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  خالصه مدیریتی

بررسی سرمایه گذاري روي حوزه فاوا در اقتصاد کشورهاي مختلف می تواند برآوردي مناسب از مرزها و قابلیت هاي این فناوري نوظهور را 

 يپژوهش هافراهم آورد، در واقع، میزان و چگونگی اثرگذاري فاوا بر اقتصاد از پرسش هاي اساسی سیاستگذاران کشورهاي در حال توسعه است. 

 یکل ریو هدف ارائه تصو ستیجامع آنها مد نظر ن یمرور و بررس نجایانجام گرفته است، در ا يابعاد مختلف اقتصاد يبا موضوع اثر فاوا رو ياریبس

  . است یمل يفاوا در اقتصادها گاهیاز نقش و جا

که در بلندمدت  توان ادعا کرد یبر اساس پژوهش ها مدر پژوهش حاضر چندین مطالعه تطبیقی میان کشورهاي مختلف بررسی شده است، 

درصد به رشد  مین کمی بیشتر از به طور متوسطفاوا   يرو يگذار هیدرصد سرما 10 شیبا افزا اثر فاوا روي رشد اقتصادي مثبت است و همچنین

. پس از گذر از ستین پررنگ ناقتصاد چندا يرو يگذار هیاثر سرما نیرا در نظر داشت در مراحل آغاز نیا دیشود. هرچند بامی افزوده  ياقتصاد

لی می واین حد آستانه آغازین، اثر سرمایه گذاري روي فاوا بر رشد اقتصادي قویتر می شود، در کشورهاي توسعه یافته با توجه به قانون بازده نز

 توان انتظار داشت که این اثر به تدریج کمتر شود.  

و  دیتول"، "و مقررات فاوا یچارچوب قانون"، "استفاده از فاوا"، "فاوا يریتصال  پذو ا یدسترس"شامل ابعاد  ی،هفت بخش يالگوهمچنین یک 

پیشنهاد می شود که براي سیاستگذاري جامع در حوزه  ،"تازه فاوا يکاربردها"و  "يبریسا تیامن"، "فاوا یمهارت ها و منابع انسان"، "تجارت فاوا

فراموش کرد که کشورهاي در حال توسعه با برقراري ارتباط مناسب با نهادهاي جهانی و اقتصادهاي فاوا می تواند به کار گرفته شود. همچنین نباید 

 تپیشرو می توانند از تجربه و دانش جهانی بهره بگیرند که شتاب حرکت آنها در مسیر رشد اقتصادي را بیشتر خواهد کرد. این کشورها در صور

  د تعاملی می توانند با هزینه بسیار کمتري از مزایاي و دستاوردهاي فاوا بهره مند شوند.شبکه سازي مناسب در سطح بین المللی و رویکر

همچنین بررسی تجربه هاي موفق نوآوري در کشورهاي مختلف می تواند ابعاد و چالش هاي پیش رو را نشان دهد، براي این کار نیاز است که 

رسی نمونه هاي موفق؛ پیشران ها و عوامل اثرگذار شناسایی گردد. مفهوم اساسی در نخست صورتبندي درستی از موضوع ارائه شود و سپس با بر

) است که به شبکه گسترده اي گفته می شود که بازیگران نوآوري در آن زیست innovation eco-System( "زیست بوم نوآوري"این بررسی 

جهانی موفق مانند ایاالت متحده امریکا، کره جنوبی، فرانسه و سنگاپور می می کنند و با هم ارتباط می گیرند. مهمترین درسی که از تجربه هاي 

؛ نگرش است "زیست بوم"توان گرفت اینست که نخستین گام در سیاستگذاري و حرکت به سوي نوآوري ارزش افزا به رسمیت شناختن مفهوم 

ناتوان است و باید مجموعه گسترده از عوامل و پیش نیازها را در پروژه محور و تک بخشی و  فنی صرف در بسترسازي براي نوآوریهاي ارزش افزا 

  نظر داشت. 

براي سیاستگذاري موثر در حوزه نوآوري فاوا و پروراندن زیست بوم پیشنهاد می شود که یک الگوي شش بخشی مورد توجه قرار گیرد؛ در دو 

، "شبکه سازي"لی را بر عهده دارد. هرچند در بخش هایی مانند دولت نقش اص "بهبود محیط قانونی"و  "فراهم آوردن زیرساخت ها"بخش 

هم دولت بخشی از ماجراست، هدایت و هماهنگی امور باید به  "سرمایه هاي انسانی"و  "سازوکارهاي ارتباط بخش عمومی (دولتی) و خصوصی"

 ساختار رسمی"روه مختلف ذینفع باید براي بخش خصوصی سپرده شود. همچنین براي هماهنگی و پیشبرد کارها و تسهیل ارتباط میان گ

  هم چاره اي اندیشید. "راهبري

هم دو چالش اساسی است که در سیاستگذاري در شش حوزه باال  "محدودیت ارتباط گسترده با جهان"و  "ناکارآمدي دم و دستگاه دولت"

 خواهد کرد.باید با آنها دست و پنجه نرم کرد و کار را براي دست اندرکاران بسیار دشوار 
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  مقدمه

از  ياریشود. در بس انینما میرمستقیو غ میتواند به صورت مستق یآن م يکه اثر اقتصاد دیآ یبه شمار م يا هیپا يها ياز فناور یکیفاوا 

خود  يکنند و بهره ور شنهادیرا پ يکسب و کار تازه ا يتوانسته اند مدل ها يفناور نیاز ا يریبا بهره گ یو خدمات يدیتول يدر حوزه ها عیصنا

بانکداري، خرده فروشی، حمل و نقل، آموزش، رسانه و سالمت نمونه اي از حوزه هایی به شمار می آیند که فاوا روي آنها اثر  دهند. شیافزا ار

) آن spilloverسرریز ( زیادي داشته است. به زبان دیگر، سرمایه گذاري روي فاوا تنها به خود این صنعت محدود نمی شود و می توان اثر مثبت

) اصطالحی رایج براي توصیف بسیاري از اقتصادهاي digital economyاقتصاد دیجیتالی ( را روي دیگر بخش ها و حوزه هاي اقتصاد هم دید.

فهوم اقتصاد اشتراکی جهان به شمار می آید و با بهره گیري از فاوا نوع تازه اي از کسب و کارها مانند وجود آمده اند که براي توصیفشان از م

)sharing economy استفاده می شود؛ این نوآوري ها چنان بنیادي است که حتی گفته می شود شاخص هاي رایج در اقتصاد کالن مانند (

  ) را باید دوباره تعریف کرد.Gross Domestic Product: GDPتولید ناخالص داخلی (

شته به دست بدهیم، بد نیست بدانیم در کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي و توسعه براي آنکه تقریبی از گستردگی و اهمیت فاوا دا

)Organization for Economic Cooperation and Development: OECD درصد از ارزش افزوده اقتصادي در صنایع مرتبط  5,5) تا

ستقیم که بگذریم؛ ناگفته پیداست که اثر غیرمستقیم فاوا در دیگر بخش هاي تریلیون دالر امریکا)؛ از این اثر م 2,4با فاوا ایجاد می شود (معادل 

درصد از ارزش افزوده  7و  10,7اقتصاد مقدار بسیاري بزرگتري خواهد بود. در میان این کشورها کره جنوبی و ژاپن؛ به ترتیب سهمی برابر با 

 3درصد است. گفتنی است در این کشورها چیزي حدود  3د و مکزیک کمتر از اقتصادي خود را از فاوا به دست می آورند و این مقدار در ایسلن

ین در همدرصد از نیروي کار به طور مستقیم در بخش فاوا مشغول اند. با این همه تا بهره گیري مناسب از قابلیت هاي فاوا راه درازي مانده است؛ 

 Enterprise Resourceها از نرم افزارهاي برنامه ریزي منابع بنگاه ( درصد سازمان 31کشورهاي سازمان همکاري اقتصادي و توسعه تنها 

Planning: ERP درصد خدمات رایانش ابري ( 22) بهره می گیرند و تنهاCloud Computing را به کار گرفته اند و البته اختالف میان (

 (OECD, 2015(کشورها و همچنین بنگاه هاي بزرگ و کوچک چشمگیر است. اینها نشان از گسترش بیش از پیش کاربرد فاوا در آینده دارد. 

در قسمت نخست این پژوهش تالش شده است تا به اثر فاوا روي اقتصاد کشورهاي مختلف پرداخته شود تا وزن و اهمیت آن در رشد و توسعه 

آن است را می توان چنین بیان کرد: میزان اثر و سهم فاوا بر اقتصاد پرسشی که این پژوهش در پی پاسخ به  اقتصادي بهتر نشان داده شود.

در کشورهاي جهان چه اندازه است؟ از این رو گزارش ها و پژوهش ها در مورد اقتصاد کشورها با محوریت پرسش باال مورد توجه قرار می گیرد و 

 پایان هم تحلیل  و نتیجه گیري انجام خواهد شد.

