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 چکيده
 متعددياز عوامل شود که هاي مهم توسعه اقتصادي محسوب ميشاخصيکي از  نابرابري درآمد

توزيع درآمد که کمتر مورد توجه مطالعات تجربي متغيرهاي اثر گذار بر يکي از  .پذيردتأثير مي

فزايش امنجر به نوآوري  تشويق، حقوق مالکيت فکري است. حقوق مالکيت از يکسو با بوده است

 تواند زمينهمي و از سويي ديگر شودميدرآمد موجب کاهش نابرابري  شده وتوليد  وري وبهره

موجب بدتر شدن  فراهم نموده و را هافناوري افزايش قيمت کاالها، خدمات و ايجاد انحصار و

 ارزيابي تأثير حقوق مالکيت فکريمطالعه حاضر به ، براي تشخيص اثر نهاييتوزيع درآمد شود. 

 -1122 دوره زماني دريافته منتخب توسعه و توسعهکشورهاي درحال در ميان بر نابرابري درآمد

مالکيت فکري بر شاخص جيني کشورهاي دهد، حقوق نتايج نشان ميپرداخته است. 2991

يافته منفي و دار دارد، حال آنکه اين اثر در کشورهاي توسعهتوسعه اثر مثبت و معنيدرحال

دار است. همچنين براساس نتايج تخمين، متغيرهاي توليد ناخالص داخلي سرانه و درجه معني

دار ص جيني اثر منفي و معنيباز بودن اقتصاد در هر دو گروه کشورهاي مورد مطالعه بر شاخ

يافته توسعه و توسعهدارند. عالمت ضريب مجذور توليد ناخالص داخلي سرانه در کشورهاي درحال

دار نيست. اثر سرمايه انساني بر يافته متغير مذکور معنيمنفي است و براي کشورهاي توسعه

  .است دارفته معنياست اما فقط در کشورهاي توسعه يا منفي در کل کشورهاشاخص جيني 

 .افتهيتوسعه و توسعه ، کشورهاي درحالنابرابري درآمدحقوق مالکيت فکري، : هاي کليديواژه

 JEL :C23 ،D31 ،O31 ،O34بنديطبقه

                                                 
 نويسنده مسئول مکاتبات *

 36-21/ صفحات 2/ شماره مود/ سال تصاداق کاربردي ياههيرظنفصلنامه    

 21/2/96تاريخ پذيرش            7/6/96تاريخ دريافت: 



...درآمد در يتأثير حقوق مالکيت فکري بر نابرابر

 مقدمه -1
ساليان متمادي اقتصاددانان توسعه، رشد اقتصادي را  به عنوان مهمترين هدف اقتصادي 

اي تجربه اخير برخي کشوره اجتماعي معرفي نمودند. با اين حال،و کليد دستيابي به رفاه 

توسعه همانند کشورهاي آفريقا و آمريکاي التين نشان داد که، با وجود نرخ باالي درحال

موفقيتي  2کن کردن فقر و يا حتي کاهش نابرابري درآمديرشد اقتصادي، آنها در ريشه

شورها در کاهش نابرابري درآمد اين است اند. يکي از داليل عدم موفقيت ککسب نکرده

درآمد غالباً از ديد مسائل اجتماعي و فقر مورد توجه قرار گرفته و همين  که مشکل توزيع

مدت براي رفع اين مشکل توصيه شود. در حاليکه هاي کوتاهحلشود تا راهامر موجب مي

پايداري از خود نشان  درآمد، به خاطر مقاومت نيروهاي دروني، پديده نابرابري توزيع

گذار بر آن، پيامدهاي مدت و بدون شناخت عوامل تاثيرهاي کوتاهدهد و اجراي سياستمي

توانند بر توزيع (. متغيرهاي متعددي مي2629)دهمرده و همکاران،  نامطلوبي بدنبال دارد

ده ه شدرآمد تاثيرگذار باشند که در مطالعات مختلف به صورت گسترده به آنها پرداخت

است. يکي از متغيرهايي که کمتر مورد توجه مطالعات تجربي بوده است، متغير دانش و 

نوآوري است. مبناي ثروت آفريني در اقتصاد امروز، دانش و تخصص است و کشورها با 

آفرينند. کشورهاي مختلف نيز به استفاده از عناصر نوآوري، دانش و اطالعات، ثروت مي

ي به مثابه منابع کليدي براي کسب مزاياي رقابتي و همچنين به علم، فناوري و نوآور

-ينهاي بنگرند و موسسهمنزله ابزار اساسي براي بهبود بخشيدن سطح زندگي مردم مي

روزي و )نو کننديافتگي کشورها را بر اساس همين معيارها ارزيابي ميالمللي نيز توسعه

حمايت و تشويق نوآوري و ايجاد دانش،  هاي بسترسازي،(. يکي از راه2622همکاران، 

است. حقوق مالکيت فکري شامل مقرراتي است که  1تقويت نظام حقوق مالکيت فکري

کند و آن را مورد حمايت برداري مادي از يک فعاليت نو و مبتکرانه را ايجاد ميحق بهره

کردن اطالعات پخش، توزيع و تجاري دهد. همچنين اعمال کنترل قانوني بر نحوهقرار مي

ازه اجو نوآوريهاي جديد فناوري را مجاز داشته و در مورد هرگونه سوء استفاده، تکثير بي

(. بنابراين حقوق 2676)خاکپور،  هايي را در نظر گرفته استو جعل و پخش آن مجازات
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هاي علمي است که از اين طريق مالکيت فکري از عوامل مهم توسعه نوآوري و پيشرفت

 د ثروت و توزيع آن نيز موثر خواهد بود. بر ايجا

ري نابراب، شناسايي و ارزيابي اثرات حمايت از حقوق مالکيت فکري بر هدف اين مطالعه

يافته است. براي اين منظور با توسعه و توسعهدر دو گروه کشورهاي درحال درآمد

 1122تا  2991ي دوره زمانديتا، و اطالعات آماري در  پنلبکارگيري روش اقتصادسنجي 

وسعه تکشورهاي درحال نابرابري درآمدتاثير شاخص حقوق مالکيت فکري به عنوان معيار 

مطالعه در پنج بخش سازماندهي شده است. گيرد. اين يافته مورد بررسي قرار ميو توسعه

گردد، سپس در بخش سوم ابتدا در بخش دوم، مباني نظري و مطالعات تجربي بررسي مي

شود، بخش چهارم به تخمين مدل و تفسير في متغيرها و ارائه مدل پرداخته ميبه معر

ياستي هاي سگيري و توصيهنتايج اختصاص داشته و در نهايت در بخش پاياني نيز نتيجه

 ارائه خواهد شد.

