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Currently, intellectual properties rights (IPR) have become one of the economically 

challenging debates worldwide. There are constant reports, news and documents 

on IPR which are issued by world researchers. Iran's research communities of all fields 

have been active in promoting IPR for many years. To give full recognition of the legal 

concepts underlying intellectual properties as intangible assets, are considered absolutely 

necessary for policy makers of all nations in seeing through their benefits and limitations. 

Although the role of IPR in enhancing creative works and motivating innovations is not 

clear, but for both developed and developing countries the key term "progress" does not 

just implies protection of IPR, it is rather to establish an effective innovation system and 

learning objectives. The present paper discusses the role of globalized IPR in highlighting 

four important issues on the nature of innovation and technological advancement.
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مطالعات  که  است   )IPRs( فکری  مالکیت  حقوق  مباحث  اقتصادی  مهم  گفت وگوهای  از  یکی  امروزه 
بی شماری در این زمینه در حال انجام است. ایران نیز به سهم خود در این زمینه فعال بوده و مطالعات 
 زیادی در زمینه سیاست گذاری و بررسی های مربوط به این حقوق در مراکز مختلف حقوقی، صنعتی و

دانشگاهی انجام می پذیرد. شناخت دقیق این حقوق، مزایا و معایبی که برای کشورها به همراه دارد از 
ضروریات سیاست گذاری کشورهاست. نویسنده بر این عقیده است که گاهی نقش حقوق مالکیت فکری 
در زمینه تولید و انتشار دانش و نوآوری، بدون توجه به ماهیت فعالیت های پژوهشی و توانمندی های 
کشورهای متبوع در جذب فناوری بیش از واقع کارا و مثبت ارزیابی شده است. در واقع موضوع 
کلیدی توسعه، حفظ حقوق مالکیت فکری دانش موجود نیست، بلکه ایجاد یک سامانه نوآوری فعال و 
پیاده سازی سیاست های یادگیری است، هرچند در بسیاری از موارد، این حقوق می تواند ابزار خوبی 
برای نیل به این هدف باشد. در این مقاله به بررسی نقش جهانی سازی این حقوق و چهار نکته مهم در 

ارتباط با ماهیت نوآوری و نیازمندی های کسب و گسترش فناوری پرداخته می شود.
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مقدمه
در سال 1994 موافقت نامه تريپس، جنبه های تجاری حقوق مالكيت 
فكری، در سازمان تجارت جهانی منعقد شد. تريپس فعاليت خود 
را بر هماهنگ كردن حفاظت ها و اجرای مالكيت فكری در سرتاسر 
جهان، ايجاد استانداردهای بين المللی برای حفاظت از ثبت اختراع، 
كپی رايت، عالئم تجاری و طرح صنعتی متمركز كرده است. همچنين، 
چهارچوبی برای حل و فصل اختالفات اجرايی در سطح بين دولتی 
 ايجاد كرده  است. بديهی است، تريپس با دانشمندان سياسی ]3-1[ و
همچنين،  می پردازد.  مذاكره  به  وسيعی  گستره  در   ]4،5[ اقتصادی 
 تريپس با افراد غيردانشگاهی كه گاهی دارای نظرهاي مخالف هستند و
به طور غيردولتی و به شكل يك گفت وگوی جهانی در اين زمينه ابراز 

نظر می كنند، به تعامل می پردازد ]6[.
مالكيت  حقوق  از  حفاظت  قوانين  وضع  با  مرتبط  فعاليت های 
فكری دركشورهای در حال توسعه توسط كشورهای توسعه يافته با 
ادعای اين نكته كه تقويت اين حقوق باعث افزايش سود فعاليت های 
نوآورانه شده و در نتيجه موجب گسترش تحقيق و توسعه در اين 
از  بسياری  شد.  آغاز  می شود،  اقتصادی  رشد  درنتيجه  و  كشورها 
صاحب نظران با اين نظريه موافق اند. بسياری از پژوهشگران نيز به آن 
اعتقاد نداشته و حتی بعضی از آنها اصرار دارند كه اين فعاليت ها در 
تضاد با منافع كشورهای در حال توسعه  انجام می گيرد. آنچه باعث 
می شود تا اين مباحثات به نتيجه رضايت بخش نرسد، كمبود شواهد 
احتمالی  آسيب های  و  منافع  مطالعه  و  پژوهش  انجام  برای  تجربی 
حال  در  كشورهای  در  فكری  مالكيت  حقوق  اجتماعی-اقتصادی 

