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چکیده
اهمیت ن سبت شکاف فناوری در بین ک شورهای منطقه چ شیانداز نه تنها از منظر نقو فناوری قابل برر سی ا ست ،بلکه
بهدلیل اهمیت و جایگاه رقابتپذیری اقت صادی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار ا ست .این پزوهو نقو اقت صاد دانو
بنیان در نسبت شکاف فناوری با استفاده از توابع تولید مرزی و فرامرزی برای دوره زمانی  11375-1395در  24کشور
سند چشیانداز جمهوری اسالمی بررسی کرد .در این راستا ،کشورهای منطقه بر اساس مولفههای اقتصاد دانوبنیان و
با ا ستفاده از تحلیل خو شهبندی به  3گروه ،طبقهبندی شدند .نتایج پژوهو ن شان داد ک شورهای گروه اول با میانگین
نسووبت شووکاف فناوری  95درصوود ،نزدیکتر به فناوری برتر( )1هسووتند و همچنین میانگین نسووبت شووکاف فناوری در
گروههای دیگر  94و 67درصود اسوت .بررسوی نقو مولفههای اقتصواد دانوبنیان در بروز نسوبت شوکاف فناوری بین
کشورهای گروه سوم منطقه با کشورهای گروه اول و دوم ،حکایت از نقو بسیار مهی مولفه رژیی نهادی و مشوقهای
اقت صادی در کاهو ن سبت شکاف فناوری بر مبنای ک شو محا سباتی مربوط به هریک از مولفههای بین این ک شورها
دارد ،بنابراین به منظور کاهو نسبت شکاف فناوری بیشتر تاکید بر ارتقای شاخصهای مولفه بیان شده که شامل رفع
موانع تعرفهای و غیرتعرفهای ،حاکمیت قانون و کیفیت قوانین و مقررات است ،وجود دارد.
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 -1مقدمه
امروزه ،اقت صادهای جهان به سرعت در حال د ستیابی به دانو بی شتر ه ستند و حمایت از
دانو ،عامل مهمی برای رشد اقتصادی است (برخورداری و همکاران .)2019 ،با توجه به
جایگاه علی و فناوری در تئوریهای جدید ر شد و تو سعه اقت صادی در تئوریهای جدید
اقتصادی ،پرداختن به ابعاد اقتصاد دانو بنیان امری ضروری است .بهعبارت دیگر ،در سه
دهه اخیر باتوجه به اهمیت د ست یابی به ر شد اقت صادی و تو سعه پایدار ،مفاهیی جدیدی
درادبیات اقتصوواد تحت عنوان «اقتصوواد دانو بنیان» 1شووکل گرفته اس وت که براسوواس آن
نظریه پردازان این مفهوم بر این اعتقاد ه ستند که جهان پس از گذار از دو پارادایی فراگیر
اقت صاد ک شاورزی و اقت صاد صنعتی ،وارد دوران پارادایی سوم؛ یعنی اقت صاد دانو بنیان
شده است.
باتوجه به شوورایط کشووور ایران (که اقتصوواد بیشووتر دراختیار بخوهای با فناوریهای با
سووطح پایین و متوسووط و گاه غیرفناورانه اسووت) ،میتوان گفت گذار به اقتصوواد دانو بنیان
فرآیندی جامع و عمیق اسووت که طی آن عناصوور و اجزای فعالیتهای اقتصووادی به گونهای
اساسی متحول میشوند و مشخصههای چنین اقتصادی عبارت است از انتقال دانو به شکل
مواد ،سرمایه ،محصوالت ،عوامل تولید اساسی که در اقتصاد از طریق فرآیندهای اقتصادی
ایجاد میشوووند ،فروخته میشوووند ،اخذ میشوووند ،یادگرفته میشوووند ،ذخیره میشوووند،
تجزیهوتحلیل می شوند (قا سمی و همکاران .)1397 ،هر اقت صادی اگر بخواهد موفقیتآمیز
و رقابتی باشوود باید توجه بیشووتری به دانو ،ایجاد ،انتقال و حفظ آن داشووته باشوود (سوویرا و
دیگران.)2020 ،2
همچنین با توجه به هدفگذاری انجام شده در سند چ شیانداز جمهوری ا سالمی ایران
که با اتکاء به دو بال اقتصواد و دانو کشوور ایران در افق  1404باید جایگاه اول اقتصوادی،
علمی و فناوری را در بین کشووورهای منطقه کسووب کند (فرهادیکیا و همکاران )1395 ،نه
تنها ارتقای سطح فناوری تولید در اقت صاد ک شور اهمیت پیدا میکند ،بلکه ن سبت شکاف
فناوری نیز بهدلیل رقابتپذیری آن در عر صه بینالمللی حائز اهمیت ا ست .بهعبارت دیگر،
هی برمبنای اسناد رشد و توسعه کشور و هی براساس مبانی نظری در ادبیات رشد و توسعه
1- Knowledge Based Economic
2- Sira, Vavrek, Kravcakova Vozarova and Kotulic
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اقتصادی ،توجه به امر دانو و تاثیر آن دراقتصاد و پیشرفت کشورها انکارناپذیر و پرداختن
به آن ضوووروری اسوووت بهطوریکه مدلهای رشووود بلندمدت و درونزای نئوکالسووویک و
همچنین مدلهای اخیر رشوود اقتصووادی درونزا از جمله رومر )1986( 1و لوکاس)1988( 2
نیز به نقو دانو و سرمایه انسانی ،ارتقای بهرهوری ،تحقیق و توسعه پرداختهاند.
باتوجه به این مطالب ،ضووورورت پرداختن به مباحث علی و فناوری و جایگاه آن در
مبانی رشوود و توسووعه اقتصووادی بر کسووی پوشوویده نیسووت .همچنین با توجه به اهمیت
موضوووع رقابت پذری در عرصووه بینا لمللی ،موضوووع شووکاف فناوری ،اهمیت باالتری
نسبت به خود فناوری و سطح موجود آن دارد ،چراکه رقابت پذیری امری نسبی است و
در ارتباط با سایر ک شورها سنجیده می شود .بنابراین دراین پژوهو به محا سبه «ن سبت
شکاف فناوری دانو» 3ک شورهای سند چ شی انداز ایران بر مبنای دانو بنیانی اقت صاد
آن ها پرداخته شده است.
از آنجاییکه براسوواس روششووناسووی پژوهو ،بررسووی نسووبت شووکاف فناوری نیازمند
گروه بندی ک شورها برا ساس مولفه موردنظر و سپس سنجو میزان شکاف فناوری بین آن
گروهها اسوووت؛ بنابراین ،بهواسوووطه اهمیت و نقو دانو در اقتصووواد امروز و تجلی آن در
مفهوم اقت صاد دانو بنیان ،گروهبندی ک شورهای منطقه برا ساس دانو بنیانی اقت صاد آنها
صورت گرفته است .برمبنای آنچه در روششناسی پژوهو بیان شده در چهار مرحله اصلی
و در نهایت «نسبت شکاف فناوری دانو» محاسبه شده است.
براسوواس آنچه در پیشووینه تحقیق بیان میشووود ،دو مفهوم اقتصوواد دانو بنیان و نسووبت
شکاف فناوری از سوی محققین متعددی به صورت جداگانه مورد برر سی قرار گرفتهاند
که بیشتر آن ها به ویژه در حوزه اقتصاد دانو بنیان در سال و یا سالهای اخیر انجام شده
است ،اما بررسی نقو اقتصاد دانو بنیان بر نسبت شکاف فناوری دانو ،صورت نگرفته
ا ست و بنابراین ،پژوهو حا ضر ،هی به لحاظ مبانی نظری و جایگاه دانو در پاراداییهای
اخیر رشووود و توسوووعه و هی از منظر عدم انجام پژوهشوووی با این ویژگیها ،دارای اهمیت
علمی و کاربردی است.
1- Romer
2- Lucas
3- Knowledge Technology Gap Ratio
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 -2مباني نظري
در این پژوهو به موضوووع شووکاف فناوری دانو درکشووورهای سووندچش ویاندازجمهوری
ا سالمی ایران برمبنای سطح دانو بنیانی اقت صاد آنها پرداخته شده ا ست که مبانی نظری
مربوط به آن به شرح ذیل مورد بررسی قرار میگیرند.