 پيشينه پژوهش -2
هاي رشد جديد، افزايش سرمايه انساني در يک کشور از طريق ايجاد بر اساس نظريه

دهد. همچنين وري، رشد اقتصادي را افزايش ميهاي خارجي مثبت و افزايش بهرهفهصر

وري تحقيق و توسعه داخلي و جذب بيشتر نتايج سرمايه انساني موجب افزايش بهره

شود. لذا نقش سرمايه انساني در ايجاد سرريزهاي دانش و تحقيق و توسعه خارجي مي

ي عالوه بر رشد اقتصادي، دستيابي به توان رقابت رشد اقتصادي بسيار تعيين کننده است.

ي است. هاي انسانالمللي نيز مستلزم بکارگيري و افزايش سرمايههاي بينبيشتر در بازار

ه هاي پيچيده کار کنند، افزايش يافتهايي که بتوانند با سيستمامروزه تقاضا براي مهارت

وزش بيشتري برخوردار باشند، قادرند کار که از سطح دانش و آماست. آن دسته از نيروي

در چرخه توليد، پويايي و تحول تکنولوژيک ايجاد کرده، سبب افزايش ظرفيت توليد، 

وري عوامل توليد، توان رقابت در بازارهاي صادرات کاالهاي صنعتي شده و با ارتقاء بهره

 (.1111، 2دهند )تکسيرا و فورتوناالملل را افزايش بين

رابطه بين رشد اقتصادي و توزيع درآمد به عنوان يکي از موضوعات چالش برانگيز از ديرباز 

مورد توجه نهادهاي سياستگذار بوده و همواره اين دغدغه وجود داشته که آيا رشد 

شود يا خير؟. در چند دهه گذشته، اکثر اقتصادي منجر به افزايش نابرابري درآمدي مي

ه امکان دستيابي همزمان به رشد اقتصادي و توزيع متعادل اقتصاددانان بر اين باور بودند ک
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...درآمد در يتأثير حقوق مالکيت فکري بر نابرابر

درآمد وجود نداشته و براي بهبود رشد اقتصادي بايد سطحي از نابرابري درآمد در جوامع 

باشند. براساس اين مي (2966)2را پذيرفت. عمده اين نظرات مبتني بر نظريه کوزنتس

آمد افزايش يافته و پس از آنکه رشد نظريه، طي فرآيند رشد اقتصادي، ابتدا نابرابري در

يابد و اين رابطه به منحني وارون اقتصادي به سطح معيني رسيد، نابرابري کاهش مي

هاي اوليه، در مراحل اوليه رشد کوزنتس معروف شده است. بنابراين بر اساس نظريه

 اقتصادي، نابرابري درآمد اجتناب ناپذير و حتي الزمه رشد اقتصادي است.

به بعد، نگرشي نوين به موضوع رشد اقتصادي و نابرابري درآمد در  2991وايل دهه از ا

درآمد به عنوان مانعي بر اي که اقتصاددانان از نابرابري اقتصاد کالن ظهور کرد. به گونه

( 2672کردند. براي مثال تودارو )سر راه رشد و توسعه اقتصادي مستمر و باثبات ياد مي

اين نوع استراتژي رشد در واقعيت چيزي »نمايد که: نتس عنوان ميدر مورد نظريه کوز

طلبانه به منظور ابقاي طبقات ذينفع و حفظ موقعيت اقتصادي و اي فرصتبيش از افسانه

توسعه نيست که اغلب به زيان اکثريت عظيم سياسي طبقات ممتاز کشورهاي درحال

ير ناپذپردازاني که اجتنابنظريه» دارد:همچنين وي بيان مي «.جمعيت اين کشورها است

کنند به ويژه رهبران سياسي در کشورهايي که داراي بودن فرايند کوزنتس را مطرح مي

ن گردند که در پس آاي مينابرابري زياد و فزاينده هستند، اغلب به دنبال توجيهات ساده

ان ي خود را پنههاي سياسهاي بلندپروازانه اقتصادي و يا شکستتوجيهات بتوانند قدم

هاي تسريع رشد اقتصادي که بر توان بيان داشت، در عصر حاضر سياستلذا مي«. کنند

مبناي توزيع نامتعادل درآمد است در هيچ کجا موضوعيت ندارد و محققان به دنبال 

متغيرهايي هستند که رشد اقتصادي و توزيع درآمد را به صورت همزمان محقق نمايد. 

 تواند باشد. ين متغيرها دانش مييکي از مهمترين ا

ابد يشود و تداوم ميتر از گذشته آغاز ميها بسيار مشکلفعاليت کنونيمحيط تجاري در 

ست که هيچ پديده ا و يکي از مهمترين نکات کليدي براي فعاليت در اين عرصه، اين

(. 2626ه، زاد)ملک اقتصادي در دنياي معاصر مهمتر از خلق ثروت از طريق نوآوري نيست

بايست نظامي وجود داشته باشد که از حقوق نوآوران، مبتکران، صاحبان فکر مي بنابراين

ي او انديشه، صنعتگران و... حمايت کند، در صورت وجود چنين حقوقي، از يک سو زمينه
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مطمئن در جهت تشويق و ايجاد انگيزه بيشتر براي آنان در جهت خلق آثار بهتر فراهم 

سوي ديگر نيز آحاد جامعه از فوايد حاصل از آن که افزايش ثروت است، منتفع شده و از 

 خواهند شد. 