توسعه است.
هم اكنون، پژوهش هايی از دو ديد نظری و تجربی برای بررسی 
آثار اجتماعی- اقتصادی تقويت حقوق مالكيت فكری در كشورهای 
پژوهش ها  اين  مهم ترين  است.  تكوين  شرف  در  توسعه  حال  در 

شامل مطالعه اثر تقويت حقوق مالكيت بر متغيرهای اقتصادی، مانند 
سرمايه گذاری مستقيم خارجی، تجارت و نوآوری، همينطور زمينه های 

كليدی مانند سالمت عمومی و دانش سنتی در اين كشورهاست.
شكل 1 نمايی از تقسيمات حقوق مالكيت فكری را نشان می دهد. 
 در اين مقاله روی پتنت به عنوان حقوق مالكيت فكری بيشتر تمركز و

كمتر به كپی رايت و موارد ديگر اين حقوق  توجه شده است. 
در سال 1474 برای اولين بار، جمهوری ونيز سامانه جديد ثبت 
اختراع مبتنی بر ارزيابی موضوعی اختراعات  را معرفی كرد ]7[. دو 
آنان، هنوز در  نيازمندی اصلی مفيد و نو بودن مطرح شده توسط 
بسياری از كشورها مورد پذيرش است. به عبارتی، ثبت اختراع داد و 
ستد بين مخترع و دولت به عنوان حافظ حقوق جامعه است. مخترع 
متعهد می شود كه همه اطالعات اختراع خود را افشا كند و در اختيار 
مردم قرار دهد تا بدين ترتيب دانش جامعه گسترش يابد. در قبال آن 
دولت حقوق بهره برداری انحصاری اختراع را برای مدت محدودی 

به مخترع واگذار می كند.
 حقوق مالكيت فكری در طول زمان تكامل يافت، ولی فلسفه داد و
ستد موجود در حفاظت از حقوق اختراع بدون تغيير باقی ماند. در 
واقع، دولت حقوق مخترع را برای منع استفاده بدون مجوز ديگران 
از فعاليت خالقانه وی به رسميت شناخته و حمايت قانونی از آن را 
تضمين می كند. بنابراين، دولت انحصار قانونی برای بهره برداری از 
اختراع و كسب منافع اقتصادی را برای يك دوره محدود در اختيار 
مخترع قرار می دهد. قوانين مزبور برای دارايی های فكری مختلف 
دارای شكل يكسانی نيستند. به طور مثال، دوره حفاظت برای حقوق 
از  پيش  ولی  می شود،  آغاز  فيلم  يا  كتاب  زمان چاپ  از  كپی رايت 
كسب اين حقوق الزم است تا اختراع امتحان پذيرش را بگذراند. 
متأسفانه در عمل اين فرايند داد و ستد به طور كامل اجرا نمی شود. از 
طرفی، مخترع تالش می كند تا راه هايی برای مخفی كردن اختراع خود 

شكل 1- تقسيمات مالكيت فكری.
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پيدا كند و از طرف ديگر، افرادی اين انحصار را ناديده می گيرند و به 
تضييع حقوق اثر با اعمالی مانند كپی كاری می پردازند و در اين حال 
دولت نيز دارای امكان پی گيری و ضمانت اجرای انحصار تفويضی 

