تبیین روششناختی طراحی فرآیند تولید آمار اقتصاد دانشبنیان :مطالعه موردی
اقتصاد فناوری نانو
روح اله ابوجعفری و مجتبی نصراللهی نسب
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پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری
چکیده :تهیه آمار یکی از الزامات اساسی است که در کل فرآیند سیاستگذاری باید موردتوجه جدی سیاستگذاران و مدیران امر قرار
گیرد .بهویژه برای درک اقتصاد برخی از حوزههای فناورانه همانند اقتصاد فناوری نانو یا بیو که هنوز دستورالعمل آماری استاندارد و
قابل قبولی در دنیا ندارند .سؤال اصلی این مقاله آن است که برای طراحی فرآیند تولید آمار اقتصاد دانشبنیان بهویژه اقتصاد نانو،
الگوها و تجارب آماری ،موضوعات اصلی روششناختی و الزامات مربوطه با توجه به شرایط ایران چیست؟ مقاله حاضر از منظر
روش ،توصیفی و تحلیلی و از منظر هدف ،کاربردی میباشد و به تبیین الزامات طراحی فرآیند تولید آمار اقتصاد دانشبنیان و تبیین
اصلیترین موضوعات روششناختی این فرآیند با توجه به ویژگیهای خاص فناوری نانو و مالحظات اجرایی مربوطه میپردازد.
نتایج تحقیق بهوضوح نشان میدهد که امکان طراحی فرآیند تولید آمار اقتصاد نانو مطابق با استاندارهای بینالمللی وجود دارد
بهطوریکه بتواند شاخصهای اقتصادی سند دهساله دوم ستاد ویژه توسعه فناوری نانو (در افق  )1404را تصحیح و پوشش دهد و
قابلیت الگوسازی برای سایر کشورها و نهادهای بینالملل همچون سازمان ملل متحد ،سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و
کمیسیون جامعه اروپایی را نیز داشته باشد.
واژههای کلیدی :اقتصاد دانشبنیان ،اقتصاد فناوری نانو ،نظام آماری اقتصاد دانشبنیان ،نظام حسابهای ملی ،حساب اقماری

 1مقدمه

ادبیات اقتصاد دانشبنیان مدتهاست که در محافل مختلف علمی ،سیاستی دنیا مطرحشده است .تفاوت در شرایط
کشورها ،میزان توسعهیافتگی آنها و  ...موجب شده است ،اندیشمندان و حتی نهادهای گوناگون ،اقتصاد دانشبنیان را از
ابعاد گوناگون بررسی و تعاریف و شاخصهای متفاوتی ارائه نمایند ([ ]19[ ،]18[ ،]13و [)]32
در داخل کشور نیز مدتهاست ،اقتصاد دانشبنیان به یکی از گفتمانهای اصلی اقتصاد مقاومتی تبدیلشده است
بهطوریکه قوانین و سیاستهای مختلف مانند قانون برنامه پنجساله چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران،
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،سیاستهای کلی علم و فناوری (نظام آموزش عالی ،تحقیقات و فناوری) ،سیاستهای کلی
اصالح الگوی مصرف ،سیاستهای کلی نظام در امور «تشویق سرمایهگذاری» ،سیاستهای کلی تولید ملی ،حمایت از کار
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و سرمایه ایرانی و سیاستهای کلی اشتغال بر این مسئله تأکیددارند .اهمیت اقتصاد دانشبنیان از نگاه سیاستگذاران تا
حدی رسیده است که قانون مشخصی تحت عنوان قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی
نوآوریها و اختراعات در سال  1389به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است.
قانون برنامه ششم توسعه نیز ذیل ماده  66در راستای حمایت از پژوهش و فناوری ،ایجاد نظام ملی نوآوری و تقویت
زیرساختها و نظامات پشتیبان پژوهش و فناوری به هدفگذاری برخی از شاخصهای مرتبط با اقتصاد دانشبنیان در افق
 1400ازجمله «دستیابی به سهم  50درصدی محصوالت با فناوری متوسط به باال از کل محصوالت صنعتی»« ،دستیابی به
سهم  5درصدی محصوالت با فناوری متوسط به باال از تولید ناخالص داخلی»« ،دستیابی به رتبه سوم صادرات محصوالت
با فناوری باال از کل صادرات در منطقه» پرداخته است.