لمللي احمايت از حقوق مالکيت فکري از قرن نوزدهم به بعد و با تصويب دو کنوانسيون بين

راي کنوانسيون برن ب»و « هاي صنعتيکنوانسيون پاريس براي حمايت از مالکيت»يعني 

بنيان نهاده شد و به مرور زمان مورد اصالح  2223در سال « بي و هنريحمايت از آثار اد

اي دارد اما ديرينه و تجديد نظر قرار گرفت. لذا حمايت از حقوق مالکيت فکري سابقه

( معتقد است، تشکيل 1111) 2کاالندهکنند. بعضي از کشورها به اين حقوق کم توجهي مي

توليد، خلق دانش جديد و انتشار آن براي محققان مؤثر براي نظام حقوق مالکيت فکري 

کند. از اينرو صاحبان فکر و ايده، کارآفرينان، مبتکرين، متخصصين و به ايجاد انگيزه مي

طورکلي نوآوران و دانشمندان جامعه که با صرف امکانات و زمان زياد، به نتايج علمي و 

ق ايجاد فضاي أمن و مطمئن و به بايست از طرياند ميفناوريهاي جديد دست پيدا کرده

مند اين احساس را در عبارتي تشکيل و تقويت نظام حقوق مالکيت فکري مؤثر و نظام

ت شوند، در اين صورهاي نوآورانه خود منتفع ميجامعه کنند که از فکر و انديشه و فعاليت

بديل نهايت ت شاهد توليد علم و دانش و تبديل دانش توليد شده به نوآوري و فناوري و در

به ثروت در جامعه و بهبود نابرابري درآمد خواهيم بود. اما در غير اين صورت ممکن است 

رسند بوسيله اشخاص ديگر به سهولت هاي علمي به منصه ظهور ميکه آثار و فعاليتزماني

اي مورد سرقت قرار گيرند و افراد انگيزه و تمايل خود را و بدون هيچگونه تالش و هزينه

(. از سوي 2623)حبيبا،  هاي تحقيقاتي و نوآوري از دست خواهند دادبراي انجام فعاليت

ديگر، امتياز ليسانس، حق مؤلف و ساير انواع حقوق مالکيت فکري دست رقباي تجاري را 

از هرگونه تقلب و جعل کوتاه کرده و با ايجاد تمايز در محصوالت، قيمت کاالها را افزايش 

برداري از فناوريهاي اد انحصار در توليد کاالها و خدمات و ممانعت از کپيدهد، لذا ايجمي

هاي جديد منتهي شده و نابرابري درآمد جديد به افزايش قيمت کاالها و خدمات و فناوري

  کندرا بدتر  مي

، اثر حمايت از حقوق مالکيت فکري بر نابرابري درآمد نامشخص بنابراين بايد توجه داشت

وسعه تبه عبارت ديگر کشورها بويژه کشورهاي درحال از به مطالعات تجربي دارد.بوده و ني

 ،در خصوص حمايت از حقوق مالکيت فکري با دو ضرورت متفاوت مواجه هستند: اوالً
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...درآمد در يتأثير حقوق مالکيت فکري بر نابرابر

ه گيري از منابع انساني منجر بها با بهرهحمايت از اين متغير بدليل دستيابي به نوآوري

تواند موجب کاهش نابرابري درآمد شود، لذا الزم است انباشت نهاده دانش شده و مي

صاحبان ايده، مخترعين و نوآوران از حقوق خاصي در اين زمينه برخوردار باشند. چون 

تلف هاي مخصورت انگيزه و تمايل خود را به ايفاي نقش پيشگام در عرصه آنها در غير اين

ت گسترده از اين حقوق،  به دليل حماي ،تحقيقاتي و نوآوري از دست خواهند داد. ثانياٌ

ايجاد انحصارات، ممکن است منجر به انباشت ثروت در دست افراد محدودي شده و توزيع 

گذاران و سازد. لذا هنر سياستهايي را بر اقتصاد وارد ميدرآمد را بدتر نمايد و هزينه

تجربي مطالعات  گيران اقتصادي جمع کردن اين دو ضرورت مهم با هم است.تصميم

 اند. محدودي به بررسي تاثير حقوق مالکيت فکري بر توزيع درآمد پرداخته

( به طور تجربي اثر حقوق مالکيت کل را بر نابرابري درآمد 1122) 2آمن دوال و همکاران

هاي آنها اند. يافتهبررسي نموده 2992 -1111توسعه طي دوره زمانيکشور درحال 36

نابرابري درآمد را به طور معناداري حاکي از آن است که حمايت از حقوق مالکيت فکري 

توسعه بويژه در کشورهايي که از سطوح ضعيف برابري سياسي در اکثر کشورهاي درحال

دهد. همچنين براساس نتايج، ترتيبات نهادي در اکثر کشورهاي برخوردارند، افزايش مي

ند حقوق مالکيت در جهت حمايت از منافع گروه افراد ثروتمند جامعه توسعه هماندرحال

 است.

توسعه از ( به طور نظري به بررسي اثرات حمايتي کشورهاي درحال1121) 1چو و پنگ

ند. احقوق مالکيت فکري بر رشد اقتصادي و نابرابري درآمد در اقتصاد جهاني پرداخته

ه بهر چين توسعهو درحالآمريکا توسعه يافته بدين منظور در اين مطالعه از دو کشور 

زان کنند اما ميگذاري ميکنند هر دو کشور در تحقيق و توسعه سرمايهبرند و فرض ميمي

و قابليت فعاليتهاي نوآورانه در شمال بيشتر از جنوب است. محققان در مطالعه خود از 

نتايج حاکي از آنست که  اند.( براي حقوق مالکيت فکري بهره برده1112) 6شاخص پارک

ا در درآمد ر حمايت بيشتر از ثبت اختراعات تنها در يک کشور، رشد اقتصادي و نابرابري

دهد. همچنين نتايج تخمين داللت بر اين دارد که افزايش در هر دو کشور افزايش مي

                                                 
1 Amendola  et al 
1 Chu & Peng 

6 Park 
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-( در کشورهاي درحال2)از صفر تا  ( با افزايش در ضريب جيني6شاخص پارک)از صفر تا 

کند حمايت بيشتر از ثبت اختراعات ممکن ( بيان مي1119)2و چو توسعه همراه است

 است از دو کانال نابرابري دستمزد و نابرابري ثروت، نابرابري درآمد را بدتر سازد. 

 11درآمد در  ( به بررسي ارتباط بين حقوق مالکيت و نابرابري1119) 1حيدر و ولسکوئز

اند. نتايج مطالعه بيانگر آن است که حمايت بيشتر از پرداخته 6کشور مستعمره سابق اروپا

( اثر جهاني 1112) 1آدامز شود.حقوق مالکيت فکري منجر به نابرابري بيشتر درآمد مي

 2926-1112توسعه و در دوره زماني کشور درحال 31شدن بر نابرابري درآمد را در 

هاي جهاني شدن، حقوق ميان شاخصاز دهد که وده است. نتايج نشان ميبررسي نم

 داري دارد. همچنيندرآمد اثر مثبت و معنيبر نابرابري  يمالکيت فکري و آزادسازي تجار

کنندگان و پيشرفت دارد، حمايت از حقوق مالکيت فکري بر رفاه مصرفوي بيان مي

ري و تحقيق و توسعه گسترده اثر مثبتي اجتماعي به خصوص در کشورهاي دارنده نوآو

 دارد. 