 نیا اکند، آگاه شده اند. ب يباز يریتواند در خلق ثروت و رقابت پذ یکه م یفاوا در اقتصاد و نقش تیبه اهم ياز کشورها ياریبسبر این اساس 

اوا ف وهیم دنیچ يبرا سخت افزاري و منابع یانسان يرویشود که تنها فراهم آوردن ن یموفق نبوده است. گفته م نهیزم نیحال همه تالش ها در ا

 یبررس .و اثر واقعی فاوا را در اقتصاد مشاهده کرد ارزشمند آن بهره مند شد ایکه بتوان از مزا دیآ دیپد ریفراگ یبوم ستیز دیو با ستین یکاف

ند تجربه هرچ آنها در استفاده از فاوا کمک کند. تیموفق یعوامل اصل ییتواند به شناسا یراهگشاست و م اریبس نجایمختلف در ا يتجربه کشورها

ر را کمتر بتوان به تمامی در کشوري دیگر به کار گرفت و نیاز به بازنگري و اصالح در آنها هست، اصولی کلی وجود دارد که در موفق یک کشو

  بسیاري از کشورها می توان آنها را دنبال کرد و  قابلیت هاي فاوا را محقق کرد. 

در کارآفرینی است، با تمرکز روي فاوا می توان نگاهی تازه به توسعه شاید یکی از دالیلی این همه بر فاوا تاکید می شود، نقش و اهمیت آن 

گین ناقتصادي به ویژه براي کشورهایی داشت که در ابتداي مسیر قرار دارند، در این نگاه تازه نیازي به مداخله هاي گسترده و سرمایه گذاري س

د، کمرنگ شدن محدودیت هاي زمانی و مکانی، شبکه سازي هاي جهانی دولت براي صنایع پایه اي نیست و رویکرد غیرمتمرکزتري دنبال می شو

 هو ماهیت دانشی کسب و کارهاي مبتنی بر فاوا این امکان را فراهم می آورد که به طور نسبی کشورها بدون نیاز به سرمایه گذاري هاي گسترد

و ایجاد زیرساخت ها و سخت افزارها محدود نیست، باید پیوند میان آنها در مسیر توسعه گام بردارند. کار البته تنها به گرد هم آوردن کارآفرینان 

  و نقش آفرینی سازمان هاي حامی و دیگر نهادهاي تسهیلگر را هم در نظر داشت. 

مفهوم کلیدي در قسمت دوم این بررسی زیست بوم نوآوري/کارآفرینی است که به معناي محیط و بستري است که کسب و کارهاي جدید در 

فرایند  هن پا می گیرند و البته در پیوند با فاوا طرح می شود. زیست بوم نوآوري به شرایط نهادي و مناسبات اقتصادي و اجتماعی اي اشاره دارد کآ
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دسترس  رکالن نوآوري در آن مجالی براي ظهور می یابد. زیست بوم نوآوري شبکه اي از کنشگران خُرد است که با هدف بهره گیري بهتر از منابع د

با یکدیگر رابطه دارند. در این میان باید به ارتباط با دولت، سرمایه گذاران، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها،  )economy of scaleو اقتصاد مقیاس (

فراموش  عنا نبایدنهادهاي مالی و بانک ها و دیگر ذینفعان نیز پرداخت. زیست بوم استعاره اي که از زیست شناسی وام گرفته شده است و در این م

) براي آن ریخت و آن را جز به جز ساخت، زیست designکرد که بستر سازي براي نوآوري بر پایه فاوا فرایندي مکانیکی نیست که بتوان طرحی (

توان  دیگري باید نمیبوم نوعی ارگانیسم است که باید زمینه را براي رشد و پرورش آن فراهم آورد تا به تدریج بالیده شود. مانند هر ارگانیسم 

د هریک از مولفه ها را مستقل بررسی کرد و باید همه را در ارتباط با هم در نظر داشت. نمونه هاي موفق متعددي در دنیا وجود دارد که شای

  ) در ایاالت متحده امریکاست. Silicon Valleyشناخته شده ترین آنها دره سیلیکون (

 يعوامل موارد نیشود، ا ییآنها شناسا تیموفق یکشورها عوامل اصل وضعیت برخی از ید تا با بررسشو یپژوهش تالش م نیا قسمت دوم در

 ید را مشو یپژوهش به آن پرداخته م نیکه در ا یآنها را در نظر داشت. پرسش دیفاوا به شکل ارزش افزا با يها تیاز قابل يریبهره گ ياند که برا

 اتیربتوجه به تج با"یا به زبان دیگر،  "در صنعت فاوا کدامند؟ شرویپنمونه هاي  تیدر موفق یاصل عوامل" کرد: ير صورتبندیتوان به شکل ز

عاد است که اب نیهدف ا. "در نظر داشت دیبا يریموثر از فاوا در خلق ثروت و بهبود رقابت پذ يریبهره گ يرا برا یکشورها، چه عوامل گریموفق د

درست در  ياستگذاریس يازهاین شیاز پ یکیدرست آنها  تیریجنبه ها و مد نیشود. در نظر داشتن ا ییخلق ثروت با فاوا شناسا ندیفرا تیپراهم

 ود.ش ییموثر فاوا شناسا ياستگذاریدر س تیپراهم يها ناز مضمو یموفق برخ يتجربه ها یتازه به برخ یپژوهش با نگاه نیحوزه است. در ا نیا

 آمد تمرکز پژوهش پیش رو بر مواردي است که توانسته اند زیست بوم نوآوري موفقی را به وجود آورند.چنانکه پیشتر هم 

  فاوا و نوآوري در اقتصاد کشورها

) آمده است که فاوا از دو مسیر می تواند بر مسیر نوآوري در World Economic Forum: WEFدر گزارش مجمع جهانی اقتصاد (

اشد؛ پیامد مستقیم و ملموس فاوا در نوآوري را می توان در بهبود کارایی و کارآمدي ابزارها، محصوالت، فرایندها و مدل اقتصادهاي ملی اثرگذار ب

ش کاه هاي کسب و کار موجود دید؛ می توان دید که در طول زنجیره ارزش بنگاه ها از طراحی تا بازاریابی، این فناوري براي باال بردن عملکرد و

) کمک کند. اما از این گذشته، فاوا marginal productivityبهره وري نهایی ( در گرفته می شود، در اینجا فاوا می تواند به بهبوهزینه ها به کا

 هنوعی تغییر کیفی در نوآوري را هم ممکن می سازد که نمود آن را می توان به خوبی در کسب وکارهاي اینترنتی دید. در واقع می توان گفت ک

  و در کل اقتصاد اثرگذار است:   حوزه هاي زیر بر کار بنگاه هافاوا در 

اري یتحقیق و توسعه و پژوهش هاي بنیادي: با توجه به اینکه فاوا توانایی گردآوري و پردازش حجم باالي داده و اطالعات را فراهم می کند، بس

) انجام crowd-sourcing( و همچنین قابلیت هاي نظیر جمع سپاري از کارهایی که پیشتر ممکن نبود، اکنون با هزینه مناسبی انجام می بگیرد

  تحقیق و آزمایش را به صورت گسترده در سراسر جهان ممکن کرده است.

نوآوري در محصول و فرایند: فاوا با بهبود فرایندهاي کسب و کار به خوبی می تواند در زمینه ارتقاي کیفیت محصوالت و خدمات و کاهش 

 Materialید در صنایع گوناگون عمل کند، بازمهندسی فرایندها و افزایش کارایی آنها با سیستم هایی مانند برنامه ریزي تامین مواد (هزینه هاي تول

Requirement Planning: MRP) ) یا سیستم هاي اطالعات مدیریتManagement Information system: MIS نمونه اي از (

  د.چنین پیشرفت هاي به شمار می آین

ار ک نوآوري در مدل کسب و کار: با این فناوري فرصت هاي تازه اي در اختیار بنگاه ها قرار می گیرد که آنها بتوانند به طور کلی منطق کسب و

ت اي متفاورا تغییر دهند و گونه جدیدي از تولید محصول و ارائه خدمات را معرفی کنند؛ امکان دسترسی به تعداد زیاد افراد در زمان ها و مکان ه

اي  ) مانندMulti-Sided Platform: MSPبا بهره گیري از فاوا از مهمترین قابلیت هاي فاوا در این زمینه است که در پلتفرم هاي چندسویه (

ظهور نمی  به خوبی می توان از آن سراغ گرفت و آنها بدون بهره گیري از فاوا امکانی براي )AirBNBو ار بی ان بی ( )Uberاوبر ( )e-Bayبی (

 یافتند.

