبت اختراع حاکی
از آن اس��ت که هفت کش��ور چین ،آمریکا ،ژاپن ،کره جنوبی ،آلمان ،انگلستان و فرانسه بهطور معمول
در ردههای نخست جهانی به لحاظ تعداد پروندههای ثبت اختراع قرار گرفتهاند .بهعنوان مثال در سال
 2015کشور چین با بیش از  1میلیون پرونده ثبت اختراع در رتبه نخست جهان بودهاست .بعد از آن
آمریکا با  530هزار پرونده و س��پس ژاپن با  455هزار پرونده قرار گرفتهاند .س��ه کشور مذکور در سال
 2015بی��ش از  68درصد پروندههای ثبت اختراع در جه��ان را به خود اختصاص دادهاند .در رابطه با
پروندههای ثبت اختراع در ایران نیز باید اشاره نمود که در دوره بعد از سال  2000بهترین جایگاهی که
ایران توانسته در جهان به خود اختصاص دهد مربوط به سال  2009است .بهنحویکه در سال مذکور
با بیش از  12هزار پرونده ثبت اختراع که توسط مخترعین ایرانی در ادارات مختلف حمایت از حقوق
مالکیت در جهان ثبت شده ،ایران توانستهاست در رتبه  14جهان قرار گیرد .همچنین در سال 2014
نیز ایران با  13768پرونده در رتبه  16بین کشورهای جهان قرار گرفتهاست.
در جدول زیر تعداد و س��هم هر یک از انواع درخواس��تهای حقوق مالکیت در س��ال  2016ارائه
شدهاست.
براساس گزارش سازمان جهانی حقوق مالکیت ،در سال  2016تعداد  8/4میلیون پرونده درخواست
ثبت عالئم تجاری در ادارات حقوق مالکیت در نقاط مختلف جهان ثبت شده که در حدود  62درصد
کل پروندههای حقوق مالکیت در س��ال  2016است .قاره آسیا و اروپا به ترتیب با سهم  55/3و 24/2
درص��دی نزدی��ک به  80درص��د از کل پروندههای ثبت عالئ��م تجاری را به خود اختص��اص دادهاند.
همچنین  2/9میلیون پرونده ثبت اختراع در ادارات حقوق مالکیت در جهان تش��کیل شدهاست .قاره
آس��یا ،آمریکا و اروپا بهترتیب با سهم  21/7 ،61/9و  12/5درصدی در ردههای اول تا سوم جهان قرار
گرفتهاند .بیش از  95درصد پروندههای مربوط به مدلهای س��ودمند به قاره آس��یا اختصاص داشته و
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در زمینه طرحهای صنعتی نیز قاره آسیا و اروپا با سهم  68درصد و  24/5درصدی از کل  1/1میلیون
پرونده طرحهای صنعتی به ثبت رسیده در رتبه اول و دوم قرار گرفتهاند.
جدول(:)1تعداد و سهم هر یک از انواع درخواستهای حقوق مالکیت در
مناطق مختلف جهان در سال 2016

تعداد (میلیون) و سهم (درصد)
کل پروندههای حقوق مالکیت
سهم منطقه

8/4
()%62
عالئم تجاری

2/9
()%21
ثبت اختراع

1/2
()%9

1/1
()%8

مدلهای سودمند طرحهای صنعتی

آسیا

55/3

61/9

95/6

68

آمریکا

8

21/7

-

4

اروپا

24/2

12/5

3/8

24/5

آمریکای التین

7/8

2/3

0/4

1/3

اقیانوسیه

2/1

1/2

0/2

0/7

آفریقا

2/8

0/5

0/02

1/4

منبعWIPO Statistics Database :
در نمودار ( )2روند متوسط شاخص حمایت از حقوق مالکیت ارائه شدهاست.
همچنانکه از نمودار فوق قابل مشاهده است ،از سال  1960تا  1990یک روند افزایشی مالیم در
شدت حمایت از حقوق مالکیت در جهان تجربه شدهاست .از سال  1990به بعد نیز بر شدت حمایت از
حقوق مالکیت در جهان افزوده شدهاست .براساس شاخص حمایت از حقوق مالکیت تهیه شده توسط
پارک ،کش��ور آمریکا با عدد ش��اخص  4/88باالترین س��طح حمایت از حقوق مالکیت در جهان را دارا
اس��ت .بعد از آن ،کش��ور شیلی با  4/68واحد و سپس کش��ور بلژیک با  4/67واحد در رتبههای دوم و
سوم جهان قرار گرفتهاند .ایران نیز با مقدار شاخص  2/37در رتبه  107از بین  122کشور موردبررسی
توسط پارک قرار گرفتهاست.
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نمودار ( :)2روند متوسط شاخص حمایت از حقوق مالکیت فکری در جهان