 -1-2تعريف و مباني اقتصاد دانش بنیان
اقتصوواد دانو فقط یک مفهوم تئوریک جدید نیسووت ،بلکه یک دوره جدید اسووت که به
دورههای اقت صاد ک شاورزی و صنعتی ،تفاوت دارد .مفهوم اقت صاد دانو بنیان از دهه1990
به وجود آمد ،اما تاثیراتی در حوزههای اقتصووادی و اجتماعی داشووته اسووت .روند توسووعه
اقت صاد دانو بنیان ،ت شکیل یک اقت صاد دانو بنیان ا ست که به معنای شروع مرحله جدید
در توسعه است (ژاپارو و همکاران.)2018 ،1
سووازمان همکاریهای اقتصووادی و توسووعه ،2تالشهای زیادی برای شوواخصسووازی در
زمینه اقتصوواد دانو بنیان انجام داد .از دیدگاه سووازمان همکاریهای اقتصووادی و توسووعه،
اقتصاد دانو بنیان گونهای از اقتصاد است که بهطور مستقیی بر پایه تولید ،توزیع و استفاده
از دانو و اطالعات بنا شووده اسووت .در چنین اقتصووادی ،دانو ،محرک بهرهوری و رشوود
اقتصوووادی اسوووت و بر نقو اطالعات ،فناوری و آموزش بر عملکرد اقتصوووادی توجه ویژه
میشود (سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه.)1996 ،
براساس تعریف سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا -اقیانوسیه 3در اقتصاد دانو بنیان یا
داناییمحور ،تولید ،توزیع و بازدهی دانو ،محرک اصوولی رشوود اقتصووادی ،ثروت و خلق و
اشتغال در تمامی سطوح صنایع است و تمامی بخوهای اقتصادی میتوانند دانوبر باشند.
بهمنظور دستیابی به اهداف پژوهو ضرورت دارد تا وضعیت دانو بنیانی کشورهای
منطقه مورد بررسووی و سوونجو قرار گیرد؛ برای این منظور الگوها و چارچوبهای مختلفی
وجود دارد که در سووالهای اخیر توسووط نهادها و موسووسووات مختلف بینالمللی پیشوونهاد یا
مورد استفاده قرار گرفتهاند که بهطور خالصه در هفت مدل طبقهبندی میشوند.
1- Zhuparova, Sagiyeva and Kalmakov
2- Organization for Economic Cooperation and Development
3- Asia-Pacific Economic Cooperation
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مدل اول :مدل سازمان همکاری اقت صادی و تو سعه () 1996؛ این سازمان در سال 1997
پنج د سته شاخص را برای سنجو اقت صاد دانو بنیان معرفی کرد که عبارت ه ستند از:
ورودیها ،جریانها و انباشتها ،خروجیها ،شبکهها و یادگیری.
مدل دوم :مدل ادکینستون و کودت)1998( 1؛ مولفههای این مدل عبارت هستند از :مشاغل
دانشی ،ظرفیت نوآوری فناورانه ،جامعه دیجیتال و جهانی شدن و پویایی اقتصاد.
مدل سوووم :مدل هاروارد)2000( 2؛ اجزای این مدل عبارت هسووتند از :دسووترسووی به شووبکه،
دانو شبکه ،انجمنهای شبکه و اقتصاد شبکه.
مدل چهارم :مدل سووازمان همکاری اقتصووادی آسوویا -اقیانوسوویه ((APEC؛ پایههای اصوولی
اقتصاد دانو بنیان در چارچوب سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه بر چهار عنصر
ا ستوار ا ست :نظام نوآوری ،تو سعه نیروی ان سانی ،زیر ساخت فناوری اطالعات و ارتباطات
و محیط کسبوکار.
مدل پنجی :مدل آمار اسووترالیا ()1999؛ مدل اداره آمار اسووترالیا برای اقتصوواد دانو بنیان،
3

شامل پنج مولفه ا ست که سه مولفه ا صلی عبارت ه ستند از -1 :نوآوری و کارآفرینی-2 ،
سوورمایه انسووانی و  -3فناوری اطالعات و ارتباطات .دو بعد پیشووتیبانیکننده نیز وجود دارد:
یک مولفه زمینهای 4و یک مولفه آثار اقتصادی و اجتماعی.
مدل ششی :مدل کمیسیون اقتصادی ملل متحد اروپا)2002( 5؛ ابعاد این مدل عبارت هستند
از :منابع انسانی ،سیستی نوآوری ،سیستی اطالعاتی و رژیی نهادی.
مدل هفتی :مدل بانک جهانی)2008( 6؛ در این مدل ،مولفههای اقتصووواد دانو بنیان عبارت
هستند از :انگیزش اقتصادی و رژیی نهادی :نیروی کار تحصیلکرده و ماهر :افزایو سرمایه
ان سانی قدرت و ظرفیت جذب فناوری جدید را محقق می سازد و موجب افزایو بهرهوری
کل عوامل تولید در اقتصوواد میشووود و بر رشوود و توسووعه اقتصووادی کشووور تاثیر میگذارد
(دهقان شوبانی و دیگران .)1395 ،نظام نوآوری :نوآوری منجر به افزیو بهرهوری میشوود
و محرک پویایی اقتصوواد اسووت .فناوری اطالعات و ارتباطات :با افزایو جریان اطالعات،
1- Atkinson and Court
2- Harvard University
3- ABS: Australian Bureau of Statistic
4- Context Dimension
5- UNECE: United Nations Economic commission for Europe
6- World Bank
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فناوریها میتوانند به راحتی جذب و سازگار شوند و به درونزایی و انعطافپذیری هرچه
بیشتر اقتصاد کمک کنند (چن و دالمن.)2004 ،1
در این پژوهو ،مدل هفتی که بهعنوان مدل بانک جهانی معروف اسووت ،مورد اسووتفاده
قرار گرفته است .اندازهگیری و سنجو سطح دانو بنیانی هر یک از کشورهای منطقه سند
چشیانداز بهمنظورگروهبندی کشورها (براساس سطح دانو بنیانی آنها) صورت میگیرد
که در این پژوهو به سووه گروه قابل تمایز تقسووییبندی شوودهاند .این گروهبندی به منظور
دسووترسووی به تمایز و شووکاف فناوری دانو بین هر گروه که در قسوومت بعد بیان میشووود
بهعنوان یکی از مراحل انجام کار در محاسبه نسبت شکاف فناوری مورد نیاز است .در ادامه
به مبانی نظری مدلهای رشوود اقتصووادی و محاسووبه نسووبت شووکاف فناوری بین کشووورهای
منطقه با استفاده از روش تابع فرامرزی اشاره شده است.

 -2-2مدلهاي رشد اقتصادي و نقش دانش در رشد اقتصادي
توجه به نقو دانو در اقتصاد و رشد اقتصادی ،همواره مبحث مهمی در نظریات مربوط به
رشد اقتصادی بوده است .آدام اسمیت 2در قرن هجدهی به نقو تخصص در تولید و اقتصاد
توجه کرده و میکن د که خلق و توزیع دانو به بهبود کارایی در اقتصووواد کمک شوووایان
توجهی خواهد کرد.
در الگوهای رشد نئوکالسیک از قبیل مدل رشد اقتصادی سولو که با تکامل و اصالح
3

برخی فرضوویات مدل رشوود اقتصووادی هارود-دومار 4بنا شووده اسووت ،عالوه بر قابل جانشووین
بودن کار و سوورمایه ،فناوری را به عنوان یک عامل برونزا در الگوی خود در نظر میگیرد
که بهعنوان پسماند سولو 5نیز معروف است .اقتصاددانان نئوکالسیک ،رشد فناوری را تابعی
از کاربرد دانو و علوم در ابزار تولید میدانسووتند .بنابراین ،با رشوود دانو ،رشوود اقتصووادی
حاصل میشود (سولو.)1956 ،
در سیر تکاملی مدلهای رشد اقتصادی و از جمله در مدلهای رشد اقتصادی اخیر که
1- Chen and Dahlman
2- Adam Smith
3- Solow Growth Model
4- Harrod- Domar Economic Growth Model
5- Solow Residual
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بهعنوان مدلهای رشد درونزا مطرح میشوند و گاه بهعنوان نظریههای نئوشومپیتری 1نیز از
آنها یاد میشوووود ،نقو دانو ،افزایو بهرهوری (آموزش) و سووورمایه انسوووانی و ...مطرح
میشود که مدل رشد اقتصادی رومر ( )1986و لوکاس ( )1988از این جمله هستند.
رومر (1989و )1990و لوکاس ( )1988بیان کردهاند که سوووطوح بهرهوری کل عوامل
تولید به انباره دانو یا سوورمایه انسووانی بسووتگی دارد .بنابراین ،میتوان تابع تولید کل را به
شکل رابطه ( )1نوشت که در آن  hانباره سرمایه انسانی است.
( )1

)Y = A(h)F(K. L

رومر ،بحث میکند که سرمایه در تابع تولید ترکیبی از سرمایه فیزیکی و ان سانی ا ست.
سوورمایه انسووانی ،نتیجه سوورمایهگذاری در تحقیق و توسووعه اسووت .بنابراین  Kنه تنها شووامل
سرمایه فیزیکی مثل ما شینآالت و ساختمان ا ست ،بلکه دربرگیرنده انگارههایی در مورد
چگونگی تولید کاالهای جدید اسوووت .بنابراین ،تولید یک بنگاه به نهاده های سووورمایه و
نیروی کار خود بنگاه (درونزا) و و ضعیت دانو در کل اقت صاد ب ستگی دارد .در این مدل
فرض میشوود که رشود دانو (فناوری) به رشود سورمایه بسوتگی دارد ،زیرا تعمیق سورمایه
باعث سوورریز فناوری میشووود که خود بهرهوری نهایی سوورمایه را در کل اقتصوواد افزایو
میدهد .بنابراین ،هر افزایشوووی در  Kباعث بهبود  Aمیشوووود و در نتیجه بهرهوری تمام
بنگاهها را افزایو میدهد (رابطه (.))2
)Y = F(K. L. A

( )2

رومر بحث میکند که بسط دانو کل ناشی از صرفه خارجی فراگیر بین بنگاهها است.
هرچه سطح موجودی سرمایه در یک اقت صاد بزرگتر با شد ،هر بنگاه از طریق فراگیری با
انجام کار مولدتر خواهد شووود .در نتیجه تابع تولید یک بازگشوووت به مقیاس فزاینده خواهد
بود .همچنین لوکاس ( ،)1988تعریفی دوباره از سووورمایه ارائه میدهد که امکان رشووود
اقتصادی بدون فرآیند برونزای ارتقای فناوری را امکانپذیر میکند.
1- Neoschumpeterian
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مفهوم اقتصووواد دانو بنیان از مدل رشووود درونزای توسوووعه یافته بهوسووویله پل رومر و
بهبودیافته بهو سیله هلپمن و گرو سمن 1نتیجه شده ا ست و معتقد بودند که پی شرفت فناوری
میتواند مهیترین عامل تعیینکننده برای رشد اقتصادی باثبات باشد (افضل.)2014 ،2
گرا سمن و هلپمن ( ،)1991نظریه ر شد را با کمک تجارت آزاد بیان کردند .آنها بیان
کردند که دانو چگونگی فناوری 3در کاالها مجسوووی میشوووود ،پس کشوووورها میتوانند
فناوری خارجی را از طریق واردات کسووب کنند .بنابراین ،افزایو واردات منجر به افزایو
بهرهوری کل عوامل تولید میشود (رابطه (.))3
( )3

)Y = A(r. e. m)F(K. L

در رابطه ( r ،)3سوووطح تحقیق و توسوووعه داخلی e ،سوووطح آموزش و  mمیزان واردات
است.
کو 4و هلپمن ( ) 1995دریافتند که در بع ضی از ک شورهای تو سعه یافته تحقیق و تو سعه
داخلی و خارجی اثر معناداری بر بهره روری کل عوامل تولید دارد .به این ترتیب ،تفسووویر
آنها از تابع تولید کل را میتوان به شکل رابطه ( )4نمایو داد.
( )4