خود را ندارد.
دولت ها همواره سعی می كنند تا با وضع قوانين مناسب شرايط 
رهگذر  اين  در  و  شده  فراهم  شده  توليد  دانش  اطالعات  افشای 
فعاليت های  كنند.  تشويق  فعاليت های خالقانه  انجام  برای  را  افراد 
خالقانه معموال زمان گير و گران هستند، در حالی كه معلوم نيست 
آيا اين فعاليت ها منجر به بازگشت اقتصادی می شوند يا خير. وقتی 
مخترعی وسيله ای را می سازد يا يك موسيقی دان، موسيقی جديدی 
را ايجاد می كند، ديگران به راحتی می توانند با هزينه بسيار كم از آن 
بهره برداری كنند. بدون حفاظت قانونی، مخترعان و نويسندگان در 
موقعيت بهره برداری از كار خود قرار نمی گيرند. درنتيجه در شرايط 
عدم وجود قوانين عمومی مناسب و كارا سرمايه گذاری برای انجام 

فعاليت های خالقانه بسيار كمتر از نياز جامعه خواهد بود.
از قوانين مرسوم و  سامانه حقوق مالكيت فكری را مجموعه ای 
نوشتاری در يك مجموعه سياسی خاص می توان تعريف كرد. در 
فكری  مالكيت  حقوق  از  حفاظت  برای  دولت  كشورها  از  بعضی 
قوانين و مقررات سختگيرانه ای را وضع و اعمال می كند. بدين ترتيب 
قانون  توسط  تخلفی  هر  كه  می يابند  اطمينان  حقوق  اين  صاحبان 
پيگيری  و زيان آنان جبران می شود. اين سامانه ها، سامانه قوی حقوق 
مالكيت فكری ناميده می شود. در قبال اين كشورها سامانه های حقوق 
مالكيت فكری ضعيف وجود دارد. در اين كشورها عالقه عمومی 
كمی چه از طرف دولت و چه از طرف مردم برای اجرای اين حقوق 
وجود دارد. نقض عملی حقوق مزبور راحت تر، روند رسيدگی در 

دادگاه ها كند بوده و تخلفات مجاز قلمداد می شوند. 
در اين مقاله، به رابطه بين سطح حقوق مالكيت فكری و ميزان 
نوآوری در كشورهای در حال توسعه با توجه به چهار نكته مهم در 

فرايند برپايی اين حقوق در كشورها پرداخته می شود.

حقوق مالكیت فكری و نوآوری

سياست گذاران توجه خاص و روزافزونی به كنترل فرايند فناوری، به 
 عنوان عامل مهم فراهم كردن زمينه الزم برای افزايش رشد اقتصادی و
باز،  اقتصاد  دارند. در يك سامانه  استاندارد زندگی  پيشرفت سطح 

فرايند فناوری می تواند با خلق فناوری يا انتشار آن به وجود آيد.
فناوری از دو مسير جذب فناوری )انتقال فناوری بين المللی( و 

خلق فناوری )نوآوری ملی( در كشورها توسعه پيدا می كند. مطالعات 
تجربی در زمينه اثر حقوق مالكيت فكری بر روند گسترش فناوری 
نيز متناسب با اين دو مسير انجام گرفته  است. در اقتصادهای كمتر 
نيز می تواند باعث  افزون بر خلق فناوری، جذب آن  يافته،  توسعه 
رشد اقتصادی شود. با نزديك شدن سطح فناوری اين كشورها به 
افزايش  فزاينده ای  به طور  فناوری،  خلق  اهميت  نوين  فناوری های 

می يابد. 
شواهد تجربی نشان می دهد، وجود حقوق مالكيت فكری قوی در 
كشورهای در حال توسعه كه دارای ظرفيت جذب فنی زيادی هستند، 
انتقال فناوری بين المللی، به ويژه ليسانس از راه بازار است.  مشوق 
شركت های صاحب فناوری، كمتر عالقه ای به صادرات محصول يا 
سرمايه گذاری مستقيم خارجی در اين نوع از كشورها دارند. اما، در 
كشورهای در حال توسعه كه دارای حقوق مالكيت فكری ضعيفی 
هستند، اين شركت ها برای كنترل فناوری  خود ترجيح می دهند تا 
آن را از راه نمايندگی های محلی در اين كشورها يا سرمايه گذاری 
نشان  تاريخی  شواهد  حال،  اين  با  دهند.  قرار  اختيار  در  خارجی 
می دهد، بيشتر كشورهای در حال توسعه در راه پيشرفت از انتقال 
فناوری بين المللی، مهندسی معكوس وكپی كاری از مسير غيربازار 
سود برده اند. اين روش انتقال مالكيت فكری در رژيم مالكيت فكری 