منبعPark (2008) :
-4تجزی هوتحلیل یافتهها
در ادامه ،نتایج برآورد مدل تحقیق با اس��تفاده از روش  GMMتفاضلی (آرالنو -باند) ارائه شدهاس��ت.
جدول ( )1نتایج ضرایب برآورد شده برای کشورهای شمال و جنوب را نشان میدهد.
نتایج بهدس��تآمده از تخمین مدل برای کشورهای شمال نشان میدهد که متغیرهای توضیحی
مدله��ای تحقیق طبق انتظار ،تأثیر مثبت و معنیدار بر صادرات دارند .از لحاظ آماری ضرایب برآورد
شده همه متغیرها بهجز متغیر تولید ناخالص سرانه در سطح یک درصد 5 ،درصد یا  10درصد معنیدار
هستند.
همانطورکه انتظار میرفت ،وقفه اول متغیر صادرات که جهت نشاندادن پویایی مدل و برازش بهتر
آن وارد مدل شدهاس��ت ،تأثیر مثبت بر سطح جاری صادرات دارد .به عبارت بهتر ،افزایش صادرات در
این کشورها ،رشد مثبت آن در دوره بعد را نیز به دنبال دارد .متغیر شاخص حمایت از حقوق مالکیت
فکری ،مطابق با انتظارات ،تأثیر مثبت بر میزان صادرات در کش��ورهای ش��مال دارد و کشش صادرات
نس��بت به این متغیر حدود  0/218 – 0/154برآورد شدهاس��ت .در این کش��ورها که در حقیقت جزو
کشورهای توس��عهیافته محسوب میش��وند ،حمایت از حقوق مالکیت فکری بهعنوان یک زیرساخت
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قانونی محکم ،موجب افزایش انگیزه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای تحقیقات بیشتر و نوآوری
شده و بنابراین توان رقابتی این کشورها را در بازارهای جهانی افزایش میدهد .این امر منجر به افزایش
صادرات کشورهای شمال میشود.
جدول ( :)1نتایج تخمین مدلها به روش  GMMدو مرحلهای (متغیر وابسته )LX
(مأخذ :محاسبات و یافتههای تحقیق)
کشورهای شمال

کشورهای جنوب

نام متغیر

مدل 3

مدل 2

مدل 1

مدل 3

مدل 2

مدل 1

*0/267
()0/023

*0/397
()0/028

*0/488
()/021

***0/125
()0/066

*0/241
()0/054

**0/143
()0/061

)LX(-1

*0/098
()0/020

*0/269
()0/027

*0/185
()0/031

*0/210
()0/051

***0/154
()0/083

**0/218
()0/083

LIPR

*0/015
()0/005

*0/027
()0/003

*0/063
()0/005

*0/040
()0/014

*0/065
()0/020

*0/066
()0/020

LIN

*0/796
()0/032

*0/509
()0/021

*0/408
()0/022

**0/630
()0/241

0/297
()0/204

*0/502
()0/152

LGDPPC

*0/716
()0/258

*0/876
()0/214

*0/746
()0/236

*3/199
()0/582

*4/104
()0/446

*4/483
()0/524

LHDI

*0/026
()0/004

*0/048
()0/005

--

***0/022
()0/012

*0/035
()0/009

--

*0/517
()0/090

*0/698
()0/019

--

--

--

LFDI

--

LOPEN

نتایج آزمون سارگان

23/854

24/038

22/975

12/806

12/244

12/977

0/202

0/154

0/150

0/306

0/426

0/449

اعداد داخل پرانتز انحراف معیار ضرایب را نشان میدهند
* ** ،و *** به ترتیب معنیدار در سطح  %5 ، %1و %10

x2
ارزش احتمال
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براساس نتایج ،متغیر نوآوری نیز تأثیر مثبت بر صادرات کشورهای شمال داشته و کشش صادرات
نس��بت به آن در حدود  0/063 – 0/015بودهاس��ت .پایینبودن این ضریب ش��اید به دلیل ضعف در
سنجش نوآوری و نوع آمار استفاده شده برای متغیر نوآوری است .همچنانکه در بخش قبل مورداشاره
قرار گرفت ،در این مطالعه از تعداد اختراعات ثبتش��ده بهعنوان نوآوری استفاده شدهاست درحالیکه
اختراع و نوآوری دو مقوله متفاوت هس��تند ،بهنحویکه لزوماً هر اختراعی منجر به نوآوری نش��ده و به