ري واز منظري دیگر، گفته شده است که فاوا با افزایش رقابت و تغییر ساختار انگیزش ها در یک صنعت؛ بنگاه ها را وا می دارد که دست به نوآ

فناوري است: نخست، بزنند، چیزي که از آن با عنوان نوآوري رقابت محور یاد می کنند. این افزایش سطح رقابت هم برآمده از سه قابلیت این 

کاهش "؛ این فناوري مرزهاي زمانی و مکانی را بر می دارد و هزینه هاي دسترسی و مبادله را بسیار کاهش می دهد. دوم، "افزایش اندازه بازارها"
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نتی ر از کسب و کارهاي س؛ در بسیاري از کسب و کارهاي دیجیتال نیاز به سرمایه گذاري و هزینه هاي ثابت به طور نسبی بسیار کمت"موانع ورود

؛ در فرایندهاي تولید و ارائه خدماتی که از فاوا بهره می گیرند، "پایین آوردن هزینه دست آوردن دانش از اولویت ها و رفتار مشتریان"است. سوم، 

 ,Baller)یت رقابتی به کار گرفت. اطالعات فراوانی تولید می شود و می توان این اطالعات را براي کشف بهتر نیاز مشتریان و به دست آوردن مز

Du�a, & Lanvin, 2016)  

 یافته هایی از اثر فاوا بر اقتصادهاي ملی

اقتصادي انجام گرفته است، در اینجا مرور و بررسی جامع آنها مد نظر نیست و هدف پژوهش هاي بسیاري با موضوع اثر فاوا روي ابعاد مختلف 

به دست  اارائه تصویر کلی از نقش و جایگاه فاوا در اقتصادهاي ملی است. براي آنکه تصویري از جایگاه کلی ایران در بهره برداري اقتصادي از فاو

 :Networked Readiness Indexج جهانی پرداخته شود. شاخص آمادگی شبکه اي (آید؛ بد نیست در آغاز به یکی از رده بندي هاي رای

NRI(  به بررسی وضعیت کشورها در حوزه فاوا می پردازد؛ در  10دسته کلی و  4زیرشاخص در قالب  53با بهره گیري از )دسته کوچکتر (رکن

زیرشاخص را در  4خود  "اقتصادي پیامدهاي  است. )economic impacts( ”پیامدهاي اقتصادي“این شاخص یکی هم  میان ارکان دهگانه

، در شاخص کل سنگاپور، فنالند و سوئد رتبه هاي برتر را در اختیار دارند و ایران در میان 2016در آخرین گزارش مربوط به سال  .برمی گیرد

کشور( تفاوت چندانی نشان نمی دهد. در  رکن  143از  96را از آن خود کرده است که نسبت به سال پیش از آن (رتبه  92کشور رتبه  139

که تمرکز این پژوهش است، کشورهاي فنالند، سوئیس و سوئد توانسته اند جایگاه هاي اول تا سوم را کسب کنند و کشورمان  "پیامدهاي اقتصادي"

 (Baller et al., 2016)جهان قرار گرفته است.  100در رتبه 

کشور عضو سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه، یعنی استرالیا، کانادا، فنالند، فرانسه، آلمان، ایتالیا،  9در پژوهشی که به بررسی تطبیقی 

پرسش دنبال شده است که سرمایه گذاري روي فاوا چه اثري بر رشد اقتصادي ژاپن، بریتانیا و ایاالت متحده امریکا، پرداخته است، پاسخ به این 

سرمایه گذاري ها روي فاوا توانسته است ساالنه  1980و  1990این کشورها داشته است. در این بررسی نشان داده شده است که در طی دو دهه 

این رقم افزایش زیادي داشته و  1990در انتهاي این دوره یعنی نیمه دوم  درصد بر نرخ رشد اقتصادي این کشورها بیفزاید و البته 0,5تا  0,2از 

متغیر بوده است. نکته جالب در این پژوهش اینجاست که این اثرگذاري بیش از آنکه به اندازه صنایع  0,9تا  0,3براي کشورهاي مختلف بین 

  (Colecchia & Schreyer, 2002)گستردگی آن در کشورها وابسته است تولیدي فاوا بستگی داشته باشد، به میزان استفاده از این فناوري و 

ژاپن،   ا،یتالیکانادا، فرانسه، آلمان، ااقتصاد عمده جهان ( 14در جایی دیگر پژوهشی بلندمدت بر روي اقتصاد جهان، هفت منطقه جغرافیایی و 

نقش سرمایه گذاري صورت گرفت، تا   2004تا  1989، برزیل، چین، هند، اندونزي، مکزیک، روسیه و کره جنوبی( از سال متحده االتیو ا ایتانیبر

به بعد حجم سرمایه گذاري ها کم وبیش در همه جاي دنیا رشد  1995بر روي فاوا در رشد اقتصادي بررسی شود. نشان داده شد که از سال 

دیگران نیز و به ویژه ایاالت متحده امریکا بسیار پررنگ تر از  )G7سریعی یافته است که این در هفت اقتصاد بزرگ دنیا موسوم به گروه هفت (

دو رقمی بوده است و دلیل آن را نیز کاهش قیمت تجهیزات و  1995بوده است. نرخ رشد سرمایه گذاري کشورهاي توسعه یافته روي فاوا پس از 

 سرمایهنرم افزارها دانسته اند. در این پژوهش نشان داده شده است که رشد چشمگیر اقتصادي در این دوره را باید بیش از هرچیز به افزایش 

  (Jorgenson & Vu, 2007) گذاري ها روي فاوا نسبت داد. 

کشور توسعه یافته (استرالیا، اتریش، کانادا، دانمارك، فنالند، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور،  20ی که بر روي در پژوهش

بهره  وا وااسپانیا، سوئد، بریتانیا و امریکا( و در حال توسعه (چین، هند، اندونزي، مالزي، فیلیپین) انجام گرفت رابطه میزان سرمایه گذاري در ف

وري اقتصاد بررسی شد. در این پژوهش نشان داده شد که فاوا اثر مثبتی روي رشد اقتصادي کشورهاي توسعه یافته و تازه صنعتی شده داشته 

 است، ولی در مورد کشورهاي در حال توسعه رابطه اي میان سرمایه گذاري و رشد اقتصادي مشاهده نشد. گفته شده است در این کشورها در کنار

ی مسرمایه گذاري روي فاوا برخی عامل هاي دیگري هم نقش بسیار پراهمیتی دارند و باید به صورت مکمل مورد توجه قرار گیرند. از میان آنها 

 Telecommunicationتوان به مواردي مانند سیاست هاي مناسب دولتی، پایین بودن تعرفه واردات محصوالت فاوا، آزادسازي مخابرات (

liberalization وضعیت تحقیق و توسعه، ارتباط مناسب با کشورهاي چندملیتی و برتر جهانی و همچنین تبادل تجربه و دانش میان شرکت ،(

ه یهاي بزرگ و بنگاه هاي کوچک و متوسط را نام برد. اثر مثبت فاوا روي رشد اقتصادي را نمی توان انکار کرد، ولی این نیازمند تجمیع سرما

به یک سطح حداقلی است تا منافع و سودمندي به کارگیري این فناوري در اقتصاد شروع به ظاهر شدن کند و همچنین باید  گذاري ها و رسیدن
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 )Productivity Paradoxمتغیرهاي نهادي و ساختاري هر کشور را هم در نظر داشت. این پژوهش به نوعی یادآور همان ناسازه بهره وري (

مشاهده شد و در این سالها آمار و اعداد و ارقام نشان می داد که علیرغم  1980و  1970متحده در سال هاي دهه است؛ پدیده اي که در ایاالت 

 نافزایش سرمایه گذاري هاي گسترده در حوزه فاوا، رشد بهره وري در اقتصاد امریکا و به ویژه آن بخش هایی که سرمایه گذاري زیادي روي ای

 & ,Lee, Gholami)معما را گشود.  1990تر شد. با این حال رشد باالي بهره وري اقتصاد در سال هاي دهه فناوري کرده بودند، کمتر و کم

Tong, 2005)  

و سرمایه  )Foreign Direct investment: FDIیگر با رویکرد اقتصادسنجی به بررسی اثر سرمایه گذاري مستقیم خارجی (در پژوهشی د

پرداخته شد. در اینجا نشان داده شده که اثر فاوا  2001تا  1993کشور توسعه یافته و در حال توسعه از سال  42هاي فاوا بر روي رشد بهره وري 

ته کشورها مثبت و قوي بوده است، ولی در رابطه با اثر سرمایه گذاري مستقیم خارجی هرچند اثر مثبت بود، در مورد بر روي رشد هر دو دس

چندان بدیهی  1990کشورهاي در حال توسعه چندان معنادار نبود. در اینجا نیز اشاره شده است که اثر مثبت فاوا بر رشد اقتصادي تا پیش از دهه 

  (Dimelis & Papaioannou, 2010)پس از آن کم وبیش بسیاري از صاحبنظران آن را پذیرفته اند.  به نظر نمی رسید، ولی

کشور( با روش پانل داده بررسی شده است،  128شی جالب رابطه ظرفیت سازي در حوزه فاوا بر توسعه اقتصادي کشورهاي مختلف (در پژوه

داخله م براي نشان دادن اثر فاوا متغیرهاي زیرساخت فاوا، قابلیت فاوا، سرمایه گذاري و حجم تجارت فاوا انتخاب شده اند، همچین برخی متغیرهاي

اجتماعی هم براي بررسی در نظر گرفته شدند. در این پژوهش هم اثر مثبت فاوا بر روي توسعه اقتصادي از نظر آماري تایید شد و -گر اقتصادي

همچنین این نتیجه به دست آمد که متغیرهاي مداخله گري مانند مقدار فساد برداشتی، رشد شاخص بهاي مصرف کننده (تورم( و سطح تحصیالت 

 (Jin & Cho, 2015)مختلف در  رابطه میان فاوا و توسعه اقتصادي اثرگذارند. شهروندان کشورهاي 

 هدر مطالعه اي دیگر که با بررسی پژوهش هاي پیشین با موضوع رابطه فاوا و بهره وري اقتصادهاي ملی انجام گرفته است؛ نتیجه گرفته اند ک

روي نوآوري و رشد اقتصاد را باید پذیرفت،  )General Purpose Technology: GPTمی (به طور کلی اثر مثبت فاوا به عنوان یک فناوري عمو

 با این حال این اثر مثبت در پژوهش هاي مربوط به ایاالت متحده امریکا نسبت به دیگر کشورهاي اروپایی پررنگ تر دیده می شود. گفته شده

درصد افزایش در رشد اقتصادي را شاهد  0,6صد افزایش سرمایه گذاري حدود در 10است که به طور متوسط می توان انتظار داشت به ازاي 

 (Cardona, Kretschmer, & Strobel, 2013)باشیم، همچنین اثر رشد فاوا با گذر زمان افزایش می یابد و قوي تر می شود. 