ضعيف امكان پذير است.
غيرخطی  رابطه ای  وجود  نمايانگر  تجربی،  مطالعات  واقع   در 
)U شكل( بين حقوق مالكيت فكری و رشد اقتصادی در كشورهای 
در حال توسعه است. در ابتدا با افزايش سطح الگوی حقوق مالكيت 
فكری رشد اقتصادی افزايش و اين روند تا سطح خاصی از توسعه 

شكل 2- رابطه غيرخطی بين سطح الگوی مالكيت فكری و رشد 
اقتصادی.
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يافتگی ادامه می يابد. پس از آن با افزايش اين حقوق رشد اقتصادی 
كاهش می يابد ]8[.

ارائه می شود  اين مطالعات  از  نكته حاصل  اين بخش، چهار  در 
كشورهای  در  فكری  مالكيت  حقوق  بحث  ارزيابی  به  مربوط  كه 
در حال توسعه است. اين نكات مطالب مهمی را برای پاسخ گويی 
به سؤاالت زير نشان می دهند. ماهيت دانش چگونه است؟ فرايند 
نوآوری در كشورها از چه مراحلی عبور می كند؟ برای جذب فناوری 
چه شرايطی بايد فراهم باشد؟ آيا تنها راه كسب منفعت از نوآوری 

حفاظت از حقوق مالكيت فكری است؟

نكته اول
بايد توجه داشت، دانش با اطالعات تفاوت بسيار دارد. انتقال دانش 
موفق، تنها يك انتقال ساده اطالعات نيست، بلكه نيازمند يادگيری از 
راه كسب مجموعه ای وسيع از توانمندی ها، مهارت ها و دانش ضمنی 

است.
است.  هزينه  پر  بسيار  آن  توليد  كه  است  محصولی  اطالعات، 
قيمت  با  و  شده  مردم  فهم  با  متناسب  و  عمومی  زمان  طی  ولی 
عهده  به  هزينه ها  همه  آنجاكه  از  می  شود.  انتقال  قابل  كم  بسيار 
فرايند  اين  استفاده كننده هزينه ای در  توليد كننده اطالعات است و 
بر عهده ندارد، بنابر اين عدم وجود حمايت نهادی باعث كاهش 
سرمايه گذاری در اين نوع فعاليت ها می شود ]9[. اما نكته اينجاست، 
دريافت  به  منجر  كه  نوآوری  و  خالقانه  فعاليت های  خروجی  آيا 
حقوق مالكيت فكری می شود اطالعات يا دانش به شمار می رود؟ 
نظريه اسكومپترين بيان می كند، خالقيت و نوآوری محصول دانش 
قابل  مناسب  پتانسيل  دارای  استفاده كنندگان  به  تنها  و  بشر هستند 
دانش صرف  اين  برای كسب  كافی  تا زمان و تالش  انتقال است 
كنند. بنابراين، برای كسب مزايای اقتصادی از دانش الزم است تا 
تالش زيادی برای يادگيری انجام شود و فرايندهای تطابق خالقانه 

