عملكرد ايران از منظر شاخص جهاني نوآوري ٢٠٢٠
نگاشت جغرافياي نوآوري در جهان
در دنياي بهشدت رقابتي كنوني ،سﻼح اصلي صنايع و شركتها براي پيشي گرفتن از رقبا ،فناوري و نوآوري است .در همين
راستا ،دولتمردان و سياستگذاران كشورهاي مختلف ،در تﻼشند تا با تسهيل فرآيند نوآوري در جوامع خود ،مسير رشد و
توسعه اقتصادي كشورهايشان را هموار نمايند .بديهي است كه در چنين شرايطي ،ارزيابي عملكرد نوآوري ،بهويژه در سطوح
ملي ،به يك اولويت بزرگ و كليدي تبديل شده كه جايگاه هر كشور را در ميان رقباي منطقهاي و جهاني مشخص نموده
و امكان الگوبرداري از كشورهاي موفق در توسعه و تجاريسازي نوآوريها را فراهم ميسازد.
يكي از گزارشات جامع و دقيق از وضعيت نوآوري كشورهاي مختلف ،شاخص جهاني نوآوري ) Global Innovation
 (Indexيا » «GIIاست كه همه ساله ،از سوي سازمان جهاني مالكيت فكري ) (WIPOانتشار مييابد ،«GII» .با
بكارگيري مجموعهاي وسيع از شاخصها و معيارهاي متنوع ،وضعيت نوآوري در مناطق مختلف جغرافيايي را بررسي
ميكند .آخرين نسخه اين گزارش ١٣١ ،كشور جهان را بر مبناي  ٨٠شاخص ،مورد بررسي و ارزيابي قرار داده است .اين
شاخصها ،در دو دسته كلي شاخصهاي ورودي نوآوري ) (Innovation Input Sub-Indexو شاخصهاي خروجي نوآوري
) (Innovation Output Sub-Indexطبقهبندي شده كه خود به زيرشاخصهايي تقسيم ميشوند:

 شاخصهاي ورودي نوآوري» :مؤسسات و نهادها«» ،سرمايه انساني و پژوهش«» ،زيرساختها«» ،پيچيدگي بازار« و
»پيچيدگي كسبوكار«
 شاخصهاي خروجي نوآوري» :خروجي دانش و فناوري« و »خروجيهاي خﻼقانه«
گزارش شاخص جهاني نوآوري  ،٢٠٢٠بر تأمين مالي نوآوري ،بهعنوان يكي از چالشهاي مهم در مسير ارائه فناوريهاي
نوآورانه متمركز شده است .در » ،«GII 2020اين پرسش مطرح شده كه بودجه نوآوري ،چگونه و توسط چه كساني تأمين
ميشود؟

٣

در حالي كه در اين گزارش ،سوئيس ،سوئد و آمريكا ،در صدر كشورهاي نوآور جهان قرار گرفتهاند ،ايران با عقبگرد چند
پلهاي نسبت به سالهاي قبل ،در رده  ٦٧كشورهاي نوآور قرار گرفته است .در بخشهاي بعدي ،وضعيت ايران را از منظر
زيرشاخصهاي مختلف ،مورد بررسي قرار ميدهيم.

جايگاه ايران در شاخص جهاني نوآوري
در طي سالهاي اخير ،ايران نيز همچون بسياري از كشورهاي ديگر ،از طريق فعاليتهاي دانشبنيان و گسترش هر چه
بيشتر نوآوري و تجاريسازي دستاوردهاي فناورانه ،به دنبال آن است كه مسير رشد و توسعه خود را كوتاه نموده و رقبا را
پشت سر بگذارد .شكل  ،١روند پايدار و كامﻼً صعودي عملكرد ايران در حوزه نوآوري را به خوبي نشان داده است .بهبود
 ٤٦پلهاي ايران در شاخص جهاني نوآوري طي سالهاي  ٢٠١٣تا  ٢٠٢٠ميﻼدي )از رده  ١١٣به  ،(٦٧گواهي بر تﻼشهاي
صورتگرفته براي بهبود وضعيت نوآوري در كشور است.