بنابراین تحقق اقتصاد دانشبنیان یکی از وظایف مهم مسئولین مربوطه به شمار میآید که این مسئله ،خود اهمیت
موضوع رصد و ارزیابی وضعیت تحقق اقتصاد دانشبنیان را در کشور نشان میدهد؛ اما همانطور که در ادامه بیان میشود،
هنوز برای رصد وضعیت تحقق اقتصاد دانشبنیان ،نه فرآیند تولید آمار و بالتبع نظام آماری اقتصاد دانشبنیان طراحی و اجرا
نشده است و این مطلب در حالی است که مطابق با چشمانداز علم و فناوری جمهوری اسالمی ایران در افق  1404هجری
شمسی در نقشه جامع علمی کشور ،باید سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش و فناوری داخلی به بیش از 50
درصد تولید ناخالص داخلی کشور افزایش یابد؛ درحالیکه هنوز آمار دقیقی از وضعیت اقتصاد دانشبنیان در کشور نداریم
[.]5
ازاینرو هرچند که ارزیابی نتایج و آثار سیاستگذاری ،جزء متأخر سیاستگذاری و فرآیند سیاستگذاری است []6؛ اما
تهیه مقدمات و زمینهسازی برای طراحی سازوکار آماری مرتبط با آن سیاستگذاری ،جزء متقدم فرآیند سیاستگذاری می
باشد که در غیر این صورت ،اتالف هزینهها و حرکات مبهم و زیگزاگی از جانب مجریان را به همراه خواهد داشت و
درنتیجه اهداف کالن سیاستی به وقوع نخواهد پیوست.
بنابراین پایش و اندازهگیری اقتصاد دانشبنیان مسئلهای مهم و ضروری به نظر میآید؛ اما انجام پایش و آمارگیری،
ملزومات و موضوعات مختلفی همچون تبیین موضوعات روششناختی ،شناسایی بازیگران و نهادهای درگیر و هماهنگیها
و همکاریهای میان آنها ،تدوین قوانین الزم ،تأمین بودجه کافی و  ...را میطلبد که تمامی این ابعاد را میتوان ذیل
موضوع نظام آماری اقتصاد دانشبنیان بحث نمود.
یکی از حوزههای مهم و اثرگذار اقتصاد دانشبنیان ،اقتصاد فناوری نانو است .بهطوریکه کشورهای متعددی ازجمله
ایاالتمتحده آمریکا به علت حجم بازار فزایندهای که این فناوری دارد ،به این حوزه توجه خاصی کردهاند [ .]27فناوری نانو
در کشور ایران به رتبه علمی باالیی در جهان رسیده است (رتبه چهارم تولید مقاالت  ISIدر دنیا)[ ]17که پیشرفت به وجود
آمده مرهون اجرای سیاستهای سند دهساله اول ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و تالش پژوهشگران این حوزه بوده است.
هماکنون در آغاز دهساله دوم از تأسیس ستاد ویژه توسعه نانو میباشیم؛ چشمانداز  1404سند گسترش کاربرد فناوری نانو
در افق  1404ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ،ثروت آفرینی از فناوری نانو را از مهمترین اهداف کالن سیاستی خود میداند
بهطوریکه دستیابی به حجم بازار سی هزار میلیارد ریالی فناوری نانو تولید ایران و دستیابی به هشتاد هزار نفر اشتغال
ایجادشده توسط فناوری نانو ،جزء ارقام هدفگذاری شده شاخصهای کالن سند میباشد .عالوه بر اینها ،این سند شامل
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شاخصهای اقتصادی دیگری در سطح اهداف عملیاتی در موضوعاتی مانند حجم سرمایهگذاری در تولید محصوالت نانو،
سهم صادرات از بازار فناوری نانو ،تعداد کاال و ابزار نانو ،تعداد شرکتهای نانو نیز میباشد که خود ضرورت مسئله پایش و
ارزیابی مستمر این شاخصهای اقتصادی فناوری نانو را تا رسیدن به نقاط هدفگذاری شده نشان میدهد []4؛ اما
همانطور که در ادامه خواهد آمد ،تحقیقات نشان میدهند که تاکنون در حوزه اقتصاد نانو هیچ فرآیند تولید آماری مبتنی بر
دستورالعملی استاندارد و بینالملل نهتنها در ایران بلکه در جهان نیز وجود ندارد.