نيز انجام پذيرد ]10،11[.
اما اين تمام داستان نيست. مطلب مهم ديگری وجود دارد كه انتقال 
دانش را دشوار می كند: همه دانش ها قابل تدوين نيستند. بخش مهمی 
از دانش، ضمنی است ]12[ و حتی به وجود آورندگان آن قادر به بيان 
دانش در دفترچه های راهنما، طرح ها، متن پتنت يا روش های ديگر 
مستند سازی نيستند. وقتی ما بيش از آنچه می توانيم بيان كنيم، بدانيم 
با دانش ضمنی سروكار داريم ]12[. برای انتقال يك دانش ضمنی به 
ديگران الزم است تا مستندات انتقال تجربه و آموزش تكميل شوند. 
از مشخصات مهم حقوق مالكيت فكری همين است. آنها می توانند 
دانش مدون را حمايت كنند، ولی قادر به حمايت از دانش ضمنی 

نيستند. بنابراين، موضوع از آنچه كه در نظر اول ديده می شود، بسيار 
پيچيده تر است. 

در محدوده  را  امكانات كسب سود  دانش،  توليدكننده  از سويی 
مالكيت  حقوق  به وسيله  شده  مستند  بخش های  فروش  از  وسيعی 
فكری تا انتقال آن از راه ارتباط مستقيم، مانند برنامه های آموزشی و 
همكاری های فنی دارد. از سوی ديگر، افراد عالقه مند به استفاده از 
اين دانش بايد افزون بر سرمايه گذاری، برای خريد حقوق مالكيت 
فكری در تهيه زيرساخت ها و كسب مهارت های الزم در اين كار 
هزينه بپردازند تا به سطح توان الزم برای بهره برداری اقتصادی از اين 

دانش دست يابند.

نكته دوم
كپی كاری  فرايند  دوران  از  عبور  بدون  گفت،  می توان  به جرأت 
يادگيری و نوآوری غيرممكن است. توسعه اقتصادهای نوپا اغلب 
همراه با كپی كاری خالقانه و كسب فناوری است. نوآوری در فضای 
در  بلكه  نمی افتد،  اتفاق  فناورانه  فعاليت های  بدون وجود  و  خالی 
نوزدهم  از كپی های خالقانه حادث می شود. در قرن  فضايی مملو 
انگلستان و آمريكا از دانشی كه در آلمان توليد شده بود استفاده كردند. 
در نيمه دوم قرن بيستم، تمام كشورهايی كه توانستد رشد كنند از 
جمله ژاپن، كره جنوبی، سنگاپور و تايوان فناوری هايی را جذب و 
 كپی كردند كه در جای ديگری متولد شده  بودند. امروزه چين، هند و
برزيل به دانشی كه در كشورهای عضو سازمان همكاری و توسعه 
اقتصادی)OECD( ايجاد شده است، دسترسی دارند. هر اقتصاد نوپا 
در بخشی از تاريخ خود به كسب فناوری های خارجی وابسته بوده 
به  آن  اثربخشی  و  است  پديده ای چندوجهی  فناوری  انتقال   است. 
يافتگی،  توسعه  سطح  جمله  از  دريافت كننده  كشور  ويژگی های 
نهايت رژيم  نهادها و در  اقتصادی و صنعتی، ويژگی های  پايه های 

حقوق مالكيت فكری بستگی دارد.
كسب و انتقال موفقيت آميز فناوری و دانش تنها از يك مسير واحد 
ميسر نمی شود، بلكه راه های متنوعی برای گسترش هر دانش متناسب 

با نوع و شرايط آن وجود دارد. مهم ترين اين مسيرها عبارتند از:
- سرمايه گذاری مستقيم خارجی، شعبه های شركت های چندمليتی 
جذب  برای  را  مستقيمی  مسيرهای  معموالً  ميزبان  كشورهای  در 

روش های توليد ساير كشورها فراهم می كنند.
تركيب  شرايط  كه  راهبردی  اتحاد  و  مشترک  سرمايه گذاری   -
را  مختلف  كشورهای  از  تجربيات شركت هايی  و  منابع  مهارت ها، 

فراهم می كند.
- ليسانس فناوری كه تنها شامل دريافت حقوق مالكيت فكری 
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نيست، بلكه شامل همكاری فنی و آموزش نيز هست.
 - نمونه فناوری در واردات به ويژه در باره محصوالت سرمايه ای و

تجهيزات.