که پژوهشگران ایرانی با موضوع اثر فناوري فاوا و سرمایه گذاري مستقیم خارجی روي تولید ناخالص داخلی در کشورهاي در یک بررسی دیگر 

انجام داده اند، در اینجا اثر مثبت این دو عامل بر رشد اقتصادي تایید شد، با این حال تاکید شده است که  2010تا  1990منطقه خاورمیانه از 

شورهاي مورد بررسی باال نیست و می توان فرض کرد با افزایش سرمایه گذاري ها و حفظ ثبات اقتصاد رشد اقتصادي باالتر هنوز سهم آنها در ک

 (Mehrara, Ebrahimian, & Falaha�, 2014) رود.

تا  1990کشور  از سال  14در یکی از بهترین پژوهش هاي انجام گرفته سهم سرمایه گذاري روي فاوا در رشد اقتصادي جهان و همین طور 

و همچنین از  2005تا  2000، از 2000تا  1995، از 1995تا  1990ه سه دوره پنچ ساله و یک دوره هفت ساله  از بررسی شد. این دوره ب 2012

تا  2005تقسیم شده است، در این دوره ها رشد اقتصادي جهان بیش از دو درصد و سعودي بوده است است، تنها در دوره آخر ( 2012تا  2005

ش تقاضاي کل را شاهد بودیم، نرخ رشد نسبت به دوره پیش از آن کاهش نشان می دهد. در هر چهار دوره ) که بحران مالی و رکود و کاه2012

 ریتصوپررنگ بوده است ( در رشد اقتصادي )Total Factor Productivity: TFPسهم سرمایه گذاري هاي فاوا و همچنین رشد بهره وري کل (

سهم صنایع مرتبط با فاوا در رشد اقتصادي به دلیل برخی محدودیت ها محاسبه نشده است، ولی برخی ارقام جالب آورده شده است؛ از سال  ).1

درصد  600میلیارد دالر رسیده است و افزایشی در حدود  1750میلیارد دالر به  298صادرات رایانه و سخت افزارهاي مخابراتی از  2013تا  1990

میلیارد دالر افزایش یافته است. در این میان  287میلیارد به  46ربه کرده است. در حوزه خدمات فاوا هم در همین مدت میزان صادرات از را تج

 2013تا  1990آمار دو کشور چین و هند که به ترتیب بزرگترین صادر کننده سخت افزار و نرم افزار جهان هستند بسیار چشمگیر است؛ از سال 

میلیارد دالر رسیده است، صادرات نرم افزار و خدمات فاواي  594میلیارد به  3برابر شده است و از  200ت سخت افزار و رایانه هاي چینی صادرا

 .(Jorgenson & Vu, 2016)میلیارد دالر رسیده است.  50میلیارد به  4هند هم از 
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 رشد اقتصاد جهان و سهم عوامل مختلف -1 ریتصو

 
 

 لبجاست به چین که با توجه به رشد باالي سال هاي اخیر آن همواره مورد توجه بوده است، نیز اشاره اي ویژه کنیم. این کشور به ویژه اقبا

در یک پژوهش اثر فاوا بر رشد اقتصادي این کشور زیادي در میان سیاستگذاران ایرانی دارد و مسیر رشد و توسعه آن را با دقت دنبال می کنند. 

بررسی شده است، در این مطالعه شاخص هاي فاوا شامل سرانه اشتراك اینترنت براي نیروي کار، سرانه  2013تا  1977(تولید سرانه) از سال 

ت فناوري هاي برتر و سرانه خط هاي تلفن (خط اتصال پهن باند ثابت براي نیروي کار، سرانه اشتراك تلفن همراه براي نیروي کار، درصد صادرا

اه در کوت  هاي مخابراتی( براي نیروي کار بوده اند. نتایج حاکی از این است که در بلندمدت رشد اقتصادي با تمام این شاخص ها رابطه دارد و

آن می توان یک رابطه علّی دوسویه میان این دو  مدت نیز سرانه اینترنت و خط هاي مخابراتی با رشد اقتصادي همبستگی مثبت دارند و فراتر از

شاخص اخیر و رشد اقتصادي مشاهده کرد. پیشنهاد پژوهش این است که تمام شاخص ها باید براي رشد اقتصادي بلندمدت مورد توجه قرار 

جدي پرداخت، به ویژه تاکید شده است که  گیرند، اما در این میان فناوري تلفن همراه و مخابرات اهمیت اساسی دارند که باید به آنها به طوري

می تواند در این زمینه بسیار موثر باشد. همچنین به عوامل نهادي و ساختاري هم به عنوان  4Gو  3Gگسترش فناوري هاي جدید همراه مانند 

 & ,Kumar, Stauvermann) یکی از چالش هاي آینده چینی ها اشاره شده است و همین را می توان براي کشورها دیگر نیز تکرار کرد.

Samitas, 2016)  

  زیست بوم کارآفرینی/نوآوري چیست؟

)، کارآفرینی نابهره ور Productive entrepreneurshipسه نوع کارآفرینی متفاوت را باید از هم جدا کرد؛ کارآفرینی بهره ور (

)Unproductive entrepreneurship) و کارآفرینی ویرانگر (Destructive entrepreneurshipور به خلق و ایجاد  ). کارآفرینی بهره

آفرینی کار بنگاه هاي ارزش آفرین در اقتصاد اشاره دارد، در نوعِ نابهره وري کارآفرینی به دنبال کردن فعالیت هاي رانت جویانه پرداخته می شود و

نوع کارآفرینی نوعی فعالیت اقتصادي به شمار می آیند، ولی الزم به  هویرانگر هم خرید و فروش و قاچاق کاال و خدمات غیرقانونی است. هر س

بسیاري از کشورها در تالش اند با سیاستگذاري درست این  گفتن نیست که تنها نوع نخست است که در توسعه و پیشرفت جامعه اثرگذار است.

ار روندان کارآفرینی بهره ور را بیشتر و بیشتر دنبال کنند؛ با این حال کموتور رشد اقتصادي را به کار بیندازند و فضا را به شکلی مهیا کنند که شه

  چندان ساده نیست.

یر ز کسانی بر این باورند در دوران جدید دیگر نمی توان با ترتیبات سنتی دست به نوآوري زد، بسیاري از افراد کاربلد و هوشمند را نمی توان

ن و خالقیت آنها ساده نیست، باید از توانمندي و قابلیت کسانی بهره گرفت که شاید در مرزهاي سقف یک سازمان جمع کرد و بهره گیري از توا

) فرض کرد. پیش از رواج فاوا این درجه از distributed( ) و پخشopenرا باید باز (  سازمان نباشند، به بیانی دیگر نوآوري در دوران جدید
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زینه گردآوري و پردازش اطالعات پایین آمده است، مجموعه اي از سازمان ها و نهادهاي مستقل، تعامل و هماهنگی ممکن نبود، ولی اکنون که ه

را  دولی مرتبط به یکدیگر می توانند دست به نوآوري هاي جدي بزنند. بستري که این کنشگران در آن فعالیت دارند و با یکدیگر ارتباط می گیرن

به زبان دیگر، به جاي تفکر سنتی که رویکرد فردي نسبت به نوآوري را دنبال  (Baldwin, 2012(توصیف می کنند  "زیست بوم"اغلب با مفهوم 

ایت ر تازه، حممی کرد؛ در رویکرد جدید به ساختارها و روابط میان افراد پرداخته می شود تا فرهنگ و بستري براي نوآوري فراهم آید. در این تفک

تباط د اراز نوآوري تنها ارائه منابع مالی ارزان قیمت و بودجه هاي پژوهشی نیست، در واقع فضایی براي کارآفرینان نوآور فراهم می آید که بتوان

د. زیست ه بودن بهره بگیرنبیشتري با تامین کنندگان انواع منابع مورد نیازشان (مالی، فناوري، مدیریتی و ..) پیدا کنند و از مزیت هاي در شبک

قواعد "و  ”منابع“، ”دانش“است که کسب و کارها و تامین کنندگان  "بازیگران بازي نوآوري"بوم نوآوري فراهم آوردن امکان ارتباط و همزیستی 

مفاهیم زیست بوم نوآوري، زیست بوم کارآفرینی و زیست بوم کسب وکار در سیاق هاي گوناگون  (Fransman, 2014(را در بر می گیرد.  "بازي

  در معناهاي متفاوتی به کار می روند، ولی در این نوشته همه را مترادف در نظر گرفته می شوند و به جاي یکدیگر آورده می شوند.

