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ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺛﺮوت در اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ،اﻧﺒﺎﺷﺖ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي داﻧﺶ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ
ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ردﯾﺎﺑﯽ ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻬﺎدي در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺌﻮﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻬﺎدي در ﺗﺤﻘﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن اﺳﺖ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻬﺎدي ﺑـﺮ
اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﻮﺟﻮد ،ﺷﻮاﻫﺪ آﻣﺎري و ﺑﺮآورد رﮔﺮﺳـﯿﻮﻧﯽ ﺻـﻮرت
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻬﺎدي در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﯿﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺤـﯿﻂ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و
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ﻣﻌﻨﺎدار ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن )(KEI
ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎدار ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
و ﻣﻌﻨﺎدار ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻬﺎدي ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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 -1مقدمه
اقت صاد دانش بنيان ،طبق تعريف سازمان همكاريهاي اقت صادي آ سيا و اقيانو سيه،)2000( 1
اقتصادي است که در آن توليد ،توزيع و کاربرد دانش مهمترين پيشران رشد ،خلق ثروت و
ايجاد اشــتيال در تمامي صــنايع اســت .در اين نوع اقتصــاد به تعبير ســازمان همكاريهاي
اقتصادي آسيا و اقيانوسيه ( ،)2000تمامي بخشها و صنايع دانشبر مي شوند .به همين دليل
اقتصادهاي مدرن که هر روزه دانش بنيانتر مي شوند ،عموما بر داراييهاي ناملموسي چون
دانش ،نوآوري ،تحقيق و توســـعه متكي شـــدهاند و از اين طريق توســـعه اقتصـــادي به بار
ميآورند (سليريو.)2012 ،2
اقت صادهاي دانشبنيان بر تخ ص صي کردن ،تحقيق ،نوآوري و رهبري شكل گرفته
اند .يكي از مشخصات اصلي چنين اقتصادهايي اتكاي آنها به فناوريهاي جديد اطالعاتي
مانند  ICTاست که از جمله فناوريهاي با هدف عمومي است (سليريو.)2012 ،
فرآيند خلق و توزيع دانش در يك اقتصاد دانش بنيان به سياستگذاريهاي مناسب
دولت بســـتگي دارد ،ســـياســـتهايي که معموال نتيجه محرکهاي نوآوري و رژيم نهادي
اســـت (ژل .)2004 ،3بنابراين دولت ها نقشـــي حياتي را ايفا ميکنند ،چراکه خلق دانش و
توزيع آن نميتواند فقط بر مكانيزمهاي بازار مبتني باشد و چارچوب مناسب از محرکهاي
اقتصـــادي و رژيمهاي نهادي به منظور تســـهيل تعامل بين بخشهاي مختلف يك اقتصـــاد
دانش بنيان ،ضروري است (سليريو.)2012 ،
باوجود اهميت دانش در نظامهاي مختلف اقتصادي ،طبق آخرين آمار رسمي اعالم
شده توسط بانك جهاني ،رتبه ايران از لحاظ شاخص اقتصاد دانش بنيان در بين  140کشور
جهان  94اســـت (نوويما )2015 ،4اين رتبه به وضـــوح ضـــعف ايران را در زمينه اقتصـــاد
دانشبنيان در بين ســـاير کشـــورها نشـــان ميدهد .در يك محيط بينالمللي که روز به روز
رقابتيتر مي شود ،جاماندن از قافله دانش و اقت صادي مبتني بر آن ،م سالهاي ني ست که بتوان
از آن چشمپوشي کرد.

)1- Asia Pacific Economic Cooperation (APEC
2- Schiliro
3- Geels
4- Knoema
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بنا به گفته داگالس نورث ،)1991( 1ســازمانها به منظور بقا در محيطهاي رقابتي به
صورت مداوم در مهارتها و دانش سرمايهگذاري ميکنند .عوامل ب سيار زيادي ميتوانند
در تحقق و عدم تحقق اقتصـــاد دانشبينان نقش ايفا کنند .در اين ميان يكي از مهمترين
عوامل تاثيرگذار بر دانش بنيان شــدن شــدن اقتصــادها ،محيط نهادي اســت .در واقع ،نقش
نهادها در تحقق اقتصـــاد دانشبنيان بســـيار حائز اهميت اســـت ،چراکه از طريق تعامل بين
بازيگران و نهادها و به تبع آن از طريق ارتباط موجود بين ســـيســـتم توليد ،مقامات دولتي،
دانشگاهها و مراکز آموزشي است که عملكرد نوآورانه بنگاهها ،سازمانها و اقتصادها تحت
تاثير قرار ميگيرد .بنابراين ،ابعاد فني و نهادي در اقتصاد دانش بنيان ،درهمتنيده شدهاند .به
همان شــكل ،طبق يك فرآيند تكاملي مشــترک ،فناوري و نهادها معموال با يكديگر تطابق
پيدا ميکنند (سليريو.)2012 ،
تحقيق حا ضر بر آن ا ست تا رابطه بين محيط نهادي و اقت صاد دانش بنيان را برر سي
کرده و داللتهاي آن را براي اصالح نهادي الزم جهت توسعه اقتصاد دانش بنيان در ايران
تحل يل کند .بنابراين ،در بخش دوم تحقيق به بررســـي مباني نظري و پيشـــينه موجود براي
اقتصـــاد دانشبن يان و محيط نهادي خواهيم پرداخت .در بخش ســـوم ،نگاهي اجمالي به
شــاخص اقتصــاد دانش بنيان و شــاخصهاي محيط نهادي در ايران از منظر شــواهد آماري
انداخته و در بخش چهارم ،برآوردي رگرســيوني از رابطه اين شــاخصها ارائه خواهد شــد.
در بخش پاياني ،به نتيجهگيري پرداخته و پي شنهاداتي را از منظر داللتهاي سيا ستگذاري
ارائه خواهيم کرد.