نكته سوم
كسب يك فناوری خارجی فعاليتی پرهزينه است كه به تالش زيادی 
نياز دارد. دسترسی به دانستنی های علمی و فناوری از خارج از مرزها 
تنها بخشی از داستان است. اما اين مسئله برای توسعه ناشی از تغيير 
فناوری كافی نيست. بخش ديگر كار مربوط به تالش داخلی است 
كه كشورهای دريافت كننده بايد انجام دهند. به منظور دريافت و 
بهره برداری از دانش، توانمندی و فناوری از خارج كسب می شود. هر 
 كشور بايد ظرفيت جذب خود را يعنی ظرفيت داخلی برای يادگيری و
مطلب  اين   .]13،14[ دهد  افزايش  را  آنها  از  اقتصادی  بهره برداری 
گويای آن است كه يادگيری فرايندی غيرفعال نيست. كشورها نياز 
دارند تا پيشرفت های خارجی را پايش كرده و قابليت داخلی الزم را 
برای كسب فناوری های خارجی ايجاد كنند. همچنين، آنها بايد تالش 

كنند تا اين قابليت ها در تمام اركان اقتصاد رسوخ يابند.
خلق چنين فضايی نيازمند تالشی همه جانبه در زمينه سياست های 
عمومی، تحصيالت و منابع انسانی، سامانه و نهادهای قانون گذاری 
قابل اطمينان و سياست های تجاری و تشويقی است كه با نام دولت 
توسعه خوانده می شود. در نيمه دوم قرن بيستم، فناوری غربی به طور 
مساوی در اختيار كشورهای آمريكای التين و كشورهای آسيای غربی 
بود. اما تنها كشورهای آسيای غربی بودند كه از آن استفاده كرده و 
امروزه توانايی قرار گرفتن در موقعيت رقابت را دارند. دليل اصلی 
آن به خاطر سياست های يادگيری بود كه اين كشورها برقرار كردند 
فناوری  برای كسب  ]15،16[. سرمايه گذاری تحقيق و توسعه ملی 
خارجی در دوره 1946-1900 مهم ترين عامل رشد اقتصادی آمريكا 

بود ]17[. 
تجاری و عمومی  فعاليت مشترک بخش  اين موضوع، محصول 
بود. شركت ها در كشورهای در حال پيشرفت بايد در زمينه تحقيق و 
توسعه، محصوالت سرمايه ای، تجهيزات و زيرساخت ها برای توسعه 
دانش مورد نياز و ظرفيت های كسب دانش خارجی سرمايه گذاری 
كنند ]18[. دولت نيز به نوبه خود الزم است تا سياست های ويژه برای 
پرورش تحقيق و توسعه عمومی و ارتقای تحصيالت و نيز حمايت 
از تجارت و سرمايه گذاری خارجی اجرا كند ]19[. كشورهايی كه 
سياست كسب فناوری خارجی را در برنامه های خود قرار داده اند، 
به طور مستمر در جهت افزايش توانمندی و مهارت داخلی تالش 

می كنند.

نكته چهارم
روش های كسب منفعت از نوآوری نامحدود است. حقوق مالكيت 
فكری تنها يكی از اين مسيرهاست و تنها در بعضی صنايع كارايی 
دارد. نوآوری از مهم ترين فعاليت های اقتصادی ناهمگن است. يك 
موتور جت، يك روش آماری، يك دارو يا يك وسيله ماشينی همگی 
روی  ناهمگن  ماهيت  اين  باشند.  نوآوری  نوعی  دارای  می توانند 
منابع و روش هايی كه برای بازگشت سرمايه فعاليت نوآورانه به كار 
می روند، اثرگذاراست. روش های تضمين بازگشت سرمايه از نوآوری 
در صنايع مختلف متفاوت است. مؤثرترين راه برای بازگشت مناسب 

