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 های اقتصادی  ماهنامه بررسی مسائل و سیاست- مجله اقتصادی 
    51 - 62 صفحات  ،1390 فروردین و اردیبهشت ،2 و 1های  شماره

  
   بر اقتصاد کشورهایحقوق مالکیت معنواثرات 

  
  1حسن فطرس محمد

  2یآباد ابوالفضل نجارزاده نوش
  

ورت ابزاری مهم و کلیدی برای نیل به وضعیت مالکیت معنوی در اقتصاد کشورهای جهان به تدریج به ص
های اقتصادی مالکیت معنوی و ایجاد نظام مالکیت معنوی  ای که فهم پایه رشد اقتصادی درآمده به گونه

توجه روزافزون به نظام مالکیت معنوی نیرومند و پویا که . قوی و کارامد امری ضروری و حیاتی شده است
ها مؤثر باشد از مسائل  ها و نوآوری لی و خارجی و برانگیختن خالقیتهای داخ گذاری بتواند در جلب سرمایه

ددر این مقاله با توجه به اهمیت حمایت . رود زیربنایی و عامل مهم و اساسی در امر توسعه پایدار به شمار می
  .پردازیم حمایت از حقوق مالکیت معنوی میاز حقوق مالکیت معنوی به بررسی ابعاد اقتصادی 

  
  .خارجی، نوآوری مستقیم گذاری سرمایه اقتصادی، رشد معنوی، مالکیت حقوق :کلیدی یها واژه
  

  مقدمه. 1
 و انتقال یم خارجی مستقیگذار هیسرما الملل، نی در تجارت ب3یت معنویامروزه نقش حقوق مالک

  ازیکی به عنوان یت معنوینظام مالک. ستیده نی پوشی جهان برکسی در اقتصاد کشورهایتکنولوژ

 . شده استیمعرف  کشورهای براداری پا توسعهی مهم برای و ابزارید جهان اقتصاییربنایمسائل ز
 یل انتقال تکنولوژیکننده در تسه نیی مهم و تعی عاملیت معنویثر ازحقوق مالکؤت می حما،نیهمچن
ن ی معیها در بخشدار ی توسعه پای که برا استی خارجمی مستقیگذار هیز در جذب سرمایو ن
  .ست شده ای تلق امری ضرورییتصاداق

ت ی است که از فکر، خالقی عام خود مجموعه قواعد و مقرراتی در معنایت معنویحقوق مالک
ک ین راستا یت کرده و در ای و قابل داد و ستد هستند حمای ارزش اقتصادیو ابتکار بشر که دارا

                                                 
 fotros@basu.ac.ir .                                                                                                  دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان .1

  a.najarzadeh@basu.ac.ir                                                                                .            کارشناس ارشد علوم اقتصادی.2
3. Intellectual Property Rights(IPR)  
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 دینما یده آن اعطا مد آورنی دائم به پدی محدود به زمان و حقوق معنوی حقوق مادیسر
 به منظور استفاده از یی اجتمایحقرا ت یحقوق مالکو ی پالگریفرهنگ اقتصاد .)1381،ینوروز(
ت ی قابلکه خاص در نظر گرفته شده ی فردین حق برای اکند که یف میتعر ی اقتصادیک کاالی

   .گر را داردی دی حقوق مشابه نسبت به کاالهایمبادله برا
 برای یابزار قدرتمند یفکرمالکیت ) یمعنو( ی فکرازمان جهانی مالکیتبه تعبیر دبیرکل س

 کشورهای درحال توسعه به ویژه کشورها به  تمامتوسعه اقتصادی و ایجاد ثروت است که هنوز در
، قدرت خالقیت و ابتکار مربوط به آثار هنری یا یفکرمالکیت . کار گرفته نشده است ببهترین نحو

های  وده انحصاری هیچ کشور یا قومی نیست بلکه منبعی از تواناییحل مشکالت عملی، محد
 برایتوان از آن   نیرویی است که مییفکرمالکیت . نامحدود است که دراختیار همگان قرار دارد