مرحله تجاریسازی نمیرسد .چنین اختراعاتی نیز انتظار میرود اثر اندکی بر توان تولیدی و صادرات
یک کشور داشته باشند.
باالترین ضریب برآورد ش��ده در مدلها مربوط به متغیر شاخص توسعه انسانی است .همانطورکه
انتظار میرفت ،متغیر توس��عه انسانی سهم بهس��زایی در صادرات کشورهای شمال داشته بهطوریکه
کش��ش صادرات نس��بت به آن از همه متغیرهای توضیح��ی دیگر بزرگتر و  4/5-3/2بودهاس��ت .با
توجه به اینکه اغلب کش��ورهای این گروه جزء کش��ورهای با توس��عه انسانی باال طبقهبندی میشوند،
نقش قابلتوجه توس��عه انسانی در توضیح تغییرات صادرات این کش��ورها دور از انتظار نیست .متغیر
تولید ناخالص داخلی س��رانه نیز تأثیر زیادی در تغییرات صادرات کش��ورهای شمال دارد ،بهطوریکه
کشش صادرات نسبت به این متغیر در بازه  0/6 – 0/3برآورد شدهاست .این نتیجه نیز نتیجه معقول
و منطقیای به نظر میرس��د ،چراکه اغلب کش��ورهای گروه مذکور جزء کشورهای با درآمد سرانه باال
هستند و نقش این متغیر در صادرات آنها قابلتوجه خواهد بود.
متغیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز که در مدلهای دوم و سوم وارد شدهاست ،تأثیر مثبتی
بر صادرات این کش��ورها دارد .مقدار ضریب برآورد ش��ده این متغیر نش��ان میده��د که گرچه ورود
س��رمایهگذاری مستقیم خارجی به کشورهای گروه ش��مال باعث افزایش صادرات آنها میشود ،ولی
میزان تأثیر آن نس��بت به متغیرهای توضیحی دیگر ناچیز اس��ت .متغیر درجه باز بودن تجاری نیز که
در مدل سوم آورده شدهاست ،تأثیر مثبت و قابلتوجه بر صادرات گروه کشورهای شمال دارد .کشش
صادرات نس��بت به این متغیر بیش از  0/5بودهاس��ت و نشان میدهد که بزرگتر بودن درجه باز بودن
تجاری خود نقش مثبت و زیادی در گسترش و افزایش صادرات کشورهای توسعه یافته داشتهاست.
نتیجه آزمون سارگان در پایین جدول ( )1نیز عدم رد فرضیه صفر این آزمون مبنی بر معتبر بودن
ابزارهای مورداس��تفاده جهت تخمین مدل را در همه مدلهای سهگانه موردتأیید قرار گرفتهاست .به
عبارت دیگر ،میان متغیرهای ابزاری تعریف ش��ده و اثرات ثابت یا انفرادی کش��ورها همبستگی وجود
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ندارد ،در نتیجه اعتبار نتایج جهت تفسیر تأیید میشود.
در جدول ( )1نتایج ضرایب برآوردش��ده مدل تحقیق برای گروه کش��ورهای جنوب نیز نشان داده
شدهاس��ت .در این کش��ورها نیز طی دوره زمانی موردبررسی ،همه متغیرهای توضیحی تأثیر مثبت و
معن��یدار بر صادرات دارند .به عبارت بهتر ،افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری ،افزایش نوآوری و
رش��د تولید حقیقی و افزایش ورود س��رمایهگذاری مستقیم خارجی ،افزایش شاخص توسعه انسانی و
درجه باز بودن تجاری صادرات این کشورها را نیز افزایش میدهد.
مقایسه نتایج حاصل از برآورد مدل برای دو گروه از کشورها ،بیانگر آن است که حساسیت صادرات
در کشورهای توسعهیافته شمال نسبت به تغییرات حقوق مالکیت فکری بهجز مدل شماره  ،2بزرگتر
از کش��ورهای جنوب است که اغلب جزء کشورهای درحالتوسعه محسوب میشوند .همچنین کشش
صادرات نس��بت به متغیر نوآوری نیز در هر س��ه مدل در کشورهای گروه شمال بزرگتر از کشورهای
گروه جنوب بودهاست .این نتایج قابل انتظار است ،چراکه در کشورهای درحالتوسعه بحث حمایت از
حقوق مالکیت فکری و نوآوری نهادینه نشده و نمیتوان انتظار داشت که تغییرات آنها تأثیر بهسزایی
در توضیح تغییرات صادرات این کشورها داشته باشد.
در کش��ورهای جنوب نیز متغیر تولید س��رانه تأثیر مثبت و بزرگتری بر ص��ادرات آنها بر جای
گذاشتهاس��ت .ب��ا توجه به اینکه این متغیر یکی از مهمترین متغیره��ای مؤثر بر صادرات طبق مبانی
نظری محسوب میشود ،تأثیر قابلتوجه آن بر صادرات کشورهای درحالتوسعه نیز قابل انتظار است.
کشش صادرات نسبت به تولید سرانه در بازه  0/8 – 0/4قرار دارد که نسبت به کشورهای گروه شمال
اندکی بزرگتر اس��ت .متغیر ش��اخص توسعه انس��انی نیز تأثیر و معنیدار بر صادرات کشورهای گروه
جنوب دارد ،لیکن کشش صادرات نسبت به تغییرات این متغیر از کشورهای گروه شمال کمتر است.
کشش صادرات نسبت به شاخص توسعه انسانی در کشورهای جنوب در بازه  0/71تا  0/87قرار دارد
که نس��بت به کشش صادرات نسبت به آن در کشورهای ش��مال کوچکتر است .گرچه در مقایسه با
ضریب برآوردشده متغیرهای دیگر ،بیشترین تأثیر بر صادرات در کشورهای گروه جنوب نیز مربوط به
متغیر توسعه انسانی است.
متغیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیز همانند کشورهای گروه شمال ،در کشورهای گروه جنوب
نیز تأثیر مستقیم ولی کوچکتر نسبت به سایر متغیر بر صادرات دارد .اما تأثیر متغیر درجه باز بودن
تجاری که در مدل  3وارد شدهاس��ت ،همانند کش��ورهای گروه جنوب بزرگتر و قابلتوجه بودهاست،
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بهطوریکه کشش صادرات نسبت به درجه باز بودن تجاری حدود  0/7برآورد شدهاست.
نتیجه آزمون س��ارگان برای مدلهای سهگانه کشورهای جنوب نیز حاکی از عدم رد فرضیه صفر
مبنی بر تأیید اعتبار ابزارهای مورداستفاده در مدل بودهاست .بنابراین نتایج حاصل قابلیت تفسیر علمی
را دارا بودهاست.
جدول ( :)2نتایج تخمین مدل پس از جایگزینی متغیر ثبت عالئم تجاری بهجای نوآوری (متغیر وابسته )LX