شكل  -١رتبه ايران در شاخص جهاني نوآوري طي سالهاي اخير

٤

البته اين مسير با افت و خيزهايي هم همراه بوده است .در سال  ٢٠٢٠ميﻼدي ،روند بهبود جايگاه ايران در شاخص جهاني
نوآوري متوقف شده و با نزول شش پلهاي نسبت به سال قبل ،در رده ٦٧ام كشورهاي نوآور جهان جاي گرفته است.
محدوديتهاي ناشي از اعمال تحريمهاي بيسابقه از سوي آمريكا و البته آغاز اپيدمي كوويد ١٩-در ماههاي پاياني سال
 ،٢٠١٩ميتواند از عمده دﻻيل اين افت عملكردي تلقي شود.
البته بايد اين نكته را هم در نظر داشت كه به دليل خطاهاي احتمالي در اطﻼعات دريافتي و نيز برخي شكافهاي اطﻼعاتي
در آمار عملكردي كشورها ،جايگاه دقيق هر كشور با كمي تلورانس همراه خواهد بود .براي مثال ،سازمان جهاني مالكيت
فكري ،در كنار ذكر جايگاه  ٦٧ايران در » ،«GII 2020بازه واقعي اين كشور را ردههاي  ٥٩تا  ٧١عنوان كرده است.
بالتبع ،چنين نوساني در سالهاي گذشته نيز وجود داشته و لزوماً عدد ارائهشده ،به معناي تنزل جايگاه ايران نسبت به
سال قبل ميﻼدي نبوده و ممكن است خطاهاي نسبي در اين بين وجود داشته باشد.
بررسي امتيازات عملكردي ايران در » ،«GII 2020نشان ميدهد كه وضعيت در شاخصهاي خروجي ،به مراتب بهتر از
شاخصهاي ورودي بوده است؛ بهطوري كه در ردهبندي كلي كشورها ،ايران در جايگاه  ٥٠از منظر شاخصهاي خروجي و
 ٩٠از نگاه شاخصهاي ورودي قرار گرفته است .با اين وجود ،عملكرد ايران در شاخصهاي ورودي و خروجي ،هر دو نسبت
به سال  ٢٠١٩ميﻼدي ،با افتي نسبي همراه شده است.
نكته بسيار جالبي كه در شكل  ١مشهود است ،تفاوت محسوس عملكرد ايران در شاخصهاي ورودي و خروجي نوآوري در
طي سالهاي مختلف است .در حاليكه روند كلي در هر دو دسته از شاخصها ،حكايت از بهبود جايگاه ايران دارد ،اما
واقعيت از اين قرار است كه عملكرد در شاخصهاي خروجي بسيار بهتر بوده و بهبود جايگاه ايران در شاخص جهاني
نوآوري ،بهصورت محسوسي وابسته به اين شاخصها است؛ نكتهاي كه قابل تأمل بوده و نيازمند بازنگري ،تعديل و توجه
جديتر در برخي سياستهاي مربوط به زيرشاخصهاي مختلف است.
در ادامه ،وضعيت ايران در هر يك از ابعاد هفتگانه چهارچوب اصلي شاخص جهاني نوآوري ،مورد بررسي و تجزيهوتحليل
دقيقتري قرار ميگيرد:

٥

 .١مؤسسات و نهادها:
در زيرشاخص مؤسسات و نهادها ،ايران با امتياز  ،٤٦,٦در رده  ١٢٠كشورهاي حاضر در » «GII 2020قرار گرفته و بدترين
جايگاه ايران در ميان گروههاي هفتگانه شاخصهاي ارزيابي را شكل داده است .زيرشاخص مؤسسات و نهادها ،خود متأثر
از پارامترهايي همچون محيط سياسي ،محيط نظارتي و محيط كسبوكار بوده كه از نگاه » «WIPOو مطابق جدول ،١
ايران در همه آنها عملكرد نسبتاً ضعيفي داشته است.

جدول  -١رتبه ايران در زيرشاخص مؤسسات و نهادها در طي سالهاي اخير
٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠٢٠

زيرشاخص
 .١مؤسسات و نهادها

١١٢

١٠٦

١١٠

١١٦

١٢٠

 .١,١محيط سياسي

١٠٢

٩٩

٨٧

٩٠

١٠٦

 .٢,١محيط نظارتي

١١٥

١١٥

١٠٩

١١٥

١١٧

 .٣,١محيط كسبوكار

٩٠

٩٨

١١٤

١٢٣

١٢٥

نكته شايان ذكر در اينجاست كه ايران تقريب ًا در همه زيرشاخصهاي اين آيتم ،ضعيف معرفي شده و حتي از سال ٢٠١٧
ميﻼدي به اين سو ،روند عملكرد منفي گزارش شده است .در خصوص محيط سياسي كه متأثر از پارامترهايي همچون
»پايداري سياسي و عملياتي« و »اثربخشي دولت« بوده و همچنين محيط نظارتي )قانوني( كه زيرآيتمهايي همچون
»كيفيت قوانين« و »نقش قانون« را شامل ميشود ،به دليل عدم دسترسي به معيارهاي در نظر گرفتهشده و جهتگيريهاي
احتمالي ،كمتر ميتوان اظهار نظر نمود! اما متأسفانه در زيرشاخص سوم ،يعني محيط كسبوكار نيز كه خود از پارامترهايي
همچون »سهولت راهاندازي يك كسبوكار« و »سهولت حلوفصل ورشكستگي« تشكيل شده نيز ،روند پسرفت گزارش
شده است.