نمود پربارکردن زندگی افراد و آینده ملل از لحاظ مادی، فرهنگی و اجتماعی استفاده 
  .)1384هداوند،(

 در یگذار هیجاد سرمای ای است براییسنگ بنا یت معنویاز حقوق مالکثر ؤ و میت قویحما
 در پیمدت را  بلندیت رشد اقتصادید و در نهاید جیها یک رشته نوآوری که ق و توسعهیتحق
 ییها کمک کند تا تواناتواند به کشور ی متعادل و کارامد میت معنویمالکستم یک سی .دارد
 یت معنویستم مالکیس. شناساند بی رشد اقتصادیقدرتمند برا را به عنوان ابزار یت معنویمالک
کند که  ی را فراهم میطیکند و مح یمنافع نوآور و منافع عموم کمک من یجاد تعادل بیمد به ااکار

  . شرفت کندی پی در جهت سود همگانیت و نوآوریدر آن خالق
 در یت معنویالکمعتقدند که در خصوص مباحث حقوق م) 2006 (ینوی، فوستر و گریفالو

 یت معنویدگاه اول معتقد است که حقوق مالکید: دگاه وجود داردی دو دیات توسعه اقتصادیادب
 ی اساس قدرت قانون اینبر. کند یجاد می به نوآوران ادنی بخشیقدرت قانونله ی را به وسیتیمالک
گران از یمجاز د ریغ  تا از استفادهدهد را میق ن حی به نوآوران ایا شده نیی مدت زمان تعیبرا

 برها  یها و بازده زهی انگ،جهیدر نت.  به عمل آورندیری خود جلوگیها یابداعات و نوآور
رده که منجر به  را فراهم آوی قابل توجهیهاافته و سودیش یق و توسعه افزایتحق در یگذار هیسرما

  .شود ی کشورها میرشد اقتصاد
 ی منجر به انتشار ناکاف احتماالًیعنوت میه حقوق مالکش از اندازیت بیدگاه مقابل، حمایاما در د
 گسترش ی برایترتواند رشد کند ید مین عدم انتشار دانش جدیاثر اشود که  ید میدانش جد

ش از اندازه از حقوق یت بیدگاه، حماین دیبر اساس ا.  موجود را فراهم آوردی به تکنولوژیابیدست

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

jip
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                             2 / 12

http://ejip.ir/article-1-136-fa.html


 اثرات حقوق مالکیت معنوی بر اقتصاد کشورها

 

53

 یها یند ابداعات و نوآوری به فرایابیرا از دست) نوبج( در حال توسعه ی کشورهایت معنویمالک
 بر دارد و ی است باز میو صاحب تکنولوژ) شمال(افته ی  توسعهیار کشورهاید که در اختیجد

ف رشد ی ضعیهاموضوع، عملکردن یرسد که ا یبه نظر م. دیافزا ین کشورها می ایشکاف تکنولوژ
فطرس و  ( در حال توسعه را باعث شده استیهاور سرانه کشیتر درآمدها نییوح پا و سطیاقتصاد

  ).1389نجارزاده، 
  

  و انواع آن یت معنویحقوق مالک. 2
ش یش از گذشته افزایب ببه مرات د محصوالتیند تولیشه در فرای و اندیوراامروزه ارزش دانش، فن

 باال تنها در یر محصوالت با فناورید و سایزات جدی مثال، ارزش داروها و تجهبه عنوان. افته استی
، یزان نوآوریزش آنها به مزان اریشود بلکه م ی مورد استفاده آنها خالصه نمیکیزیجنس و ماده ف

 ،شهی چون اندیمیامروزه مفاه.  داردینها به کار رفته است بستگ که در آی، ابتکار و نبوغتیخالق
 ارزشمند مورد یها هیسرما و به عنوان  استیافته یاز گذشته ارزش مبادالت پیشت ی و خالقینوآور
 یمهدو(افته استی تبلور یت معنوی مالکیها در قالب مفهوم کل تین حمایاند که ا ت واقع شدهیحما