 اي به بررسي تاثير حقوق مالکيت( به بصورت تحليلي مقايسه2691) گلآبادي و ساريشاه

. پرداختند 2996-1117 فکري بر توزيع درآمد کشورهاي منطقه منا طي دوره زماني

يع اثر متفاوت بر توز ست که حمايت از حقوق مالکيت فکري دوا نتايج مطالعه حاکي از آن

د وري و توليهاي مولد و کارآفريني، افزايش بهرهاز يکسو با ايجاد اشتغال شته ودرآمد دا

تواند موجب بهبود در توزيع درآمد شود و از سويي ديگر به ثروت از علم و فناوري مي

ابري نابرها ناشي از انحصار موجب بدتر شدن دليل افزايش قيمت کاالها و خدمات و فناوري

 درآمد شود.

 در اقتصادتوزيع درآمد اي در خصوص عوامل مؤثر بر الزم به ذکر است، مطالعات گسترده

 هاي اقتصادي بر توزيع درآمدتوان به بررسي آثار سياستايران صورت گرفته است که مي

صاد شاخصهاي اقتصاد کالن بر توزيع درآمد در اقتاثر (، 2623)داوودي و براتي،  در ايران

کننده ين(، ارزيابي سهم عوامل تعي2623)ابونوري و خوشکار،  ايران: مطالعه بين استاني

هاي تعديل (، تاثير سياست2621)زيبايي،  در اقتصاد ايران نابرابري و توزيع درآمد

                                                 
2 Chu  
1 Haidar & M. Velasquez 

جامائيکا، کنيا، ماداگاسکار، ماالوي، مالي، نپال، نيجر، نيجريه، پاکستان، بنگالدش، کانادا، اکوادور، مصر، غنا، هند،  6

 پرو، فيليپين، آفريقاي جنوبي، سريالنکا، تانزانيا، اوگاندا و زامبيا

1 Adams 
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(، اثر درآمدهاي نفتي بر 2621)مهرگان و احمدي،  اقتصادي بر توزيع درآمد در ايران

( و... اشاره کرد. اما تاکنون مطالعه جامعي 2621)جرجرزاده واقبالي،  نتوزيع درآمد ايرا

ابرابري ن برهاي اقتصادسنجي در خصوص اثر حقوق مالکيت فکري با استفاده از تکنيک

 صورت نگرفته است.  درآمد

  ارائه مدل و معرفي متغيرها-3
( 1119حيدر و ولسکوئز )(، 1122) آمن دوال و همکاراندر اين بخش مطابق با مطالعات 

 شود:زير ارائه ميالگوي به صورت  نابرابري درآمد(، عوامل تاثيرگذار بر 1112و آدامز )

),,,,( 2 HOPENGDPCGDPCIPRFGINI    )2( 

 به طوري که:   

 GINI .هاي متعددي براي سنجش نابرابري شاخص بيانگر شاخص توزيع درآمد است

هاي سنجش نابرابري درآمد ترين شاخصمرسومدرآمد وجود دارد، يکي از مهمترين و 

شود و ارزشي بين است. اين شاخص بصورت نسبت بيان مي 2ضريب يا شاخص جيني

شتر دهنده نابرابري بيحال هر چه اين شاخص به صد نزديکتر باشد، نشان .صفر تا صد دارد

ان شورهاست. شايتر درآمد در کدهنده توزيع متعادلو هر چه به صفر نزديکتر باشد، نشان

آوري جهاني جمعهاي آماري مربوط به شاخص جيني از منابع آماري بانکذکر است داده

 شده است.

IPR دهنده حقوق مالکيت فکري است. عموماً در مطالعات تجربي براي سنجش نشان

و شاخص پارک استفاده  1شدت حمايت از حقوق مالکيت فکري از دو شاخص راپ و روزک

هاي بيشتري نسبت به شاخص راپ و روزک برخوردار ا شاخص پارک از مزيتشود، اممي

ا، هکند، شاخص پارک نسبت به ساير شاخص( بيان مي1112)6است، بطوريکه وارساکليس

-دهد، همچنين اين شاخص بدليل دستهتري را پوشش ميکشورها و دوره زماني گسترده

 يت فکري، گوناگوني بيشتري را بدستبندي نظام حق ثبت اختراع، در سنجش حقوق مالک

                                                 
کنند و به جاي ضريب ضرب مي 211در محاسبات اقتصادي براي استفاده آسانتر از ضريب جيني آن را در عدد 2

 کنند. اين شاخص بين صفر تا صد است که همان کارايي ضريب جيني را دارد.خص جيني استفاده ميجيني از شا
1 Rapp & Rozek 

6 Varsakelis  
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-هاي بيننامهدهد. شاخص پارک از پنج زير شاخص گستره پوشش، عضويت در توافقمي

المللي حق ثبت اختراع، تمهيدات و تدارکات الزم در صورت خسارات ناشي از حمايت، 

ا هخصشود که به هر کدام از اين زير شاهاي اجرا و طول دوره حمايت تشکيل ميمکانيزم

امتيازي بين صفر تا يک داده شده و مجموع امتيازها عددي بين صفر تا پنج را بدست 

(. از اينرو در اين مطالعه نيز از شاخص پارک براي سنجش شدت 1119)چو، دهدمي

 حمايت از حقوق مالکيت فکري در شکورهاي مورد مطالعه در مقاله استفاده شده است.

 GDP  از آمارهاي موجود در  هاي اين متغيرسرانه است. داده داخليبيانگر توليد ناخالص

 پايگاه اطالعاتي بانک جهاني استخراج شده است.