)Y = A(r. rf . e. m)F(K. L

در رابطه ( r ،)4تالشهای تحقیق و توسعه داخلی e ،سطح آموزش rf ،تالشهای تحقیق و
توسعه کشور شریک تجاری و  mمقدار واردات از سایر کشورها است.
چارچوب اقت صاد دانو ،فرض میکند که بهرهوری کل عوامل تولید تحت تاثیر سطح
آموزش نیروی کار و سووطح نوآوری اقتصوواد قرار دارد .بنابراین ،فروض رژیی اقتصووادی و
نهادی و سوووطح فناوری های اطالعات و ارتباطات نیز بهعنوان عوامل تعیینکننده بهرهوری
کل عوامل تولید در نظر گرفته میشوووود (چن و دالمن .)2004 ،5بنابراین ،تابع تولید کل
1- Grossman and Helpman
2- Afzal
3- Technological Know-how
4- Coe
5- Chen ad Dahlman
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بهصورت رابطه ( )5نمایو داده میشود.
)Y = A(g. e. r. i)F(K. L

( )5

که در آن g ،رژیی اقت صادی و نهادی e ،آموزش و تربیت r ،سطح نوآوری داخلی ( شامل
خلق فناوری و تطبیق فناوری است) و  iزیرساختهای اطالعات و ارتباطات است.
چن و دالمن ( )2004براساس مبانی تحلیلی فوق مدل ریاضی ( )6را به عنوان مبنای ارزیابی
چگونگی تاثیر شاخصهای اقتصاد دانو بنیان بر رشد اقتصادی توسعه دادهاند:
( )6

̇ αK K +̇ βG G + βE E + βR R + βI I
Y = αL L +

تابع تولید مورد ا ستفاده برا ساس مبانی نظری فوق ،درونزا و فرم منا سب تابع تولید در
قسمتهای بعدی پژوهو معرفی شده است.

 -3-2سنجش نسبت شکاف فناوري با استفاده از روش فرامرزي
تفاوتهای بین کشووری ،نشواندهنده اختالفات قابل مالحظهای در پسوماند مدلهای رشود
اقت صادی مبتن ی بر سرمایه وکار ا ست .این م ساله با توجه به نقو دانو در ر شد اقت صادی
کشورهاف بیشتر موردتوجه است .منکیو و همکاران ،)1992( 1مطرح میکند که «در سطح
عمومی ،دانو اسووتاندارد زندگی امروز نسووبت به قرنهای گذشووته دانسووت؛ مطالعات رشوود
اقت صادی ن شان داده ا ست ،بخو اعظی افزایو در تولید سرانه در طول زمان نا شی از جزء
پیشرفت فناوری است».
شکاف فناوری به تفاوت بین سطح فناوری بهکار گرفته شده با باالترین سطح فناوری
قابل د سترس اطالق می شود .وجود شکاف فناوری صنعتی ،عامل بروز م شکل رقابت در
بازارهای جهانی و قیمت و کیفیت است (جانی.)1394 ،
در ادبیات اقتصووادی ،نسووبت شووکاف فناوری از طریق محاسووبه سووتاده تابع تولید مرزی
هرگروه از کشورها نسبت به ستاده بالقوه حاصل از تابع تولید فرامرزی که بین صفر و یک
1- Mankiw et al.
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ا ست (بتیس )2004 ،1به د ست میآید .هر قدر این ن سبت به  1نزدیکتر با شد ،ن شاندهنده
کمتر بودن شوووکاف بین تابع مرزی هریک از گروه ها با تابع فرامرزی اسوووت (اودونل و
همکاران.)2008 2 ،
 -4-2روش فرامرزي در محاسبه نسبت شکاف فناوري
در مطالعات مربوط به کارایی برای رسویدن به نسوبت شوکاف فناوری باید شوکل تابع تولید
بهگونهای مناسووب انتخاب شووود ،طوریکه انطباق و سووازگاری بیشووتری با دادههای مورد
برر سی دا شته با شد .بنابراین ،در این پژوهو در کنار تابع تولید کاب داگالس ،توابع تولید
ترانسووولوگ ،درجه دوم تعمیی یافته ،لئونتیف تعمیی یافته 3و ترانسوووندنتال 4نیز مطرح و در
نهایت ،فرم مناسوووب انتخاب می شوووود .برای مقایسوووه تابع کاب داگالس بهعنوان تابع
انعطافناپذیر و توابع انعطافپذیر (ترانسلوگ ،درجه دوم تعمیییافته ،لئونتیف تعمیییافته و
ترانسووندنتال) از آزمون حداکثر راسووتنمایی تعمیییافته )GLRTS( 5اسووتفاده میشووود که
بهصورت رابطه ( ،)7نشان داده میشود (کوئلی و همکاران.)1998 ،6
( )7

])) = −2[ln(L(H0 ) − ln(L(H1

) L(H0
])
) L(H1

( LR = −2 [ln

با فرض اینکه  kگروه از کشورها ،وجود داشته باشد که دارای سطح فناوری متفاوت
باشوووند ،آنگاه می توان با اسوووتفاده از فرمول ( K ،)2تابع مرزی تصوووادفی برای هر گروه
برآورد کرد (کوئیلی و همکاران 1998 ،و هانگ و همکاران .)2014 ،تابع مرزی تصادفی

گروهی 7برای سووه گروه کشووورها به شووکل رابطه ( )8اسووت که در آن ) Yit(kمیزان تولید
ناخالص داخلی کشووور iام در زمانtام و گروهKام را نشووان میدهد ،Xit(k) .بردار میزان
عوامل تولید به کار گرفته شده تو سط ک شور iام در زمانtام و گروهkام و همچنین شامل
1- Battese
2- O, Donnell et al.
3- Generalized Leontief
4- Transcendental
5- Generalized Likelihood Ratio Test Statistic
6- Coelli et al.
7- Group Stochastic Frontier Production Function
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مولفههای اقتصاد دانو بنیان است .پارامترهای ناشناخته که باید برای گروه  kبرآورد شود
با بردار ) β(kن شان داده می شود Vit(k) .بیانگر اجزای اخالل با فرض اینکه م ستقل از هی
بوده و توزیع تصووادفی ( ) N(0 . δ2v(kداشووته باشوود ،اسووت Uit(k) .یک متغیر تصووادفی

غیرمنفی بوده و فرض می شووود دارای توزیع مسووتقل اسووت و ( ) N(μit(k). δ2u(kناکارایی
فنی را اندازه میگیرد.
( )8

)Yit(k) = f(Xit(k) . β(k) )eVit(k) −Uit(k
i = 1.2.3. … 24, t = 1995. … 2015, K = 1.2.3

کارایی فنی کشور iام در زمانtام و در گروهkام که برحسب رابطه( )9بهدست میآید،
از این رو ،میتوان کارایی هر ک شور را ن سبت به مرز همان گروه که ک شور مربوطه در آن
قرار گرفته است ،بررسی کرد:
( )9

)= e−Uit(k

Yit
k
eXi β +Vit

= TEitk

برای بررسووی کارایی هر کشووور نسووبت به کل)که همه گروهها از کشووورهای با فناوری
ناهمسان در آن هستند( باید از تابع تولید فرامرزی تصادفی 1استفاده کرد .براساس مدلهای
پیشووونهادی بتیس و رائو )2004( 2و بتیس و همکاران ( ،)2004شوووکل کلی آن به صوووورت
رابطه ( )10است.
()10

∗

∗
Yit=f(X
. β∗ )eXitβ
it

که در آن ∗ Yitستاده تابع تولید فرامرزی تصادفی و ∗ βپارامترهای ناشناخته تابع مزبور است
که باید برآورد شود.
1- Stochastic Metafrontier Production Function
2- Battese and Rao
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برای تمام مقادیر ( kهمه گروههای با فناوری ناهم سان  Xit β∗ ≥ Xit βkخواهد بود و
داللت بر باالتر بودن تابع فرامرزی تصووادفی نسووبت به تمام توابع گروهی کشووورها (توابع
مرزی گروهی) دارد .براسووواس توابع ( )8و ( )10که به ترتیب نشووواندهنده توابع مرزی
تصووادفی گروهی و تابع فرامرزی تصووادفی اسووت ،میتوان رابطه ( )11را اسووتخراج کرد که
سمت راست آن از سه قسمت تشکیل شده است:
()11

eXitβk
)Xit β∗ +Vit(k
×
e
∗eXit β

× )Yit = e−Uit(k

قسمت اول سمت راست رابطه ( )11همان رابطه ( )9است که برابر با کارایی کشور iام در
گروه kام ا ست .ق سمت دوم سمت را ست رابطه ( ،)11ن شاندهنده ن سبت شکاف فناوری

است که به صورت رابطه ( )12است و در آن ) ،Xit(kبردار میزان عوامل تولید بهکار گرفته
شووده (سوورمایه ،نیروی کار و مولفههای اقتصوواد دانوبنیان) توسووط کشووور iام در زمانtام و
گروه kام و ) ،β(kپارامترهای نا شناخته ه ستند که باید برای گروه kبرآورد شوند،TGR it .
نسووبت شووکاف فناوری ،سووتاده تابع تولید مرزی تصووادفی گروه Kام نسووبت به سووتاده بالقوه
حاصل از تابع تولید فرامرزی تصادفی بوده و بین صفر و یک است (بتیس .)2004 ،هر قدر
این نسووبت بزرگتر باشوود ،نشوواندهنده کاهو شووکاف بین تابع مرزی گروهی و فرامرزی
است (اودونل و دیگران.)2008 ،
()12

eXit βk
∗TGR it = X β
e it

قسمت سوم سمت راست رابطه ( ،)11نشاندهنده کارایی فنی کشور iام در زمانtام نسبت

به تابع فرامرزی (کل دادهها) است که اگر با ∗ TEitنشان داده شود ،آنگاه براساس روابط ( )9و
( )12میتوان رابطه ( )13را به دست آورد ( بتیس و دیگران 2004 ،و بتیس وکوئلی.)1992 ،
()13