٦

 .٢سرمايه انساني و پژوهش:
بهترين عملكرد ايران در سال  ٢٠٢٠ميﻼدي ،در شاخصهاي مرتبط با سرمايه انساني و پژوهش بوده كه با امتياز ،٣٦,٦
در رده ٤٦ام قرار گرفته است .اگرچه اين جايگاه ،بهترين رتبه ايران در بين هفت گروه شاخصهاي ارزيابي است ،اما
مشاهده روند سالهاي پيشين ،حكايت از آن دارد كه رتبه ايران در اين شاخص نيز ،با افول همراه بوده است.
از اين منظر ،ايران در سال  ٢٠١٩ميﻼدي با  ٣٧,٦امتياز ،در رده  ٤٣قرار داشته و در سال  ،٢٠٢٠با حدود  ١٠امتياز كمتر،
 ٣پله به عقب رفته است .بر اساس جدول  ،٢اين نزول ،در همه زيرشاخصهاي تحصيﻼت ،آموزش دانشگاهي و
تحقيقوتوسعه مشهود است.
جدول  -٢رتبه ايران در زيرشاخص سرمايه انساني و پژوهش در طي سالهاي اخير
٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠٢٠

زيرشاخص
 .٢سرمايه انساني و پژوهش
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 .١,٢تحصيﻼت
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 .٢,٢آموزش دانشگاهي
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٣

٣

٢
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 .٣,٢تحقيق و توسعه

٦٣

٥٨

٥٨

٥٩

٤٨

از نكات بسيار جالب ،رده دومي ايران در سال  ٢٠١٩ميﻼدي در زيرشاخص آموزش دانشگاهي بوده كه در سال ٢٠٢٠
ميﻼدي ،به جايگاه هفتم تنزل يافته است .البته اشاره به اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه يكي از پارامترهاي اثرگذار
بر آموزش دانشگاهي» ،فارغالتحصيﻼن علوم و مهندسي« است كه ايران در سه سال گذشته ،مقتدرانه رتبه سومي را در
اين زيرشاخص از آن خود نموده است.
بهبود وضعيت كلي ايران در تحقيقوتوسعه ) ١١پله بهبود جايگاه در سال  ،(٢٠٢٠از ديگر نكات تحسينبرانگيز بوده كه با
تﻼشهاي بيشتر در راستاي اقتصاد مقاومتي و توجه به شركتهاي دانشبنيان ،ميتواند در سالهاي آتي نيز جايگاه ايران
را بيش از پيش بهبود بخشد.

٧

 .٣زيرساخت:
بنا بر گزارش  ٢٠٢٠سازمان جهاني مالكيت فكري ،ايران با امتياز  ٣٩,٧در شاخص زيرساخت ،در رده ٦٩ام كشورهاي
جهان قرار گرفته است .عملكرد كشورها از منظر زيرساخت ،با استفاده از سه زيرشاخص اصلي فناوريهاي اطﻼعاتي و
ارتباطي ) ،(ICTsزيرساختهاي عمومي و پايداري زيستبوم ارزيابي شده است .بر اساس جدول  ،٣اگرچه ايران نسبت به
سال  ،٢٠١٩يك پله افول از منظر زيرساخت داشته است ،اما عملكرد همچنان به شكل قابل توجهي از سالهاي پيش از
آن بهتر است.

جدول  -٣رتبه ايران در زيرشاخص زيرساخت در طي سالهاي اخير
٢٠١٦
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٢٠١٨

٢٠١٩
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زيرشاخص
 .٣زيرساخت
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 .١,٣فناوريهاي اطﻼعاتي و ارتباطي

