علم و پژوهش

بررسی آثار عوامل نهادی در توسعه علم ،فناوری و
نوآوری
1

سید منصور خلیلی عراقی* ،1،سجاد برخورداری

چکیده
شرایط محیطی مطلوب برای توسعه علم ،فناوری و نوآوری بهعنوان یکی از مؤلفههای کلیدی به شمار میآید .بدون وجود نهادهای
رسمی و غیررسمی مطلوب ،تحقق توسعه علم ،فناوری و نوآوری در کشورها دور از انتظار است .دستیابی به توسعه علم ،فناوری
و نوآوری در راستای اهداف پیشرفت ایران نیز به بهبود شرایط نهادی وابسته است .در این مقاله ،با توجه به اهمیت این موضوع
برای ایران ،آثار عوامل نهادی در توسعه علم ،فناوری و نوآوری به لحاظ نظری و تجربی در ایران و کشورهای منتخب بررسی شده
است .نتایج این مطالعه ،نشان میدهد که وضعیت نهادی در قالب مؤلفههای محیط سیاسی ،محیط قوانین و مقررات و محیط
کسبوکار در ایران برای توسعه علم ،فناوری و نوآوری در مقایسه با کشورهای منتخب مطلوب نیست .ازاینرو ،برخی اقدامات
برای بهبود محیط نهادی برای توسعه علم ،فناوری و نوآوری در حوزههای سهگانه یادشده ،نیاز است مورد توجه قرار گیرد.

واژگان کلیدی :محیط سیاسی ،محیط قوانین و مقررات ،محیط کسبوکار ،توسعه علم ،فناوری و نوآوری

*عهدهدار مکاتبات ،استاد ،آدرس الکترونیکیkhalili@ut.ac.ir :
1دانشکده اقتصاد ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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قوانین یااا مقررات را ارا ااه میکننااد درحااالیکااه نهااادهااای

مقدمه

غیررسااامی ،هر ند صاااریه نبوده ولی به ل تاا اجت ماعی،

توسعه علم ،فناوری و نوآوری در اقتصاد کشورها در کنار سایر

رفتارها و هنجارها را شکل میدهند [ ]4و [ .]5هر دو نهادهای

عوامل از جمله حمایتهای مالی ،از عوامل نهادی متعددی نیز

رسااامی و غیررسااامی ترتیبات اجتماعی و ثبات را از ریق

تأثیر میپذیرد .از جمله این عوامل میتوان به حکمرانی دولت،

شااا کلدهی انت ظارات و به جر یان ا نداختن رهنمود ها برای

کیفیت قوانین و مقررات ،بیثباتی سیا سی ،ف ساد و غیره ا شاره

رفتارهای مناسااات برای زمانی که افراد یا بنگاهها انتخابهای

کرد .تجارب جهانی نشاااان میدهد این عوامل نقش کلیدی در

اساااترات یک انجای میدهند ،فراهم میکنند [ ]6و [ .]7نهادهای

توسااعه علم ،فناوری و نوآوری دارند .توسااعه علم ،فناوری و

رساامی در مقایسااه با نهادهای غیررساامی ،بیشااتر انعطافپذیر

نوآوری در اقت صاد ایران بهعنوان یک هدف ا صلی مورد توجه

هستند زیرا آنها میتوانند به ور هدفمند توسط نهادهای انسانی

قوانین باالدسااتی از جمله سااند شاامانداز و افق  1440قرار

راحی شوند [ .]8اثر نهادهای ر سمی به حمایتها یا قیدهای

گرفته اساات .دسااتیابی به این هدف در کنار حمایتهای مالی،

نهادهای غیررسااامی بساااتگی دارد که به ور تدریجی رشاااد

نیازمند توجه به عوامل نهادی است.

میکنند.