از نوآوری تركيب راهبرد های مختلف است ]20[.
روش هايی كه شركت ها برای بازگشت از نوآوری به كار می برند، 
به دو دسته مهم تقسيم می شوند. اولين دسته از روش های قانونی 
شامل حقوق مالكيت فكری تشكيل شده است. دومين دسته از راه 
و  افتراق  انتظار،  زمان  رازداری صنعتی،  شامل  اقتصادی  روش های 
توزيع بازار است. اهميت اين دو دسته متناسب با فناوری ها و صنايع 
متفاوت است. اما، يك مطالعه تجربی قوی نشان داده است كه حقوق 
مالكيت فكری به تنهايی قابليت تضمين بهره برداری كامل از نوآوری 

را ندارد. 
است  آشكار شده  در سطح شركت  آماری  مطالعه  براساس يك 
در  تنها  فكری  مالكيت  حقوق  بخش  مهم ترين  عنوان  به  پتنت  كه 
صنايع دارويی دارای اهميت زيادی است و البته نقش كمتری هم در 
صنايع شيميايی دارد. اما پتنت كليد رقابت در صنايع پيشرفته ديگر 
مانند الكترونيك، ارتباطات، وسايل نقليه موتوری و ماشين محسوب 
نمی شود. در بعضی از صنايع پيشرفته مانند هوافضا و انرژی هسته ای 
است.  بی اهميت  كاماًل  صنايع  بودن  محرمانه  دليل  به  اختراع  ثبت 
شركت هايی كه به دنبال منافع هستند، راهبردهای ديگری را برای 
استفاده از نوآوری برقرار می كنند. اين راهبردها شامل زمان انتظار، 
و  خدمات  و  فروش  فعاليت های  يادگيری،  منحنی  نزولی  حركت 
رازداری هستند. در صنايع كامپيوتر شركت ها بيشتر به دنبال استفاده 
از شكل های جديد حقوق مالكيت فكری مانند GNU، ليسانس عام 
 GPU اين قوانين باز هستند.  كلی GPU برای توسعه نرم افزارهای 
اجازه  افراد  همه  به  فكری  مالكيت  قديمی حقوق  قوانين  برعكس 
نتيجه، در دهه گذشته شاهد  تا نرم افزار را تغيير دهند. در  می دهد 
ظهور مدل های جديد تجارت در اين صنعت هستيم كه به شركت ها 
امكان كسب منافع از نوآوری را متكی بر تركيبی از قوانين قديمی و 

جديد مالكيت فكری می دهد ]21[.
اين نكات بدين معنا نيست كه شركت ها پتنت را بی فايده می دانند، 
زيرا در اين حالت  پرداخت هزينه های هنگفت برای فايل و ثبت 
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صدها هزار پتنت در هر سال توسط شركت ها غيرقابل توجيه و تحليل 
خواهد بود. اما بارها شكايات اين شركت ها از عدم امكان بهره برداری 
قادر  پتنت های خود گزارش می شود. در واقع، زمانی شركت ها  از 
به استفاده اقتصادی از پتنت های خود هستند كه حمايت قانونی از 

مالكيت فكری با ابزارهای اقتصادی شركت و جامعه تركيب شوند.
پايه گذاری شده اند،  صنايع كمی كه بر اساس حمايت كپی رايت 
مانند صنايع انيميشن يا از حمايت های طرح صنعتی برخوردارند، از 
مشكل عدم امكان بهره برداری بيشتر رنج می برند. زيرا اين حمايت ها، 

تضمين كننده بازگشت سرمايه برای اين گونه صنايع نيستند ]21[.
به عنوان مثال، هرچند در يك الگوی سخت گيرانه حقوق مالكيت 
فكری، كپی كاری فعاليت گرانی است، ولی تا زمانی كه امكان اختراع 
بسيار نزديك با انجام تغييرات جزئی در اختراع به گونه ای كه تخلف 
قانونی محسوب نشود، وجود دارد اين كار غيرممكن نبوده و امكان 
بهره برداری از حقوق مالكيت فكری يك پتنت را برای صاحب آن 
كاهش می دهد. بديهی است، در رژيم آسان گيرانه كپی كاری بسيار 

ارزان تر بوده و صاحب پتنت نصيب كمتری از آن خواهد برد.