) در اقیانوس عمل می coral reefي براي توصیف آن بهره بگیریم، این ساختار جدید همچون یک صخره مرجانی (اگر بخواهیم از استعاره ا

ی کند. درست همانطور که صخره مرجانی در حفاظت از ماهیها؛ فراهم آوردن غذا و ایجاد بستر زندگی و رشد گیاهان و جانوران دریایی نقش مهم

راي همزیستی و پیوند کسب و کارهاي جدید، رهبران باتجربه کسب و کار، پژوهشگران دانشگاهی، مقامات دارد؛ زیست بوم نوآوري هم فضایی ب

دولتی و شرکت هاي قدیمی تر و سرمایه گذاران به وجود می آورد. دیگر نیازي به یک هماهنگ کننده مرکزي و قواعد رسمی نیست، اعضاي 

  (Markman, 2012(قرار می کنند. شبکه حسب نیاز و به سادگی با یکدیگر ارتباط بر

ده است و چهار الیه اصلی (تولیدکنندگان تجهیزات فاوا، اپراتورهاي شبکه، در یک پژوهش جالب زیست بوم نوآوري براي صنعت فاوا بررسی ش

وعی نتولیدکنندگان محتوا و برنامه ها و مشتریان نهایی) در حوزه کسب و کارها شناسایی گردید که هر کدام ویژگی هاي خاص خود را دارند و به 

نندگان دانش (دانشگاه ها، پژوهشکده ها و موسسه هاي استاندارد)، سرمایه مصرف کننده محصوالت الیه هاي دیگر به شمار می آیند. تامین ک

 (بانک ها، بازار سرمایه، صندوق هاي توسعه ملی و ...) و تعیین کنندگان قواعد بازي (نهادهاي قانونگذار و دولتی)

  زیست بوم نوآوري در بخش فاوا   -2 ریتصو

  

دانشگاه ها، پژوهشکده ها و موسسه 

هاي استاندارد

بانک ها، بازار سرمایه، صندوق هاي 

...توسعه ملی و 

نهادهاي قانونگذار و دولتی 

تولیدکنندگان تجهیزات فاوا

اپراتورهاي شبکه

تولیدکنندگان محتوا و برنامه ها

مشتریان نهایی
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اما پرسش اساسی اینجاست براي به راه انداختن یک زیست بوم کارآمد چه باید کرد؟ در یک پژوهش جالب به برخی استراتژي هاي کلی براي 

 فعال کردن زیست بوم کارآفرینی اشاره شده است؛ نخست، در سیاستگذاري و اصالح چارچوب هاي قانونی و مقررات باید سهولت ورود کارآفرینان

را در نظر داشت؛ سیاست هاي درست به جاي پرداختن به منافع شرکت هاي کنونی فعال راه را براي تازه واردها باز می کند و رویکردهاي  به بازار

  حمایتی و کاهش دهنده رقابت ندارند. 

راي یج الزم نیست که سیاستگذاري بدوم، به کارآفرینان گوش فرا داد و آنها را در سیاستگذاري درگیر کرد، باید به یاد داشت بر خالف تصور را

) انجام گیرد، به اصطالح شکست بازار انگیزه اي براي فعالیت بیشتر نوجویان کسب و کار خواهد بود، market failureمقابله با شکست بازار (

ی این ارتباط ها شیوه اي براي همزیست در سیاستگذاري براي زیست بوم فناوري باید بستر را براي تعامل هرچه بیشتر اجزا فراهم کرد تا از رهگذر

  پدید آید.

) ابزاري بسیاري مناسب براي سیاستگذاري و بهبود به شمار می آید؛ نقشه زیست بوم ecosystem mapسوم،  تدوین نقشه زیست بوم (

این نقشه باید تمامی دست اندرکاران  نمایشی نموداري و تصویري از همه اعضا و همچنین نوع و شیوه ارتباط آنها با یکدیگر است، پس از تدوین

  آن را تایید نمایند و روي آن به اجماع برسند.

، به را همواره در نظر داشته باشند "بزرگ فکر کن، کوچک شروع کن و سریع پیش برو"چهارم، سیاستگذاران زیست بوم کارآفرینی باید شعار 

روي حوزه هاي زودبازده و مناسب تمرکز کنند تا دستاوردهاي مثبت آن در کوتاه مدت  زبانی دیگر، همزمان با داشتن دیدگاه بلندمدت و کالن، بر

  آشکار شود و سپس تجربه هاي موفق را به سرعت تکرار کنند و کار را گسترش دهند.

پنجم، دسته بندي ها و چارچوب هاي سفت و سخت کمکی به سیاستگذاري نمی کنند و باید ابزارهاي کلی و منعطف تري را به کار گرفت و 

ز یدر دوره هاي کوتاه سیاست ها را بازنگري کرد، اعضاي زیست بوم نوآوري نقش ها و کارکردهاي متفاوتی به خود می گیرند و محیط عمل آنها ن

  غیر است، از این رو باید در سیاستگذاري این سرعت تغییرات را در نظر داشت.  به شدت مت

ششم، پیش بینی بحران ها و تالش براي استفاده حداکثري از آنها در رشد و توسعه زیست بوم کارآفرینی بسیار اثرگذار است، کارآفرینی و 

است، یکی از بزنگاه هایی که کارآفرینان می توانند به خوبی به چشم بیایند، نوآوري در ذات خود به هم زدن وضع موجود و طرحی نو در انداختن 

 (Auerswald, 2014(همین بحران هاست، باید براي بهره گیري از این فرصت ها آماده بود. 
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 یافته هایی از تجربه هاي موفق زیست بوم نوآوري

منطقه در ایاالت متحده امریکا، عواملی را که در ساخت زیست بوم هاي قدرتمند اثرگذار اند را استخراج  355ن بنیاد کافمن با بررسی پژوهشگرا

نتایج این پژوهش بسیاري از  باورهاي رایج را به چالش می کشد: نخست، گفته می شود که بدون تامین مالی از طریق سرمایه گذاري   کردند؛

درصد از کارآفرینان با پس انداز شخصی کارشان را  70یر زیست بوم ها بختی براي رشد ندارند؛ ولی نشان داده شد که نزدیک به هاي خطرپذ

) در رشد کارآفرینی تاکید زیادي accelerator( ) و شتاب دهنده هاincubatorگسترش دادند. دوم، باور رایج بر اهمیت و نقش انکوباتورها (

حال مشخص شد که کسب و کارهاي زیر پوشش آنها بهتر از دیگران عمل نکردند، اهمیت آنها را باید در ارتباط دادن کارآفرینان می کند، با این 

با یکدیگر و فراهم آوردن فرصت هاي یادگیري جستجو کرد. سوم، تصور غالب بر این است که نقش پژوهش هاي دانشگاهی در فرایند کارآفرینی 

از بودجه فدرال به پژوهش هاي دانشگاهی اختصاص پیدا  2014سال   میلیارد دالر در 140لی با وجود آنکه چیزي قریب به بسیار پررنگ است، و

کرد، عملکرد آنها به هیچ عنوان چشمگیر نبوده است و تعداد کسب و کارهایی که حاصل پژوهش هاي جدي دانشگاهی بوده اند باال نیست. نرخ 

) دارد و هرچقدر تعداد فارغ التحصیالن دانشگاهی در منطقه بیشتر Startupsبا تعداد کسب و کارهاي نوبنیان (تحصیالت همبستگی مستقیمی 

 publicباشد، میزان تاسیس کسب و کارها باالتر است. اگر بخواهیم بینش اساسی این پژوهش را برجسته کنیم اینست که بخش عمومی و دولتی (

institutions چندان اثر معناداري ندارد) در رشد کارآفرینی  

پژوهشگران تاکید می کنند که یک نقشه راه مشخص براي رسیدن به یک زیست بوم قدرتمند وجود ندارد، ولی گرد هم آمدن برخی عوامل با 

 ران انتقال دهند وتوجه به شرایط خاص هر منطقه اهمیتی بسزا دارد؛ وجود کارآفرینان موفق و باتجربه اي که دانش و تجربه خودشان را به دیگ

) را بر عهده گیرند، چارچوب هاي قانونی و حقوقی مناسب، وجود نیرو کار توانمند، پژوهشگاه هاي دولتی و دانشگاه هاي mentorنقش مرشد (

به  ا باید با توجهفعال، نهادها و موسسه هاي مالی براي تامین سرمایه، جذابیت محل و فرهنگ پذیرا. وزن نسبی و کیفیت هر یکی از این عوامل ر

اشند نب "نسخه هاي موفق دیگري"اقتضائات خاص هر منطقه مورد توجه قرار داد. پیشنهادهایی هم براي سیاستگذاران مطرح شده است که دنبال 

زها را کاهش دهند و مسیر مناسب براي خودشان را پی بگیرند، تنوع را افزایش دهند و زنان و اقلیت ها را مشارکت دهند، روال هاي اداري و مجو

 شو مقررات مالیاتی را ساده تر کنند، از تبلیغ و ترویج دستاوردهاي کارآفرینانه غافل نشوند و همچنین به طور جدي به اندازه گیري و سنج

   سیاست ها و عملکرد خود بپردازند.