 -2مبانی نظری
رويكرد نئوکالســـيكي بر اين باور اســـت که پيشـــرفت هاي تكنولوژيكي داراي نوعي از
تاثيرات ناپايدار و گذرا بر رشد هستند .در مكتب اقتصادي نئوکالسيك ،مفهوم نوآوري در
فرآيندهاي اصلي حل مساله بــــازيگر چنــــدان مهمــــي بــــشــــمار نمــــيرود .اقتصاددانان
نئوکالسيك تمايل دارند کـه موضـوع نـوآوري و ماهيت آن را بيرون از نظامهاي مفهومي
و نظريههايش ـان ج ـاي دهند .اين اقتصاددانان به ويژگيهاي نوآوري و به قواعدي که مسير
و سمت و سوي آن را مع ـين ميس ـازند ،عالق ـه چن ـداني ندارند .اقتصاددانان نئوکالسيك
1- North
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حـداکثر بـه نگـاهي خطـي و سادهانگارانه از فرآيند تييير فناورانه قانع است (پارتو ،سيارلي
و آرورا .)2005 ،1از ديدگاه نئوکالســيك توســعه اقتصــادي کشــورها در ســطوح مختلف
توســعه در گرايش به همگرايي دورن زا و پايدار ،شــرايط تعيين شــده بازار رقابت کامل و
همچنين گردش آزاد تكنولوژي بين کشورها را خواهد داشت (آنكتاد. )2007 ،2
در مقابل ،مطالعات نظري و شـــواهد تجربي زيادي نشـــان داده اســـت که نهادها
ميتوانند در خلق و اســتفاده از فناوريهاي جديد موثر واقع شــوند (ســاحلبرگ.)2007 ،3
نهادهايي که تسهيلکننده فرآيند استفاده از دانش نيز هستند ،ترويج رقابت درون صنعتي را
نيز ميتوانند برعهده داشـــته باشـــند و از اين طريق نوآوري را که رکن اصـــلي اقتصـــاد
دانشبنيان است ،تحريك کنند (سليريو.)2012 ،
وجود نهادهايي که تنظيمکننده اســـتانداردها و ارزيابيکننده فناوري هاي جديد
هسـتند ،وجود سـفارشـات نظامي که عدم قطعيت تقاضـا براي فناوريهاي جديد را کاهش
ميدهد ،ارتباط بين صــنايع و ســازمانها که در مســير خلق دانش فني با يكديگر همكاري
دارند ،مانند دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي و وجود قانون مالكيت فكري همگي نشانههاي
تاثير نهادها بر ظهور و توسـعه اقتصـاد دانشبنيان هسـتند (مكي2002 ،4؛ يونسـكو 2005 ،5و
سليريو.)2010،
کيفيت خوب محيط نهادي پيش نياز اجراي هر اســتراتژي يا ســياســتي اســت ،يعني
حتي با وجود سياستها و استراتژيهاي مناسب ،رسيدن به اقتصاد دانشبنيان ممكن است
که بدون توجه به محيط نهادي امكان پذير نباشـــد (لپجين و کلرووا .)2008 ،6به عبارتي
ديگر ،براي تحقق اقتصــاد دانشبنيان ،وجود نهادها به تنهايي کافي نيســت ،بلكه اين نهادها
بايستي قوي ،قابل اعتماد و باثبات نيز باشند ( سليريو )2010 ،و به زعم ديويد و فوراي 7خلق
نهادهايي قابل اعتماد پيش شــرط ايجاد جامعهاي دانشبنيان اســت (ديويد و فراي.)2003 ،
بنابراين ،فقدان يا کمبود شفافيت و و ضوح مديريتي ،محيط سختگيرانه ،ف ساد ،هماهنگي
1- Parto, Ciarli and Arora
2- UNCTAD
3- Sahlberg
4- Mokyr
5- Unisco
6- Lepage and Kolarova
7- David and Foray
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پايين بين ســـازمانها ،مردم و نهادها و چارچوب قانوني ميتواند به عنوان محدوديتي براي
رســـيدن به اقتصـــاد دانشبنيان عمل کند .پس ،چنانچه دولتي بخواهد در ســـياســـتها و
اســتراتژيهاي خود موفق شــود ،بايد رژيم نهادي را به عنوان مهمترين اولويت خود در نظر
داشته باشد (لپجين و کلرووا.)2008 ،
از ديدگاه شـــيهان ( ،)1997ارتقاي اقتصـــاد دانشبنيان نه تنها نيازمند وجود نهادها
است ،بلكه اين نهادها بايد قوي و معتبر نيز باشند .در واقع از آنجايي که تو سعه اقتصادهاي
دانشبنيان بر چارچوب نهادي و ســرمايههاي انســاني مبتني اســت ،خلق نهادهاي معتبر يك
پيششــرط اســاســي براي ايجاد يك چنين اقتصــادي شــده اســت .دانش و نهادها ارتباط
تنگاتنگي با يكديگر دارند .نهادها در حقيقت محيط را ت شكيل ميدهند ،آنها عدم قطعيت
را پايين آورده و ثبات را براي سازمانها و افراد به ارميان ميآورند .همچنين رفتار و فرآيند
خلق دانش را راهبري ميکنند و به قول نورث ( ،)1991نهادها يك حاشــيه اطمينان را براي
افراد ايجاد ميکن ند .نهادها با محدود کردن گزينه هاي ممكن ،انتخاب از بين گزينه ها را
براي افراد آســان ميکنند .يك نقش اســاســي نهادها در جوامع و اقتصــادها ،کاســتن عدم
قطعيت و ايجاد يك ساختار ثابت از تعامالت انساني ،است.
داگالس نورث ( )1991محيط نهادي را شامل نهادهاي غيررسمي و رسمي ميداند.
ســنتهاي اجتماعي ،باورهاي عمومي ،خردهفرهنگهاي فعال و در کل ســرمايه اجتماعي،
مثالهايي از نهادهاي غيررسمي هستند در حالي که قوانين و مقررات ،سازمانهاي رسمي و
دولت مثالهايي از نهادهاي رســمي هســتند .منظور از کيفيت نهادها ،ميزان توانايي آنها در
ايجاد انگيزه براي انجام يافتن رفتارهاي مطلوب اقتصادي ،اجتماعي است.
محيط نهادي به زعم ويد و واميناتان )2015( 1عبارت اســـت از مقررات و آداب و
موجود که تشكيل نرمها رايج در اياالت ،جوامع ،حرفهها و سازمان را به منظور ،شكلدهي
رفتار سازمانها و کسبوکارها تضمين ميکند .از منظري ديگر ،محيط نهادي عبارت است
از «نيازمنديها و قوانين پيچيدهاي که هر ســازماني به منظور دريافت مشــروعيت و حمايت
بايد از آنها پيروي کند» (کندوال ،شات و وي.)2013 ،2

1- Wade and Swaminathan
2- Khandelwal, Schott and Wei
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وبلن معتقد بود که نهادهاي آمريكا به دليل اينرسي ذاتي و منافع برخي از گروهها به
کندي تييير ميکنند و با فناوري و مسائل موجود در جامعه همراه ني ستند .وي دست نامرئي
را نيز براي شــرايط توليد صــنعتي که در آن انواع انحصــارها و فريبكاريها وجود داشــت
مناســـب نميدانســـت و معتقد به تالش در جهت اصـــالحات نهادي بود (راثرفورد:2001 ،
.)174-175
عالوه بر مطالب مطرح شــده ،رابطه محيط نهادي و اقتصــاددانش بنيان را ميتوان از
طريق بررسي چارچوبهاي بين المللي نيز درک کرد؛ مروري بر ادبيات اقتصاد دانش بنيان
نشــان ميدهد که حداقل شــش چارچوب در ســطح بينالمللي براي شــناخت اقتصــاد دانش
بنيان ارايه شده که با بررسي آنها ميتوان نقش محيط نهادي را در آنها مالحظه کرد .اين
چارچوبها عبارتند از:
 -1چارچوب سازمان توسعه و همكاري اقتصادي ()OECD
سازمان ،OECDبرا ساس مطالعه خود براي تو سعه و انت شار شاخصهاي علم و تكنولوژي
( 1)S&Tدر ســال  ،1996شــروع به انجام تحقيق بر اقتصــاد دانش بنيان و تالش براي فراهم
آوردن شاخصهاي مناسب براي آن کرده است OECD .بعدها در پروژه رشد خود ،ايده
اقت صاد دانشبنيان را بي شتر مورد برر سي قرار داد و نتيجه گرفت که تعدادي از عوامل براي
اقتصاد دانشمحور مهم هستند ( .)OECD, 2001اين نتايج ،عناصر زير را براي چارچوب
اقتصاد دانشمحور پيشنهاد ميکند:
محيط اقتصـــاد کالن باثبات و باز که بازارهايي اثربخشـــي دارد ،انتشـــار فناوري هاي
ارتباطي و اطالعاتي ،پرورش و ارتقاي ســـطح نوآوري ،ســـرمايه گذاري در ســـرمايه
انساني ،تشويق ايجاد بنگاه.
2