برر سی شاخص جهانی نوآوری در سال  ،2017ن شان میدهد

برای فعالیت های نوآورانه که دانش ضااامنی را در برمیگیرد،

ایران با کسااات رتبه  32/1از  100در جایگاه  75در بین 127

ارتباط دوساااویه بین نهادهای رسااامی و غیررسااامی میتواند

ک شور جهانی قرار گرفته ا ست ،درحالیکه ترکیه با ک ست رتبه

د ستاوردهای بی شتری دا شته با شد زیرا هیچ میزانی از حمایت

 38/9در جایگاه  43در بین  127کشور جهان قرار دارد .مقایسه

قانون که بتواند متیط مناسااابی برای موارد غیرقابل ملموسااای

وضااعیت شاااخصهای نهادی و شاااخص جهانی نوآوری در

مان ند ا

ایران و ترکیه بهخوبی نشان میدهد که وضعیت مطلوب عوامل

عات فراهم ک ند ،نمیتوا ند بدون ارت باط تن گات نگ

نهادهای ر سمی و غیرر سمی شکل بگیرد .تتت شرایط متیط

نهادی ترکیه نقش مهمی در ک ست رتبه مطلوب این ک شور در

نهادی خاصااای ،بنگاهها میتوانند سااااختار حکمرانی که برای

شاخص جهانی نوآوری در مقایسه با ایران داشته است [.]1

رابطه بین بنگاه ها در جهت تعام ت اقتصاااادی نیاز اسااات،

با توجه به اهداف سااند شاامانداز و افق  1440کشااورمان در

توسعه دهند .در غیاب حمایت از سوی نهادهای رسمی بیرونی

تو سعه علم ،فناوری و نوآوری و همچنین د ستیابی به پی شرفت

(مانند قوانین متمرکز بر قراردادها) ،حفاظتهای رساامی (مانند

اسااا می -ایرانی نیاز اسااات موانس دساااتیابی به این اهداف،

قراردادهای صاااریه) کمتر اثرگذار خواهند بود [ .]9ازاینرو،

موشااکافی شااود .با توجه به اهمیت این موضااود در مسااا ل

بنگاهها بی شتر به حفاظتهای غیرر سمی مبتنی بر اعتماد همانند

برنامهریزی کشااور و تعریر راهبردهای توسااعه ،در این مقاله

اثرات شاااهرت و اعتبار ،تکیه میکنند [ ]10و [ .]11در مقابل،

ت ش میشود با توجه به تجارب جهانی ،نقش عوامل نهادی از

اعتماد به نین حفاظتهای غیرر سمی علیرغم اینکه نهادهای

جم له کیف یت قوانین و مقررات ،حکمرانی دو لت ،بیث باتی

رسمی توسعهیافته و اثرگذار هستند ،کاهش یافته و شرایطی را

ساایاساای و فساااد بر توسااعه علم ،فناوری و نوآوری در ایران

برای فعالیتهای نوآورانه بنگاهها فراهم نمیکند.

برر سی شده و راهکارهای تقویت و بهبود شرایط نهادی ارا ه

ت تت شااارایط ن هاد های رسااامی ضاااعیر در کشاااورهای

شود.

درحالتوساااعه ،حفاظت های غیررسااامی برای حکمرانی بین

عوامل نهادی و توسعه علم ،فناوری و نوآوری

بنگاهها مبتنی بر هنجارهای اجتماعی متلی بوده که برای انتقال

نظریههای جدید توسااعه اقتصااادی تأکید میکنند که جغرافیای

دانش مهم هسااتند .نهادهای رساامی که از خلق و تبادل دانش

نوآوری به بسترهای نهادی و اجتماعی مشروط است که ارتباط

حمایت میکنند ،سی ستم حقوق مالکیت فکری ( )IPRه ستند

و تبادل دانش بین بنگاهها را شاااکل میدهند [ ]2و [ .]3نهادها

که دربرگیرنده قوانین و مقررات مرتبط با اختراعات و مجوزها

در هر کشوری در دو گروه شامل نهادهای رسمی و غیررسمی

(الی سنسها) ه ستند .نهادهای ر سمی قویتر برای حمایت از

در نظر گرفته میشااوند .نهادهای رساامی ،ساااختاری از قواعد،

حقوق مالکیت فکری ،انگیزه بنگاه ها برای نوآوری را از ریق
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حمایت از آنها در مقابل ساالت مالکیت ،افزایش میدهند [.]12

رقابتپذیری تقویت میشااود و این شاارایط ،بنگاهها را بیشااتر

زمانی که حمایت از سااوی نهادهای رساامی مبهم ،ضااعیر یا

برای ف عال یت های نوآورا نه و بهبود عملکرد تشاااویق میک ند.