GDPC من آاين متغير به پيروي از   .دهنده مجذور توليد ناخالص داخلي سرانه استنشان

 (، کوريتا و1111) 2(، گوبين و ريپ1119حيدر و ولسکوئز )(، 1122) دوال و همکاران

 آزمون فرضيه کوزنتس در الگو لحاظ شده است.  جهت( 1117) 1کوروساکي

OPEN .هاي اخير، تأثير جهاني شدن بر توزيع درآمد در سال درجه باز بودن اقتصاد است

در کشورها با تمامي سطوح توسعه مورد توجه خاص قرار گرفته است و نظرات متعددي 

شده است. بسياري از طرفداران تجارت آزاد معتقد با مفاهيم متفاوتي در اين زمينه ارائه 

عنوان نمونه، بر  بهشود. تر ميهستند با بهبود روند جهاني شدن، توزيع درآمد متعادل

( و کروارتون و 1111) 1(، دوروشند و سهن1116)6اساس مطالعات بيگستن و دورئوال

يافته است. اما نتايج در  ( با آزادسازي تجارت، نابرابري درآمد بهبود1113) 6کوکبورن

( بيانگر 1117) 7(، اپستين و همکاران1111) 3توان برخي از مطالعات ديگر همانند مطالعه

آن است که جهاني شدن بر توزيع درآمد اثر منفي و معناداري دارد. لذا ارزيابي اثر شاخص 

جهاني  يهاخصاي برخوردار است. يکي از شاجهاني شدن بر توزيع درآمد از اهميت ويژه

شاخص باز بودن اقتصاد است. در اين مطالعه براي نشان دادن درجه باز  ،شدن اقتصاد

                                                 
2 Gobbin & Rayp 
1 Kuritaand & Kurosaki 

6 Bigsten & Durevall  
1 Doroshand & Sahn  

6 Cororaton & Cockburn 
3 Toan  

7 Epstein et al  
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 استفادهبه توليد ناخالص داخلي  بودن اقتصاد از نسبت مجموع ارزش صادرات و واردات

 ت.يابي اسهاي آماري اين متغير از پايگاه اطالعاتي بانک جهاني قابل دستداده کهشده 

H هاي مهمي است که نده سرمايه انساني است. سرمايه انساني ازجمله زمينهدهنشان

تواند منجر به تفاوت بزرگ در توزيع درآمدها شود. بازدهي اجتماعي تغييرات در آن مي

وري نيروي کار و به تبع آن گذاري در زمينه آن بسيار باال بوده و به افزايش بهرهسرمايه

دهد شود. مطالعات متعدد نشان مينابرابري درآمد منجر مي ملي و کاهش باال رفتن درآمد

افراد تحصيل کرده نسبت به کساني که از تحصيالت کمتري برخوردارند. در طول سال 

باشند و از درآمدها و امکانات بيشتري برخوردارند ساعات بيشتري را به کار مشغول مي

گرفت که ارتباطي مستقيم بين  توان از مطالعات انجام گرفته چنين نتيجههمچنين مي

سرمايه انساني اعضاي خانوار و تحرک اقتصادي خانوار برقرار است. هر چه سطح سواد و 

تخصص اعضاي خانوار باالتر باشد، تحرک اقتصادي خانوار بيشتر است و خانوار از موقعيت 

(، هسته 1111) 2(. همچنين به نظر گودين2673، )نيلي درآمدي باالتري برخوردار است

و د تولي طور اساسي ظرفيته انساني خواهد بود که بمحور، سرمايه اصلي اقتصاد دانش

ين را هاي پيشهاي نوين بعالوه بکارگيري مهارتهاي کارآفريني و تجربهبرداري از ايدهبهره

براي سنجش ميزان سرمايه  1هاي تحصيل بارو و لي. در اين مطالعه از متوسط سالدارد

 انساني کشورهاي مورد مطالعه استفاده شده است.

 توان آن را به صورت زير بازنويسي کرد:(، مي2گيري از رابطه )با لگاريتم

(1           )
itit

ititititit
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 تجزيه و تحليل و تفسير نتايج-4
( در ميان 1ديتا، به برآورد مدل ) پنلگيري از تکنيک اقتصادسنجي مطالعه حاضر با بهره

پردازد. متغيرهاي مستقل مورد بررسي مي 6يافته منتخبتوسعه و توسعهکشورهاي درحال

                                                 
2 Godin  
1 Barro & Lee 

هاي آماري اکثر کشورها، سعي برآن بوده در مطالعه حاضر، برغم فقدان و يا منسجم نبودن دادهشايان ذکر است  6

است کشورهايي انتخاب شوند که وضعيت آنها از نظر شاخص جيني و حقوق مالکيت فکري تقريبا مشابه باشد. 

مراکش و  ، پاکستان،، مالزي، کامرون، مصر، ترکيه، تونسانتوسعه مورد مطالعه عبارتند از: ايرکشورهاي درحال
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هاي احتمالي که ناشي از شوند تا همکنشدر اين مطالعه مرحله به مرحله وارد مدل مي

ا، تعيين ديت پنلهاي همخطي بين آنها است مشخص گردد. اولين گام در برآورد مدل

دارد، ابتدا بايد مشخص بيان مي (1116)2قيود وارد بر مدل اقتصادسنجي است. بالتاجي

هاي ناهمگن و شيب اگردد، رابطه رگرسيوني در نمونه مورد بررسي داراي عرض از مبد

هاي مشترک و شيب مشترک اديتا( است يا اينکه فرضيه عرض از مبد پنلهمگن )مدل 

آزمون از آزمون اين  شود. براي انجام ( پذيرفته مي1هاي تلفيقيدادهدر بين مقاطع )مدل 

LeamerF ( مقدار 2در جدول )شود. استفاده ميLeamerF براي مدل عوامل مؤثر  محاسبه شده

 يافته آورده شده است.توسعه و توسعهبراي هر دو گروه کشورهاي درحالنابرابري درآمد بر 

  پنلهاي تلفيقي و منظور بررسي مدلبه  LamerFآزمون  :(1جدول )
 توسعهکشورهاي درحال

 F-Statistic (2مدل) (1مدل) (6مدل) (1مدل)
[Prob] 227727 

[17111] 

222767 

[17111] 

262766 

[17111] 

121726 

[17111] 

 يافتهکشورهاي توسعه

 F-Statistic (2مدل) (1مدل) (6مدل) (1مدل)
[Prob] 626713 

[17111] 

617722 

[17111] 

329737 

[17111] 

372722 

[17111] 
 هاي پژوهشمأخذ: يافته

 دهند.را نشان مي Probيا  دار بودنسطح معني* اعداد داخل کروشه، 

توسعه در مطالعه حاضر براي هر دو گروه کشورهاي درحال LeamerFنتايج حاصل از آزمون 

هاي رگرسيوني فرضيه صفر مبني بر يافته حاکي از آن است که در تمامي مدلو توسعه

ديتا بر روش تلفيقي ارجحيت دارد.  پنلهمگن بودن مقاطع )کشورها( رد شده و روش 

هاي اثرات شود که الگو در قالب کداميک از روشاين پرسش مطرح ميدر گام بعدي، 

؟ براي اين منظور از آزمون هاسمن استفاده ثابت و اثرات تصادفي، قابل بررسي است

دو است و در صورتيکه احتمال آن کوچکتر آماره آزمون هاسمن داراي توزيع چيشود. مي

 1شود. در جدول درصد پذيرفته مي 96 اطمينان باشد، مدل اثر ثابت در سطح 16/1از 

                                                 
نالند، سوئد، آلمان، آمريکا، ف ،فرانسه ،ژاپن ،دانمارک ،استراليا ،يافته نيز عبارتند از: بلژيککشورهاي توسعهفيليپين. 