 -2چارچوب سازمان اقتصادي آسيا -اقيانوسيه ()APEC
چارچوب  APECقسمتي از پروژهاي بود که با عنوان «حرکت به سمت اقتصاد دانش بنيان
در  »APECدر اوا سط  1999تو سط همين سازمان به انجام ر سيد .هدف ا صلي اين پروژه
در واقع ايجاد مبنايي تحليلي و مفيد براي موثر کردن اسـتفاده و خلق و انتشـار دانش در بين
اعضاي  APECبود (کميته اقتصادي اپك .)2000 ،3اين رويكرد تا حد زيادي به رويكردي
1- Science and Technology
2- Asia-Pacific Economic Cooperation
3- APEC Economic Committee
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پروژه رشد  OECDبه اقتصاد دانش بنيان شبيه بوده و در بسياري از شاخصها بر اساس آن
عمل ميکند .چهار بعد اصــلي معرفي شــده از ســوي اين ســازمان براي اقتصــاد دانش بنيان
عبارتند از -1 :سيستم نوآوري  -2توسعه منابع انساني  -3زير ساختهاي فناوري ارتباطات
و اطالعات و  -4محيط کسبوکار.
 -3چارچوب اتكينسون و کورت

1

چارچوب ديگري که به معرفي شـــاخصهايي براي ارزيابي اقتصـــاد دانش بنيان پرداخته،
الگويي اســـت که توســـط اتكينســـون و کورت در ســـال  1998معرفي شـــد .اين محققان
شاخصهاي زير را به عنوان شاخصهاي اقت صاد دانش بنيان معرفي کردهاند -1 :شيلهاي
دانشــي -2 ،جهاني شــدن -3 ،رقابت و پويايي اقتصــادي -4 ،اقتصــاد ديجيتال و  -5ظرفيت
نوآوري فناورانه (اتكينسون و کورت)1998 ،
 -4چارچوب بانك جهاني
در ســـال  ،1999بانك جهاني پروژهاي با عنوان «دانش براي توســـعه ( »)2KDرا به جريان
انداخت که با انجام اين کار قصــد آگاهي بخشــي به ســياســتگذاران کشــورها در رابطه با
تاثير دانش بهعنوان ابزاري قدرتمند در رشد اقتصادي را داشت (توکان .)2012 ،3چارچوب
اين برنامه شــامل  109متيير ســاختاري و کيفي اســت که چگونگي مقايســه کشــورها را با
يكديگر به نمايش ميگذارد و اين متييرها به عنوان زير شاخصهاي چهار متيير ا صلي زير
در نظر گرفته ميشوند:
* محرک اقتصادي و رژيم نهادي؛ متضمن استفاده کارآمد از دانش موجود در راستاي
شكوفايي کارآفريني است.

* آموزش و منابع انساني؛ جمعيت تحصيلكرده و آموزش ديده قابليت ايجاد به اشتراک
گذاري و استفاده از دانش را در سطح بااليي حفظ ميکند.
* نظام نوآوري؛ يك سيستم نوآور کارآمد ميتواند شرکتها ،دانشگاهها ،مشاوران و ساير
سازمانها را به درون سيستم دانشي در حال رشد جهاني منتقل کند و نيازهاي محلي را براي
آنها فراهم آورد .همچنين در مواجهه با مسائل مختلف راهحلهاي تكنولوژيكي ارائه کند.

1- Atkinson and Court
2- Knowledge for Development
3- Tocan
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* زير ساخت اطالعاتي؛ سي ستم مدرن و قابل د سترس مربوط به زير ساخت اطالعاتي و
ارتباطاتي ميتواند منجر به تســـهيل ارتباطات موثر ،انتشـــار و پردازش اطالعات شـــود
(بانك جهاني.)2012 ،1
 -5چارچوب اداره آمار استرليا ()ABS

2

عالوه بر الگوهاي پي شين معرفي شده ،اداره آمار ا ستراليا نيز چارچوبي قابل قبول با نگاه به
کارهاي صورت گرفته در کميته اقت صادي  APECو همچنين پروژه ر شد  OECDمعرفي
کرده اســـت .اين الگو که در ســـال 1999مطرح شـــد ،داري پنج بعد محوري و قابل اندازه
گيري اســـت که عبارتند از -1 :نوآوري و کارآفريني -2 ،ســـرما يه انســـاني -3 ،فناوري
ارتباطات و اطالعات -4 ،زمينه و  -5تاثيرات اجتماعي و اقتصادي .در بين ابعاد معرفي شده
ســه جز اول (نوآوري و کارآفريني ،ســرمايه انســاني و فناوري ارتباطات و اطالعات) ابعاد
کليدي و اصــلي چارچوب  ABSهســتند .دو بعد ديگر بيشــتر جنبه حمايتي دارند (زمينه و
تاثيرات اجتماعي و اقت صادي) .بعد زمينهاي ،يكي از ابعاد ب سيار و سيع اين چارچوب ا ست
که عناصـر پيشزمينهاي و پيششـرط مانند محيط کسـبوکار و بازارهاي با کارايي باال که
در پروژه هاي  APECو  OECDبحث شـــده را دربر ميگيرد .بعد حمايتي ديگر که با
عنوان تاثيرات اجتماعي و اقتصــاي شــناخته ميشــود ،مبتني بر اين فر

اســت که اقتصــاد

دانش بنيان بر اقتصاد و جامعه تاثير ميگذارد (اداره آمار استراليا.)2002 ،
 -6چارچوب هاروارد
الگوي ديگري توسط دانشگاه هاروارد توسعه داده شده است که در اين الگو شاخصهاي
د ستر سي به شبكه ،يادگيري شبكهاي ،جامعه شبكهاي و اقت صادي مبتني بر شبكه به عنوان
پيشرانهاي اصلي اقتصاد دانش بنيان معرفي شدهاند (مرکز توسعه بينالمللي.)0200 ،3
در جدول ( )1ابعاد هر يك رويكردها مختلف معرفي شـــده با يكديگر به طور خالصـــه
مقايسه شدهاند.

1- World Bank
2- Australian Bureau of Statistics
3- Center for International Development
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جدول ( :)1ابعاد اقتصاد دانش بنیان در چارچوبهای مختلف
مولف /سال
OECD
)(1996

ابعاد
محیط اقتصاد
کالن باثبات
وباز

)ABS (1999

Atkinson and
)Court (1998

)APEC (2000

World Bank
)(2008
Harvard
Framework
)(2000

انتشار
ICT

نوآوری و

س مایه

کارآف ینی

انسانی

شغلهای

جهانی

دانشی

شدن

سیستم
نوآوری

وسعه
منابع
انسانی

بازارهای
اث بخش

پ ورش و
ویج
نوآوری

فناوری
ار باطات و

پویایی
اقتصادی

در س مایه

ایجاد

انسانی

بنگاه

اثی ات
زمینه

اطالعات
رقابت و

س مایهگذاری

شویق

اقتصادی و

-

اجتماعی
اقتصاد
دیجیتال

نوآوری و
ظ فیت

-

فناورانه

زی ساختهای
فناوری

محیط

ار باطات و

کسبوکار

اطالعات

رژیم

آموزش و

اقتصادی و

منابع

نهادی

انسانی

دست سی به

جامعه

اقتصادی مبتنی

شبکه

شبکهای

ب شبکه

نظام نوآوری

زی ساخت
اطالعا ی
-

همانطور که در جدول ( )1م شاهده مي شود نقش محيط نهادي در اقت صاد دانش بنيان
با عباراتي مانند محيط کالن ،محيط کسـبوکار ،رژيم اقتصـادي و نهادي و محيط زمينهاي
مورد توجه قرار گرفته است.