ناقص اسااات ،بنگاهها بیشاااتر بر حفاظتهای غیررسااامی و

مطالعات زیادی ن شان دادهاند که متیط ک ستوکار بر عملکرد

نهادهای غیررساامی تکیه میکنند .بهعنوان یکی از نتایج متیط

نوآورانه بنگاهها تأثیر دارد .مطالعه نشااان داده اساات که متیط

رسااامی ضاااعیر برای ح ما یت از حقوق مالک یت فکری،

کستوکار بر عملکرد نوآورانه بنگاهها اثر معنادار دارد [.]16

حفاظت های غیررسااامی برای تبادل دانش بین بنگاه ها ممکن

بر این اسااااش مشااااهده میشاااود متیط نهادی مطلوب برای

است بنگاهها را جهت گسترش حفاظتهای غیررسمی ،تشویق

توسعه علم ،فناوری و نوآوری بهعنوان یک شرط الزی به شمار

کنند [ .]13این وضاااعیت سااابت میشاااود بنگاهها روابط بین

میآ ید .بدین معنی که بدون متیط ن هادی مطلوب ،نمیتوان

عات

انتظار توسعه علم ،فناوری و نوآوری را در یک اقتصادی شاهد

نامتقارن شااکل دهند که در آن بنگاهها دانش مختص خودشااان

بود .همچنین وجود نهادهای رسمی قوی در مقایسه با نهادهای

را تبادل میکنند [.]14

غیررسمی ،اهمیت وی های برای توسعه علم ،فناوری و نوآوری

وظیفه بازیگران سیا سی ،بهبود عملکرد سی ستم علم ،فناوری و

دارد .را که ارزشآفرینی فعالیت های علم ،فناوری و نوآوری

نوآوری از ریق کمااک بااه حاال موانس نهااادی و ب هبود

در یک اقت صاد نیازمند حمایتهای ر سمی و قانونی ا ست ،این

ار وبهای نهادی ا ست که یادگیری ،تطبیق رفتار ،ارتبا ات

شرایط در اقت صادهای با م شخ صه نهادهای ر سمی ضعیر،

و همکاری بین بازیگران را تشاااویق میکند .نگاه سااایساااتمی

شکل نمیگیرد .به ورکلی میتوان نهادهای رسمی برای توسعه

موجت می شود که سیا ستگذاران بهعنوان " سازماندهنده"،

علم ،فناوری و نوآوری را بر اساش ار وب نظری و تجربی،

نقش ها و نمود های مختلفی از بازیگران منط قهای و ملی را

در قالت متیط سااایاسااای ،متیط قوانین و مقررات و متیط

داشااته باشااند ،همچنین نین نگرشاای امکان تعامل بازیگران

کساتوکار خ صاه کرد .هر یک از نهادهای یادشاده بهتنهایی

منطقهای و ملی با برنامهریزان را فراهم میکند.

نمیتواند ب ستر تو سعه علم ،فناوری و نوآوری را فراهم نماید،

در کنار متیط ساایاساای ،متیط کسااتوکار دربرگیرنده عوامل

بلکه نیاز به وجود هر سه متیط نهادی قوی و ارتباط تنگاتنگ

بیرونی بنگاه ها اسااات که فرصااات ها یا تهدیدهایی را برای

آنها با یکدیگر بر پایه مؤلفههای نهادی غیرر سمی مانند سرمایه

فعالیت های نوآورانه آنها ایجاد میکند .متیط کساااتوکار بر

اجتماعی در هر اقتصادی است.

خودشاااان را بر پایه شاااکساااتهای بازار فراگیر و ا

مزیت رقابتی بنگاهها اثر میگذارد .متیط کست کار دربرگیرنده

محیط نهادی در تجارب جهانی برای توسعه علم،

مشاااتریان ،عرضاااهکنندگان مواد اولیه ،نیروی کار ،سااارمایه و

فناوری و نوآوری

تجهیزات ،رقبا ،گروه های مقرراتی شاااامل آ انس های دولتی،

وجود نهادهای رسااامی قوی در یک کشاااور نقش مهمی در

اتتادیه ها و همکاری بین بنگاه ها هساااتند .همه این عوامل،

شاااکلگیری علم ،فناوری و نوآوری و بهکارگیری آن دارند .به

متیط کساااتوکار برای فعالیتهای بنگاه را شاااکل میدهند.