 اسپانيا و پرتغال.
2 Baltagi 

1 Pooling Data 
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آزمون نتايج  شده است. ارائه هااحتمال آن براي هر يک از مدلآماره آزمون هاسمن و 

يافته روش اثرات توسعه و توسعهروه کشورهاي درحالدر هر دو گ 1در جدول هاسمن 

 دهد.ميمورد تائيد قرار را ثابت 

-بين شاخص حقوق مالکيت فکري و شاخص جيني کشورهاي درحال، 1جدول بر اساس 

دليل شکاف فناوري عميق مابين ه زيرا بمثبت و معناداري وجود دارد.  توسعه رابطه

هاي کالن بين سياست يافته و فقدان هماهنگي ماتوسعه با توسعهکشورهاي درحال

توسعه، اکثر آنها از هاي پژوهشي و نوآوري در کشورهاي درحالاقتصادي با سياست

يد کنند و کمتر اقدام به تولاستفاده مي يافتههاي جديد توليدي کشورهاي توسعهفناوري

يت گسترده از اين حقوق، به رو در ابتدا حما از ايننمايند. هاي جديد ميو عرضه فناوري

برداري از فناوري، انحصاري کردن فناوري از سوي کشورهاي علت ممانعت از نسخه

ابرابري ن افزايشها به علت انحصار به يافته و افزايش قيمت کاالها و خدمات و فناوريتوسعه

هاي گردد. همچنين باتوجه به اينکه وزن اصلي فناوريکشورها منجر ميدر اين درآمد 

بر است، حمايت از حقوق مالکيت هاي سرمايهتوسعه متکي به فناوريکشورهاي درحال

 عوامل توليد کشورهاي وفوربر وارداتي که منطبق با هاي سرمايهفکري به بسط فناوري

ر بايد خاطکند و لذا نابرابري درآمد افزايش خواهد يافت. توسعه نيست، کمک ميدرحال

دست آمده بدين معنا نيست که کشورهاي درحال توسعه نبايستي نشان ساخت؛ نتيجه ب

هاي اقتصادي و حقوقي خود اهميتي دهند گذاريبه اين مولفه حياتي و جدي در سياست

مايت حتوسعه بخواهند اگر کشورهاي درحالبلکه عکس اين مطلب صحيح است، بطوريکه 

ير صحيح تدبباشد، بايد از طريق درآمد داشته  توزيعاز حقوق مالکيت فکري اثر مثبتي بر 

هاي کالن اقتصادي با و هماهنگي بين سياست و منطقي در ساختار اقتصادي خود

 سياستهاي آموزشي، پژوهشي و نوآوري، بازار عوامل جديد توليد بويژه نوآوري را گسترش

افته يهاي دانش را با کشورهاي توسعههاي نوين و مؤلفهو شکاف قابل توجه خود در فناوري

شود ساختار اقتصادي آنان از اقتصاد منابع کاهش دهند. همين امر در بلندمدت سبب مي

اي هافزايش فعاليتو سرمايه محور به اقتصاد دانش محور تغيير يابد. بنابراين شاهد 

ه بپذيري و کاهش نابرابري درآمد افزايش قدرت رقابت نوآوري، اختراعات، بهبود فناوري،

در ما اخواهيم بود. د توليد و دستيابي به رشد اقتصادي مستمر و باثبات نفع عوامل جدي
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-دلکه براساس نتايج برآورد ماي ديگر است بطورييافته وضعيت به گونهکشورهاي توسعه

کشورهاي  شاخص جيني داري برها، متغير حقوق مالکيت فکري تأثير منفي و معني

باشد که از ديد آنها در جهان امروز، کشورهايي که دارد. دليل اين امر اين مييافته توسعه

اند و موفق به هايي دست پيدا کردههاي نوين به پيشرفتها و فناوريدر زمينه نوآوري

اند، به انباشت ثروتهاي نامشهود هاي نوين شدهها و فناوريتوليد ثروت از محل نوآوري

توانند در کنند و مييث از آن خود ميخود افزوده و ساالنه درآمدهاي فراواني را از اين ح

هاي نسبي صحيح، نابرابري درآمد هاي کالن اقتصادي و تعيين قيمتکنار اخذ سياست

شوند. خود را کاهش دهند و در نتيجه آن نيز از رفاه اقتصادي بيشتري نيز برخوردار 

( نيز 1119) ( و چو1121(، چو و پنگ )1112) (، آدامز1119) مطالعات حيدر و ولسکوئز

اس نتايج، بر اس اند.به نتايج مشابهي در زمينه تاثير مالکيت فکري بر توزيع درآمد رسيده

داري بين توليد ناخالص داخلي سرانه و شاخص جيني در هر دو گروه منفي و معني رابطه

يافته وجود دارد، به عبارتي با بهبود ميزان توليد ناخالص توسعه و توسعهکشورهاي درحال

داخلي، شاهد افزايش قدرت و توان خريد و در نهايت بهبود شاخص جيني کشورهاي 

همين  ( نيز1121)2(، بالنکو1119حيدر ولسکوئز ) در مطالعاتمورد مطالعه خواهيم بود. 