 -3پیشینه تحقیق
دبناس )2011( 1در بررسي محرکهاي اقتصادي و رژيم نهادي که اقتصاد دانشبنيان را در
کشــورهاي شــرق آســيا اشــاعه ميدهند به اين نتيجه رســيد که وجود شــرايط بيان شــده در
کشورهايي چون سنگاپور و مالزي موجب تشويق سرمايهگذاري مستقيم خارجي (،)FDI
1- Debnath
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و احتماال ســرمايهگذاريهاي خصــوصــي داخلي شــده اســت .وي معتقد اســت مشــوقهاي
دولتي و رژيم نهادي براي ايجاد اقتصاد دانشبنيان ضروري هستند .وي عوامل رژيم نهادي
که در رشــد اقتصــاد دانشبنيان در آســياي جنوب شــرقي تاثير دارند را در قالب يك مدل
مورد بررسي قرار داده است.
در مدل دبناس (نمودار ( ،))1دو پيكان مشكي نشان ميدهد که مشوقهاي اقتصادي
و رژيم نهادي باعث افزايش جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي و تسهيل سرمايهگذاري
داخلي ميشــوند و اين هم به نوبه خود منجر به توســعه زيرســاختهاي اقتصــاد دانشبنيان
مي شود .وقتي که اين جريان به خوبي کار کند (تو سعه اوليه) ،سه جزء اقت صاد دانشبنيان
ميتوانند با يكديگر تعامل داشــته و در نهايت به توســعه اقتصــاد دانشبنيان (توســعه ثانويه)
منجر شوند (دبناس.)2011 ،
نمودار ( -)1چارچوب مفهومی مشوقهای اقتصادی و رژیم نهادی در اقتصادهای دانشبنیان
توسعه زیرساختهای

مشوقهای اقتصادی و

اقتصاد دانشبنیان

رژیم نهادی

اقتصاد دانشبنیان

جذب س مایهگذاری مستقیم خارجی و

اجازه س مایهگذاری داخلی

منبع :دبناس2011 ،

دبناس ( )2011در بحث رژيم نهادي و م شوقهاي اقت صادي به منظور تحقق اقت صاد
دانش بنيان معتقد است دولتي اثربخش ،پاسخگو و به دور از فساد ،و سيستم قانوني کارآمد
که حاکميت قانون و کيفيت مقرراتي را تضـــمين کند ،به عنوان معيار اوليه حمايت از
کســبوکارهاي دانش بنيان ضــرورتي وافر دارد .در چنين نظامي اســت که ســيســتم رقابتي
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عادالنه شكل گرفته و محيط کسبوکار پيوسته در مسيري نوآوارانه جريان خواهد داشت
(دبناس.)2011 ،
شيليرو ( )2012با بررسي تاثير محيط نهادي بر اقتصاد دانشبنيان فنالند ،بيان ميکند
که بايد تيييرات نهادي متعددي براي رســـيدن به اقتصـــادي دانشبنيان اتفاق بيف تد و اين
تيييرات نهادي به منظور کارســاز بودن حتما بايد در هر دو بخش دولتي و خصــوصــي رخ
دهد .او با بررسي کشور فنالند اشاره کرده است که با توجه به سختي ايجاد تييير در ساختار
در طول زمان ،درجه م شخ صي از انعطافپذيري در رژيم نهادي بايد تزريق شود تا اقت صاد
دانشبنيان در مواجهه با عدم قطعيتها با مشكلي مواجه نشود (سيلريو)2012 ،
ليپيج و کوالروا ( )2008در تحقيق خود جايگاه کشـــور بليارســـتان در اقتصـــاد
دانشبنيان در بين کشــورهاي اروپايي را مورد بررســي قرار دادهاند .نتايج اين تحقيق نش ـان
دهنده موقعيت بد بليارستان در اقتصاد دانشبنيان اروپا بود .از نظر نويسندگان ،اين وضعيت
ه شداردهنده ،برونداد چند معيار ناخو شايند از جمله قوانين سختود ست و پا گير ،وجود
ف ساد در سي ستم اداري و ...است که در اقتصاد بليارستان وجود دارد و هر کدام ديگري را
تقويت ميکند و در فرآيندي تجمعي منجر به افت اقت صاد دان شي مي شوند (کالريوا و لپ
و کولبراوا.)2008 ،
از مباني نظري و پي شينه مطالعات انجام شده درباره تاثير تعيينکننده محيط نهادي بر
اقتصــاد دانش بنيان ميتوان چنين اســتتباط کرد رژيم نهادي قوي و قابل اعتماد ميتواند به
نوبه خود باعث افزايش ســرمايهگذاري خارجي و به تبع آن بهبود زيرســاختهاي اقتصــاد
دانش بنيان شود .انعطافپذيري در رژيم نهادي نيز ميتواند باعث توسعه اقتصاد دانش بنيان
شود.

 -4چارچوب مفهومی تحقیق
از مباني نظري و پيشينه مطالعات موجود چنين برميآيد که هر تحليلي از اقتصاد دانش بنيان
در هر ک شوري م ستلزم تحليل محيط نهادي آن ا ست .در اين مقاله ،محيط نهادي را با اتكا
به «شاخص نوآوري جهاني »1به صورت زير به سه دسته تقسيم ميکنيم:

1- The Global Innovation Index
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جدول ( -)2شاخصهای محیط نهادی
زی شاخص محیط نهادی

شاخص محیط نهادی

ثبات سیاسی

محیط سیاسی

اث بخشی دولت
کیفیت مق را ی
حاکمیت قانون

محیط قانونی

هزینه اخ اج
سهولت ش وع یک کسبوکار
حل و فصل ورشکستگی
سهولت پ داخت مالیات

محیط کسبوکار

منبع)Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2015 ( :

اگر م باني نظري منب عث از تحقي قات بهويژه م طال عات شـــيليرو ( ،)2012دب ناس
( ،)2011ليپيج و کوالروا ( )2008را در نظر بگيريم به اين نتي جه ميرســـيم که ه مه اين
مطالعات بر نقش تعيينکننده محيط نهادي در توســـعه اقتصـــاد دانش بنيان تاکيد کردهاند.
همچنين در تجزيه و تحليل محيط نهادي (ذيل شـــاخص نوآوري جهاني) ،آن را به ســـه
محيط ســياســي ،قانوني و کســبوکار تقســيم کرده و محيط نهادي اقتصــاد ايران را بر آن
اساس بررسي خواهيم کرد .به اين ترتيب ،به نظر ميرسد ميتوان چارچوب مفهومي تحقيق
را به صورت نمودار ( )2ترسيم کرد.
نمودار ( -)2چارچوب مفهومی حقیق
محیط سیاسی

اقتصاد دانش

محیط نهادی

محیط قانونی

بنیان

محیط کسب
وکار

منبع :محقق ساخته
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طبق چارچوب مفهومي ،شــاخص محيط نهادي متشــكل از ســه زير شــاخص محيط
سيا سي؛ محيط قانوني و محيط ک سبوکار ا ست که ارتباط م ستقيمي با دانش بنيان شدن
يك اقتصاد دارد .تعريف عملياتي شاخصهاي محيط نهادي در جدول ( )3ذکر شده است.
جدول ( -)3ع یف عملیا ی شاخصهای محیط نهادی
زیرشاخص

تعریف

ثبات سیاسی

ثبات سیاسی و فقدان خشونت بیانگ احتمال س نگونی یک حکومت و نظام

و فقدان

سیا سی از ط ق غی قانونی یا ابزارهای خ شونتآمیز ا ست .عمده بحث این

خشونت

شاخص م بوط به وریسم و خشونت است.