ب یان دیگر ،یکی از دال یل رشاااد علم ،ف ناوری و نوآوری در

زمانی این عوامل میتوانند مترک فعالیتهای نوآورانه بنگاهها

کشااورهای توسااعهیافته را میتوان به نهادهای رساامی قوی در

باشااند که در ار وب متیط نهادی منسااجم و انگیزاننده این

این کشورها نسبت داد .آمار و ا

نود فعالیتها ،انسجای یافته و پایدار باشند [.]15

عات موجود نیز این موضود

را بهخوبی ن شان میدهد .بر ا ساش شکل  1م شاهده می شود

برخی از متققان به این نکته تأکید میکنند که متیط کستوکار

کشاااورهای با درآمد باال که وضاااعیت نهادی قوی را تجربه

نقش مهمی در تو سعه ک ستوکار و نوآوری دارد .این مو ضود

میکنند ،در شاخص نوآوری نیز در جایگاه مطلوب قرار دارند.

برای بنگاهها در تمای ساطو شاامل کو ک ،متوساط و بزر

این مو ضود در ک شورهای با درآمد باال مانند فن ند ،سنگاپور،

مطر میشاااود .یکی از عوامل مهم برای موفقیت بنگاه ها در

اپن ،آلمان و کره جنوبی نیز مشاااهده میشااود .درحالیکه در

رقابت ،توانایی های بنگاه ها اسااات .تغییرات فزاینده در متیط

ک شورهای با درآمد متو سط رو به پایین و ک شورهای با درآمد

کسااتوکار ،بازار و رقابت ،با تغییرات فناوری سااریس و رشااد
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پایین ،نهادهای رسمی قوی وجود نداشته و این امر بر وضعیت

در فصااال دوی برنامه پنجم توساااعه ( )1394-1390در مواد و

نوآوری این ک شورها نیز اثر معکوش دا شته ا ست .برای مثال،

تبصرههای مختلفی ،توسعه علم ،فناوری و نوآوری مورد توجه

مقایسه وضعیت نوآوری کشورهای فن ند با کشورهای ترکیه و

قرار گرفته است .این برنامه بیشتر در راستای دستیابی به اهداف

ایران ،این موضود را بهخوبی نشان میدهد .در واقس آن نانکه

سند شمانداز  1404تدوین شده و در مواد مختلر از جمله

در نمودار نیز مشاااهده میشااود ،یک رابطه مثبت بین نهادهای

ماده  16قانون برنامه ،الزاماتی برای دولت در د ستیابی به هدف

رسمی قوی و وضعیت نوآوری کشورها وجود دارد.

جای گاه دوی علمی و ف ناوری در منط قه از جم له ح ما یت از

نقش نهادهای رسااامی قوی در تجربه توساااعه علم و فناوری

مراکز تتقیقاتی و فناوری مشخص کرده است .همچنین در این

ک شورها نیز نقش کلیدی دارد .شکل  2ن شان میدهد که وجود

ماده بر برنامهریزی برای تتقق شااااخص های اصااالی علم و

نهادهای رساامی قوی در کشااورهای با درآمد باال ،وضااعیت

فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات و خدمات مبتنی

مطلوبی در علم و فناوری آنها را نیز موجت شااده اساات .این

بر فناوریهای پی شرفته و افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی

واقعیت در کشااورهای توسااعهیافته مانند فن ند ،آلمان ،اپن،

ناشی از توسعه علم و فناوری تأکید شده است.

سنگاپور و کره جنوبی نیز مشاهده میشود .در مقابل کشورهای

در برنامه ششم توسعه ( )1400-1396بر اهداف کمی در زمینه

با درآمد متو سط و درآمد متو سط رو به پایین ،نهادهای ر سمی

تو سعه علم و فناوری در بخش  12برنامه تأکید شده ا ست .در

ضاااعیفی دارند و این تجربه ،اثر معکوش بر توسااا عه علم و
فناوری در این ک شورها دا شته ا ست .برای مثال ،ترکیه و ایران

فنالند

از جمله این کشااورها هسااتند که نهادهای رساامی ضااعیر در
آلمان

آنها ،ر شد و تو سعه علم و فناوری ضعیر را در آنها به دنبال

سنگاپور
ژاپن کشورهای با
درآمد
کشورهای با
باال
متوسط-
درآمد پایین

100
80

کره جنوبی

داشته است .بر این اساش ،میتوان ادعا کرد که یک رابطه مثبت

ترکیه

بین وجود نهادهای ر سمی قوی و تو سعه علم و فناوری وجود

کشورهای با
درآمد باال

دارد.