٨٨

٩٨

٩٧

٧٩

٨٠

 .٢,٣زيرساختهاي عمومي

٤١

٥٩

٣٩

٢٣

٣١

 .٣,٣پايداري زيستبوم

١١٠

١٠٥

٩٨

٩٧

٩٢

شايان ذكر است ،در حاليكه عملكرد در زيرشاخص فناوريهاي اطﻼعاتي و ارتباطي با افت محسوسي روبرو نشده ،اما
زيرساختهاي عمومي كه متأثر از پارامترهايي همچون ميزان برق توليدي ،كارايي لجستيك و ايجاد سرمايه ناخالص است،
با تنزل  ٨پلهاي در سال  ٢٠٢٠همراه بوده است .با اين وجود ،ايران در خصوص پايداري زيستبوم كه متأثر از سرانه مصرف
انرژي و عملكردهاي مبتني بر استانداردهاي زيستمحيطي است ٥ ،پله بهبود داشته است .البته جايگاه  ٩٢ايران در
زيرشاخص پايداري زيستبوم ،گواه اين است كه اين روند بهبود ،بايد با جديت و سرعت بيشتري دنبال شده و به مسائل
زيستمحيطي ،توجه بيشتري نمود.

٨

 .٤پيچيدگي بازار:
امتياز كلي ايران در گروه شاخص پيچيدگي بازار در سال  ٣٨,٨ ،٢٠٢٠بوده كه ايران را با  ٨پله سقوط نسبت به سال قبل،
در جايگاه ١٠٨ام قرار داده است .مطابق جدول  ،٤شاخص پيچيدگي بازار ،متأثر از سه زيرشاخص اصلي اعتبار،
سرمايهگذاري و همچنين تجارت ،رقابت و اندازه بازار بوده كه بهغير از زيرشاخص سرمايهگذاري كه وضعيت ايران در سال
 ٢٠٢٠با بهبود  ١٣پلهاي همراه شده )از جايگاه  ١٢٨به  ،(١١٥در دو زيرشاخص ديگر ،عملكرد منفي به چشم ميخورد.
توجه به اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه بهبود وضعيت ايران در شاخص سرمايهگذاري نيز ،بيشتر متأثر از پارامترهايي
همچون »سهولت حمايت از سرمايهگذاران خرد« و »بازار سرمايه« بوده است.
جدول  -٤رتبه ايران در زيرشاخص پيچيدگي بازار در طي سالهاي اخير
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 .١,٤اعتبار
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 .٢,٤سرمايهگذاري
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 .٣,٤تجارت ،رقابت و اندازه بازار
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در سالهاي اخير ،ايران با تحريمهاي ظالمانه و بيسابقهاي مواجه شده كه عملكرد نوآوري از منظر پيچيدگي بازار را با
پيچيدگي دوچنداني مواجه نموده است .به عنوان مثال ،حجم به نسبت باﻻي بازار داخلي ايران ،رده هجدهم كشورهاي
حاضر در فهرست سازمان جهاني مالكيت فكري را از آن اين كشور نموده كه به معناي يك پتانسيل بالقوه و نقطه قوت
بزرگ براي نوآوري تلقي ميشود .طبيعتاً اين بازار بزرگ ،مقصد جذابي براي شركتهاي فناور داخلي و خارجي بوده و
قابليت ايجاد رقابت شديد در بين بازيگران محلي و همچنين سرمايهگذاريهاي داخلي و بينالمللي را دارا ميباشد .با اين
وجود ،ايران در سال  ٢٠٢٠ميﻼدي ،در ردههاي به نسبت نامطلوب  ١١٥سرمايهگذاري و  ١٠٧تجارت ،رقابت و اندازه بازار
قرار گرفته است.

٩

در خصوص آيتم اعتبار نيز ،اگرچه وضعيت از دو شاخص ديگر بهتر است ،اما روند نزولي سال  ٢٠٢٠نسبت به سال قبل
ميﻼدي ،متأثر از تضعيف »سهولت اخذ اعتبار«» ،تخصيص اعتبار داخلي به بخش خصوصي« و »سبد وام ناخالص مؤسسات
خرد« ،بوده است.

 .٥پيچيدگي كسبوكار:
پيچيدگي كسبوكار ،شامل سه گروه زيرشاخص اصلي است كه نيروي كار دانشي ،زنجيره نوآوري و جذب دانش را شامل
ميشود  .ايران بر خﻼف پتانسيل قابل توجه در اين حوزه ،آنچنان كه بايد و شايد در اين گزارش خود را نشان نداده و با
امتياز عملكردي  ١٧,٩در مقايسه با امتياز  ٢٢,٦در سال  ،٢٠١٩با يك پله افول در رده  ١١٢كشورهاي نوآور جهان قرار
گرفته است.
همانطور كه در جدول  ٥ارائه شده ،در زيرشاخص نيروي دانشي ،جايگاه ايران  ١٠٣معرفي شده است .اين رده نازل
زيرشاخص نيروي دانشي ،براي كشوري همچون ايران كه متخصصين قابل توجهي دارد ،كمي نياز به تأمل بيشتر دارد .نگاه
دقيقتر به آيتمهاي اثرگذار در اين خصوص ،نشان ميدهد كه اطﻼعات مربوط به برخي از آنها ناقص بوده و به همين
دليل ،امتياز صفر براي آنها درج شده است .براي مثال ،زنان شاغل در مناصب مديريتي ،سرمايهگذاري شركتهاي داخلي
براي تحقيقات و همچنين آموزشهاي ارائه شده توسط شركتها ،همگي با امتياز صفر در نظر گرفته شدهاند.
جدول  -٥رتبه ايران در زيرشاخص پيچيدگي كسبوكار در طي سالهاي اخير
زيرشاخص
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 .٢,٥زنجيره نوآوري
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 .٣.٥جذب دانش