منبع
.Ernst & Hart,
2007

در این شااااخص ،کیفیت خدمات عمومی ،کیفیت ب وک اسااای ،صاااالحیت
اث بخشی
دولت

حکم انان شه ی و میزان استقالل خدمات شه ی از فشارهای سیاسی مدنظ
اسااات .همچنین کیفیت دوین و اج ای خطمشااایهای عمومی و دولتی ،و

Kaufmann, raay,
amd Lob, 2002

میزان اعتبار عهدی که دولت در ب اب این سیاستها دارد در این شاخص در
کانون ارزیابی ق ار میگی د
در کیفیت مق ا ی ،مفهوم کنت ل قیمتها ،نظارت ب سی ستم بانکی و مواردی

کیفیت
مق رات

از قبیل عدم حمیل فشار ب صاحبان کسبوکار به منظور وسعه جارت مد
نظ ق ار میگی د ،به عبار ی دیگ منظور از این شااااخص ،قابل یت دولت در
دوین و اج ای سیا ستها و مق را ی ا ست که سبب گ ست ش ح ضور و

)(ADA, 2011
Kaufmann, Kraay,
and Lob, 2002

فعالیت بخش خصوصی میشود.
اینکه ا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعیاند و می وان به اج ای آن ها
حاکمیت

اطمینان داشت با این شاخص ارزیابی می شود .در این شاخص بهویژه اج ای

قانون

ق اردادها ،احتمال وقوع ج مهای خشونتآمیز و غی خشونتآمیز ،اث بخشی

Kaufmann, Kraay,
and Lob, 2002

و قابلیت پیشبینی عملک د محاکم قضایی ،در یک جامعه مدنظ است.
سااهولت کساابوکار ،قوانین اسااتخدام را اندازه میگی د به ویژه آنجا که این
هزینه اخ اج

قوانین ب اسااتخدام و اخ اج کارگ ان اث میگذارد .این شاااخص متشااکل از

World bank,2013

چند زی شاخص است؛ شاخص چسبندگی اشتغال و هزینه اخ اج
شاخصهای  Doing Businessچگونگی سهولت یا سختی راهاندازی کسبوکار
را ب ای کارآف ینان محلی در حیطه ک سبوکارهای کوچک و متو سط ب ر سی و مورد
حلیل ق ار میدهد .این شااخص اث گذاری و غیی قوانین و مق رات را در طول عم
ش کت در حوزههای ش وع یک ک سبوکار ،اخذ جواز ک سب ،ا شت اک ب ق ،ثبت
سهولت
ش وع
کسبوکار

داراییها ،دریافت اعتبار ،حمایت از حقوق مالکیت ،پ داخت مالیات ،جارت ب ون
م زی ،عقد ق اردادها ،حل عارضات و استخدام کارکنان.
در گزارش سااهولت کساابوکار بانک جهانی سااال 2015میالدی ،این امتیاز
فا صله ا م ز ( )DTFنیز ب ای اقت صادهای  189گانه نیز محا سبه شده ا ست.
امتیاز فاصااله ا م ز ،فاصااله میان عملک د ه کشااور با کشااور دارای بهت ین
عملک د در ه مولفه را به نمایش میگذارد .بازه امتیازی از  0ا  100اسااات.
ه چه امتیاز کشااوری به  100نزدیک

باشااد ،فاصااله آن کشااور ا کشااور

دارای بهت ین عملک د در ه مولفه کمت خواهد بود.

World Bank, 2015
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ادامه جدول (-)3
زیرشاخص

منبع

تعریف
سهولت کسبوکار مالیاتها و سهم اجباری که یک ش کت متوسط باید در طول
یک سال بپ دازد را گزارش میدهد .همچنین بار مدی یتی در پ داخت مالیاتها را
اندازه گی ی مینماید .این مالیاتها شامل همه مالیاتهایی است که از ط ف دولت

سهولت
پ داخت
مالیات

حمیل میشود.
این شاخص دارای سه زی شاخص ا ست؛ پ داختهای مالیات ،زمان ،ن خ کل

World bank,2013

مالیات .شااااخص پ داخت مالیات منعکس کننده عداد کل مالیاتهای پ داختی،
روش پ داخت ،ف اوانی پ داخت و عداد سازمانهای در گی در طول دومین سال
عملیات ا ست.زمان ب ح سب ساعات در ه سال ثبت می شود .ن خ کل مالیات،
مقدار ،مقدار مالیات قابل پ داخت وسط کسبوکار در طول دومین سال عملیات
را سنجش میکند که به صورت سهم از سودهای جاری بیان میشود.
سهولت ک سبوکار زمان ،هزینه و پیامدهای اقدامات ور شک ستگی را مطالعه
میکند .لذا این شاخص متشکل از سه زی شاخص است :زمان ،هزینه و ن خ

حل و فصل

بازیابی .زمان به صااورت ساااالنه حساااب میشااود .هزینه اقدامات بصااورت

ورشکستگی

درصاادی از ارزش مسااتغالت محاساابه میشااود .ن خ بازیابی به صااورت

World bank,2013

ساانتهایی از ه دالر بازپ داختی اعتبار دهندگان در اقدامات ورشااکسااتگی
محاسبه میشود.

 -1-4محیط نهادی و اقتصاد دانش بنیان در ایران
شواهد آماري حاکي از آن است که وضعيت کشور در اقتصاد دانشبنيان در سطح جهاني
در جايگاه مناسبي قرار ندارد و نگاهي به وضعيت ايران در رتبهبنديهاي ارائه شده از سوي
بانك جهاني حاکي از رتبه  94ايران در سال  2012بوده است (جدول (.))4
جدول ( -)4شاخص اقتصاد دانشبنیان و ارکان آن
ر به در