40

کشورهای با
ایران
درآمد
متوسط-پایین

نوآوری

60

20
0

وضعیت محیط نهادی در ایران

80

40

60

محیط نهادی

0

20

توسااعه علم ،فناوری و نوآوری همواره بهعنوان یکی از اهداف

شکل :1رابطه بین نهادهای رسمی و توسعه در نوآوری

اصاالی در برنامههای توسااعه اقتصااادی ،اجتماعی و فرهنگی

منبع :دادههای از گزارش  )2017( WIPOاستخراج شده است.

ک شور بوده ا ست .برر سی متتوای برنامههای تو سعه ک شور

فنالند آلمان

نشاان میدهد که برنامه اول توساعه ( )1372-1368بر توساعه

60

کره جنوبی

علم تمرکز دا شته ا ست .در برنامه دوی تو سعه (،)1378-1374

ترکیه

در حوزه علم ،ف ناوری و نوآوری مورد تو جه بر نا مهریزان و
سیا ستگذاران ک شور قرار گرفته ا ست .در برنامه سوی تو سعه

کشورهای با
درآمد متوسط-
باال

100

( )1380-1384توسااا عه ف ناوری و نوآوری بهعنوان مب نای
سیا ستهای تو سعه علم ،فناوری و نوآوری در ک شور تعریر

50

30
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علم و فناوری

برخ ف برنامه اول توسعه ،توسعه فناوری بهعنوان مبانی اصلی

ایران

40

کشورهای با
درآمد متوسط-
پایین
کشورهای با
درآمد پایین

سنگاپور ژاپن
کشورهای با
درآمد باال

50

0
0

محیط نهادی

گردید .برنامه هاری تو سعه ( )389 1-1384در مقای سه با سه

شکل :2رابطه بین نهادهای رسمی و توسعه علم و فناوری

برنامه قبلی ،توجه وی ه به بتث تو سعه نوآوری دا شته ا ست و

منبع :دادههای از گزارش  )2017( WIPOاستخراج شده است.

برای اولین بار در ایران ،بر نا مه توسااا عه بر مب نای اقتصااااد

مواد  67-63قانون برنامه شااشاام توسااعه در ابعاد مختلر به

دانشبنیان ،مورد توجه وی ه قرار گرفت.

توسعه علم ،فناوری و نوآوری اشاره شده است .برای نمونه در
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این برنامه تأکید شده ا ست سهم اعتبارات پ وهش و فناوری

شکل  3م شاهده می شود ک شورهای منتخت ترکیه ،قطر و کره

بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی باید تا پایان برنامه به 1/5

جنوبی در هر سااه مؤلفه متیط نهادی شااامل متیط ساایاساای،

در صد بر سد و تولید مت صوالت با فناوری متو سط به باال از

متیط قوانین و مقررات و متیط کساااتوکار ،عملکرد بهتری

تولید ناخالص داخلی از  1/5درصد در سال  1396به  5درصد

نساابت به ایران داشااتهاند .در بین مؤلفههای نهادی ،ضااعر در

در سال  1400برسد .هر ند اهداف کمی زیادی در این برنامه

متیط قوانین و مقررات ایران در مقای سه با ک شورهای منتخت

در خصوص توسعه علم ،فناوری و نوآوری مطر شده است،

بیشتر بوده است.

اما بی شتر تمرکز این برنامه بر بتثهای مرتبط با تو سعه علمی

متیط قوانین و مقررات ایران در سااال  2017تنها رتبه  40/3از

بوده و بُ عد ف ناوری و نوآوری کمتر مورد تو جه قرار گرف ته

 100را ک ست کرده و از این نظر ،ک شورمان در جایگاه  115در

اساااات .همچنین در این بر نا مه تأک ید وی ه بر ح ما یت از

بین  127ک شور جهان قرار دارد .کیفیت پایین قوانین و مقررات

پ وهشهای مسااهله متور و تجاریسااازی پ وهش و نوآوری

و نقش ضعیر قوانین در کشور نقش اصلی در تضعیر متیط

شده است.