)Motoyama & Bell-Masterson, 2014) 

پژوهشگران فنالندي هم با بررسی ساختارها و سازوکار نوآوري در بیست کشور جهان مانند امریکا، چین، روسیه، ژاپن، آفریقاي جنوبی و 

سیده اند؛ پیشنهاد آنها اینست که براي ایجاد یک زیست بوم قدرتمند نوآوري باید برخی پیش نیازها وجود داشته باشد؛ بوتسوانا به نتایج جالبی ر

 خزانه استعداد و دانش محلی قدرتمند، اهداف مشخص براي رسیدن به سطح تجربه هاي موفق جهانی، اهداف و برد جهانی، شبکه سازي با برترین

دسترسی به جریان مستمر بازیگران جذاب. چارچوب پیشنهادي آنها سه دسته کلی از اقدام ها و سیاست را شامل می  ها و پیشروها و سرانجام

عنصر یا  9این سه دسته کلی را می توان در قالب  .شد: سیاست هاي عمومی، شراکت هاي بخش دولتی و خصوصی و فعالیت هاي سطح بنگاه

-2009مورد نظر قرار داد که تصویر مناسبی از مولفه ها به دست می دهد. این چارچوب در سال هاي الیه اصلی براي تحقق زیست بوم نوآوري 

براي ارزیابی هفت نمونه موفق جهانی به کار گرفته شد. پس از این ارزیابی برخی توصیه هاي اجرایی نیز آورده شده است: نخست، در  2010

ید با کمک فعاالن بخش خصوصی به شکلی جامع تمامی چالش ها و ابعاد گوناگون نوآوري را مراحل آغازین تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران با

 ی کرد،مورد توجه قرار دهند، در این مرحله گفتگو و تعامل همه جانبه اهمیتی بسزا دارد و باید براي زیرساخت و نهادهاي مورد نیاز چاره اندیش

اهنگی کلیه فعالیت هاي نوآوري را بر عهده بگیرد. سوم، با توجه به منافع و جهت گیري هاي دوم، یک سازمان مستقل باید مسئولیت نظارت و هم

متفاوت بخش هاي دولتی و خصوصی، برنامه ریزي و هماهنگی فعالیت ها و شراکت هاي مشترك آنها را به صورت جدي مورد توجه قرار داد و 

اتژیک میان زیست بوم هاي نوآوري مختلف در سطح جهان می تواند محدودیت ها را چاره اندیشی کرد. چهارم، ائتالف ها و همکاري هاي استر

  (Launonen & Viitanen, 2011(کاهش دهد و سطح فعالیت اعضا را ارتقا دهد. 

 هدر یک بررسی جامع دیگر از زیست بوم هاي موفق به پنج عامل اساسی شناسایی شده است که در سیاستگذاري ها باید درباره آنها چار

  ) محیط قانونی. 5) تامین مالی 4) فرهنگ 3) تمرکز 2) استعدادها و سرمایه هاي انسانی 1اندیشی کرد: 
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 واستعدادها و سرمایه هاي انسانی پیش نیاز هرگونه نوآوري به شمار می آیند، از این رو فراهم آوردن بستر جذب و فعالیت نیروهاي کارآمد 

ج نوآوري به شمار می آید؛ ایجاد زمینه براي تحصیل افراد در رشته هاي مرتبط و متنوع سازي نیروي کار نیز ماهر از مهمترین گام هاي براي تروی

ز ا اهمیتی بسزا دارد؛ گفتنی است نگرش نیروي کار باید از نگاه محلی و ملی فاصله بگیرد و نگاهی جهانی را در این باره دنبال کرد. بسیاري

-startي متخصص و نوآور از سراسر جهان با هم رقابت می کنند، براي  مثال می توان از ویزاي استارتاپ (کشورهاي جهان براي جذب نیروها

up visa) نام برد یا استارتاپ شیلی (start-up Chile(  کشور جهان را به شیلی آورد. در این  14استارتاپ از  22آغاز شد و  2010که از سال

ه فرصت براي به سرانجام رساندن پروژه ها به افراد داده می شد که البته تمدیدپذیر بود و این برنامه در برنامه ویزاي موقت یک ساله و شش ما

کشور جهان را پوشش داد. در کشورهاي دیگر نظیر سنگاپور و هنگ کنگ هم طرح هاي مشابهی به کار  65پروژه از   750یک دوره سه ساله 

  گرفته شده است.

ر، شبکه سازي آنها و تعامل هرچه بیشتر میان دست اندکاران که به آن تمرکز اطالق می شود نیز بخشی اساسی از گرد هم آوردن افراد نوآو

هایی کار به شمار می آید، ایجاد خوشه ها، شهرك هاي هوشمند و هاب هاي نوآوري را در این راستا می توان مورد توجه قرار داد، در چنین مکان 

پیدا می کنند و زمینه همکاري ها فراهم می شود. نزدیک بودن افراد و دیدار چهره به چهره   راي تعامل و تبادل افکارافراد دست اندرکار فرصتی ب

ار ندر این میان از اهمیت بسزایی برخوردار است. کار رویدادهاي شبکه سازي در سطح جهانی که کارآفرینان و صاحبان ایده را از سراسر جهان ک

  )Black box Connectز دیگر مواردي است که باید به آنها پرداخت، یک نمونه موفق از این رویدادها، بلکباکس کانکت (هم جمع می کند نیز ا

است که در واقع با هدف ارتباط شرکت هاي موفق خارجی غیرامریکایی با سیلیکون ولی برگزار می شود. نکته اساسی در ایجاد این هاب ها و 

  ادها اینست که باید مدیریت و هدایت آن را فعاالن بخش خصوصی بر عهده داشته باشند.خوشه ها و برپا کردن روید

 roleترویج فرهنگ نوآوري و کارآفرینی نیز عاملی اساسی در موفقیت زیست بوم ها به شمار می آید؛ معرفی کارآفرینان به عنوان الگوي نقش (

modelپرطرفدار شارك تنک ( ) و فعالیت هاي رسانه اي و ترویجی، مانند برنامهShark Tank در ایاالت متحده امریکا، می تواند در ارتقاي (

موثر سطح آگاهی افراد موثر باشد. تقدیر و حمایت از نوآوري و همچنین آموزش مهارت هاي کارآفرینی در دانشگاه و جامعه نیز از دیگر اقدامات 

در لندن است که   )SilliconMilkRoundabout.comگاه سیلیکون میلک راندابوت (ُبه شمار می آیند. یک مثال بسیار جالب در این زمینه وب

  کارش جذب نیرو براي استارتاپ هاي موفق است و فرصت هاي کار در شرکت هاي نوآور کوچک را براي فارغ التحصیالن دانشگاه فراهم می کند.

گسترش هستند، اهمیت فراوانی دارد و سرمایه گذاران کاربلد می توانند تامین مالی و سرمایه گذاري به ویژه براي شرکت هایی که در حال  

ر د ددرس هاي خوبی براي کارآفرینان و نوآوران داشته باشند. ارائه مشوق هاي مالیاتی براي سرمایه گذاران در حوزه کسب و کارهاي نو می توان

درصد معافیت مالی در نظر  50هزار پوند در استارتاپ ها،  100ایه گذاري ها تا این زمینه مورد توجه قرار گیرد. براي مثال در بریتانیا براي سرم

گرفته شده است و همینطور در ایاالت متحده براي کسب و کارهاي نو با شرایط خاص معافیت مالیاتی اعمال می شود. همچنین می توان به 

ها دالر می رسد نیز اشاره کرد و  ایجاد سازوکارهایی براي تامین سرمایه حمایت هاي مالی دولت هایی نظیر کره جنوبی و ایرلند که به میلیارد

  رویکردي تازه براي فراهم آوردن منابع شرکت هاست که می تواند مورد توجه قرار گیرد. )crowdfundingجمعی (

املی است که در نمونه هاي موفق بهبود چارچوب هاي قانونی و حقوقی براي تسهیل کسب و کار و حمایت از کارآفرینان هم از دیگري عو

زیست بوم نوآوري دیده می شود، کاهش تعداد مجوزها و تماس هاي الزم با نهادها و سازمان هاي دولتی، کم کردن الزامات و محدودیت هاي 

 (Global, 2014( .قانون کار، قانون هاي ورشکستگی، حقوق مالکیت معنوي، مالیات ها و مانند آن را در این حوزه اهمیت می یابند

  بررسی و تحلیل یافته ها

به این سو اثر مثبت فاوا بر روي بهره وري و رشد اقتصادي  1990با مرور آنچه آمد می توان گفت دید که کم وبیش در همه پژوهش ها از دهه 

کشورها تایید شده است؛ بررسی هاي تحقیقی که با بهره گیري از آمارهاي معتبر جهانی روي تعداد زیادي از کشورها صورت گرفته است، نشان 

د که در بلند مدت فاوا اثر مثبت روي اقتصادهاي ملی خواهد داشت، با این حال تفاوت روش ها و رویکردها در میان پژوهش هاي مختلف می ده

سی اثر برر گاه نتایج متفاوتی به بار می آورد. مواردي بسیار اندکی وجود دارد که نتایجی ناسازگار با روند غالب به دست داده اند؛ براي مثال، در

نشان داده شده است که سرمایه گذاري روي فاوا هرچند روي کاهش مصرف انرژي اثرگذار بوده است، ولی  2010تا  1980فاوا در اقتصاد ژاپن از 
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ور ه طبارتباط علّی مستقیم آن با افزایش تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادي) تایید نشد. با این حال با توجه به اثرگذاري آن روي مصرف انرژي 

  (Ishida, 2015)غیرمستقیم در بزرگ شدن اندازه اقتصاد نقش داشته است. 