شاخص اقتصاد

جهان

دانشی ()KEI

( غیی
جایگاه

رژیم نهادی و
انگیزش

نوآوری

آموزش

اقتصادی

فناوری
اطالعات

کشور

نسبت به
سال

2012

2008

2012

2008

2012

2008

2012

2008

2012

2008

3.91

3.39

0.73

1.18

5.02

3.02

4.61

3.89

3.02

5.48

)2008
(94 )0

ای ان

منبعknoema, 2015 :
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ذکر اين نكته ضروري است که در اين رابطه مطالعاتي نيز در داخل کشور صورت
گرفته که در برخي مواقع بهبود نســبي و البته مقطعي که کشــور در زمينه اقتصــاد دانشبنيان
داشـــته اســـت را به عملكرد دولت در برنامههاي توســـعه نســـبت دادهاند و برعكس برخي
مطالعات نيز چنين بهبودي را تاييد نكردهاند .به عنوان مثال ،انتظاري و محجوب ( )1392با
مطالعه وضــعيت اقتصــاد دانشبنيان در کشــورهاي منطقه آســياي غربي و خاورميانه نشــان
ميدهد که ايران در بين اين کشــورها رتبه هجدهم را در ســال  1995داشــته که با يك رتبه
افزايش در سال  2000در جايگاه هفدعن قرار گرفته بود.
مهرآرا و رضــايي ( )2015نيز با مقايســه امتياز و رتبه کشــورهاي منطقه خاورميانه و
غرب آســيا بر اســاس دادههاي بانك جهاني ،ســعي دارند که نشــان دهند عملكرد ايران در
اقتصــاد دانشبنيان در راســتاي رســيدن به چشــمانداز  1404چگونه بوده اســت .طبق ســند
چشــمانداز  1404ايران به جايگاه اول اقتصــادي ،علمي و فناوري در منطقه آســياي جنوب
غربي ( شامل ،قفقاز ،خاورميانه و آسياي ميانه) بايد برسد (مجلس شواري اسالمي.)1382 ،
مهرآرا و ر ضايي ن شان دادند که ايران در بين سالهاي  2000تا  2007دو رتبه ارتقا يافته و
از مقام شــانزدهم به چهاردهم منطقه رســيده بود .اين در حالي اســت که رتبه ايران از ســال
 2007تا  2012تيييري نكرده اســـت و در همان مقام چهاردهم قرار دارد .البته در اين مدت
رتبه جهاني ايران هفت جايگاه افت داشته است .آنها با بيان اينكه سند چشمانداز به اقتصاد
دانشبنيان اهميت ويژهاي داده اســت ،اذعان کردهاند که ايران از چشــمانداز  1404خود به
دور افتاده است.
با توجه به داده هاي بانك جهاني که مهرآرا و رضـــايي ( )2015از آن اســـتفاده
کردهاند و همچنين ،دادههاي بهدســـت آمده توســـط انتظاري و محجوب ( )1392ميتوان
ن شان داد که ايران در گذر زمان چه تيييري دا شته و در نقطه زماني خا صي در آينده به چه
جايگاهي خواهد رســيد .نمودار شــماره ( )3خطروند نمايي تيييرات رتبه ايران بر اســاس
دادههاي مهرآرا و ر ضايي و انتظاري و محجوب را ن شان ميدهد .با توجه به اين نمودار در
ســـال  2025يا همان افق  1404رتبه ايران براســـاس داده هاي انتظاري و محجوب به فر
ثابت بودن محيط اول يا دوم در منطقه آســياي جنوب غربي و خاورميانه خواهد بود .حال با
توجه به دادههاي مهرآرا و رضــايي که برگرفته از بانك جهاني اســت و با فر

ثابت بودن
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محيط ،رتبه ايران در سال  2025يا افق  1404با توجه خطروند نمايي دادهها  13يا  14منطقه
خواهد بود .به بيان ديگر ،رتبه ايران در نهايت يك جايگاه بهبود خواهد يافت.
نمودار ( -)3خطروند نمایی غیی ات ر به اقتصاد دانشبنیان ای ان در منطقه

رتب در منطقه

2030

2020
2025
انتظاری و محجوب

2015

2010
سال

2000
2005
مهرآرا و رضایی

1995

1990

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

منبع :محقق ساخته

نكته مهمي که تا اينجا دريافتهايم اين است که عملكرد اقتصاد ايران در حوزه دانش
بنيان با ســياســتها و برنامهها همراســتا نبوده و هنوز بخش مهمي از داليل ضــعف علمكرد
ک شور در اين حوزه تبيين ن شده ا ست .ادعاي تحقيق آن ا ست که داليل ا صلي و کليدي را
ميتوان در عوامل محيط نهادي شــناســايي کرد .هر تحليلي از اقتصــاد دانش بنيان کشــور
م ستلزم تحليل محيط نهادي آن ا ست؛ در اينجا از شاخصهاي محيط نهادي مورد ا ستفاده
در «شـــاخص نوآوري جهاني »1اســـتفاده ميکنيم .بر اســـاس اين گزارش ،ايران در ميان
141کشــور دنيا در ســال  2015از نظر نوآوري در رتبه  106قرار گرفته اســت ( Cornell

. )University, INSEAD, and WIPO, 2015
رتبه ايران در سال  2015براي محيط سيا سي  125از بين  141ک شور بوده ا ست که
ميانگين رتبه  128براي ثبات ســياســي و  112براي اثر بخشــي دولت اســت .رتبه کشــور در
محيط قانوني  125است که از ميانگين رتبه  137براي کيفيت مقرراتي 123 ،براي حاکميت
قانون و  106براي ميزان پرداختي به فرد اخراج شده بر ا ساس ميزان حقوق هفتگي ت شكيل
شده است .در بخش محيط کسبوکار نيز رتبه کشور  93است که از ترکيب رتبه  53براي
1- The Global Innovation Index
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ســهولت انجام کســبوکار 119 ،براي حل و فصــل ورشــكســتگي و  98براي ســهولت در
پرداخت ماليات ت شكيل شده ا ست ( Cornell University, INSEAD, and WIPO,

.)2015
جدول  :5ر به شاخص و زی شاخصهای محیط نهادی ای ان
شاخص و زیر شاخص محیط نهادی

امتیاز

رتبه جهانی

محیط سیاسی

27.7

125

ثبات سیاسی
اث بخشی دولت

32.8
22.6

128
112

محیط قانونی

42.4

125

کیفیت مق را ی
حاکمیت قانون
هزینه اخ اج
محیط کسبوکار

7.9
21.5
23.1
62.8

137
123
106
93

سهولت ش وع یک کسبوکار

89.4

53

حل و فصل ورشکستگی
سهولت پ داخت مالیات

32.4
66.8

119
98

منبع(Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2015) :

به منظور درک روند تيييرات نهادي در گذر زمان براي ايران ،نمودار ( )4تيييرات
رتبه ايران را در طول سالهاي  2012تا  2015به نمايش گذاشته است .همانطور که مشاهده
مي شود رتبه ايران ن سبت به ساير ک شورهاي جهان تييير چنداني پيدا نميکند .البته تيييرات
رتبه ايران از سال  2012تا  2014روند منفي دا شته ا ست حال اين که براي سال  2015رتبه
ايران بهبود يافته و در نتيجه روند تيييرات را مثبت کرده اســـت ( Cornell University,

. )INSEAD, and WIPO, 2013; 2014; 2015; INSEAD and WIPO, 2012

188

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال هفدهم ،شماره  ،64بهار 1396
نمودار ( -)4روند غیی ات ر به ای ان در محیط نهادی در بین کشورهای جهان
2015

2014

2012

2013

115
125
135
145

برخي از زير شـــاخصهاي محيط نهادي مطرح شـــده در ادامه به صـــورت اجمالي
مورد بحث قرار گردفته و و ضعيت ايران در اين زير شاخصها در گذر زمان مورد برر سي
قرار ميگيرد.
محيط سياسي
شاخص محيط سياسي از دو زيرشاخص ثبات سياسي و فقدان خشونت و همچنين اثربخشي
دولت تشكيل مي شود .روند تييير شاخص کيفيت محيط سياسي ايران از سال  2012تا سال
( 2015نمودار ( ))5ن شان ميدهد رتبه ايران در شاخص محيط سيا سي بهبود دا شته ا ست
( Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2013; 2014; 2015; INSEAD
.)and WIPO, 2012
نمودار ( -)5روند غیی ات ر به ای ان در شاخص محیط سیاسی و زی شاخصهای آن
2015

2014

2013

2012

90

محيط سياسي
ثبات سياسي
اثربخشي دولت

110
130
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عملكرد ايران طي چهار سال اخير در زير شاخص ثبات سيا سي (نمودار ( ))5حاکي از
بدتر شدن رتبه ايران در گذر زمان است .روند زير شاخص اثربخشي دولت در نمودار ( )5يك
بهبود را براي رتبه ايران در طول زمان نشان ميدهد .اين بهبود به قدري بوده که عملكرد ضعيف
ايران در زيرشاخص ثبات سياسي را خنثي کرده است به طوري که تيييرات رتبه ايران از لحاظ
شاخص محيط سياسي ،يك روند مثبتي را در طول زمان نشان ميدهد.
محيط قانوني
محيط قانوني از ســـه زيرشـــاخص کيفيت مقرراتي ،حاکميت قانون و هزينه اخراج شـــكل
ميگيرد .وضعيت رتبه ايران از لحاظ اين شاخص در طول چهار سال اخير در مجموع يك
روند مثبتي را در نمودار ( )6نشـــان ميدهد .البته در هر زير شـــاخص روند بهبود رتبه ايران
متفاوت بوده ا ست ( ;Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2013; 2014
.)2015; INSEAD and WIPO, 2012
نمودار ( -)6روند غیی ات ر به ای ان در شاخص محیط قانونی و زی شاخصهای آن
2015