قوانین و مقررات ایران داشااته اساات .هر ند قوانین متعدد در

ع وه بر برنامههای تو سعه پنج ساله ،در سیا ستهای کلی علم

ک شور تدوین و ت صویت شده ا ست اما از یک سو کیفیت پایین

و ف ناوری اب غی از ساااوی م قای معظم رهبری و همچنین

قوانین و مقررات و از سوی دیگر ،نقش ضعیر قوانین بهوی ه

ساایاسااتهای کلی اقتصاااد مقاومتی بر توسااعه علم ،فناوری و

در بتث اجرا ،موجت شده است متیط قوانین و مقررات ایران

نوآوری توجه شده ا ست .در سیا ستهای کلی علم و فناوری،

برای توسااعه علم ،فناوری و نوآوری نامطلوب ارزیابی شااود.

تولید علم و توسااعه فناوری ،دسااتیابی به علوی و فناوریهای

برای مثال ،یکی از مهمترین قوانین مورد نیاز برای تو سعه علم،

پیشاارفته ،افزایش بودجه تتقیق و توسااعه به حداقل  4درصااد

فناوری و نوآوری ،قانون حمایت از حقوق مالکیت خ صو صی

تولید ناخالص داخلی تا پایان سال  1404و گ سترش همکاری

و فکری اساات .بر اساااش شاااخص جهانی حقوق مالکیت که

و تعامل سااازنده در حوزه علم و فناوری با سااایر کشااورها و

مت شکل از متیط سیا سی و قانونی ،حقوق مالکیت فیزیکی و

مراکز علمی و فنی منطقهای و جهانی ،مورد تأکید قرار گرفته

حقوق مالکیت فکری ا ست ،ایران در جایگاه 99ای در بین 127

است.

کشااور در سااال  2017قرار گرفته اساات ،درحالیکه ترکیه در

یکی از مهمترین مؤلفههای اثرگذار بر و ضعیت علم ،فناوری و

جایگاه 78ای قرار دارد.

نوآوری ایران ،وضعیت متیط نهادی است .رتبه شاخص متیط
نهادی ایران در سال  2014برابر با  43بوده که از این نظر ایران

100
محیط کسب و کار

محیط قوانین و مقررات

محیط سیاسی

در جایگاه  131در بین  143کشاااور قرار داشاااته اسااات .در

80

ساااال های  ،2017-2015متیط نهادی ایران رو به بهبود بوده

60

بهگونهای که رتبه متیط نهادی به  46/6رساایده و جایگاه 106

40

در بین  127کشااور جهان به دساات آمده اساات .هر ند این

20

بهبود وضعیت در متیط نهادی حاصل شده است ،اما وضعیت

0

متیط ن هادی ایران ضاااعیر ارز یابی میشاااود که یکی از

کره جنوبی

مؤلفههای تضاااعیرکننده توساااعه علم ،فناوری و نوآوری در

قطر

ترکیه

ایران

شکل :3وضعیت مؤلفههای نهادی ایران در مقایسه با کشورهای منتخت
منبع :دادههای از گزارش  )2017( WIPOاستخراج شده است.

ایران است .سؤالی که مطر میشود این است مؤلفههای اصلی
نهادهای رسااامی ضاااعیر در ایران یساااته در ادامه ت ش

متیط سیاسی ایران امتیاز  39/4از  100را در سال  2017کست

میشود به این سؤال پاسخ داده شود.

کرده است که از این نظر ،کشورمان در جایگاه  99در بین 127

برر سی مؤلفههای سهگانه متیط نهادی در ایران ن شان میدهد

ک شور جهان قرار دارد .بیثباتیهای مدیریتی و اثربخ شی پایین

هر سه مؤلفه متیط نهادی ک شورمان ضعیر ا ست .بر ا ساش
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دولت نقش اصلی در متیط نهادی ضعیر به لتاا سیاسی در

در ار وب الگوی اسااا می-ایرانی ،راهبردها و راهکارهای

توسااعه علم ،فناوری و نوآوری کشااور داشااته اساات .تغییر

زیر پیشنهاد میشود:

مدیریتهای فراوان در ساایسااتم آموزش و تتقیقات کشااور

الف -بهبود محیط نهادی به مفهوم عام آن :جهت دستیابی

نمودی از ثبات ساایاساای پایین برای توسااعه علم ،فناوری و

به توسعه علم ،فناوری و نوآوری ضروری است متیط نهادی به

نوآوری در کشور به شمار میآید.