TEit∗ = TEitk × TGR it
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باتوجه به اینکه مبنای گروهبندی ک شورها در روش خو شهبندی و تحلیل تمایزی برا ساس
مولفههای اقتصوواد دانو بنیان بوده اسووت؛ بنابراین ،محاسووبه نسووبت شووکاف فناوری در این
مطالعه با متغیر  KTGR itشان داده میشود که به شکل رابطه ( )14محاسبه میشود و در آن

متغیر  ، KTGR itنسوووبت شوووکاف فناوری دانو ،Xit(k) ،بردار میزان عوامل تولید بهکار
گرفته شده ( سرمایه ،نیروی کار ،مولفه رژیی نهادی و م شوقهای اقت صادی ،نظام نوآوری،
فناوری اطالعات و ارتباطات و آموزش و منابع انسووانی) مربوط به کشووور iام در زمانtام و

گروه kام از طبقهبندی کشورها بر مبنای سطح دانو بنیانی اقتصاد آنها و ) ،β(kپارامترهای

ناشناخته که برای هر گروه از کشورها ،برآورد میشود.
()14

eXitβk
∗KTGR it = X β
e it

 -3پیشینه پژوهش
از آنجا که مطالعهای درخصوص بررسی رابطه نسبت شکاف فناوری و اقتصاد دانو بنیان
صورت نگرفته است در این قسمت به برخی از مطالعات که درخصوص اقتصاد دانو بنیان
و نسووبت شووکاف فناوری و ارتباط آن با متغیرهای دیگر در داخل و خارج از کشووور انجام
گرفتهاند ،اشاره شده است.
ا سفنجاری کناری و زیبایی ( )1391به تجزیهوتحلیل کارایی واحدهای صنعتی پرورش
مرغ تخی گذار با اسوووتفاده از مفهوم تابع تولید فرامرزی پرداختند .نتایج تخمین تابع تولید
مرزی منطقهای حاکی از این بود که میانگین کارایی برای اسوووتانهای منتخب در محدوده
 0/49تا  0/88اسوووت و باالترین کارایی مربوط به اسوووتان قی اسوووت در حالیکه پایینترین
کارایی فنی مربوط به استان تهران است.
مهرابی بشووورآبادی و همکاران ( ،)2007کارایی فنی گندم کاران اسوووتان کرمان را با
استفاده از تابع تولید ترانسلوگ برآورد کرده و شکاف فناوری منطقه را در پنج ناحیه عمده
تولید گندم در این ا ستان ،محا سبه کردند .نتایج محا سبه ن شان داد که در نواحی کی آبتر
شکاف فناوری در مقایسه با تابع پوششی وجود دارد.
جاللی و همکاران ( )1395به برر سی ن سبت شکاف فنآوری اندازههای مختلف مزارع
زعفران با اسوووتفاده از مفهوم تابع فرامرزی که با روش غیرپارامتریک تحلیل فراگیر دادهها
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تخمین زده شد ،پرداختند .نتایج مطالعه ن شان داد مزارع بزرگ عملکرد فنی بهتری دارند و
دارای نسبت شکاف فناوری باالتری در مقایسه با مزارع کوچک و متوسط هستند.
عبدی و همکاران ( )1394به تجزیهوتحلیل کارایی و شوووکاف فناوری مرغداری های
گوشتی شهرستان سنندج پرداختند .نتایج نشان داد میانگین کارایی فنی براساس تابع تولید
فرامرزی در محدوده  44تا  76درصد بوده و نسبت شکاف فناوری گروهها به ترتیب ،0/46
 0/84و 0/48ا ست و واحدهای مرغداری با ظرفیت متو سط از لحاظ ن سبت شکاف فناوری
وضعیت مطلوبتری دارند.
عزیزی و مرادی ( )1397به محاسبه شاخصهای اصلی و فرعی اقتصاد دانو بنیان برای
ایران در طی سووالهای  1996-2014پرداختند .نتایج نشووان داد که ایران از لحاظ شوواخص
نوآوری در سوووطح تقریبا خوبی قرار دارد ،اما از لحاظ مشووووقهای اقتصوووادی و نهادی در
شرایط نامطلوبی قرار دارد.
قا سمی و همکاران ( )1397در مقاله خود ن شان دادند که در میان شاخصهای معطوف
به اقت صاد دانو بنیان ،و ضعیت آمادگی فناوری در ک شور تا حدود قابل توجهی از پتان سیل
فعلی آن فاصله دارد ،اما در حوزه نوآوری چندان با نرم جهانی فاصله ندارد.
سوووآریس و اسووپوالدور )2019( 1با اسووتفاده از روش تابع فرامرزی به بررسووی نسووبت
شکاف فناوری و کارایی فنی بین تولیدکنندگان ذرت در ایالت سائوپائولو پرداختند .نتایج
ن شان داد میانگین ن سبت شکاف فناوری برای همه گروههای تولیدکنندگان نزدیک به یک
بوده ا ست .این مو ضوع ن شاندهنده این ا ست که تفاوت در کارایی فنی م شاهده شده بین
تولیدکنندگان با سطوح مختلف پایداری بیشتر مرتبط با موضوعات مدیریتی و نهادی تولید
نسبت به سطح فناوری بهکاررفته است.
اوسوووو )2019( 2با اسوووتفاده از روش تابع فرامرزی به تفاوتهای بهرهوری و شوووکاف
فناوری در بخو کشوواورزی آفریقا پرداخته اسووت .بدین منظور 19 ،کشووور آفریقایی به 5
منطقه جغرافیایی تقسوویی شوود .نتایج نشوان داد تعداد زیادی از این کشووورها ،میانگین نسووبت
شکاف فناوری نزدیک به یک بوده و از نظر فنی کارا هستند.
آلی و همکاران )2018( 3با ا ستفاده از تابع فرامرزی به برر سی کاراییهای فنی و ن سبت
1- Soares and Spolador
2- Owusu
3- Alem et al.
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شوووکاف فناوری دامداریهای شووویری نروژ در دوره زمانی ( )1992-2014پرداختند .نتایج
نشووان داد در بین  5منطقه درنظر گرفته شووده ،کارایی فنی و شووکاف فناوری متفاوت بوده
اسوووت .م یانگین کارایی ف ناوری بین منطق مختلف از  0/91تا  0/89و نسووو بت شووو کاف
تکنولوژی بین  0/96تا  1در نوسان است.
موریرا و براوو ،)2010( 1کارایی فنی و نسبت شکاف فناوری را با استفاده از روش تابع
فرامرزی برای کشوووورهای آرژانتین ،شووویلی و اروگوئه در دورههای زمانی متفاوت در بازه
 1996-2003مقایسووه کردند .متوسووط کارایی برآورد شووده باتوجه به تابع فرآمرزی نیز به
ترتیب برابر با  73/4 ،65/8 ،72/8درصوود بود .نتایج حاکی از این بود که مرزهای تصووادفی
کشورهای آرژانتین و اروگوئه به فرامرزی نزدیکتر بوده و درصد متوسط کارایی فنی این
کشورها باالتر از کشور شیلی است.
ناملئو و همکاران )2010( 2با استفاده از روش تابع فرامرزی به بررسی کارایی تکنیکی و
شکاف فناوری در تولید کاکائو در غرب و مرکز آفریقا پرداختند .براساس یافتههای تحقیق
کارایی فنی تولید کاکائو در حد نازلی قرار دارد.
چن و دالمن ،)2005( 3طی مطالعهای با عنوان دانو و توسوووعه در یک بررسوووی بین
کشووووری در قالب تابع کاب داگالس تاثیر جنبههای مختلف دانو (در چارجوب اقتصووواد
دانوبنیان) بر ر شد اقت صادی  92ک شور را طی دوره زمانی  1960-2000برر سی کردهاند.
نتیجه این مطالعه حاکی از آن ا ست که درجه باز بودن اقت صاد و کیفیت نهادی نقو ب سیار
مهمی در افزایو رشووود اقتصوووادی ایفا میکنند .همچنین نتایج نشوووان میدهند که در قبال
افزایو 20درصدی در میانگین سالهای تحصیل ،تعداد اختراعات و نیز تعداد خطوط تلفن
به ازای هر هزارنفر به ترتیب به اندازه  3/8 ،0/15و  0/11درصووود رشووود اقتصوووادی افزایو
خواهد یافت.
بتیس و همکاران )2004( 4در مطالعهای با به کارگیری یک تابع تولید فرامرزی برای
بنگاه های موجود در گروه هایی با فناوری متفاوت به مقایسوووه کارایی تکنیکی و نسوووبت
شکاف فناوری بنگاههای موجود در پنج منطقه اندونزی در بازه زمانی  1990-95پرداختند.
1- Moreira and Bravo-Ureta
2- Nkamleu et al.
3- Chen and Dahlman
4- Battese et al.
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نتایج مطالعه ن شان داد که میانگین ن سبت شکاف فناوری بین  0/52برای شرق جاوا و 0/90
برای جاکارتا است.
1

رائو و همکاران ( )2003به بررسی مفهوم تابع فرامرزی در بین گروهها و مناطق مختلف
شووامل آفریقا ،آسوویا ،آمریکا و اروپا در دوره زمانی  1986-1990پرداختند .نتایج نشووان داد
که طی دوره زمانی مورد نظر و برای تمام مناطق ،میانگین نسوووبت شوووکاف فناوری  0/88و
میانگین کارایی فرامرزی 0/49است.
باتوجه به آنچه ذکر شد ،اکثر مطالعات انجام گرفته درخصوص نسبت شکاف فناوری
منح صر به مطالعات درون یک صنعت و یا صنایع خاص بوده ا ست و مطالعات مربوط به
کشورها ،بیشتر به صورت مقطعی و دریک سال خاص بوده و مطالعات بسیار محدودی به
صورت سری زمانی ،ن سبت شکاف فناوری را مورد برر سی قرار دادهاند .همچنین عمده
مطالعات صووورت گرفته در زمینه ا قتصوواد دانو بنیان نیز روی موضوووع رشوود اقتصووادی و
بهرهوری بوده اند .بنابراین ،در زمینه نقو اقت صاد دانو بنیان و ن سبت شکاف فناوری در
ک شورهای حوزه سند چ شیانداز تاکنون مطالعه ای بدین شکل انجام ن شده ا ست .دراین
پژوهو با ا ستفاده از نرمافزارگمز 2به محا سبه و برر سی ن سبت شکاف تکنولوژی موجود
در بین کشورهای حوزه سند چشیانداز طی دوره زمانی  21ساله ( )1995-2015پرداخته
شده است.