در ایاالت متحده امریکا با وجود پیشرفت فاوا و افزایش سرمایه گذاري ها روي آن، آمار و ارقام  80و  70پیشتر هم اشاره شد که در دهه هاي 

 هناثر معنادار این فناوري در بهبود  بهره وري و رشد اقتصاد را نشان نمی داد و پس از انباشت سرمایه اولیه کافی و گذشتن از یک حد آستا

)threshold بود که دستاوردهاي فاوا ظاهر شد. در مورد کشورهاي در حال توسعه نیز می توان همین ادعا را تکرار کرد که منافع و مزایا فاوا (

 هپس از گذشت مدتی خود را نمایان می کند، هرچند می تواند حدس زد در مورد این کشورها با توجه به وجود تجارب موفق قبلی و الگوهاي بهین

 کاوي این مدت زمان کوتاه تر می شود و در پژوهش ها نیز مشخص بود که همین روند هم دنبال شده است. نباید از یاد برد  افزون بر انباشت

 نشیسرمایه، نیاز به یک بستر اجتماعی و اقتصادي و جمعیتی مناسب نیز هست تا کشورها بتواند از فناوري استفاده مناسب ببرند، می توان از ب

بهره برد و نتیجه گرفت که نمی توان جنبه هاي اجتماعی  )Socio-Technical Systems: STSاجتماعی ( -نظریه هایی مانند سیستم هاي فنی

، وسعهرا از فنی جدا کرد و بذر فاوا در هر خاکی به عمل نخواهد آمد. از جمله این ابعاد اجتماعی پراهمیت می توان به وضعیت مناسب تحقیق و ت

  ره گیري از دانش و تجربه جهانی و وجود سازوکارهاي ارتباطی میان شرکت هاي بزرگ و بنگاه هاي کوچک و متوسط در حوزه فاوا اشاره کرد.به

و باالتر) نیز به ویژه براي 4G, 3G می توان دید که وجود زیرساخت فاوا مناسب (به ویژه تلفن همراه و فناوري هاي اینترنت مرتبط با آن (

اي در حال توسعه اهمیت حیاتی دارد، نوآوري جدید در این حوزه از نظر هزینه و دسترسی کار اشاعه و ترویج فاوا را ساده تر می کند و کشوره

، پذیرش فناوري در میان گروه هاي اجتماعی مختلف را بهبود می دهند. با این حال در این باره نباید از مواردي همچون وضعیت عمومی اقتصاد

رنشینی کشورها، میزان تحصیالت و مانند آن غافل شد، این عوامل در نهایت به تبعیض در دسترسی به فاوا می انجامند؛ چیزي که از سطح شه

  یاد می شود و پیامدهاي اجتماعی نامطلوبی خواهد داشت. )digital divideآن با نام شکاف دیجیتالی (

را پاسخ دهیم،  "بازار یا دولت"له دولت در حوزه فاوا بشویم و آن پرسش همیشگی بدون آنکه بخواهیم وارد بحث چگونگی و میزان مداخ

بجاست به یک الگوي و چارچوب جامع سیاستگذاري فاوا که در یکی از پژوهش هاي باال آمده است، اشاره کنیم. گفته شده است که براي 

 ICTپذیري فاوا (  ) دسترسی و اتصال1)؛ این حوزه ها عبارتند از: 3 ریتصوسیاستگذاري جامع حوزه فاوا باید به هفت حوزه کلی پرداخته شود (

connectivity and access    ( 2 مهارت ها و منابع انسانی فاوا 5تولید و تجارت فاوا ) 4) چارچوب قانونی و مقررات فاوا 3) استفاده از فاوا (

  (Jorgenson & Vu, 2016(کاربردهاي تازه فاوا (تحلیل کالن داده ها و اینترنت اشیاء   )7 )CyberSecurity) امنیت سایبري (6

دي پیشنهاد شده است که کشورها رویکردي هماهنگ و هم افزار در این حوزه در واقع براي استفاده از قابلیت هاي فاوا در رشد و توسعه اقتصا

از سوي ذینفعان و سیاستگذاران است، اگر کشوري این رویکرد بلندمدت   "تعهد"و  "استراتژي"، "چشم انداز"ها انتخاب کنند و البته این نیازمند 

توانست از قابلیت ها فناوري بهره بگیرد. محدود کردن دسترسی به داده ها و و تعهد الزم را براي حرکت در مسیر توسعه نشان ندهد، نخواهد 

هرهاي شجلوگیري از گسترش تبادالت اطالعاتی بین المللی، بهره نگرفتن از پیشرفت هاي تازه و نوآورانه مانند رایانش ابري، نپرداختن به توسعه 

اي ضد توسعه اي است که جلوي محقق شدن مزایاي فاوا را خواهد گرفت. چنانکه و اقتصاد اشتراکی از نمونه الگوه  )smart citiesهوشمند (

و الگوهاي موفق جهانی بهره بگیرند و نیازي  )best practiceپیشتر هم آمد، کشورهاي در حال توسعه این بخت را دارند که از بهترین تجارب (

فراهم کرده است که این کشورها بهتر بتوانند از دانش و تجربه جهانی بهره به اختراع دوباره چرخ نیست، جهانی شدن بستر بسیار مناسبی را 

  بگیرند.
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  چارچوب سیاستگذاري فاوا براي توسعه اقتصادي -3 ریتصو

 
  

جز مفهوم زیست بوم بر اساس آنچه در قسمت دوم گزارش ارائه شد، می توان دید که نقطه آغاز کار براي پی ریختن بستر نوآوري چیزي 

براي  هنیست؛ به بیان دیگر باید مجموعه اي از شرایط فنی، انسانی، اجتماعی و قانونی را فراهم کرد تا به تدریج از کنش و واکنش ها آنها زمین

ی بان دیگر؛ پیش بینو پروژه محوري سخن گفت؛ به ز "طراحی"ظهور نوآوري ایجاد شود، چنانکه پیشتر هم آمد با چنین نگاهی کمتر بتوان از 

اران و ذگام به گام مراحل رشد و پیشرفت نه ممکن است و نه مطلوب. در حوزه نوآوري اگر بخواهیم از تعبیر پیتر اوانز استفاده کنیم، کار سیاستگ

  . (Evans, 2012) است "قابله گري"اهالی توسعه چیزي از جنس 

یکی از درسهایی که می توان گرفت ایجاد ساختاري براي هماهنگی ارتباط و تعامل بازیگران نوآوري است؛ هرچند پویایی زیست بوم کار را 

) اعضاي زیست بوم می تواند کار را ساده کند. چنین collaborationبسیار دشوار می کند؛ ساختاري رسمی براي راهبري و بهبود همیاري (

ستگاه دساختاري باید در عین حفظ انعطاف بتواند همکاري ها میان اعضا را بهبود بخشد و البته مراد از ساختار رسمی افزودن باري دیگر بر دم و 

  دولت نیست. 

گذاري اهمیتی بسزا دارند؛ نقش اساسی آنها را باید در مرحله گسترش  تجربه هاي موفق نشان می دهد که هرچند منابع مالی و سرمایه

)scale-up(دید؛ در پژوهش بنیاد کافمن   ) کسب و کارهاGlobal, 2014)  هم نشان داده شد که در ایاالت متحده بسیاري از کارآفرینان و

شخصی آغاز کرده اند. به نظر می رسد باید نخست بسترهاي نهادي و ساختاري را مورد توجه قرار داد؛ بدون نوآوران کار خود را با پس اندازهاي 

آنکه بخواهیم اهمیت سرمایه گذاري و تامین منابع مالی را کمرنگ کنیم، باید گفت که این بخش شاید ساده ترین و سرراست ترین بخش بازي 

انند همکاري هاي بخش دولتی و خصوصی، قانون و مقررات و جنبه هاي فرهنگی نیز وجود دارند نوآوري است، ولی بخش هاي مهمی دیگري م

ود که باید به آنها پرداخت. حمایت هاي مالی دولتی از نوآوري و کارآفرینان هم بخشی از کار بوده است؛ با این حال به نظر می رسد بدون وج

  تالف بیشتر منابع عمومی نخواهند داشتشرایط مناسب این یارانه هاي نوآوري پیامدي جز ا

یک بخش اساسی نقش آفرینی نیروي انسانی تحصیل کرده و نوآور است که در نگاه نخست با توجه به جوان بودن و سطح باالي تحصیالت در 

اموش کرد؛ کشورهاي موفق ایران وضعیت مطلوب به نظر می رسد، با این حال نباید مسئله تنوع نیروي کار و وجود فرصت هاي یادگیري را فر

ج ویجهان نگاه محلی و ملی را در نوآوري کنار گذاشته اند، رویکرد نوآوري باز مرزي نمی شناسد و همه جهان را زمین بازي تعریف می کنند. تر

 کشورمان به دالیل مختلفارتباط کارآفرینان با همتایانشان در سراسر جهان از ویژگی هاي مشترك زیست بوم هاي موفق به شمار می آید که در 

دسترسی و اتصال  

پذیري فاوا

استفاده از فاوا 

چارچوب قانونی  

و مقررات فاوا

تولید و تجارت  

فاوا

مهارت ها و 

اوامنابع انسانی ف

امنیت سایبري 

کاربردهاي تازه 

فاوا
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بسیاري کشورها مرزهاي خود را به روي نوآوران از سراسر جهان باز کرده اند و گفتنی است حتی یکی از معیارهاي پیشنهادي   دنبال نشده است.