2014

محيط قانوني

2013

2012

100
110

کيفيت مقرراتي

120

حاکميت قانون

130

هزينه اخراج

140
150

طبق نمودار ( )6با اينكه ايران در بين چند کشــور آخر در رتبه بندي قرار دارد ،يك
روند مثبتي را در بهبود زير شاخص کيفيت مقرراتي نشان ميدهد .روند بهبود رتبه ايران در
زير شاخص حاکميت قانون ،در نمودار ( )6منفي ا ست .روند بهبود زير شاخص د شواري
اخراج براي ايران در سالهاي  2012تا  2014منفي بوده ،اما در سال  2015اين زير شاخص
بهبود يافته و يك روند مثبتي را به خود گرفته است.
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محيط کسبوکار
شـــاخص محيط کســـبوکار براي ايران با اين كه نســـبت به دو شـــاخص قبلي وضـــعيت
منا سبتري را ن شان ميدهد ،اما به دليل روند منفي که در پيش گرفته ا ست در نهايت رتبه
محيط نهادي ايران را پايينتر خواهد آورد .اين شاخص از سه زير شاخص سهولت شروع
يك کســبوکار ،ســهولت حلوفصــل ورشــكســتگي ،ســهولت پرداخت ماليات تشــكيل
ميشــود .نمودار ( )7روند منفي بهبود رتبه ايران در شــاخص محيط کســبوکار را نشــان
ميد هد ( ;Cornell University, INSEAD, and WIPO, 2013; 2014; 2015
.)INSEAD and WIPO, 2012
نمودار ( -)7روند غیی ات ر به ای ان در شاخص محیط سیاسی و زی شاخصهای آن
محيط کسب و کار
سهولت شروع يك کسب و

2015

2014

2013

2012

30
50

70

کار
سهولت حل و فصل
ورشكستگي
سهولت پرداخت ماليات

90
110
130

رتبه ايران از لحاظ زيرشـاخص سـهولت شـروع يك کسـبوکار ،طبق نمودار (،)7
يك روند منفي بسيار شديد را در بين سالهاي  2012تا  2014نشان ميدهد .تيييرات مثبت
سال  2015به دليل تيييرات در روششناسي محاسبه شاخصهاي بانك جهاني از سال 2014
به بعد بوده است و خاص کشور ايران نيست .زيرشاخص سهولت حلوفصل ورشكستگي،
رتبههاي ب سيار نامنا سب را براي ايران در طول زمان ن شان ميدهد .همچنين روند بهبود رتبه
ايران در اين زيرشاخص نيز منفي ا ست .رتبه ايران در زيرشاخص سهولت پرداخت ماليات
نيز ،بنا به نمودار  ،5يك روند منفي در طول زمان را نشان ميدهد.
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 -5روش تحقیق
هدف عملياتي پژوهش طبق چارچوب مفهومي فوق اين اســـت که در گام اول ،اثر کلي
محيط نهادي بر شـــاخص اقتصـــاد دانشبنيان را ســـنجيده و در گام دوم ،اثر هر يك از
مولفه هاي محيط نهادي را بر آن برآورد کنيم .اگر محيط نهادي و اقتصـــاد دانشبنيان به
عنوان دو سازه ا صلي پژوهش در نظر گرفته شود ،فر ضيههاي ا صلي و فرعي پژوهش را به
صورت جدول ( )6خواهند بود.
جدول ( -)6ف ضیات اصلی و ف عی پژوهش
1

ف ضیه اصلی ( :)Haبهبود محیط نهادی به طور مستقیم و معناداری ب بهبود اقتصاد دانشبنیان
اثی دارد.

2

ف ضیه ف عی  :)Hb1( 1با قویت و بهبود محیط سیاسی در ه کشوری ،اقتصاد دانشبنیان آن

3

کشور بهبود خواهد یافت.
ف ضیه ف عی  :)Hb2( 2انتظار ب این ا ست که ه چه قدر محیط سیا سی در یک ک شور بهبود
یابد ،اقتصاد دانشبنیان آن کشور نیز بهبود پیدا کند.

4

ف ضیه ف عی  :)Hb3( 3ه چقدر محیط کسبوکار در یک کشوری بهبود یابد شاخص اقتصاد
دانشبنیان نیز بهبود مییابد.

اکنون که شاخصهاي محيط نهادي حاکم بر اقت صاد دانش بنيان ک شور را از منظر
شاخصهاي آمار توصيفي ارائه کرديم بايد به اين سوال پاسخ داد که از نظر تجربي ،عوامل
محيط نهادي ،با توجه به شواهدآماري مطرح شده ،چگونه شاخصهاي اقتصاد دانش بنيان
را تحت تاثير قرار ميدهد .به عبارت ديگر ،مولفههاي نهادي پيشـــران يا بازدارنده تحقق و
تو سعه اقت صاددانش بنيان کدامند و چگونه ميتوان از داللتهاي سيا ستي آن براي تو سعه
اقتصاد دانش بنيان در ايران بهره برد.
در اين بخش از تحقيق با اســـتفاده از روش حداقل مربعات جزئي ( )PLS1به دنبال
برآوردي تجربي از رابطه عوامل محيط نهادي مطرح شده و شاخصهاي اقتصاددانش بنيان
هسـتيم .بنا به فر ( ،بر اسـاس مباني نظري) محيط نهادي متيير مسـتقلي اسـت که ميتواند
روي اقتصاد دانشبنيان بهعنوان متيير وابسته تاثير بگذارد .دادههاي مرتبط به محيط نهادي و
اقتصـــاد دانشبنيان ازطريق آمارهاي منتشـــر شـــده بانك جهاني ،در قالب شـــاخصهاي
1- Partial Least Squares

192

فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی ،سال هفدهم ،شماره  ،64بهار 1396

( 1 GIIو  )2KAMگردآوريشــده اســت .کشــورهاي منتخب مورد مطالعه مشــتمل بر 135
کشور هستند.

 -6یافتهها
جهت تعيين سهم متييرهاي م ستقل در پيش بيني متيير واب سته از تحليل رگر سيون ا ستفاده
ميشـــود .در تحليل رگرســـيون هدف پيشبيني تيييرات متيير وابســـته با توجه به تيييرات
متييرهاي مســتقل اســت .با اســتفاده از رگرســيون چند متييره ،محقق ميتواند رابطه خطي
موجود بين مجموعهاي از متييرهاي مستقل با يك متيير وابسته را به شيوهاي مطالعه کند که
در آن ،روابط موجود في مابين متيير هاي مســـت قل نيز مورد مالح ظه قرار بگيرد .وظي فه
رگرسيون چند متييره اين است که به تبيين واريانس متيير وابسته کمك کند و اين وظيفه تا
حدودي از طريق مشـــارکت متييرها (دو يا چند متيير مســـتقل) ،در اين واريانس به انجام
ميرســـند .تحليل رگرســـيون چند متييره براي مطالعه تاثيرات چند متيير مســـتقل در متيير
وابســته کامال مناســب اســت .نتايج آخرين مرحله روش رگرســيون چندگانه در نرم افزار
 SPSSدر جدولهاي ( )7تا ( )9ارائه شده است.
جدول ( -)7خالصه نتایج مدل
Std. Error of the
Estimate

Adjusted R
Square

R Square

R

2.47101

0/371

0/385

*0/621.