 -4روششناسي پژوهش
با توجه به اینکه در این پژوهو ،هدف ا سا سی برر سی نقو مولفههای اقت صاد دانو بنیان
در ن سبت شکاف فناوری درک شورهای متعلق به قلمروجغرافیایی سند چ شیانداز جمهوری
اسالمی ایران است؛ بنابراین مراحل کلی انجام پژوهو به شرح زیر هستند:
مرحله اول :محاسبه شاخص اقتصاد دانو بنیان و مولفههای چهارگانه براساس روششناسی
بانک جهانی .در این بخو براساس روش شناسی بانک جهانی ،امتیاز هریک از کشورهای
مورد مطالعه محاسووبه و مورد سوونجو قرارگرفتهاند .اطالعات این بخو برمبنای اطالعات
مربوط به مراکز و نهادهای بینالمللی شامل صندوق بینالمللی پول ،بانک جهانی ،آنکتاد،3
1- Rao et al.
2- GAMS Software
3- Unktad

فصلنامه علمی پژوهشهاي اقتصادي ايران /سال بيستوپنجم /شماره  /84پاييز 1399

207

شاخصهای حکمرانی جهانی ،)WGI( 1سازمان تجارت جهانی 2و همچنین بانک مرکزی
و مرکزآمار ایران در بازه زمانی  1995-2015مورد استفاده و تحلیل قرار گرفته است.3
مرحله دوم :طبقهبندی وگروهبندی کشووورهای حوزه سووندچشوویانداز با اسووتفاده از روش

تحلیل خو شهای و  – Kمیانگین .نتایج این ق سمت ن شان داد ک شورها به سه گروه برا ساس
شاخص ترکیبی اقتصاد دانو بنیان تقسیی میشوند.4
مرحله سووووم :تبیین مدل و الگوی مورد اسوووتفاده به تفکیک هریک از گروه کشوووورها با
ا ستفاده از انواع مختلف توابع تولید و انتخاب فرم برتر تابع تولید و سپس برآورد تابع تولید
فرامرزی تصادفی.
مرحله چهارم :محا سبه ن سبت شکاف فناوری دانو بین گروه ک شورها باتوجه به طبقهبندی
صووورت گرفته در قسوومت قبل .نرمافزارهای مورداسووتفاده نیز جهت تجزیهوتحلیل دادهها،
 SPSS ،FRONTIERو  GAMSاست.
در ادامه هریک از موارد کلی فوق با تفصیل بیشتر مورد بررسی قرار میگیرند.

 -1-4محاسبه شاخص اقتصاد دانش بنیان براي كشورهاي سند چشمانداز 1404
پیشتر گفته شد که هفت مدل جهت سنجو سطح دانو بنیانی اقتصاد کشورها وجود دارد
که در این مطالعه از چارچوبی که توسط بانک جهانی( )1998بهنام روششناسی ارزشیابی
دانو 5ارائه شوووده ،اسوووتفاده شوووده اسوووت .در این چارچوب که مهیترین و پرکاربردترین
شاخص ارزشیابی و ضعیت اقت صاد دانو بنیان ا ست در ابتدا پنج مولفه مورد ا ستفاده قرار
گرفت ،اما در سوووالهای اخیر ( ) 2008بانک جهانی باتجدیدنظر چارچوب فوق را به چهار
مولفه تقلیل داده است .چهار مولفه مورد استفاده این متدولوژی عبارت هستند از:
 -1مولفه رژیی نهادی و محرک اقتصوووادی6؛ در واقع محرکهایی را شوووامل میشوووود که
متضمن استفاده کارآمد از دانو موجود در راستای شکوفایی کارآفرینی است .این مولفه
1- World Government Indicators
2- World Trade Organization
 -3به مقاله رودری و همکاران ( )1397رجوع شود.
 -4به مقاله رودری و همکاران ( )1397رجوع شود.
5- Knowledge Assessement Methodology
6- Economic and Institutional Regime
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خود شوووامل متغیرهای موانع تعرفهای و غیرتعرفهای ،کیفیت مقررات و حاکمیت قانون (از
جمله شاخصهای حکمرانی مطلوب) است.
 -2مولفه آموزش و منابع انسانی1؛ با توجه به حرکت کشورها به سمت اقتصادهای مبتنی بر
دانو ،سرمایه انسانی نقو مهمی در مسائل مربوط رشد پیدا کرده است به طوریکه فرآیند
تشکیل سرمایه انسانی ،محور اصلی رشد اقتصادی بهشمار میآید (دهقانشبانی و همکاران،
 .)1395این مولفه خود شامل متغیرهای نرخ با سوادی بزرگ ساالن (باالی  15سال) ،ثبتنام
در سطح دوم آموزش و ثبتنام در سطح سوم آموزش است.
 -3مولفه نظام نوآوری 2؛ با تحول کشورها به سمت اقتصاد دانو بنیان باعث شده نوآوری
به نیروی محرک برای تحوالت اقتصووووادی و اجت ماعی ت بد یل شوووود که در د ید گاه
نظریه پردازان همچون شووومپیتر مطرح میشووود و در دیدگاههای جدید اقتصووادی تکامل
می یابد .این مولفه خود شامل متغیرهای سرانه محققان به ازای یک میلیون نفر ،سرانه ثبت
اختراعات به ازای یک میلیون نفر و مقاالت و مجالت علمی و فنی به ازای یک میلیون
نفر است.
 -4مولفه فناوری اطالعات و ارتباطات3؛ سیستی مدرن و قابل دسترس مربوط به زیرساخت
اطالعاتی و ارتباطاتی میتواند منجر به تسووهیل ارتباطات موثر ،انتشووار و پردازش اطالعات
شووود (بانک جهانی .)2012 ،این مولفه خود شووامل متغیرهای تلفن (سوورانه تلفن در 1000
نفر) ،کامپیوتر (سوورانه کامپیوتر از  1000نفر) و اینترنت (سوورانه اسووتفادهکنندگان اینترنت از
 10000نفر است.

 -2-4طبقه و گروهبندي كشورهاي سند چشمانداز
برای دسوتیابی به نسوبت شوکاف فناوری ،ابتدا باید کشوورهای منطقه براسواس سوطح دانو
بنیانی اقتصووواد آن ها ،گروهبندی شووووند ،این گروهبندی باید براسووواس روش های علمی
بهگونهای صورت پذیرد که سطح معناداری از تمایز را به لحاظ شکاف فناوری به نمایو
گذارد؛ برای این منظور از روشهای تحلیل تمایزی و تحلیل  -Kمیانگین ا ستفاده شده که
1- Education and Skills
2- Innovation System
3- Information and Communication Infrastructure
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برا ساس نتایج هر دو روش ،نتایج یک سان وگروهبندی ک شورها به سه گروه به شرح جدول
( )1طبقهبندی شدند.1
در جدول ( )1به مقایسووه وضووعیت شوواخص اقتصوواد دانو بنیان و هر یک از مولفههای
چهارگانه به تفکیک هر گروه طی دوره مورد مطالعه ،پرداخته شده است.
جدول  -1مقايسه وضعیت شاخص اقتصاد دانش بنیان و هريک از مولفهها در هر گروه در طي
دوره
آموزش و منابع

شاخص

انسانی

ترکیبی

گروه1

6/60

7/47

4/54

5/43

6/15

گروه2

5/33

5/04

6/77

5/69

5/44

گروه3

3/61

2/50

3/09

4/02

3/04

گروه
کشورها

میانگین مولفه

میانگین مولفه

میانگین مولفه

میانگین

رژیی نهادی و
اقتصادی

زیرساخت فناوری

میانگین مولفه

اطالعات و

نوآوری

ارتباطات

ماخذ :يافتههاي پژوهش

برا ساس اطالعات محا سبه شده که در جدول ( )1ن شان داده شده ا ست ،امتیاز هرگروه
از کشورهای منطقه در هریک از مولفههای چهارگانه اقتصاد دانو بنیان و همچنین شاخص
ترکیبی اقتصوواد دانو بنیان نشووان داده شووده اسووت .براسوواس این اطالعات ،گروه اول از
کشوووورهای منطقه با امتیاز  6/15از  ،10باالترین وگروه سووووم با امتیاز  3/04از  10امتیاز
پایین ترین سطح دانو بنیانی را دارا هستند .باالترین شکاف و تفاوت بین امتیاز کسب شده
مربوط به هریک از مولفهها و در بین هر یک از گروهها ،نشووواندهنده آن اسوووت که در دو
مولفه میانگین زیرسووواخت های فناوری اطالعات و ارتباطات و رژیی نهادی و مشووووقهای
اقتصادی ،فاصله گروه سوم با گروه اول بیشتر از سایر مولفهها است.

 -3-4تبیین مدل و توابع تولید و برآورد آنها
به منظور محا سبه ن سبت شکاف فناوری دانو در ک شورهای منطقه همانطور که در مبانی
 -1به مقاله رودری و همکاران ( )1397رجوع شود.