  (Bell-Masterson & Stangler, 2015() فعال در آنهاست. immigrantsبراي ارزیابی اثربخشی زیست بوم ها تعداد مهاجران (

) و مجوزها نیز از عواملی است که بسیار به آنها تاکید شده است؛ کارآفرینان و red-tapeبهبود فضاي کسب و کار و کاهش از کاغذبازي (

) و سبک کردن بار deregulationبا بوروکراسی و فرایندهاي رسمی ندارند؛ براي ترویج نوآوري چاره اي جز مقررات زدایی (نوآوران میانه اي 

ف یمصوبه ها و فرموده هاي بی پایان دولت ها نیست؛ آنچه می توان از نمونه هاي موفق آموخت اینست که رابطه بخش دولت و کارآفرینان در توص

بیان می شود؛ از طرفی دولت ها باید روال هاي اداري و بار خُردکننده مقررات دولت بر فعاالن کسب و کار را کاهش دهند  "هم دور و هم نزدیک"

بایستند و از سویی دیگر، در سیاستگذاري ها بازیگران نوآوري را کنار خود داشته باشد و با همکاري و رایزنی مشترك کار را پیش ببرد و  "دور"و 

ا بماند. مالک و نقش آفرین اصلی بازي نوآوري کارآفرینان و فعاالن بخش خصوصی اند؛ نقش دولت و سیاست هاي آن  نیز با چنین آنه "نزدیک"

نگاهی تعریف می شود؛ کار دولت چیزي جز فراهم کردن زمینه نقش آفرینی موثر کارآفرینان و نوآوران نیست. از این روست که حتی عبارت 

) که در شرح نمونه هاي موفق زیاد به گوش می Public-Private Partnership: PPP( "خصوصی و عمومی/دولتیشراکت بخش "پرتکرار 

در واقع می توان گفت نقش عمده دولت در ایجاد زیرساخت هاي  (Launonen & Viitanen, 2011(خورد را باید در چنین سیاقی فهمید. 

 نیست. "هم دور و هم نزدیک"مناسب براي دولت ها چیزي جز فاوا و شبکه هاي زیربنایی تعریف می شود و جز آن رویکرد 

هم یاد می شود؛ بخشی از کار است؛ در فرهنگ هاي ملی که با ریسک گریزي  "فرهنگ سازي"پرداختن به عناصر فرهنگی که از آن با عنوان 

تغییر مولفه هاي فرهنگی چندان ساده نیست و  و نگرش کوتاه مدت شناخته می شوند، کارآفرینی و نوآوري چندان اقبالی ندارد؛ با این حال

نیازمند گذشت زمان است. نقش رسانه ها در این میان اساسی است؛ ولی نباید در اثرگذاري آن در کوتاه مدت زیاده روي کرد؛ الگوسازي از 

پرداخت و البته در این مورد هم به نظر می رسد  کارآفرینان و تقدیر از آنها و همچنین ترویج نوآوري و کارآفرینی از مواردي است که باید به آنها

  دولت ها باید کار را به دیگران بسپارند. 

) نشان داد؛ گذشته از 3 ریتصواگر بخواهیم درس هاي آموخته از تجربه هاي موفق نوآوري را خالصه کنیم، می توان آنها را در چارچوب زیر (

نوآوري در سطح منطقه اي و  "پرورش"نگرش زیست بومی که پیش نیاز حرکت در مسیر نوآوري است؛ به نظر می رسد در سیاستگذاري براي 

اي آنها چاره اندیشی کرد؛ در این میان وظیفه عمده دولت ها در حوزه زیرساخت فناوري ملی باید براي شش محور اصلی را مورد توجه قرار داد و بر

  و بهبود محیط قانونی است و در بقیه موارد فرمان کار را باید به دستی نوآوران و کارآفرینان سپرد.

 

  محورهاي سیاستگذاري نوآوري در سطح منطقه اي/ملی -4 ریتصو

  

نگرش 

"زیست بوم"

ساختار راهبري

زیرساخت 

فناوري

بهبود محیط 

قانونی

شبکه سازي

ارتباط بازیگران 
)  دولتی(عمومی 

و خصوصی

سرمایه هاي 

انسانی
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  جمع بندي و پیشنهاد

در قسمت نخست این پژوهش با هدف به دست آوردن تصویري کلی از اثر فاوا بر روي اقتصاد کشورهاي مختلف به بررسی برخی مطالعات 

کرد ویانجام شده پرداخته شد. پژوهش هاي متعددي با رویکردها و تمرکزهاي مختلف انجام شده بود و تالش شد مواردي به کار گرفته شوند که ر

مقایسه اي و تطبیقی در میان کشورهاي مختلف را دنبال کرده باشندو برخی از این پژوهش ها مربوط به سال هاي آغازین قرن حاضر و تعدادي 

به بعد انتخاب شدند، هدف این بود که دو دوره متفاوت تاریخی، قبل و  2012دیگر از پژوهش هاي جدیدتر و مربوط به سال هاي اخیر از سال 

  ، اطالعاتی به دست آورده شود.2008بعد از بحران مالی 

 اثر مثبت فاوا در رشد بهره وري و خروجی اقتصاد کشورها در همه پژوهش ها تایید شد، فاوا به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بهبود وضعیت

گذاري روي فاوا می توان انتظار داشت  کم و بیش چیزي  درصد سرمایه 10اقتصادي اثرگذار بود. بر اساس پژوهش ها می توان ادعا کرد با افزایش 

ررنگ پنزدیک به نیم درصد به رشد اقتصادي افزوده شود. هرچند باید این را در نظر داشت در مراحل آغازین اثر سرمایه گذاري روي اقتصاد چندان 

دستاوردهاي مثبت آن شکوفا خواهد شد و می توان  نیست، ولی به تدریج و پس از گذشت زمان و با فرض شرایط نهادي و اجتماعی مناسب،

متوسط  رانتظار داشت. براي کشورهاي در حال توسعه پس از گذشت از این آستانه آغازین اثرگذاري فاوا بیشتر هم می شود و نباید از یاد برد به طو

  اثر سرمایه گذاري ها روي کشورهاي در حال توسعه بیشتر از توسعه یافته هاست.

ساختاري در کنار ابعاد فنی فاواست. الگوي هفت بخشی -د پژوهش، سیاستگذاري منسجم و مشخص براي پرداختن به جنبه هاي نهاديپیشنها

پذیري فاوا، استفاده از فاوا، چارچوب قانونی و مقررات فاوا، تولید و تجارت فاوا، مهارت ها و منابع انسانی فاوا، امنیت   پیشنهادي (دسترسی و اتصال

 بري و کاربردهاي تازه فاوا) چارچوب مناسبی به شمار می آید. با این حال گذشته از تدوین، چنین سیاست هاي بلندبردي نیازمند عزم سیاسیسای

ل و لو ایجاد ساختاري مناسب براي پیگیري و پایش اند، بهره گیري از تجربه جهانی و دانش دیگر کشورها و نهادهاي بین المللی مانند سازمان م

  بانک جهانی می تواند حرکت در مسیر توسعه با فاوا را بسیار ساده تر سازد.

در قسمت نهایی این پژوهش نخست به یک مفهوم بنیادي در صورتبندي مسئله نوآوري پرداخته شد و سپس برخی از تجربه هاي موفق و 

می آید، در بیشتر موارد معنایی جز نوآوري بر پایه فاوا ندارد. درس هاي آنها به بحث گذاشته شد. زمانی که از زیست بوم نوآوري سخن به میان 

ر د چنانکه آمد زیست بوم نوآوري تنها مسئله اي فنی نیست و باید به بسیار از جنبه هاي نرم دیگر هم پرداخت؛ یکی از مسائلی که به طور خاص

  کشور ما چالش برانگیز خواهد بود شیوه و قلمرو نقش آفرینی دولت است. 

جامع  نگرش بایدیشنهاد مشخص این پژوهش را می توان به این صورت بیان کرد که براي سیاست گذاري نوآوري و بهره بردن از مزایاي فاوا پ

و همه بازیگران و ذینفعان را در نظر داشت و به کار گرفت، از فراهم آوردن زیرساخت ها که بگذریم؛ چیدن  را دنبال کردو همه جانبه به موضوع 

وه نوآوري نیازمند یک تحول جدي نهادي و ساختاري است؛ همان چیزي که از آن با عنوان بهبود فضاي کسب و کار یاد می کنند و معناي می

نی مشخص آن باز کردن بند مقررات و روال هاي اداري از پاي نوآوران و کارافرینان است. فراتر رفتن از مرزهاي ملی و شبکه سازي در سطح جها

رورت هایی است که باید به آنها پرداخت؛ ولی در شرایط کنونی کشور به هیچ رو کار ساده اي به نظر نمی رسد. چارچوب شش بخشی نیز از ض

) را می توان به عنوان سرفصل هاي سیاستگذاري موثر به کار گرفت؛ باید براي فراهم آوردن زیرساخت ها فکري کرد؛  نهضت مقررات 3 ریتصو(

جهانی را دنبال کرد، بهبود وضعیت سرمایه هاي انسانی و  زدایی را با شتاب باال پی گرفت، فرصت هاي شبکه سازي را در سطح منطقه اي، ملی و

این همه  وبه کارگیري را در دستور کار قرار داد، براي ارتباط همه جانبه تمامی بازیگران نوآوري به ویژه دولت و کارآفرینان تدبیر جدي اندیشید 

  نیازمند ساختاري رسمی براي هماهنگی و پیشبرد فعالیت هاست.

  .  
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