مفهوی عای کلمه در کشور بهبود یابد .برای این منظور ،توسعه

رتبه متیط ک ستوکار ایران در سال  2017برابر با  60از 100

نهادهای رسمی ،حمایت از آنها و توسعه نهادهای غیررسمی

بوده و جایگاه  98در بین  127کشور را داشته است .مؤلفههای

حامی نهادهای رسمی ،به این موضود کمک میکند .برای مثال،

متعددی در شکلدهی متیط نهادی برای کستوکار نقش دارند

با توجه به تجربه جهانی ،توسعه علم ،فناوری و نوآوری نیازمند

که در این میان ،آساااانی شااارود کساااتوکار ،آساااانی رفس

متولی واحد است ،متأسفانه در کشور ندین نهاد از جمله

ور شک ستگی و آ سانی پرداخت مالیات بیش از همه مؤلفهها در

وزارت علوی ،تتقیقات و فناوری ،معاونت علمی و فناوری

توسااا عه علم ،فناوری و نوآوری بهوی ه از دید به کارگیری و

ریاست جمهوری ،وزارت بهداشت و درمان ،شورای انق ب

تجاریساااازی آنها نقش دارند .در بین مؤلفه های یادشاااده،

فرهنگی و سایر نهادها متولی توسعه علم ،فناوری و نوآوری به

و ضعیت آ سانی رفس ور شک ستگی و ضعیت نامطلوب و آ سانی

شمار میآیند .تعدد نهادهای متولی و همکاری و هماهنگی

پرداخت مالیات وضاااعیت نسااابتاب مطلوب دارد .وجود قوانین

ضعیر آنها نقش کلیدی در توسعه ضعیر علم ،فناوری و

متعدد و موازی در بخش کساااتوکار ،عدی شااافافیتها ،عدی

نوآوری در کشور داشته است .در کنار نهادهای رسمی ،نهادهای

وجود سیستمهای رصد و پایش و همچنین شفافیت پایین نقش

غیررسمی متعددی نیز در کشور وجود دارند که بر توسعه علم،

اصاالی در شااکلگیری متیط نهادی کسااتوکار ضااعیر در

فناوری و نوآوری تمرکز دارند .توسعه نهادهای غیررسمی از

کشورمان داشتهاند .این موضود موجت شده است بهکارگیری

جمله اعتماد ،اعتقاد ،باور ،ارزش در خصوص توسعه علم،

و ت جاریساااازی علم ،ف ناوری و نوآوری در ایران علیرغم

فناوری و نوآوری در شرایط فعلی کشور ،ضروری است.

جایگاه نسبتاب مطلوب کشور در تولید علم و فناوری ،بهکارگیری
آن فاقد توجیه اقتصااادی باشااد ،درحالیکه متیط کسااتوکار

ب -بهبود محیط سیاسی :توسعه علم ،فناوری و نوآوری در

مطلوب برای رشااد و توسااعه علم ،فناوری و نوآوری و ظهور

یک متیط باثبات سیاسی شکلگرفته و تداوی مییابد .برای این

آثار آن در اقتصاد کشورها ضروری است .تجربه کره جنوبی در

منظور ضروری است در نگاه ک ن و همچنین در حوزه فعالیت-

دهههای اخیر تأییدی بر این ادعا است.

های حامی علم ،فناوری و نوآوری ،ثبات سیاسی ایجاد شود و
از تغییر و تتوالت مداوی در حوزه سیاسی ،جلوگیری شود .یکی

راهبردها و راهکارهای بهبود محیط نهادی در ایران

از الزامات اصلی در این زمینه حفظ ثبات سیاسی و تأمین امنیت

با توجه به بررساای ادبیات نظری و شااواهد تجربی ،مشاااهده

داخلی است .ع وه بر این اثربخشی دولت نیز در این زمینه

می شود متیط نهادی قوی برای توسعه علم ،فناوری و نوآوری

بسیار مهم است .با توجه به تجارب جهانی و ادبیات نظری،

در تجارب جهانی غیرقابلانکار اسااات .بدون وجود نهادهای

اثربخشی دولت نقش کلیدی در توسعه علم ،فناوری و نوآوری

قوی ،توساااعه علم ،فناوری و نوآوری دور از انتظار اسااات.