  است. حاصل شده نتيجه

بر اساس نتايج، رابطه منفي بين مجذور توليد ناخالص داخلي سرانه و شاخص جيني در 

يافته وجود دارد، اما اين اثر در کشورهاي توسعه و توسعهروه کشورهاي درحالهر دو گ

رسد، دليل اين امر ناشي از آن است که فرضيه نظر ميه دار نيست. بيافته معنيتوسعه

يد هاي جدکه هنوز بازار مؤلفهگردد، به بيان ديگر زمانيهاي قبل باز ميکوزنتس به دهه

سوب کننده رشد اقتصادي محبود و سرمايه فيزيکي عامل تعيينتوليد تقريباً گسترده ن

ليد هاي جديد تويافته با گسترش مؤلفهگرديد. اما در دنياي امروز، در کشورهاي توسعهمي

-درونزا، اتخاذ سياست هايتحقيق و توسعه، نوآوري و فناوريبازار سرمايه انساني، بويژه 

آموزشي و پژوهشي و بنابراين تحوالت هاي هاي کالن اقتصادي هماهنگ با سياست

پذيري شاهد کاهش اثر عوامل سنتي توليد و افزايش اثر فناوري و افزايش قدرت رقابت

دار نبودن مجذور توليد عوامل جديد توليد در توليد ناخالص داخلي و درنتيجه معني

 باشيم.ناخالص داخلي سرانه بر شاخص جيني مي

                                                 
2 Blanco  



...درآمد در يتأثير حقوق مالکيت فکري بر نابرابر

شود، ضريب متغير درجه باز بودن بر شاخص جيني مشاهده مي (1ول )همانگونه که از جد

توان دار است. از اينرو ميهر دو گروه کشورهاي مورد مطالعه منفي و از نظر آماري معني

اذعان نمود، با آزادسازي تجاري، باال گرفتن تب جهاني شدن اقتصاد و تجارت، غلبه نقش 

خدمات، شدت روزافزون نوآوريها و تغييرات  هاي نوين در توليد کاالها ودانش و فناوري

هاي نسبي طبيعي در مقابل فناوري و سرعت منسوخ شدن آنها، کمرنگ شدن مزيت

در  زني خودرقابتي و چانههاي نسبي اکتسابي، مسابقه کشورها بر افزايش قدرتمزيت

بي نسهاي عرصه تجارت جهاني و... سبب گرديده که ديگر تکيه کشورها تنها به مزيت

. گردندهاي نسبي جديد شود و به جستجوي خلق مزيتطبيعي خود بتدريج ضعيف 

-اي براي مؤلفهبايست اهميت ويژهتوسعه براي رسيدن به اين مرحله ميکشورهاي درحال

وري عوامل توليد، هاي نسبي پويا، افزايش بهرههاي دانش محور به منظور ايجاد مزيت

حنه پذيري در صدر محصوالت به منظور افزايش قدرت رقابت ايجاد تنوع و کيفيت باالتر

المللي و گسترش تعامالت اقتصادي و تجاري و بهبود توزيع درآمد قائل باشند. نظام بين

بعالوه بايد توجه داشت اثرگذاري مثبت و منفي باز بودن اقتصاد به ساختار اقتصادي 

 و فراواني نسبي فيزيکي عوامل کشورها و تناسب يا عدم تناسب فراواني نسبي قيمتي

توان انتظار کاهش نابرابري درآمد را داشت. بستگي دارد. در صورت هم راستا بودن آنها، مي

رسد اقتصادهاي باز در بلندمدت در قياس با اقتصادهاي بسته از عملکرد بهتري به نظر مي

ت ممکن است اقشار مدبرخوردار هستند. اما همچنان اين نگراني وجود دارد که در کوتاه

فقير در جامعه زيان ببينند. از اينرو الزم است به منظور استفاده حداکثري از منافع و 

پذيري کمتر از مضرات ناشي از آن، با احتياط بيشتري به موضوع آزادسازي تجاري آسيب

(، 1116با نتايج بيگستن و دورئوال ) و نابرابري درآمد کشورها پرداخته شود. نتايج مطالعه

 ( سازگاري دارد.1116کروارتون و کوکبورن ) و (1111دوروشند و سهن )

داري بين شاخص سرمايه انساني منفي و معني حاکي از آن است که رابطهها نتايج برآورد

يافته وجود دارد، اما از نظر آماري اين توسعه و توسعهو شاخص جيني کشورهاي درحال

-دار نيست که اين نتيجه براي کشورهاي دره معنيتوسعرابطه براي کشورهاي درحال

توسعه دور از انتظار نيست، اما عالمت ضريب اين متغير با مباني تئوريک سازگار حال

هاي زيادي که براي سرمايه انساني کشورهاي گذاريرسد برغم سرمايهاست. به نظر مي
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ني موجود در اکثر گيرد، اما هنوز بين کيفيت سرمايه انساتوسعه صورت ميدرحال

يافته مورد مطالعه، تفاوت چشمگيري وجود دارد. بعالوه توسعه و توسعهکشورهاي درحال

هاي کالن اقتصادي سياستتوسعه بدليل ناهماهنگي مابين در اکثر کشورهاي درحال

آموزشي و پژوهشي، بازار عوامل جديد توليد هاي )پولي، مالي، ارزي و تجاري( با سياست

شکل نگرفته است. درحاليکه در دنياي امروز، يکي از مهمترين پيش نيازهاي  به خوبي

 ، کاهش نابرابري درآمد و در نتيجه رشد رشد و توسعه فناوري، نوآوري و افزايش توليد

 تيجهانساني است. نتوجه به عوامل جديد توليد از جمله سرمايه ،اقتصادي مستمر و باثبات

( 1112)( و آدامز1119(، حيدر و ولسکوئز)1111)2مذکور با نتايج مطالعات سيلوستر

 سازگاري دارد. 

 کشورهاي  منتخب به روش اثرات ثابتنابرابري درآمد معادله  (:2)جدول 
 متغيرهاي توضيحي توسعهکشورهاي درحال

 (2مدل) (1مدل) (6مدل ) (1مدل)

17263 

[17111] 

17162 

[17121] 

17611 

[17111] 

17166 

[17111] 

C 

17112 

[17111] 

17227 

[17121] 

17212 

[17111] 

17129 
*[17111] 

LIPR 

17133- 

[17117] 

17122- 

[17111] 

17132- 

[17111] 

17229- 

[17111] 

LGDPC 

17226- 

[17129] 

17227- 

[17121] 

17216- 

[17116] 

- 2LGDPC 

17127- 

[17111] 

17167- 

[17117] 

- - LOPEN 

17162- 

[17676] 

- - - LH 

17916 17923 17926 17911 2Adjusted R 

17167 17167 17167 17167 S.E. of Regression 

211732 

[17111] 

216732 

[17111] 

121712 

[17111] 

121761 

[17111] 

F-Statistics 
[Prob] 

26766 

[17111] 

9771 

[17129] 

26717 

[17126] 

21762 

[17119] 