(مأخذ :محاسبات و یافتههای تحقیق)
کشورهای شمال

کشورهای جنوب

نام متغیر

مدل 3

مدل 2

مدل 1

مدل 3

مدل 2

مدل 1

*0/452
()0/032

*0/499
()0/030

*0/405
()0/015

*0/169
()0/037

*0/274
()0/037

*0/226
()0/060

)LX(-1

**0/074
()0/033

*0/169
()0/033

*0/286
()0/025

*0/261
()0/038

**0/182
()0/078

**0/187
()0/086

LIPR

*0/042
()0/011

-0/032
()0/022

-0/019
()0/025

*0/099
()0/030

**0/041
()0/015

**0/098
()0/048

LTRADEMARK

*0/239
()0/021

*0/168
()0/024

*0/210
()0/019

*0/718
()0/167

**0/223
()0/107

***0/333
()0/171

LGDPPC

*1/209
()0/229

*1/797
()0/263

*2/138
()0/185

*2/946
()0/233

*4/903
()0/738

*5/228
()0/689

LHDI

**0/012
()0/006

*0/053
()0/008

--

0/011
()0/006

*0/050
()0/010

--

LFDI

*0/630
()0/043

--

--

*0/604
()0/044

--

--

LOPEN

نتایج آزمون سارگان

21/507

23/602

21/818

11/960

11/166

13/702

0/368

0/212

0/293

0/449

0/515

0/395

اعداد داخل پرانتز انحراف معیار ضرایب را نشان میدهند
* ** ،و *** به ترتیب معنیدار در سطح  %5 ، %1و %10