دارد .اثربخشی دولت در این حوزه در ایران ضعیر ارزیابی

بررساای تجربه کشااورمان نیز نشااان میدهد متیط نهادی برای

میشود .در این راستا حمایت دولت از تولید علم ،جریان فناوری

توسعه علم ،فناوری و نوآوری در ابعاد مختلر آن شامل متیط

به داخل ،بهکارگیری علم و فناوری ،شرکتهای کو ک و

سیا سی ،متیط قوانین و مقررات و متیط ک ستوکار مطلوب

متوسط نوآور ،توسعه رابطه بین دانشگاهها ،مراکز تتقیقاتی و

ارزیابی نمی شود .ازاینرو ،بهمنظور د ستیابی به اهداف افقهای

صنایس ،حمایت مالی از فعالیتهای تتقیق و توسعه ،استفاده از

تعریر شده برای اقتصاد کشور و دستیابی به پیشرفت اقتصادی

ابزارهای تشویق فعالیتهای نوآورانه ،شبکهسازی فناوریها و
سایر میتواند مفید باشد.
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ج -بهبود محیط قوانین و مقررات :در این راستا ضروری

فضای انتصاری حاکم بر اقتصاد و هدایت آن به سمت فضای

است از یکسو کیفیت قوانین و مقررات بهوی ه در حوزه علم،

رقابتی ،افزایش س مت مالی سیستم بانکی و غیره میتواند به

فناوری و نوآوری افزایش یافته و از شفافیت الزی برخوردار

بهبود فضای کستوکار در راستای حمایت از فعالیتهای

باشند .از سوی دیگر ،نقش قانون در سطه ک ن کشور و حوزه

اقتصادی مبتنی بر فناوری و نوآوری ،کمک نماید.

علم ،فناوری و نوآوری تقویت شود .بهبود متیط قوانین و
مقررات ریسکهای مرتبط با فعالیتهای نوآورانه را کاهش داده

منابع و مؤاخذ

و ارزش اقتصادی این نود فعالیتها را افزایش میدهد .توسعه
علم ،فناوری و نوآوری نیازمند اص
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قوانین و مقررات در

سطه ک ن اقتصاد و در سطه خرد فعالیتهای اقتصادی است.
در شرایط فعلی برخی از قوانین و مقررات از جمله حقوق
مالکیت فکری ،مقررات تجاریسازی ایدهها ،قانون کار ،قوانین
انتصار و قدرت قیمتگذاری ،قوانین رقابت ،قوانین حمایت از
شرکتهای دانشبنیان ،کیفیت الزی در راستای حمایت از توسعه
علم ،فناوری و نوآوری را ندارند .همچنین در برخی موارد علی-
رغم وجود قوانین و مقررات پشتیبان توسعه علم ،فناوری و
نوآوری ،در عمل اجرای آن ندان مطلوب نبوده و قانون
بهصورت ضعیر عمل میکند .توجه به موارد یادشده در راستای
بهبود متیط قوانین و مقررات به توسعه علم ،فناوری و نوآوری
کمک فراوان میکند.
د -بهبود محیط کسبوکار :بررسی انجایشده نشان میدهد
متیط کستوکار کشورمان برای بیشتر فعالیتها بهوی ه فعالیت-
های نوآورانه بنگاهها و فعالیتهای مبتنی بر دانش بنگاهها،
مطلوب ارزیابی نمیشود .در این راستا ،ضروری است فضای
کستوکار کشور در سطه کلی و بهصورت وی ه برای فعالیت-
های نوآورانه و مبتنی بر دانش تقویت شود .متیط کستوکار از
عوامل متعدد اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی تأثیر می-
پذیرد .هر گونه بیثباتی در سطه ک ن اقتصاد ،عدی شفافیت،
فساد ،حاکم بودن فضای انتصاری ،عدی دسترسی سالم به منابس
مالی ،عدی شفافیت قوانین و مقررات ،عدی حمایت و پشتیبانی
هدفمند بهشدت متیط کستوکار بهوی ه کستوکارهای جدید
که مبتنی بر توسعه علم ،فناوری و نوآوری هستند ،تخریت می-
کند .متیط کستوکار در کشور با توجه به موارد یادشده مطلوب
نبوده و این امر انگیزههای کستوکار را بهشدت کاهش میدهد.
در این راستا نیازمند ایجاد ثبات اقتصادی ،حفظ ثبات در
سیاستگذاری ،افزایش شفافیت در قوانین و مقررات ،تضعیر
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