  .)1387 ،یبرخوردارو 
 از موضوعات یموارد 8 بند 2 در ماده یت معنوی مالکیزمان جهانس سایسأون تیکنوانس  

  : کردیبند ر دستهی زمواردبه توان  ید که مینما یرا ارائه م یت معنویحقوق مالک
  

  ت یرا یا کپی ی و هنری، ادبیعلمت یموضوعات حقوق مالک. 1-2
کتاب، (و نوشته  )ات وکالیدفاع... ها و  ها، خطابه اشعار، کنفرانس (یاه شفی و ادبیآثار علم −

 )ز مکتوبیو هر چ..... مجالت، جزوات و 

لم، تئاتر و یف (یا بصری یریو تصو...)ها و  یحها و مدا ها، منقبت ترانه (یمعسا ی و یآثار صوت -
 نمایون، تئاتر و سیزیو، تلویق رادیاز طر...) 

، یدست عی، صنایمعمار، یعکاسم، ی فرش، گلیها انواع طرح (ی و تجسمیشی،نماینیئآثار تز -
 ...) و یسی، خوشنویتراش کریپ

 .شوند ید می تولیوتریط کامپی که در محیوتریآثار کامپ -

هم م، کنار ی ظاهر واحد که در واقع از تنظی است دارای اثریبی منظور از ترک:یبیر ترکآثا -
ها   که پژوهشیا د مانند ترجمهیآ ی به وجود می و هنریختن مبتکرانه چند اثر ادبیقرار گرفتن و آم
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 گذاشته یقیک اثر موسی بر که یریا تصویز به آن اضافه شده باشد ین نا مترجمیو نظرات شخص
 خود ی مستقل از اجزایتید که هوین اثر جدیا. روند ی به شمار میبی در مجموع اثر ترکه باشدشد

 .ردیگ یز قرار میت قانون نیست مورد حما از ابتکار خالق آن ایا هدارد و جلو
 
   ی و تجاریت صنعتیوعات حقوق مالکموض. 2-2
 اختراع −

  ی صنعتیها طرح −

 ی تجاریها عالئم و نام −

  ییای جغرافی مبادیها ینشان −

 کپارچه ی یها سخت مداریها طرح −

 یا اسرار تجاریاطالعات افشا نشده  −

 منصفانه ری غیها هیت در برابر رویحما −

  
  یا جانبیموضوعات حقوق مرتبط . 2-3
  ی و مداحی سرگرمیها ها و برنامه لیتمث ،ها آوازها، دکلمهاع  انوانند مییآثار اجرا −

  .دینما یبط مض را یک کار هنری ی که اجرایصفحات صوت −

  ری پخش صدا و تصویها دات سازمانیتول −
  به عنوان نمونه. وجود داشته استقبل از یت معنویت حقوق مالکی از موارد مورد حمایبرخ
دات خود توسط یش از انتقال تولی پیش هنرمندان هندی سال پ3000 حدود ی تجاریها مارک

  . دندکر یجاد می بر آنها ای عالمتیرانیبازرگانان ا
 

   در جهان یت معنویت از حقوق مالکیخچه حمایتار.3
 از حضور در کشورهای دیگر آشکار شد که ی زمانیت معنوی از مالکیالملل نیت بیاز به حماین

زیرا آنها از این موضوع نگران  کردند ی خوددار1873ن سال ی اختراعات در ویالملل نیشگاه بینما
در  .ردی قرار گیبردار ها در تجارت مورد بهرهر کشوری و در ساشان به سرقت رودیها دهی ابودند که

و در سال رسید  و امضا  شدههی ته"یت صنعتیت از مالکی حمایس برایون پاریکنوانس" 1883سال 
  عضویون، کشورهاید و براساس مقررات آن کنوانسیاالجرا گرد  کشور الزم14ت ی با عضو1884
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 جلسات یده ل سازمانی از قبیانجام امور ادار، فه آن دفتریه وظل دادند کی تشکیالملل نیک دفتر بی
  . عضو بودیکشورها