Model
متغی وابسته:
اقتصاد دانش بنیان

* متغی های پیشبین :محیط کسبوکار ،محیط قانونی و محیط سیاسی
جدول ( -)8نتایج آزمون *ANOVA
معناداری
**000

آماره F
27.375

میانگین مجذورات
167.148
6.106

Df
3
131
134

مجموع مجذورات
501.443
799.872
1301.314

مدل
رگ سیون
جمله اخالل
کل

1- Global Innovation Index
2- Knowledge Assessment Methodology
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جدول ( -)9ض ایب رگ سیون
Standardized
Coefficients

معناداری

آماره t

0/000

3.645

-

Beta

Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
2.240
0/615

0/001
0/000

3.333
5.413

0/268
0/437

0/640
0/544

2.135
2.946

0/970

-0/038

-0/003

0/145

-0/006

مدل
C
محیط سیاسی
محیط قانونی
محیط کسبوکار

متغی
وابسته:
اقتصاد
دانش
بنیان

نتايج ناشي از برآورد مدل به شرح زير قابل تفسير هستند:
* نتايج آزمون رگر سيون براي برر سي فر ضيه اول و ا صلي اين پژوهش ،يعني «تاثير م ستقيم و
مع نادار محيط ن هادي بر بهبود اقتصــــاد دانشبن يان» ،ح كا يت از مع ناداري آزمون Anova

( .)sig=0/000به ع بارت ديگر ،خطي بودن اين راب طه دارد .ب نابراين و با تو جه به ضـــر يب
همبســـتگي مثبت و معنادار بين اين دو متيير (ضـــريب بتا= ،)0/268فرضـــيه اول پژوهش مورد
پشــتيباني بوده و تاييد قرار ميشــود .بنابراين و با توجه به آماره ( ،) R2=0/385ميتوان ادعا کرد
که تقريبا  38درصد از تيييرات متيير وابسته (يعني اقتصاد دانش بنيان) ،تحت تاثير تيييرات متيير
مستقل ( يعني محيط نهادي) ،قرار دارد.
* بررسي آماري براي فرضيه فرعي اول تحقيق مبني بر «تاثير مثبت و معنادار محيط سياسي
هر کشور بر اقتصاد دانش بنيان آن کشور» نشان ميدهد که رابطه ،يك رابطه خطي بوده و
ضريب معناداري کوچك تر از  /05ا ست ( ،)sig=0/001و تاثير محيط سيا سي ک شورها بر
اقت صاد دانش بنيان آن مثبت ا ست ( ضريب بتا= .)0/268بنابراين فر ضيه دوم فرعي نيز مورد
پشتيباني بوده و تائيد ميشود.
* فرضـــيه دوم فرعي پژوهش نيز مربوط به «تاثير مثبت و معنادار محيط قانوني کشـــورها بر
توســعه اقتصــاد دانش بنيان» ميشــد که در ا ين فرض ـيه با توجه به ســطح معناداري زير 0/5
براي آزمون  ،)sig=0/000( Anovaرابطه خطي بين اين دو متيير تائيد مي شود .همچنين با
توجه به ضــريب همبســتگي مثبت و معنادار بين متييرها (ضــريب بتا=  ،)/437تاثير مثبت و
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معنادار محيط قانوني بر توســعه اقتصــاد دانش بنيان مورد تائيد قرار گرفته و فرض ـيه پذيرفته
ميشود.
* فر ضيه سوم فرعي تحقيق که «تاثير مثبت و معنادار محيط ک سبوکار ک شورها بر اقتصاد
دانش بن يان» آن ها را عنوان کرده بود با تو جه به ن تايج آزمون ،)sig=0/970( Anova
غيرخطي بودن رابطه بر ما آشكار شده با توجه به آمار و شواهد موجود (ضريب بتا=-0/003
) داليل کافي براي اثبات تاثير مثبت و معنادار محيط کسبوکار کشورها بر توسعه اقتصاد
دانش بنيان آنها وجود ندارد ،بنابراين فر ضيه مورد نظر مورد پ شتيباني قرار نگرفته و رد مي
شود.
جدول ( -)10نتایج آزمون ف ضیهها
ف ضیه

ض یب
معناداری

آماره t

ایید/رد
(سطح معناداری )./05

ف ضااایه اصااالی ( :)Haبهبود محیط نهادی به طور

0/000

3.645

ارید

مسااتقیم و معناداری ب بهبود اقتصاااد دانشبنیان اثی
دارد.
ف ضاایه ف عی  :)Hb1( 1با قویت و بهبود محیط
ساایاساای در ه کشااوری ،اقتصاااد دانشبنیان آن

0/001

3.333

ایید

کشور بهبود خواهد یافت.
ف ضیه ف عی  :)Hb2( 2انتظار ب این ا ست که ه
چه قدر محیط ساایاساای در یک کشااور بهبود یابد،
اقتصاد دانشبنیان آن کشور نیز بهبود پیدا کند.

0/000

5.413

ارید

ف ضااایااه ف عی  :)Hb3( 3ه چقاادر محیط

0/970

-0/038

رد

کساابوکار در یک کشااوری بهبود یابد شاااخص
اقتصاد دانشبنیان نیز بهبود مییابد.

 -7نتیجهگیری و مباحثه
هدف اصــلي اين تحقيق بود که تاثير محيط نهادي (مشــتمل بر محيط کســبوکار ،محيط
قانوني و محيط سيا سي) بر دانش بنيان شدن اقت صاد را برر سي کند .در اين را ستا ،ضمن
اشاره به مباني نظري و پيشينه مطالعات انجام شده ،تحليلي اجمالي از زيرشاخصهاي محيط
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نهادي (مبتني بر متدولوژي شــاخص نوآوري جهاني) انجام شــد و بر اســاس مدل مفهومي
تحقيق ،برآوردي رگرســيوني جهت بررســي رابطه بين محيط نهادي و اقتصــاد دانش بنيان
ارايه شد.
نتايج تحقيق حاکي از آن اســت که شــاخصهاي محيط ســياســي و محيط قانوني به
طور مع ناداري بر اقتصــــاد دانشبن يان تاثير مي گذار ند ا ما در اين تحقيق ،تاثير محيط
ک سبوکار بر اقت صاد دانش بنيان مورد تاييد قرار نگرفت .با اين حال ،تاثير محيط نهادي به
مثابه يك شاخص کل بر اقتصاد دانش بنيان مورد تاييد قرار گرفته است.
نتايج بهدست آمده از تحقيق با نتايج مطالعات شيليرو ( ،)2012دبناس ( ،)2011ليپيج
و کوالروا ( )2008سازگار است .وجه تمايز نتايج اين تحقيق نسبت به تحقيقات گذشته اين
ا ست که مطالعات پي شين تنها شاخص کلي محيط نهادي را مورد برر سي قرار داده بودند و
به تاثير مستقل هر يك از مولفهها و زيرشاخصهاي نهادي نپرداخته بودند.
در يك جمعبندي کلي ،بايد اذعان دا شت که تحليل عملكرد اقت صاد دانشبنيان در
چارچوب نهادي قادر اســـت راهكارهايي مقتضـــي براي نيل به توســـعه را ارائه دهد .رابطه
متقابل ميان توســعه اقتصــاد دانش بنيان و اصــالحات در محيط نهادي داللت بر آن دارد که
حضـور نهادهاي با کيفيت در جامعه و نيز وجود کارآيي در محيط سـياسـي و البته و محيط
قانوني آن بر تحقق و توسعه اقتصادي مبتني بر دانش اثرگذار است.
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