x2
ارزش احتمال
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در ادامه جهت بررس��ی اس��تحکام نتایج ،متغیر ثبت عالئم تجاری بهعنوان جانشینی برای متغیر
نوآوری درنظر گرفتهش��ده و وارد مدلها شدهاس��ت .نتایج برآورد مدل با روش  GMMتفاضلی پس
از حذف نوآوری و وارد نمودن متغیر مذکور ،برای کش��ورهای ش��مال و جنوب در جدول ( )2گزارش
شدهاست.
همه مدلهای برآوردش��ده در جدول ( )2براساس نتایج آزمون سارگان دارای نتایج قابلاعتمادی
بوده و متغیرهای ابزاری واردش��ده جهت تخمین آنه��ا معتبر بودهاند .در این مدلها نیز تأثیر حقوق
مالکیت فکری بر صادرات مثبت و معنیدار بوده و کشش صادرات نسبت به تغییرات آن در کشورهای
شمال به جز مدل  1بزرگتر از کشورهای جنوب بودهاست .متغیر ثبت اختراع در هر سه مدل مربوط به
کشورهای گروه شمال تأثیر مثبت و معنیدار بر صادرات داشتهاست ولی تأثیر این متغیر در کشورهای
گروه جنوب در دو مدل اول غیرمعنیدار و در مدل سوم مثبت و معنیدار بودهاست .همانطورکه انتظار
میرود تعداد ثبت اختراعات باالتر در کشورهای توسعهیافته نسبت به کشورهای درحالتوسعه ،میتواند
نقش مثبتی در رش��د صادرات این کشورها ایفا نماید موضوعی که در کشورهای گروه جنوب کمتر به
آن توجه میشود.
 -5نتیجهگیری
هدف اصلی این مطالعه بررس��ی تأثیر حمایت از حقوق مالکیت فکری بر عملکرد صادراتی کشورهای
منتخب طی دوره زمانی  2015-1986است .با توجه به اختالف زیادی که در شدت حمایت از حقوق
مالکیت فکری در میان کشورها وجود دارد ،در مطالعه حاضر نمونههای موردبررسی در دو گروه تفکیک
شدند؛ بهنحویکه یکی از گروهها شامل کشورهایی است که حمایت از حقوق مالکیت فکری در آنها
با شدت بیشتری انجام میگیرد (شامل کشورهای شمال) و گروه دیگر نیز دربرگیرنده کشورهایی است
که حمایت ضعیفتری از حقوق مالکیت فکری بهعمل میآورند (کشورهای جنوب) .نتایج برآورد مدل
تحقیق برای هر دو گروه موردبررس��ی نش��ان داد که حمایت از حقوق مالکیت فکری موجب افزایش
صادرات کشورها میشود .با این حال اثر حمایت از حقوق مالکیت فکری در کشورهای شمال به مراتب
بزرگتر از کشورهای جنوب برآورد شدهاست .چرایی این تفاوت در شدت اثرگذاری حمایت از حقوق
مالکیت فکری بر صادرات این کشورها را باید در کیفیت این نهاد در کشورهای شمال و جنوب جستجو
کرد .در کشورهای شمال حمایت از حقوق مالکیت فکری بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد (بهویژه
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اقتصاد دانشبنیان) درآمدهاس��ت و همین عامل انگیزه اش��خاص جهت انجام تحقیقات و رس��یدن به
فرایندها و محصوالت جدید را (از طریق حمایت از سودآوری احتمالی آنها) افزایش میدهد .در چنین
فضایی ،امکان رقابت بنگاههای کش��ورهای شمال در بازارهای جهانی افزایشیافته و بنابراین صادرات
این کشورها نیز افزایش خواهد یافت.
متغیر نوآوری نیز در هر گروه از کش��ورها تأثیر مثبت و معنیدار بر صادرات داشتهاست .تأثیر این
متغیر نیز در کشورهای شمال بزرگتر از کشورهای جنوب بودهاست .این نتیجه نیز قابل انتظار است
چراکه در کش��ورهای شمال که اغلب جزء کشورهای توسعهیافته تلقی میشوند ،بحث نوآوری بهویژه
نوآوری فنی جایگاه علمی باالیی در اقتصاد آنها داشته و توانستهاست نقش بهسزایی در رونق اقتصادی
و ارتقای صادرات این کشورها ایفا نماید.
همچنین براساس نتایج متغیرهای تولید حقیقی سرانه و شاخص توسعه انسانی از مهمترین عوامل
مؤثر بر صادرات دو گروه از کش��ورهای مذکور بودهاند .تأثیر توسعه انسانی بر صادرات کشورهای گروه
شمال قابلتوجه بودهاست .دلیل این امر آن است که کشورهای شمال اغلب جزء کشورهای توسعهیافته
هستند که سطح تحصیالت ،امید به زندگی و درآمد سرانه در آنها به مراتب از کشورهای گروه جنوب
بهتر است.
متغیرهای س��رمایهگذاری مس��تقیم خارجی و درجه بازبودن تجاری نیز تأثیر مثبت و معنیداری
بر صادرات هر دو گروه از کش��ورها داشتهاس��ت .بهطوریکه کش��ش صادرات نسبت به سرمایهگذاری
مستقیم خارجی کوچک ولی نسبت به درجه بازبودن تجاری بیش از  0/5بودهاست.
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