ت از ی حما"ی و هنریت از آثار ادبی حمایون برن برایکنوانس"ب ی با تصونیز 1886در سال 
ل ی تشکیالملل نیک دفتر بیز یون برن نیو کنوانس عضیهاو کشور یافت یالملل نیت جنبه بیرا یکپ

  .ون را بر عهده داشتی کنوانسی امور ادارفهیدادند که وظ
 یالملل نیگر ادغام شدند و سازمان بیکدی ن دو دفتر بایس ای به ابتکار دولت سوئ1953در سال 

ن سازمان کوچک که یا. ل دادندیرا تشک یت معنویت از مالکی حمای متحد برایالملل نیدفتر ب به نام
 یت معنوی مالکیل سازمان جهانی تشکی مبناس بود و هفت عضو داشتیدر برن سوئمرکز آن 

  .)1383ل، یساعد وک(باشد  ی استکهلم م1967ون یمعاصر به موجب کنوانس
 از یکی به عنوان 1974س شد و در سال یسأ ت1970 در سال یت معنوی مالکیسازمان جهان

ت از ی حماءن سازمان در چارچوب ارتقایاهداف ا. متحد درآمد ملل  سازمانی تخصصیها نسآژا
 ی و اداریی اجراین همکاری کشور عضو و تضم178ان ی میا با همکاری در سراسر دنی فکرییدارا

ن سازمان یا .باشد ی می فکریینه دارای در زمتین حمایمأور تظافته به منی سیسأ تیها هین اتحادیب
ت یمور مالک ای که متصدباشد یمتحد م ملل  وابسته به سازمانیص تخصگانه 16 یها  از سازمانیکی

 و اعزام کارشناسان به یالملل نی بیها نارها و کنفرانسیل سمین سازمان با تشکیا.  استیمعنو
  .)1377 ،یمراد( ن اصول و مواضع خود داردیی در تبیرعضو سعی عضو و غیکشورها

 را پوشش ی جهان نامه مانینامه، پروتکل و پ افقت معاهده، مو27 یت معنوی مالکیسازمان جهان
ران در سال یا. نامه آن را امضا کرده است انمی، پروتکل و پ معاهده10ران تاکنون یدهد که ا یم

  .آمده است دریت معنوی مالکی جهانت سازمانی عضو به عضو176 به عنوان 1380
 

 کند؟  یق می را تشوی، نوآوریت معنویت از حقوق مالکیچگونه حما. 4
د از عوامل یند تولی در فرایستفاده از تکنولوژ مبحث ای رشد و توسعه اقتصادیها هیدر نظر

 یگذار هیق سرمای از طریگسترش تکنولوژ. شود ی محسوب میکننده رشد بلندمدت اقتصاد نییتع
، ی اقتصادیها د محصوالت بنگاهیند تولیهبود فراد و بیدات جدی تولی، معرفق و توسعهیتحقدر 
، فوستر یفالو( رود ید به شمار ممدت اقتصااندار رشد بلند  و ثبات چشمیداریکننده پا نیتضم
د را ی تولیع در تکنولوژی، تحوالت سریتر، استفاده از دانش و نوآور قیان دقیبه ب). 2006، ینویوگر

 یور ش بهرهیساز افزا نهید زمیجاد محصوالت جدیا اید و یند تولیق بهبود فرایآورد و از طر یفراهم م
ر یثأ تیت رشد اقتصادیفیا بر کن مجرید خواهد بود که از ایول تیها مد از نهادهاو استفاده کار
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 یها  از چالشیکی یت و نوآوری خالقیال فراهم آوردن بستر مناسب برین دلیبه هم. گذارد یم
  .  استی رشد و توسعه اقتصادیاساس

ستم یس . استیت معنویت از حقوق مالکی، حماین بستریکردن چن ن گام در فراهمیتر مهم
 را یطیکند و مح یمنافع نوآور و منافع عموم کمک من یجاد تعادل بیمد به اا کاریمعنوت یمالک