 210نقش اقتصاد دانشبنيان در نسبت شکاف فناوريكشورهاي سند چشمانداز  1404ايران  /رودري

نظری بیان شد برای دستیابی به تابع تولید موردنظر در این پژوهو از مبانی مدلهای رشد
درونزا اسووتفاده شووده اسووت که در آن عالوه بر عواملی مثل نیروی کار و سوورمایه در تبیین
جزء باقیمانده رشد به بررسی نقو مولفههای اقتصاد دانوبنیان تاکید و پرداخته شده است.
در این پژوهو از مطالعه چن و دالمن در سوووال  2004که با عنوان دانو و توسوووعه در
بانک جهانی منتشوور کردهاند ،اسووتفاده شووده اسووت .مولفههای چهارگانه اقتصوواد دانو بنیان
برمبنای مدل ر شد درونزا و با شکل کلی تابع تولید به شرح رابطه ( )15مورد ا ستفاده قرار
گرفته است:
∆Y
∆K
∆L
= αK
+ αL
+ βG G + βE E + βR R + βI I
Y
K
L

()15
که در آن:

∆L
L

∆K

 :نرخ رشد نیروی کار : K ،نرخ رشد موجودی سرمایه،

∆Y
Y

 :نرخ رشد تولید

ناخالص داخلی E ،مولفه آموزش و منابع انسانی G ،مولفه R ،مولفه نظام نوآوری و  Iمولفه
فناوری اطالعات و ارتباطات است.
باتوجه به موارد فوق ،در پژوهو حاضوور شووکل کلی مدل رشوود به صووورت رابطه ()16
است.
()16

Y = A(E. I. R. G). K α Lβ

که در آن  Aبهعنوان انباره دانو و جزء باقیمانده ر شد برا ساس مولفههای دانو ا ستY .
تولید ناخالص ملی ک شورهای سندچ شیانداز L ،نیروی کار ک شورهای سندچ شیاندازK ،

موجودی سرمایه کشورهای سندچشیانداز و مولفههای  R ،G ،Eو Iکه بهعنوان مولفههای
اقتصاد دانو بنیان هستند که پیشتر نیز معرفی شدهاند.
پس از تبیین شوووکل کلی مدل رشووود و ارتباط آن با مولفه های اقتصووواد دانو بنیان،
الزم اسوووت شوووکل تبعی تابع تولید مشوووخص شوووود .بر این اسووواس ،پنج نوع تابع تولید
مختلف به شووورح رابطه ( )20( ،)19( ،)18( ،)17و ( ) 21براسووواس متغیرهای موردنظر،
قابل تعریف هستند.
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()17

تابع تولید کاب -داگالس (تابع انعطافناپذیر)

n
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T

= Lnαk + ∑ ∑ βik Lnxit + ukit

Yitk

𝐋n

t=1 i=1

()18

تابع تولید ترانسلوگ(تابع انعطافپذیر)

T

n

= Lnαk + ∑ ∑ βik Lnxit
γijk Lnxit Lnxjt

n
j=1

∑
n

2
γiik Lnxik
+ ukit

i=1

()19

n
i=1

∑

𝐋n

t=1 i=1
T

∑
T

t=1

t=1

∑+

∑ + 1/2

تابع تولید درجه دوم تعمیی یافته(تابع انعطافپذیر)
n

Yitk

n

T

T

Yitk = αk + ∑ ∑ βik xit + 1/2 ∑ ∑ δik Lnxit
t=1 i=1
n

γijk Lnxit Lnxjt

j=1

∑

2
γiik Lnxik
+ ukit

n

i=1

()20

n
i=1

∑

∑
T

t=1

T
t=1

n

∑+

∑ + 1/2

تابع تولید لئونتیف تعمیی یافته(تابع انعطافپذیر)
T

t=1 i=1

n

T

𝐋n Yitk = Lnαk + ∑ ∑ αik Lnxit + ∑ ∑ βik xit + ukit
t=1 i=1

()21

t=1 i=1

تابع تولید ترانسندنتال(تابع انعطافپذیر)
n

T

n

T

= αk + ∑ ∑ βik xit + ∑ ∑ δik Lnxit + ukit
t=1 i=1

Yitk

t=1 i=1

در این پنج رابطه متغیر  xشامل متغیرهای سرمایه ،نیروی کارو مولفههای اقت صاد دانو
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بنیان است که پیشتر اشاره شد و در قسمتهای بعدی نیز توضیح داده شدهاند.
بدیهی است پس از آزمون فرضیهها ،شکل تبعی مناسب از بین توابع بیان شده ،انتخاب
شده که نتایج آن در قسمت برآورد مدل ارائه میشود.
پس از برآورد ضوورایب تابع تولید با اسووتفاده از کشووو عوامل تولید و نواحی سووهگانه
تولید در اقتصوواد به مقایسووه گروه کشووورها از منظر مولفههای اقتصوواد دانو بنیان پرداخته
میشووود .مهرابی بشوورآبادی و همکاران ( )2008با اسووتفاده از کشووو عوامل تولید در تابع
ترانسلوگ به بررسی نسبت شکاف تکنولوژی پرداختند.
کشوهای تولید در تابع تولید ترنسلوگ به صورت رابطه ( )22است.
()22

n

δY xi
= Exi
) × = βi + ∑(lnxi
δxi Y
j=2

 -4-4محاسبه نسبت شکاف فناوري دانش بین سه گروه كشورهاي منطقه
جهت محا سبه ن سبت شکاف فناوری دانو از چارچوب تابع فرامرزی ت صادفی 1که تو سط
بتیس و رائو ( )2002و بتیس و همکاران ( ) 2004پی شنهاد شده ،ا ستفاده شده ا ست که در
قسمت مبانی نظری بیان شد.
بر مبنای آنچه در قسوومتهای قبل مورد بررسووی قرار گرفت ،محاسووبه نسووبت شووکاف
فناوری دانو بهطور خالصه در سه مرحله به شرح ذیل انجام میشود:
مرحله اول :برآورد تابع تولید مرزی ت صادفی ادغامی که با ا ستفاده از نرمافزار  Frontierو
بدون در نظر گرفتن  Kگروه برآورد میشود.
مرحله دوم :برآورد تابع تولید مرزی تصووادفی گروهی برای دادههای گروهی کشووورها که
شووبیه به مرحله اول اسووت با این تفاوت که با در نظر گرفتن  Kگروه برآورد میشووود ،که
نحوه انتخاب توابع تولید و گروهبندی کشورها نیز بیان شد.
مرحله سوم :برآورد ضرایب تابع فرامرزی ت صادفی و محا سبه ن سبت شکاف فناوری دانو
که با ا ستفاده از نرمافزار  GAMSصورت گرفته و با ا ستفاده از ضرایب بهد ست آمده از
مرحله دوم اقدام به برآورد ضرایب تابع فرامرزی تصادفی میشود.
1- Stochastic Metafrontier Frontier Function
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در مطالعات مقطعی صوووورت گرفته برای محاسوووبه نسوووبت شوووکاف فناوری معموال از
نرمافزار  SHAZAMاسووتفاده شووده اسووت ،اما در این مطالعه باتوجه به سووری زمانی بودن
دادهها از نرمافزار  GAMSبرای بهدست آوردن تابع تولید فرامرزی استفاده شده است.

 -5برآورد مدل و تحلیل نتايج
در این قسوومت به بررسووی آزمون فرضوویهها ،تخمین توابع تولید مرزی وفرامرزی و سووپس
محاسبه شکاف فناوری دانو پرداخته شده است.

 5-1آزمون فرضیه براي انتخاب شکل مناسب تبعي تواب تولید مرزي گروهي
در این مرحله هدف ،آزمون فرضووویه برای انتخاب شوووکل مناسوووب تبعی تابع تولید مرزی
گروهی از بین  5نوع تابع تولید که در مبانی نظری بیان شووود ،اسوووت ،نتایج آن براسووواس
نرمافزار Frontierمحاسبه و در جدول ( )2آورده شده است.
جهت حصووول به نتایج مناسووب و دقیق تر ،برآورد توابع تولید متغیرهای مورد اسووتفاده
در توابع در حالت های مختلف (انحراف از میانگین متغیرها ،نرخ رشووود متغیرها ،سووورانه
متغیرها) مورد بررسووی قرار گرفت که نتایج بهتر از طریق سوورانه متغیر وابسووته و موجودی
سرمایه حاصل شد و تمام برآوردها نیز بر همین مبنا و برای هر سه گروه کشورها صورت
گرفته که نتایج بررسی و آزمون فرضیهها براساس نرمافزار  Frontierبه شرح جدول ()2
ارائه شده است.
تمام آزمونهای جدول ( )2برای هر  5نوع تابع تولید که پیشتر معرفی شدند ،انجام شده
ا ست ،اما با توجه به محدودیت ف ضا و عدم ضرورت فقط نتایج آزمونها برای تابع کاب-
داگالس بهعنوان تابع تولید انعطافناپذیر و تابع تران سلوگ به عنوان تابع تولید انعطافپذیر
و برتر (که در ادامه توضیح داده شده است) ذکر شدهاند.
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ردیف

جدول -2آزمون فرضیهها براي مدلهاي تابع تولید مرزي تصادفي

1

2

3

گروه

فرض صفر

آماره حداکثر
راستنمایی

انتخاب مدل

گروه اول

فرم کاب داگالس در مقابل فرم ترانسلوگ

77/576

ترانسلوگ

گروه دوم

فرم کاب داگالس در مقابل فرم ترانسلوگ

493/706

ترانسلوگ

گروه سوم

فرم کاب داگالس در مقابل فرم ترانسلوگ

54/692

ترانسلوگ

گروه اول

فرم کاب داگالسγ = 0

694/057

مرزی تصادفی

گروه دوم

فرم کاب داگالسγ = 0

34/60

مرزی تصادفی

گروه سوم

فرم کاب داگالسγ = 0

461/769

مرزی تصادفی

گروه اول

فرم ترانسلوگ γ = 0

644/015

مرزی تصادفی

گروه دوم

فرم ترانسلوگ γ = 0

246/760

مرزی تصادفی

گروه سوم

فرم ترانسلوگ γ = 0

250/162

مرزی تصادفی

ماخذ :يافتههاي پژوهش

با محاسبه آماره حداکثر راستنمایی و مقایسه آن با مقدار بحرانی جدول ،فرضیه γ = 0

مورد بررسووی قرار گرفت .بنابراین ،میتوان چنین نتیجه گرفت که در تمام مدلها ،فرضوویه
صوووفر (یعنی نبود آثار نارکارایی در سوووطح  5و  10درصووود) رد میشوووود و روش حداکثر
راسوووتنمایی به روش حداقل مربعات معمولی ترجیح دارد .همچنین بر مبنای تحلیل آماره
حداکثر را ستنمایی ،فرم تابعی منتخب برای ک شورهای حوزه سند چ شیانداز برای هر سه
گروه از کشوووورها تابع ترانسووولوگ به ع نوان فرم نهایی تابع تولید مرزی (با توجه به تعداد
ضرایب معنادار و آماره حداکثر در ستنمایی) ،انتخاب می شود که ضرورت یک سان بودن
فرم تبعی تابع تولید در تمام گروه ها را برای برآورد تابع فرامرزی نیز تامین میکند .پس از
این آزمون باید فرض یکسوووان بودن مرزهای تولید برای هر سوووه گروه از کشوووورها ،مورد
بررسی قرار گیرد که در جدول ( )3نتایج آن ذکر شده است.
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جدول  -3نتیجه آزمون حداكثر راستنمايي براي فرض يکسان بودن مرزهاي تولید
فرضیه صفر
 LRمدل ترکیبی در مقابل جمع  LRمدل
سه گروه