١٢٥

١٢٤

١٢٢
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در خصوص زنجيره نوآوري نيز ،نكات شايان توجهي به چشم ميخورد .ايران در اين زيرشاخص ،با افول جدي ،از رده ٨٤
به  ١٠٠رسيده است» .همكاري صنعت و دانشگاه« و همينطور »همكاريهاي استراتژيك و سرمايهگذاريهاي مشترك«
با ردههاي  ١١٧و  ،١٢٢تضعيف جدي عملكرد ايران در اين شاخص را به همراه داشتهاند كه نياز به توجه بيشتر
سياستگذاران اين حوزه دارد .در كنار اين موارد ،تعداد پتنت فاميليهايي كه حداقل در دو دفتر به ثبت رسيدهاند ،تا
حدودي بهبود جايگاه ايران را به دنبال داشته است؛ بهطوري كه از رده  ٧٨در سال  ٢٠١٩ميﻼدي ،به رده  ٦٤در سال
 ٢٠٢٠رسيده است .در خصوص اين آيتم ،نقش كانون پتنت ايران را بهعنوان يك نهاد حامي براي ثبت اختراعات در خارج
از كشور ،نميتوان ناديده گرفت .شكل  ،٢روند افزايش امتياز و بهبود رتبه ايران در طي سالهاي اخير را به خوبي نشان
ميدهد.

شكل  -٢امتياز و رتبه ايران در تعداد پتنت فاميلي نسبت به » «GDPدر طي سالهاي اخير
در حاليكه تنها  ٣پتنت گرنتشده خارجي در سالهاي  ٢٠١٥و  ٢٠١٦ميﻼدي مورد حمايت كانون قرار گرفته بود ،اين
آمار در سال  ،٢٠١٧به  ١٠پتنت افزايش يافت .سالهاي بعد هم اين روند صعودي ادامه داشت و در سال  ،٢٠١٨با ٢٤

١١

گواهي ثبت اختراع و سال  ٢٠١٩با  ٣٢گواهي ،ركورهاي بهتري ثبت شد .همين روند صعودي در طي اين سالها ،بهبود
جايگاه ايران را در زيرشاخص مربوطه در شاخص جهاني نوآوري نيز بهدنبال داشته است .از آنجاكه تعداد گواهيهاي اخذ
شده در سال  ٢٠٢٠ميﻼدي ،با افزايش بيش از صددرصدي همراه بوده )بر اساس آخرين آمار ارائه شده ٧٢ ،مورد گزارش
شده است( ،لذا ميتوان پيشبيني نمود كه در شاخص جهاني نوآوري سال آتي نيز ،ركورد جديدي را در اين خصوص
بهدست آوريم.
فاكتور جذب دانش نيز ،به عنوان سومين زيرشاخص اصلي پيچيدگي كسبوكار ،با بهبود قابل توجهي نسبت به سال قبل
همراه بوده و ايران را از رده  ،١٢٠به رتبه  ٩٩رسانيده است .در حاليكه واردات فناوريهاي پيشرفته ،واردات خدمات
» «ICTو پتانسيل تحقيقاتي در كسبوكارها ،از جمله فاكتورهاي مثبت در اين روند بوده و هزينههاي مربوط به مالكيت
فكري افت بسيار ناچيزي )رده  ٩٢به  (٩٤داشته ،اما كاهش ميزان سرمايهگذاري مستقيم خارجي ،اثرات منفي قابل توجهي
) ١٠٨به  (١١٩بر اين فاكتور گذاشته است.