ت یحقوق مالک .شرفت کندی پی در جهت سود همگانیت و نوآوری که در آن خالقنماید یفراهم م
ن ی داده و بنابرات قراریحما داتشان موردید از تولیتر، نوآوران را در برابر تجاوز و تقل ی قویمعنو
د بدست ید محصوالت جدیق و توسعه و تولیتحق آنها در یگذار هی را از سرمایشتری بیودهاس
  .دهد یم

  
ها کشور در یخارج میمستق یگذار هیسرما ،یمعنو تیمالک حقوق از تیحما چگونه .5

 دهد؟ یم شیرا افزا
ز  ایکیوان افته و درحال توسعه به عنی  توسعهین کشورهای در بیت معنوی مالکیها شکاف در نظام

 یها هی سرمایالملل نیان بی و جریم خارجی مستقیها یگذار هیان سرمایعلل تفاوت در سطح جر
ستم نظام یل ضعف در سی در حال توسعه به دلی از کشورهایاریبس. دیآ ی به شمار میخصوص

 ی که کشورهایستند؛ در حالی نی خارجیها هیان سرمای جری برایزبان دائمی میت معنویمالک
 بنا یت معنویه حقوق مالکیا دوم اساس رشد و توسعه خود را بر پی از جنگ جهانپسافته ی سعهتو

 ،یبرخوردارو  یمهدو( اند  را داشتهی خارجیها هی از سرمایادی سهم زلین دلیاند و به هم نهاده
1387.(  

 عهتوس  در حالی از کشورهایادیاد ز تعدی از سوی خارجیگذار هیت بر سرمایبا رفع محدود

 از  حق ثبت اختراع با استفادهید محصوالت دارای تولی برایدی جدیها کشورها فرصت نیدر ا
ل ید، تمان وجویبا ا. در حال ظهور است  مشترکیگذار هی سرمایهاا در چارچوب قراردادیپروانه 
به   خودیبات و دردسترس قرار دادن تکنولوژین ترتی ورود به ایافته برای  توسعهیع در کشورهایصنا
نان ی به آنها اطممیزانبان تا چه زی کشور میت معنوی دارد که نظام حقوق مالکین امر بستگیا
 یت خواهد کرد و شرکای حمای آنها به طور مقتضی مربوط به تکنولوژیدهدکه ازحقوق معنو یم
  .کنند ید نمی از محصوالت آنها تقلیخلدا

 در نظر گرفته شود، ی انتقال تکنولوژی به عنوان مجرایم خارجی مستقیگذار هیاگر سرما
افته ی  توسعهی کشورهایها   نوآوران و بنگاه کهشود ی باعث میت معنویتر از حقوق مالکیت قویحما
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 د محصوالتشان را به جنوبی تول)افتهی  توسعهیکشورها(  در شمالخودبا کاهش دادن منابع 
 در یم خارجی مستقیگذار هیش در سرمایفزا ایان به معنیمنتقل کنند و ا) توسعه  در حالیکشورها(

 ی درکشورهایت معنویت از حقوق مالکی، اگر حمادر مقابل. باشد یتوسعه م  در حالیکشورها
د و نوآوران و نشو ی جعل می به راحتیتی چندملیها  بنگاهیدیف باشد، محصوالت تولیجنوب ضع

د را در کشور خود انجام ی تول در نتیجه، نداشتهیال تکنولوژ انتقی برایا زهی انگی شمالیها بنگاه
 و اختراع یار نوآوری در شمال در اختی منابع کمترکه از یک سوشود  ین وضع باعث میا. دهند یم

 به یگر، انتقال تکنولوژی از طرف د ودهد ی را کاهش میجه رشد اقتصادیدر نترد؛ یگقرار 
  .ابدی ی م کاهشیم خارجی مستقیارگذ هیق سرمای جنوب از طریکشورها