نتیجه گیری

همان گونه كه بيان شد، امروزه مباحثات زيادی پيرامون حقوق مالكيت 
فكری و نقش آن در توسعه اقتصادی كشورها در قالب گزارش ها، 
مقاالت يا سمينارها انجام می گيرد. در يك جمع بندی می توان اين 
مباحثات را به تأثير حقوق مالكيت فكری بر چهار متغير مهم اقتصادی 
تقسم بندی كرد. اين چهار متغير عبارتند از: سرمايه گذاری مستقيم 
مانند سالمت  كليدی  زمينه های  نيز  و  نوآوری  و  خارجی، تجارت 
اين  رابطه  پيرامون  بحث  به  مقاله،  اين  در  سنتی.  دانش  و  عمومی 
حقوق با نوآوری پرداخته شد. ضمن آن چهار نكته مهم در بررسی 
مالكيت فكری در  پياده سازی سامانه  و  اجرا  ملزومات  ضرورت و 
كشور به هنگام سياست گذاری بيان شده  است. اين نكات در زير به 

طور خالصه آمده اند:
اشتباه  به  معموالً  فكری  مالكيت  حقوق  مباحث  در  اول:  نكته   -
دانش مساوی با اطالعات قلمداد شده و منجر به تحليل ها و اتخاذ 
سياست های اشتباه می شود. كسب و مالكيت دانش به صرف وقت، 
اين موضوع  نياز دارد.  منابع و تالش تعليم دهنده و تعليم گيرنده 
باعث می شود تا انتقال دانش بسيار پيچيده تر از انتقال اطالعات شود.
- نكته دوم: هر فرايند نوآورانه مبتنی بر كپی كاری و تقليد است. هيچ 
كشوری وجود ندارد كه فرايند پيشرفت را بدون دانش كشورهای 
 پيشرفته تر طی كرده باشد. بنابراين، طرح اختالف مفهومی بين نوآور و
دانش  مبنای  بر  را  خود  كار  نوآوران  زيرا،  نيست.  كپی كار صحيح 
تا  دارد  نياز  اوليه  گام های  در  نوآور  يك  و  می گذارند  بنا  موجود 

نوآوری ديگران را كپی كرده و اخذ كند.
- نكته سوم: برای استفاده از مزايای فناوری های خارجی، كشورهای 
در حال توسعه بايد سياست های واضحی را برای افزايش ظرفيت 
كسب فناوری از راه ارتقای رقابت داخلی، مهارت ها، زيرساخت ها و 

نهادها به اجرا درآورند.
- نكته چهارم: حقوق مالكيت فكری تنها يكی از مسيرهايی است 
كه شركت ها برای بازگشت سرمايه نوآوری استفاده می كنند. حقوق 
است،  مختلف  صنايع  در  متفاوتی  اثربخشی  دارای  فكری  مالكيت 
صنايع دارويی به شدت به پتنت وابسته اند، صنايع ساخت كارتون به 
كپی رايت وابسته است، ولی اهميت آن در بسياری از صنايع  محدود 
است. تأثير حقوق مالكيت فكری در حالت هماهنگی با راهبردهای 

شركت مانند آموزش پيوسته و نوآوری، بيشتر است.
حقوق  تعاريف  نكات،  اين  به  توجه  با  سياست گذار  است  الزم 
توسعه  درحال  كشورهای  برای  كه  فرصت هايی  و  فكری  مالكيت 
نظرات  نقطه  نيز  و  است  گرفته شده  نظر  در  قوانين  اين  در وضع 
دانشمندانی كه مباحث موافق و مخالف جدی در اين ارتباط دارند به 
تدوين استراتژی كشور در راستای چشم انداز 20 ساله اقدام كند. در 
مقاالت بعدی به بررسی نقطه نظرات مخالف و موافق حقوق مالكيت 

فكری پرداخته می شود.
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