χ2محاسباتی

درجه

272/008

(26)18

آزادی χ20.10

نتیجه
آزمون
عدم

انتخاب مدل
مرزی تصادفی

پذیرش

ماخذ :يافتههاي پژوهش

باتو جه به مع نادار بودن  ،LRفرض یکسووووان بودن توابع مرزی گروهی رد شووووده و
نشاندهنده این است که کشورهای مختلف براساس چهار مولفه اقتصاد دانو بنیان از لحاظ
فناوریهای تولید متفاوت بوده و دادههای مورد بررسوووی نمیتوانند ترکیب و باهی تخمین
زده شوند.

 -5-2تخمین توابع تولید مرزي تصادفي هريک از سه گروه كشورهاي منطقه
چشمانداز و توابع فرامرزي تصادفي
باتوجه به انتخاب شکل تابعی تران سلوگ برای تخمین توابع تولید مرزی هر سه گروه
کشورهای منطقه و همچن ین آزمون فرض یکسان نبودن توابع مرزی گروهی ،تابع تولید
کشوووورهای مورد مطالعه برآورد شوووده اند .نتایج حاصووول از برآورد تابع تولید مرزی
تصووادفی و فرامرزی تصووادفی و تابع داده های ادغامی محاسووبه و در جدول ( )4آورده
شده است.
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جدول  -4نتايج حاصل از تخمین تابع تولید مرزي براي فرم ترانسلوگ (منتخب)
تابع تولید مرزی گروهی
متغیر

تابع
تابع ادغامی

فرامرزی
تصادفی
0/543

اول

دوم

سوم

عرض از مبدا

**0/485

0/205

*0/480

*0/342

سرمایه سرانه

-0/233

0/172

-0/460

-0/170

0/068

مولفه رژیی نهادی و اقتصادی

0/025

0/119

-0/020

*

0/073

مولفه فناوری اطالعات و ارتباطات

0/089

*

0/249

*

-0/009

**

0/039

0/051

*

0/067

مولفه نوآوری و اختراعات

*0/116

-0/131

-0/056

0/036

-0/092

مولفه آموزش منابع انسانی

*-0/162

-0/005

**-0/045

0/007

-0/098

سرمایه سرانه * رژیی نهادی و اقتصادی
سرمایه سرانه * فناوری اطالعات و
ارتباطات

*

-0/406

0/142

0/006

-0/086

-0/425

*0/386

0/190

-0/135

0/093

0/558

*

سرمایه سرانه * نوآوری و اختراعات

-0/183

-0/285

سرمایه سرانه * آموزش منابع انسانی
رژیی نهادی و اقتصادی* فناوری
اطالعات و ارتباطات
رژیی نهادی و اقتصادی* نوآوری و
اختراعات
نوآوری و اختراعات* فناوری
اطالعات و ارتباطات
نوآوری و اختراعات* آموزش منابع
انسانی

0/061

0/013

0/397

0/074

*-0/271

*-0/124

**-0/020

0/005

-0/285

**-0/056

-0/037

0/004

0/0007

-0/141

0/050

1/123

-0/041

*-0/032

0/131

0/108

توان دوم سرمایه سرانه
توان دوم رژیی نهادی و اقتصادی

*

توان دوم فناوری اطالعات و ارتباطات

*

توان دوم آموزش منابع انسانی

*

-0/054

*

توان دوم نوآوری و اختراعات

*-0/578

-0/002

-0/338

1/191
0/123
0/066

**

-0/017

-0/005

0/012

0/065
-0/553
0/001
**

-0/091

-0/001

0/421

0/446

*

0/006

0/026

0/006

-0/004

-0/017
0/507
0/159
0/063

0/100

*

-0/020

*

-0/014

0/176

0/018

-0/012

0/0003

-0/013

* و ** به ترتيب سطوح معناداري  5و  10درصد
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 -5-3محاسبه نسبت شکاف فناوري دانش در كشورهاي منطقه
پس از برآورد توابع تولید مرزی و فرامرزی به محاسوووبه نسوووبت شوووکاف فناوری دانو
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( )KTGRگروههای مختلف ،با اسووتفاده از نرمافزار  GAMSپرداخته شووده اسووت .نتایج
برآورد کارایی فنی و نسبت شکاف فناوری دانو برای هر سه گروه ازکشورها به تفکیک
در تمامی سالهای مورد بررسی (( )1995-2015محاسبه شده است ،اما در این پژوهو به
دلیل محدودیت فضووا فقط محاسووبات مربوط به میانگین کل دوره در جدول ( ،)5گزارش
شده است .ضمن اینکه تحلیل ساالنه کارایی فنی و نسبت شکاف فناوری دانو در بررسی
ساالنه از روند مشخص و با ثباتی برخوردار نبوده و تاثیری بر روند انجام پژوهو نیز ندارد.
جدول  -5نتايج برآوردهاي كارايي فني و نسبت شکاف فناوري دانش میانگین دوره (-2015
)1990
گروه

اول

دوم

کارایی و شکاف فناوری

میانگین

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

 TEمرزی گروهی

0/81

0/70

0/91

0/06

 TEادغامی

0/89

0/77

0/99

0/06

 TEفرامرزی

0/77

0/60

0/91

0/07

نسبت شکاف فناوری دانو
()KTGR

0/95

0/75

1

0/05

 TEگروهی

0/91

0/77

0/99

0/06

 TEادغامی

0/90

0/79

0/97

0/05

 TEفرامرزی

0/86

0/60

0/99

0/08

نسبت شکاف فناوری دانو

0/94

0/70

1

0/06

 TEگروهی

0/91

0/80

0/96

0/04

 TEادغامی

0/89

0/79

0/99

0/05

 TEفرامرزی

0/61

0/38

0/82

0/08

()KTGR

سوم

نسبت شکاف فناوری دانو
()KTGR

0/67

0/41

0/87

0/09
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همانطور که در جدول( )5ن شان داده شده ا ست ،کارایی فنی گروهی ( TEگروهی) و
کارایی فنی براساس تابع فرامرزی ( TEفرامرزی) و نسبت شکاف فناوری دانو ()KTGR
مورد محاسبه قرار گرفته است و نتایج حاصله در هر گروه عبارت هستند از:
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 گروه اول که شامل کشورهای اسرائیل ،امارات ،قطر ،عمان ،کویت ،ارمنستان ،عربستانسعودی ،بحرین و قبرس است ،میانگین فنی گروهی ( )TEبرابر با  0/81است که حداقل
آن  0/7و حداکثر آن  0/91ا ست و به این ترتیب در این گروه از ک شورها بهطور متو سط
با به کارگیری میزان مشخصی از عوامل تولید حدود 81درصد محصولی را تولید کنند که
بهطور بالقوه می توانسووتند تولید کنند .همچنین میانگین کارایی فنی محاسووبه شووده در این
گروه ،ن سبت به تابع فرامرزی ( TEفرامرزی) برابر با  0/77در صد ا ست که بر این ا ساس،
می انگین نسوووبت شوووکاف فناوری دانو در این گروه برابر با  0/95اسوووت .به تعبیر دیگر،
کشورهای این گروه بهطور میانگین 95درصد محصولی را تولید میکنند که با بهرهگیری
از فناوری برتر (فرامرزی) میتوانستند تولید کنند.
 گروه دوم که شووامل کشووورهای مصوور ،آذربایجان ،ایران ،قزاقسووتان ،گرجسووتان و ترکیهاسووت ،میانگین کارایی گروهی ( TEمرزی) برابر با  0/91اسووت ،بدین ترتیب در این گروه
از ک شورها بهطور متو سط با بهکارگیری میزان م شخ صی از عوامل تولید حدود 91در صد
محصولی را تولید کنند که بهطور بالقوه میتوانستند تولید کنند .حداقل کارایی فنی برابر با
 0/77در صد و حداکثر آن ،نیز برابر با  0/99در صد ا ست .میانگین ن سبت شکاف فناوری
دانو در این گروه نیز با توجه به کارایی فنی فرامرزی به میزان  0/86درصوود ،برابر با 0/94
درصد است که بیانگر شکاف فناوری دانو باالتر در این گروه نسبت به گروه اول است.
 گروه سو م که شامل ک شورهای پاک ستان ،ازبک ستان ،سوریه ،لبنان ،یمن ،قرقیز ستان وعراق اسوووت ،میانگین کارایی فنی گروهی آن ها برابر با  0/91درصووود و حداقل آن 0/8
درصدو حداکثر آن نیز برابر با  0/96درصد است .نسبت شکاف فناوری دانو در این گروه
باتوجه به کارایی فنی فرامرزی به میزان 0/96درصوود ،برابر با 0/67درصوود اسووت که فاصووله
چ شمگیری با سطح تکنولوژی ک شورهای دوگروه دیگر منطقه دارد .در واقع هرچه ن سبت
شکاف فناوری کوچکترباشد ،فاصله بیشتر کشورها را تا فناوری برتر نشان میدهد.
بهمنظور برر سی نقو هریک از مولفههای اقت صاد دانو بنیان در ن سبت شکاف فناوری
دانو ،بین گروههای سووه گانه کشووورها ،از کشووو مولفههای اقتصوواد دانو بنیان در کنار
سایر عوامل تولید(سرمایه و نیروکار) استفاده شده است.
در جدول ( )6به مقای سه ک شو مولفههای اقت صاد دانو بنیان به تفکیک هریک از سه
گروه کشورها پرداخته شده است.
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جدول  -6مقايسه كشش مولفههاي اقتصاد دانش بنیان در سه گروه كشورها
کشو مولفهها