  
ع یرا تسر یالملل نی بی انتقال تکنولوژ،یت معنویحقوق مالکشتر ازیت بیا حمایآ. 6
  بخشد؟ یم

ک آن است و انتقال یکنولوژک کشور در گرو رشد و توسعه تی یبخش اعظم رشد اقتصاد
 عناصر  مجموعهیریبکارگ هدفمند جهت یها تی منظم از فعالیا رهی زنجیاعن به میژتکنولو
شدن و توسعه  یر صنعتی در مسی مهمجاد آن گامیه است و ای به جز مکان اولی در مکانیژتکنولو
ستند یشرفته نی پیها ید تکنولوژیافته و در حال توسعه که قادر به تولی ها کمتر توسعه کشوریاقتصاد

  .رود یبه شمار م
 ،راع اختک است که در سه مرحلهیژ تکنولوی از دگرگونی حالت خاصیانتقال تکنولوژ

شرفته همچنان که ی پی برتکنولوژی مبتنیدر اقتصادها. ردیگ ی و انتشار صورت میآورنو
از حقوق ت مناسب یحمادر صورت  شوند یتفع مه منینه و سرمای، هز زمانلحاظگذاران از  هیسرما
  نائل خواهند شدیاریز به منافع بسی نین تکنولوژیزبان ای میها آنان کشوریت معنویمالک

  .)1386اده،ز نائب(
ک کشور یک بنگاه در ی آن لهی اشاره دارد که به وسیندی فرا بهیالملل نی بیانتقال تکنولوژ

ن دو یها ب  از انتقالیبرخ. آورد یگر را بدست می مدرن در کشور دیژ تکنولویریکارگ و بیدسترس
ق یها از طر قالتن انی از ایادیاما تعداد ز ،دهد یها رخ م طلبانه و توافقداوشور در معامالت ک

  .دهند ی مرخ یرسمری و غیربازاریت غمعامال
 مبهم است و یتئور لحاظاز  ی انتقال تکنولوژبر یت معنویحقوق مالکتر از یر حفاظت قویثأت
 با یت معنویحقوق مالکتر از ی، حفاظت قوسوک یاز .  دارد بستگی کشوریطیط محیرابه ش
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 یت معنویحقوق مالک  دارندگانیرت بازارش قدین و افزای به مخترعیاختصاص حق انحصار
ند انتقال توا یجه میبرد و در نت ی را باالتر م محصوالت آنهایها متین و قیی آنها را پایبازده

 را در یتواند نقش مثبت ی میت معنویحقوق مالک تیگر، تقوی دسویاز .  را محدود کندیتکنولوژ
ن ار مخترعیسا ی براحق اختراععات را در ثبت  به اطالی چرا که دسترس ایفا نماید،انتشار دانش

 ممکن است انتقال یت معنویحقوق مالکتر از ین، حفاظت قویعالوه بر ا. کند یبالقوه فراهم م
، پروانه یم خارجی مستقیگذار هی،سرماا و خدماتکاالهش تجارت یق افزایاز طر را یتکنولوژ

  .  گسترش دهدیبردار بهره
  
  یالملل نی تجارت بدر یت معنویقوق مالکحت ینقش حما. 7

ش یافزا . در حال توسعه استی کشورهای برایل اساسئ از مسایامروزه انتقال دانش و تکنولوژ
ع یرا تسر یتکنولوژ ند انتقال دانش ویا مناسب فری تجاریشرکا و الملل نیمشارکت در تجارت ب

 خواهد مواجه یتوسعه را با دشوار و رشد الملل نی تجارت بیایده گرفتن مزاین، نادیبنابرا. کند یم
 هم در  وی داخلیهاتواند هم در بازار یش مبادله کاالها و دانش میافزاالملل با  نیتجارت ب .ساخت

را  ها شود و آنیدی تولیها  نوآورانه در بنگاهیها یرش فناورمنجر به بهبود وگست یسطح جهان
  .د بکاه ندارندین چندای که نوآوری صنعتیها یکار وادارد که از دوباره