 .٦خروجي دانش و فناوري:
قياس كلي وضعيت ايران از منظر شاخصهاي ورودي و خروجي نوآوري ،حاكي از آن است كه وضعيت عملكردي در
خصوص شاخصهاي خروجي بهتر بوده است .در شاخص خروجي دانش و فناوري ،ايران با  ٢٣امتياز ،در رده  ٥٩كشورهاي
برتر در سال  ٢٠٢٠قرار گرفته كه جايگاه نسبتاً مناسبي نسبت به ساير زيرشاخصها است .البته وضعيت ايران نسبت به
سال  ،٢٠١٩با افول قابل توجهي همراه بوده و سقوط  ١٣پلهاي را به دنبال داشته است .جدول  ،٦وضعيت ايران در
زيرشاخص خروجي دانش و فناوري را در طي سالهاي اخير نشان ميدهد.

١٢

جدول  -٦رتبه ايران در زيرشاخص خروجي دانش و فناوري در طي سالهاي اخير
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 .١,٦خلق دانش
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 .٢,٦تأثير دانش
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٢٣
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 .٣.٦نفوذ يا انتشار دانش
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نكته جالب اينكه ايران در زيرشاخص خلق دانش ،رتبه  ٢٦را به دست آورده كه عمده دليل آن ،به ترتيب مربوط به
عملكرد مطلوب در فعاليتهاي ثبت اختراع داخلي )رده  ،(١٤تعداد درخواست ») «PCTرده  (٥٣و تعداد مقاﻻت علمي و
فني )رده  (٢١بوده است .ﻻزم به ذكر است كه در طي چند سال اخير ،حمايتهاي كانون پتنت ايران در ثبت درخواستهاي
» «PCTرونق بيشتري يافته و يكي از زيرشاخصهاي مربوط به خلق دانش را تحت تأثير قرار داده است .تعداد كل
درخواستهاي » «PCTايران در سال  ،٢٠١٧برابر  ١٨مورد بوده كه در سال  ٢٠١٨و  ،٢٠١٩با روندي صعودي ،به ترتيب
به  ١٧٨و  ٢٢٩مورد رسيده است .در طي اين سه سال ،كانون سهمي بيش از  ٢٠درصدي از اين درخواستها داشته و از
مخترعين ايراني حمايت كرده است .اين در حالي است كه در سالهاي  ٢٠١٥و  ،٢٠١٦تنها  ٢و  ٥درخواست » «PCTاز
سوي كانون ثبت شده بود.
شايان ذكر است كه وض عيت ايران در زمينه تأثير دانش و انتشار دانش ،به خوبي خلق دانش نبوده و به ترتيب در ردههاي
 ٨٦و  ١١٧قرار گرفته است .در حالي كه تنها افت يك پلهاي در خصوص رتبه ايران در انتشار دانش رخ داده است ،اما تأثير
دانش با سقوط عجيب  ٦٣پلهاي همراه شده است .در ميان زيرشاخصهاي اثرگذار ،تنها ميتوان از فناوريهاي پيشرفته
ساخت بهعنوان عملكرد مطلوب ايران نام برد كه رده  ٢٦را از آن ايران نموده است .اما رتبه ايران در ميزان رشد »«GDP
بر نيروي شاغل ،از رده  ١٨در سال  ،٢٠١٩به  ١١٥در سال  ٢٠٢٠ميﻼدي رسيده و به جرأت ميتوان گفت كه همين
مسئله ،عامل اصلي براي سقوط شديد جايگاه ايران در زيرشاخص تأثير دانش بوده است.

١٣

 .٧خروجيهاي خﻼقانه:
آخرين گروه از شاخصهاي ارزيابي عملكرد نوآوري ،خروجيهاي خﻼقانه است كه به سه دسته داراييهاي نامشهود ،كاﻻها
و خدمات خﻼقانه و خﻼقيت آنﻼين تقسيم ميشود .وضعيت ايران از منظر داراييهاي نامشهود ،بهويژه در زيرشاخصهاي
عﻼئم تجاري و طراحيهاي صنعتي ،بسيار خوب بوده و رتبه  ١٣را براي اين كشور به ارمغان آورده است .جالب اينكه ايران
در تعداد عﻼئم و نشانهاي تجاري به ثبت رسيده توسط متقاضيان داخلي و به نسبت » ،«GDPدر رده نخست كشورهاي
حاضر در فهرست » «GII 2020قرار گرفته كه صعود سه پلهاي نسبت به سال ميﻼدي قبل را نشان ميدهد.
اين در حالي است كه يكي از نازلترين جايگاههاي ايران ،به صادرات كاﻻهاي خﻼقانه اختصاص داشته )رده  (١١٩كه
همين مسئله ،موجب گرديده تا ايران در زيرشاخص كاﻻها و خدمات خﻼقانه ،در جايگاه  ١١٤قرار گيرد .در خصوص
خﻼقيت آنﻼين نيز ،وضعيت ايران با بهبود همراه بوده و از رتبه  ٧٧در سال  ٢٠١٩ميﻼدي ،به  ٧١در سال  ٢٠٢٠رسيده
است .جدول  ،٧رتبه ايران در زيرشاخص خروجيهاي خﻼقانه را در طي سالهاي اخير نشان ميدهد.