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

کشو رژیی نهادی و مشوقهای اقتصادی

-0/312

-0/121

1/025

کشو نوآوری

0/194

0/378

-0/282

کشو فنآوری اطالعات وارتباطات

0/345

0/086

-0/079

کشو آموزش و سرمایه انسانی

0/105

0/23

-0/087

ماخذ :يافتههاي پژوهش

باتوجه به جدول ( ،)6کشووورهای گروه اول و دوم از منظر کشووو فناوری ارتباطات و
اطالعات ،کشو نوآوری و کشو آموزش و توسعه منابع انسانی به صورت اقتصادی عمل
میکنند ،چون در ناحیه دوم تولید بوده و مقدار کشوووو آن ها کوچکتر از یک اسوووت.
بیشووترین کشووو در گروه اول ،مربوط به مولفه فناوری اطالعات و ارتباطات بوده و به این
معنی است که با افزایو یک درصدی این مولفه ،نسبت تولید به نیروی کار در کشورهای
این گروه به اندازه  0/345درصوود افزایو خواهد یافت .همچنین بیشووترین کشووو در گروه
دوم ،مربوط به مولفه نوآوری بوده و به این معنی اسوووت که با افزایو یک درصووودی این
مولفه ،نسووبت تولید به نیروی کار در کشووورهای این گروه به اندازه  0/378درصوود افزایو
خواهد یافت .کشوووورهای گروه سووووم از منظرکشووووهای فناوری ارتباطات و اطالعات،
نوآوری و آموزش و توسووعه منابع انسووانی به صووورت غیراقتصووادی و از منظر کشووو رژیی
نهادی و مشووووقهای اقتصوووادی در ناحیه اول تولید ،عمل میکنند .بنابراین ،میتوان چنین
نتیجه گرفت از آنجاییکه کشووورهای گروه سوووم دارای باالترین میزان نسووبت شووکاف
فناوری دانو در بین سایر کشورهای منطقه هستند ،کشورهای این گروه میتوانند با تقویت
مولفه رژیی نهادی و مشوووقهای اقتصووادی به لحاظ قرارگیری در ناحیه اول تولید به کاهو
شکاف فناوری خود اقدام کنند.
به طورخال صه باتوجه به شکاف باالی فناوری دانو در ک شورهای گروه سوم با دیگر
گروهها و همچنین تحلیل کشو مولفههای اقتصاد دانو بنیان ،میتوان اظهار داشت که در
ک شورهای گروه سوم ،مهیترین مولفه ،رژیی نهادی و م شوقهای اقت صادی و در شکاف
فناوری دانو کشورهای گروه دوم ،نیز مولفههای نوآوری و سپس مولفه آموزش و سرمایه
انسانی نقو دارند.
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همچنین ک شورها گروه اول بهجز مولفه رژیی نهادی و م شوقهای اقت صادی ،مولفههایی که
نقو مثبت در دسترسی به سطح شکاف فناوری باالتر دارند؛ مولفههای فناوری اطالعات و
ارتباطات ،نوآوری و در آخر مولفه آموزش و سرمایه انسانی هستند.

 -6جمعبندي و نتیجهگیري
در این پژوهو ،هدف ا سا سی برر سی نقو اقت صاد دانو بنیان در ن سبت شکاف فناوری
ک شورهای واقع در قلمرو جغرافیایی منطقه سند چ شیانداز جمهوری ا سالمی ایران بود .بر
این اسوواس ،کشووورهای منطقه بر مبنای شوواخص دانو بنیانی اقتصوواد و مولفههای چهارگانه
آن (مولفه رژیی نهادی و مشوووقهای اقتصووادی ،مولفه فناوری اطالعات و ارتباطات ،مولفه
نوآوری و مولفه آموزش و سرمایه انسانی) ،به سه گروه تقسیی شدند .نتایج نشان داد نسبت
شکاف فناوری دانو در گروه اول برابر با  95درصد ،گروه دوم  94درصد و در گروه سوم
برابر با  67درصد است.
بررسی نقو هریک از مولفههای چهارگانه بیان شده در بروز شکاف فناوری گروههای
مختلف از کشورها و برمبنای کشو محاسباتی مولفههای اشاره شده ،نشان داد که در گروه
سووم از کشوورهای منطقه که دارای باالترین نسوبت شوکاف فناوری دانو به طور متوسووط
هستند به مولفه رژیی نهادی و مشوقهای اقتصادی تعلق دارد.
در گروه دوم از کشوووور های منط قه نیز مول فه نوآوری و پس از آن مول فه آموزش و
سرمایه انسانی باالترین نقو را دارا هستند.
بررسووی مولفه رژیی نهادی و مشوووقهای اقتصووادی و زیرشوواخصهای مربوط به آن که
شوووامل موانع تعرفهای و غیرتعرفهای ،کیفیت مقررات و حاکمیت قانوان هسوووتند بهواسوووطه
درنظرگرفتن عناصووور مهی اقتصوووادی ،اجتماعی ،فرهنگی و مقرراتی از اهمیت باالیی برای
ت سهیل و فراهی سازی ب ستر منا سب برای تحقق اقت صادانو بنیان برخوردار ا ست و امروزه
بهعنوان مهیترین پیونیاز برای شکلگیری و تحقق اقتصاد پویا و کارآمد در پارادایی اخیر
رشووود و توسوووعه ،مورد تاکید هسوووتند .همچنین نظر به مفهوم «حکمرانی مطلوب» برای
شووکلگیری فضووای مناسووب کسووبوکار و انجام فعالیت و رشوود سوورمایهگذاری بخو
خصوصی ،توجه به این مولفه و شاخصهای آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.
باتوجه به ضووورایب محاسوووباتی کشوووو هریک از مولفههای بیان شوووده ،میتوان دریافت که
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بیشترین مرکز توجه کشورهای با شکاف فناوری باال و کاهو از شکاف  23درصدی موجود با
سطح فناوری برتر باید به سمت و سوی این مولفه و برنامهریزی برمبنای شاخصهای مربوطه باشد.
برر سی و ضعیت شاخص ترکیبی اقتصاد دانو بنیان در ایران ن شان میدهد ایران بهطور
متوسوووط با امتیاز  6/72از  10در بین کشوووورهای منطقه رتبه 8ام را به خود اختصووواص داده
ا ست که به لحاظ هدفگذاری در سند چ شیانداز و تاکید بر د ستیابی رتبه اول علمی و
فناوری در سووطح منطقه فاصووله زیاد دارد (رودری و همکاران .)1397 ،این در حالی اسووت
که در بین مولفههای چهارگانه مورد بررسی در شاخص دانو بنیانی اقتصاد ،ایران در گروه
دوم کشووورهای منطقه قرار دارد ،اما در مولفه رژیی نهادی و مشوووقهای اقتصووادی جایگاه
مناسووبی ندارد بهطوریکه امتیاز ایران از شوواخص حاکمیت قانون برابر با  3/34از  10و رتبه
6ام در بین 24کشوووور منطقه و کیفیت مقررات ،امتیاز  1/07از  10و رتبه 22ام در بین 24
ک شور را دارا ا ست (رودری و همکاران .)1397 ،از اینرو ،میتوان دریافت که در را ستای
جهتگیری کالن و اعمال سوویاسووتگذاری مناسووب برای تحقق حکمرانی مطلوب بهعنوان
مهیترین عامل در شووکلگیری فضووای مناسووب کسووبوکار در اقتصوواد ایران و حرکت به
سوومت اقتصوواد دانو بنیان ،تمرکز بر مولفه رژیی نهادی و مشوووقهای اقتصووادی و بهطور
دقیقتر با عنایت ویژه به «کیفیت مقررات» و « حاکمیت قانون» اقدام کرد .در این راسووو تا،
بهبود کمیت و کیفیت مقررات در حوزه های مختلف تولید و سووورمایه گذاری و همچنین
مقررات ناظر بر ف ضای ک سبوکار مورد تاکید ا ست بهگونهای که با انجام ا صالحات الزم
در این بخو بتواند نظام مقرراتی کارا و با کارکرد توسووعهای را بههمراه داشووته باشوود .در
حال حاضوور آسوویبهای ناشووی از مقررات متعدد ،پیچیده ،غیرکارآمد ،غیرشووفاف و گاه
غیرسازگار ،هزینههای اجتماعی و اقتصادی زیادی را به فضای کسبوکار و سرمایهگذاری
کشور تحمیل میکند که در اینجا اصالح آن موردنظر است.
باید توجه داشت منظور از اصالحات مقرراتی تمام آییننامهها ،دستورالعملها ،قوانین و
مقررات ،و بخشنامههای مرتبط با محیط کسب و کار و شکلگیری جریان پویای اقتصادی
و نوآوری در کل کشور است؛ هی از بعد کمی و هی کیفی.
موضوع حاکمیت قانون 1مفهوم بسیار پیچیدهای دارد و دارای آثار و تبعات بسیار عمیق
و زیربنایی در نظام حکمرانی مطلوب یک کشووور اسووت و بهعنوان یکی از مشووخصووههای
1- The Rule of Law
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اسوواسووی آن محسوووب می شووود .در این ارتباط ،مطالعات زیادی انجام شووده اسووت و
راهکارهای تعریف شوودهای نیز معر فی شووده ،اما در تدوین برنامه های توسووعه کشووور و
همچنین جهتگیری های اتخاذ شووده کمتر موردتوجه واقع شووده که بر این اسوواس در
عمل باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
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