با  ،سوک یاز .  داردیالملل نی تجارت ببرم یمستق ریثأ دو تیت معنویحقوق مالکحفاظت از 
 ی خارجیها  بنگاهی ادبیل کاهش خطر جعل و دزدی به دلیت معنویحقوق مالکت حفاظت از یتقو
 هات کشورجه واردای صادر کنند و در نتهاشتر به کشوری خود را بیشوند که کاالها یل میمتما
کردن، حفاظت  علج در ی داخلیها  بنگاهییل کاهش توانایه دلب گر،ی دسویاز . ابدی یش میافزا
دهد، که ممکن است  یش می را افزای خارجیها  بنگاهیقدرت بازار یت معنویحقوق مالکتر از یقو

  .نمایدب ی فروش ترغکاهش و یت با رفتار انحصاریبنگاه را به فعال
 یی و توانایافتگی  تجارت به سطح توسعهبر یت معنویحقوق مالکحفاظت از ر یثأ ت،نیبنابرا

 جعل یت محدود برای با ظرفییدر کشورها.  دارد بستگیی تکنولوژکشور واردکننده یکنندگ جعل
در  ، داردی را در پیرات قدرت بازاریثأت یت معنویحقوق مالکتر از یشرفته، حفاظت قوی پیهاکاال
ن ممک یت معنویحقوق مالکتر از یحفاظت قو ،توجه جعل  قابلییتوانابا  یها که در کشوریحال

جه یل کاهش خطر جعل مهم باشد و در نتیشرفته به دلی پیها صادرکنندگان در کشوریاست برا
  .ابدی یش میتجارت افزا
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  شود؟ یم کشورها یاقتصاد رشد شیافزا باعث یمعنو تیمالک حقوق از تیحما ایآ .8
در  یژه در کشورهای دوم به وی بعد از جنگ جهانیها  سالیعات اقتصادن موضویتر از مهم
ن یی را تعی نرخ رشد اقتصادیال که چه عواملؤن سیا. باشد ی میله رشد اقتصادأتوسعه مس حال

 ی به منظور بررسیادی زین رابطه الگوهایدر ا. کنند همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است یم
رشد و درآمد سرانه کشورها  یها ل تفاوت نرخیک کشور و دالی ید اقتصادکننده رش نییعوامل تع

ورها از  کشیدر رشد اقتصاد یت معنوی نقش حقوق مالکید بررسیدر مباحث جد. افته استی نیتدو
  .باشد ی برخوردار میت خاصیاهم

 ک ابزار مهم ویج به صورت یز به تدریتوسعه ن حال  دری در کشورهایت معنوی مالکتیوضع
 و یت معنوی مالکی اقتصادیها هی که فهم پاای گونهآمده، به  دری رشد اقتصادل بهی نی برایدیکل
 توجه روزافزون به نظام . شده استیاتی و حی ضروریامر مدا و کاری قویت معنویجاد نظام مالکیا

ختن یانگ و بری و خارجی داخلیها یگذار هیا که بتواند در جلب سرمایرومند و پوی نیمعنوت یمالک
دار به ی در امر توسعه پای و عامل مهم و اساسییربنایل زی باشد از مسامؤثرها  یها و نوآور تیخالق

  .)2004 در،یاشنا( رود یشمار م
، )1991(زیورا و باتی، ر)1990(زا به عنوان مثال رومر  رشد درونیها الگو ازیادی زیها الگو

د ی بدست آمده از تولی، سودهایهاده شده که نوآوران نیده بنین ای ابر، )1991(گروسمن و هلپمن 
 و ی دانش انسانیموجود) دی جدینوآور(د ید جدیهر تول. دهد یش مید را افزایجدمحصوالت 

د یول با نرخ تماًی مستقی نرخ رشد اقتصاد،نیبنابرا. شود ی را شامل میزش نوآوری ریها نهیزه
 در یب رشد اقتصادین ترتیه اکند، ب یر مییتغ هاوتریآالت، کامپ نیل ماشید از قبیمحصوالت جد