جدول  -٧رتبه ايران در زيرشاخص خروجيهاي خﻼقانه در طي سالهاي اخير
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 .٢,٧خدمات و كاﻻهاي خﻼقانه
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 .٣.٧خﻼقيت آنﻼين
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در مجموع ،اگر نگاه را وسيع تر نموده و فارغ از مسائل سياسي حاكم در دو سال اخير به مسئله نوآوري در ايران نگاه كنيم،
بهبود قابل توجهي رخ داده كه بيشتر مرهون رشد در ابعادي همچون خروجيهاي دانش و فناوري )از جايگاه  ٩٠در سال
 ٢٠١٥به جايگاه  ٥٩در سال  (٢٠٢٠و خروجيهاي خﻼقانه )از جايگاه  ١١٦در سال  ٢٠١٥به جايگاه  ٤٨در سال (٢٠٢٠

١٤

بوده است .بيشك ،توسعه اكوسيستم نوآوري و كارآفريني و همچنين پشتيباني از تأسيس و فعاليت استارتآپها و
شركتهاي زايشي در بخشهاي مختلف اقتصادي ،نقشي ارزنده در كسب اين جايگاه داشته است.

تحليل نقاط ضعف و قوت
براي درك بهتر وضعيت ايران در گروههاي هفتگانه شاخص جهاني نوآوري در سال  ،٢٠٢٠به شكل  ٣دقت كنيد .با كمي
اغماض ،ميتوان چنين نتيجهگيري كرد كه ايران در چهار گروه شاخص سرمايه انساني و پژوهش ،زيرساخت ،خروجيهاي
دانش و فناوري و خروجيهاي خﻼقانه ،امتياز عملكردي مناسبي به دست آورده و باﻻتر از ميانگين امتياز كشورهاي داراي
سرانه درآمدي باﻻتر از متوسط قرار گرفته است .اين در حالي است كه در سه شاخص نهادها و مؤسسات ،پيچيدگي بازار
و پيچيدگي كسبوكار ،امتيازي پايينتر از ميانگين كشورهاي مذكور كسب شده است.

شكل  -٣ردهبندي ايران در زيرشاخصهاي هفتگانه در سال ٢٠٢٠
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در شكل  ،٤جايگاه ايران در مقايسه با ديگر كشورهاي نوآور ،در يك نمودار رادار به تصوير كشيده شده است .همانطور كه
در اين نمودار مشخص شده ،عملكرد ايران نسبت به ده كشور برتر » ،«GII 2020فاصله چشمگيري داشته و در مقابل ،با
كشورهاي داراي درآمد متوسط و كشورهاي آسياي جنوبي و مركزي ،قابل رقابت است .ﻻزم به تأكيد است كه ايران در
ميان  ٣٧كشور با سرانه درآمدي متوسط به باﻻ ،رده  ١٩و در ميان  ١٠اقتصاد آسياي جنوبي و مركزي ،از جمله هند،
بنگﻼدش ،عراق و پاكستان ،رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

شكل  -٤وضعيت ايران از منظر عملكرد نوآوري در مقايسه با ساير كشورها

اين آمارها ،نشان ميدهد كه ايران با كمي تﻼش و اتخاذ سياستهاي هوشمندانه جهت برطرف نمودن نقاط ضعف خود،
قادر به ارائه عملكرد مناسب در حوزه نوآوري بوده و به معناي ديگر ،پتانسيل ﻻزم براي دسترسي به ردههاي باﻻتر و نيل
به اقتصاد دانشبنيان را دارا ميباشد.