Haman Test Chi-Sq  

[Prob] 

                                                 
2. Sylwester  



...درآمد در يتأثير حقوق مالکيت فکري بر نابرابر

 کشورهاي  منتخب به روش اثرات ثابتنابرابري درآمد معادله  (:2)جدول ادامه 
 يافتهکشورهاي توسعه                     

 

 متغيرهاي توضيحي

 (2مدل) (1مدل) (6مدل ) (1مدل)

67961 

[17111] 

67269 

[17111] 

67311 

[17111] 

67667 

[17111] 

C 

17227- 

[17111] 

17122- 

[17111] 

17131- 

[17111] 

17169- 
*[17112] 

LIPR 

17131- 

[17111] 

17232- 

[17112] 

17212- 

[17111] 

17211- 

[17111] 

LGDPC 

17232- 

[17637] 

17191- 

[17662] 

17171- 

[17121] 

- 2LGDPC 

17119- 

[17116] 

17112- 

[17111] 

- - LOPEN 

17177- 

[17116] 

- - - LH 

17963 17963 17972 17961 2Adjusted R 

17113 17113 17117 17119 S.E. of Regression 

199711 

[17111] 

311712 

[17111] 

321722 

[17111] 

699723 

[17111] 

F-Statistics 
[Prob] 

76767 

[17111] 

66717 

[17111] 

62716 

[17112] 

11761 

[17121] 

Haman Test Chi-Sq  
[Prob] 

 پژوهشهاي مأخذ: يافته

 دهند.را نشان مي Prob* اعداد داخل کروشه، احتمال يا 

 هاي سياستيگيري و توصيهنتيجه -5
در عصر کنوني، توزيع نامتعادل درآمد و پايين بودن سهم فقرا از درآمد به عنوان يکي از 

کشورها در تمامي شود، از اينرو اين موضوع سبب شده همههاي زيانبار مطرح ميپديده

هاي خود قرار توسعه، کاهش و سرانجام از ميان بردن آن را در رأس همه برنامهسطوح 

دهند. همچنين، امروزه با توجه به نقش دانش و نوآوري در پيشبرد اهداف اقتصادي و 

شود، اندوزي کشورها، يکي از موضوعاتي که بيش از هر زمان ديگري توجه ميثروت
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ز فکري قوي و مؤثر يکي ا داشتن نظام مالکيت حمايت از حقوق مالکيت فکري است. زيرا

هاي جديد، ايجاد فرآيندهاي جديد در توليد و يابي به فناوريدستمهمترين عوامل براي 

هاي نوين در به کارگيري عوامل توليد، کاهش شکاف عميق فناوري و افزايش ابداع روش

ود. ربه شمار مي الملليتوسعه در فضاي داخلي و بينپذيري کشورهاي درحالقدرت رقابت

که از طريق تشويق انباشت سرمايه دانش به افزايش درآمد و در نتيجه تغيير توزيع درآمد 

تواند منجر شود. از اينرو با توجه به اهميت حقوق مالکيت فکري و ارتباط آن با نابرابري مي

رآمدي در درآمدي، مطالعه حاضر به بررسي تأثير حقوق مالکيت فکري بر نابرابري د

ره ديتا طي دو پنليافته با استفاده از رويکرد توسعه و توسعهکشورهاي منتخب درحال

دهد، حقوق مالکيت فکري بر پردازد. نتايج مطالعه نشان ميمي 2991-1122زماني 

دار دارد، حال آنکه اين اثر در توسعه اثر مثبت و  معنيشاخص جيني کشورهاي درحال

دار است. مثبت بودن اثر حقوق مالکيت فکري بر منفي و معني يافتهکشورهاي توسعه

توسعه بدين معنا نيست که نبايد به اين مولفه حياتي شاخص جيني در کشورهاي درحال

گذاريهاي اقتصادي و حقوقي خود اهميتي دهند بلکه عکس اين مطلب و جدي در سياست

ي بويژه در سطح فعالين در صحيح است، زيرا حمايت قوى و مؤثر از حقوق مالکيت فکر

 گذارى سالم در تحقيقات، علم و فناورياقتصاد داخلي سنگ بنايى است براي ايجاد سرمايه

که يک رشته مزاياى بلندمدت اقتصادى به دنبال دارد. همچنين براساس نتايج تخمين، 

ي رهامتغيرهاي توليد ناخالص داخلي سرانه و درجه باز بودن اقتصاد در هر دو گروه کشو

دار دارند. ضريب مجذور توليد ناخالص مورد مطالعه بر شاخص جيني اثر منفي و معني

يافته منفي توسعه و توسعهداخلي سرانه براي آزمون فرضيه کوزنتس در کشورهاي درحال

ه دار نيست. بعالوه، اثر متغير سرماييافته متغير مذکور معنياست و براي کشورهاي توسعه

يافته منفي است، اما اين اثر در توسعه و توسعهجيني کشورهاي درحال انساني بر شاخص

رود با توجه به وضعيت نامطلوب اکثر معناست. لذا انتظار ميتوسعه بيکشورهاي درحال

ان گذارتوسعه در شاخص حقوق مالکيت فکري و شاخص جيني، سياستکشورهاي درحال

هاي مذکور در براي بهبود شاخص گيران اقتصادي کشورهاي مورد مطالعهو تصميم

ليکن توجه به پيشنهادات ذيل،  .اي بدهندراستاي توزيع متعادل درآمد اهميت ويژه

حرکت کشورهاي مورد مطالعه به سمت اقتصادهاي دانش محور، توزيع  کنندهتسهيل

 متعادل درآمد و نهايتاً رشد و توسعه اقتصادي مستمر و باثبات است.



...درآمد در يتأثير حقوق مالکيت فکري بر نابرابر

 اد محور به اقتصها از رويکرد اقتصاد منابع و سرمايه گذاريستتغيير رويکرد سيا

اي ههاي کالن اقتصادي با سياستمحور از طريق هماهنگي بيشتر سياستدانش

 آزاد.ي تجارت سوبه آموزشي و پژوهشي و حرکت  -علمي

 هاي فکري در تدوين و تصويب قوانين و مقررات مناسب براي حمايت از سرمايه

 سازي نتايج مطالعات و برخورد قانوني با متخلفين در اين زمينه.جهت تجاري

 مند هماهنگي بيشتر نهادها و سازمانهاي متولي موجود براي حمايت مؤثر و نظام

 از حقوق مالکيت فکري.
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