تر  عی سریه انسانی انباشت سرمای مناسب برایط اقتصادیا محی بزرگتر یه انسانیصورت وجود سرما
ط یک محیله بوجود آوردن ی به وسیت معنویحقوق مالکن صورت، یافت که در ایش خواهد یافزا

  . منجر خواهد شدی و رشد اقتصادیش نوآوری به افزایره انسانی انباشت ذخیمناسب برا
 ییها کمک کند تا تواناتواند به کشور یمد ما متعادل و کاریت معنوی مالک نظامکی ،نیبنابرا

مد ا کاریت معنویستم مالکیس. شناسند بی رشد اقتصادیتمند برا را به عنوان ابزار قدریت معنویکمال
 که در آن نماید ی را فراهم میطیکند و مح ین منافع نوآور و منافع عموم کمک میجاد تعادل بیبه ا
 جهان به ی کشورهاینرخ رشد اقتصاد. شرفت کندی پی در جهت سود همگانیرت و نوآویخالق
تواند با  یم یت معنویحقوق مالک دارد و حفاظت از ی بستگی دانش جهانی و موجودینوآورنرخ 
  .ش دهدی را افزایجهاناقتصاد ب آنها رشد یترغ
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  یریگ جهینت. 9
 و یالملل نی در سطح بین اقتصادینواست ی سییبنا ری از مسائل زیکی  عنوان بهیت معنوینظام مالک

ل که در هزاره سوم ین دلیه اب. ل گشته استیدار در کشورها تبدی فراهم آوردن توسعه پای برایبستر
ان ین میو در ا افزوده شده یشدن اقتصاد و گسترش ارتباطات بر شدت رقابت جهان یبه موازات جهان

 ی برتر به عنصریها ی به تکنولوژیابیک و دستی تکنولوژیق و توسعه، انجام نوآوریند تحقیفرا
  .ل شده استی در جوامع مختلف تبدیت رقابتی در کسب مزیدیکل

تواند ضمن  ی حقوق آنها میالملل نی و بیت ملل ثبی از مخترعان و نوآوران و تسهیت کافیحما
 را ی و حقوقیقیزه اشخاص اعم از حقیق و توسعه، انگیت تحقی در فعالیارگذ هیحفاظت از سرما

ها،  ی اختراعات و نوآوری از اختفایری، جلوگنیهمچن. ش دهدی افزایقات و نوآوری تحقیبرا
 و ی و موازی تکراریها تی از فعالیرید، جلوگی جدیها یح اختراعات و نوآوریق و صحیانتشار دق
ق و توسعه ی در تحقیگذار هیب به امر سرمایق و ترغی و تشویل تکنولوژیهد، تسی زایها نهیصرف هز

  .ج مهم آن برشمردی و نتاآثارتوان از  یرا م
ت ی مختلف و نبودن بستر و امنیها  در حوزهی از اختراع و نوآوریت کافی عدم حمادر مقابل

شود که  ی موجب میلالمل نی و بیدر سطح ملآوران ن و نوین حقوق مخترعی تضمی الزم برایحقوق
 که از آن ییا در کشورهایار جوامع گذاشته نشود یان و در اختپنهها  ی از اختراعات و نوآوریاریبس

وم  از جمله محریادی زی منفیها امدیتواند پ ین امر در بلندمدت میا. عرضه گردد شود یت میحما
 ی و نوآور جسارت در ابتکارهیحن رفتن روی، از بیجه ابتکار و نوآوریشدن کشور و افراد آن از نت

تنزل سطح ،ی قویها هیشرفته و استوار بر پایک صنعت پی یزیر هیجاد مانع در پایادر نخبگان جامعه،
 از انتقال یریگ و جلوی خارجیگذار هیغبت به سرمااق و ری افراد جامعه و عدم اشتی زندگیفیک

  . داشته باشدی برتر را در پیتکنولوژ
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