١٦

همچنين ،مجموعه اين امتيازات و رتبهبندي حاصل از هر يك از آنها ،بيانگر اين مطلب است كه نوعي عدم هماهنگي
ميان مؤلفههاي اصلي نوآوري در ايران وجود دارد كه همين عامل ،ميتواند بر خروجي نهايي اكوسيستم نوآوري نيز اثرگذار
باشد .توجه بيشتر به محيط نظارتي /قانوني )بهويژه كيفيت قانونگذاري( ،سياسي )بهويژه ثبات عملكردي و سياسي( و
كسبوكار )بهويژه تسهيل در راهاندازي كسبوكار( بهعنوان سه مؤلفه اصلي نهادها و مؤسسات ،ميتواند در ارتقاء رتبه ايران
در اين شاخص و به تبع آن ،ردهبندي كلي بسيار مؤثر باشد .عﻼوه بر اين ،يكي از اقدامات كليدي براي بهبود وضعيت ايران
از منظر پيچيدگي بازار ،بازنگري در نرخ تعرفهها است كه در كنار اقداماتي نظير تﻼش براي ارتقاء همكاريهاي تحقيقاتي
در صنعت ،انعقاد قراردادهاي سرمايهگذاري مشترك استراتژيك و جذب سرمايهگذاريهاي خارجي در زيرشاخصهاي
پيچيدگي كسبوكار ،ميتواند عملكرد ايران در حوزه نوآوري را بهبود بخشد.

جايگاه ايران در منطقه
همانطور كه در ابتداي مطلب اشاره شد ،مزاياي كليدي گزارش شاخص جهاني نوآوري ،شامل شناسايي نقاط ضعف و قوت
هر كشور و نيز شناسايي منابع نوآوري و وضعيت هر يك از رقبا است .براي مثال ،پيشگامي تركيه و عربستان بهعنوان
رقباي منطقهاي ايران كه به ترتيب در ردههاي  ٥١و  ٦٦كشورهاي نوآور جهان قرار گرفتهاند ،زنگ خطري است كه بايد
مورد توجه سياستگذاران و متوليان حوزه علم ،فناوري و نوآوري ايران قرار گيرد .در جدول  ،٨وضعيت كشورهاي منطقه
از منظر عملكرد نوآوري مورد بررسي قرار گرفته است.
در مجموع ،ايران پس از كشورهاي امارات ،هند ،تركيه و عربستان ،در رده پنجم كشورهاي منطقه قرار گرفته كه با توجه
به فاصله نزديك با عربستان در ردهبندي كلي ،ميتوان اميدوار به پيشي گرفتن از اين كشور بود.
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جدول  -٨مقايسه عملكرد نوآوري ايران و كشورهاي منطقه از منظر »«GII 2020
نام كشور
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عمان
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پاكستان
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دقت در امتيازات عملكردي همسايگان در حوزه نوآوري و جايگاه آنها در گزارش شاخص جهاني نوآوري ،نكات بسيار
جالبي را براي ما مشخص ميكند .شايد مهمترين اين نكات ،صدرنشيني امارات متحده عربي در حضور كشورهاي قدرتمندي
نظير هند ،ايران ،تركيه و عربستان است .اين كشور ،در ردهبندي كلي ،در جايگاه  ٣٤و در شاخصهاي ورودي و خروجي،
به ترتيب در ردههاي  ٢٢و  ٥٥قرار گرفته كه نشان از عملكرد بسيار خوب در حوزه نوآوري است.
نكته حائز اهميت ديگر ،تعادل مناسب تركيه در شاخصهاي ورودي و خروجي است؛ بهطوري كه اين كشور ،جايگاه ٥١
در ردهبندي كلي كشورهاي نوآور و رتبههاي  ٥٢و  ٥٠در شاخصهاي ورودي و خروجي را به دست آورده است .اين نكتهاي
است كه در خصوص ايران بايد بيشتر به آن توجه شده و اين گپ ايجاد شده بين شاخصهاي ورودي و خروجي نوآوري را
حتياﻻمكان پوشش داد .اين گپ ،زماني بيشتر به چشم ميآيد كه بدانيم در حاليكه ايران در شاخصهاي ورودي با
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ايستادن در رتبه  ٩٠فهرست سازمان جهاني مالكيت فكري ،تنها از پاكستان پيشي گرفته است ،اما در شاخصهاي خروجي،
پس از هند و تركيه ،در رده سوم قرار دارد.
ﻻزم به ذكر است كه عدم تعادل در شاخصهاي ورودي و خروجي ،تنها منحصر به ايران نميباشد .براي مثال ،عربستان
عليرغم رتبه خوب  ٥٠در شاخصهاي ورودي ،در رده  ٧٧شاخصهاي خروجي جاي گرفته است .از اين منظر ،نقطه قوت
ايران ،به نقطه ضعف عربستان مبدل شده و بايد ديد كه در سالهاي آتي ،كدام يك از اين دو رقيب منطقهاي ،زودتر
ميتوانند وضعيت خود را در زمينه نوآوري سر و سامان بخشيده و به يك پيشگام در منطقه مبدل شوند.
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