همانطور که در ادامه توضیح داده میشود یکی از بازیگران اصلی ساختار آماری ،تولیدکنندگان آمار هستند .طراحی
فرآیند تولید آمار یکی از مهمترین وظایف تولیدکنندگان آمار است .مطابق با مطالعات صورت گرفته برخی از موضوعات
روششناختی در این فرآیند ،اهمیت باالیی دارند که در این مقاله برخی از مهمترین آنها موردبررسی قرار میگیرد؛ بنابراین
هدف اصلی از این مقاله بررسی الزامات اساسی در طراحی برخی از مهمترین موضوعات روششناختی فرآیند تولید آمار
اقتصاد نانو میباشد .بررسیها نشان میدهد ،در صورت طراحی و تدوین موضوعات فوق (که خارج از حوصله این پژوهش
است) بخش مهمی از طراحی نظام آماری اقتصاد نانو بخش به وقوع میپیوندد .خروجی این مقاله میتواند بهعنوان
«راهنمای اولیه تهیه آمار اقتصاد نانو» مورداستفاده و کاربرد ذینفعان قرار گیرد.
تحقیق حاضر بر اساس ماهیت و روش توصیفی و تحلیلی میباشد؛ بر اساس هدف کاربردی میباشد و نتایج آن برای
نهادهای مربوطه جنبه کاربردی و عملیاتی دارد و از منظر دادهها کیفی است .مقاله پیش رو در نظر دارد با بررسی تجارب
داخلی و بینالمللی صورت گرفته و بر مبنای نظام استاندارد بینالمللی حسابهای ملی 1این مسئله را بررسی نماید .درنتیجه
سؤال اصلی تحقیق عبارت است از:
برای طراحی فرآیند تولید آمار اقتصاد دانشبنیان بهویژه اقتصاد نانو ،الگوها و تجارب آماری ،موضوعات اصلی
روششناختی و الزامات مربوطه با توجه به شرایط ایران چیست؟
برای پاسخ دادن به این سؤال الزم است در ابتدا مبانی نظری و پیشینه این مسئله مرور شود و مبتنی بر استانداردها و
تجارب مختلف ،مهمترین موضوعات روششناختی فرآیند تولید اقتصاد دانشبنیان بهویژه اقتصاد نانو شناسایی شود .سپس
تجارب داخلی و بینالمللی در زمینه طراحی موضوعات روششناختی فوق بررسی میگردد و در انتها مبتنی بر نتایج حاصله،
الزامات موضوعات روششناختی در طراحی فرآیند تولید آمار اقتصاد نانو با توجه به وضعیت ایران توصیف میشوند .بدون
شک ،نتایج این تحقیق میتواند الگوی مناسبی ،برای سایر حوزههای اقتصاد دانشبنیان نیز قرار گیرد.
 2مبانی نظری و پیشینه

 2.1تعاریف و مفاهیم
در ابتدا برای آشنایی بیشتر ،تعاریف برخی از لغات و اصطالحات ارائه میگردد:
نظام آماری اقتصاد دانشبنیان (اقتصاد نانو)
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نظام آماری اقتصاد دانشبنیان (اقتصاد نانو) عبارت از مجموعه دستگاهها و نهادهای درگیر در فعالیتهای آماری،
وظایف و فعالیتهای هر یک از اجزاء ،نظام ،روابط درونی و بیرونی آنها با یکدیگر ،اصول ،قوانین و مقررات حاکم بر
وظایف و روابط مزبور در حوزه اقتصاد دانشبنیان (اقتصاد نانو) است []8؛ این نظام ذیل نظام آماری ملی [ ]23تعریف
میشود.
نظام حسابهای ملی
از یک مجموعه منسجم ،سازگار و یکپارچه حسابها ،ترازنامهها و جداول کالن اقتصادی بر اساس تعاریف و
مفاهیم ،طبقهبندیها و قواعد حسابداری توافق شده در سطح بینالمللی ،تشکیلشده است .در این سیستم چارچوب
حسابداری جامعی ارائهشده است که در آن دادههای اقتصادی برای دورههای زمانی معین و متوالی در قالبی تنظیم می
شود که برای سیاستگذاریها ،تجزیهوتحلیلها و تصمیمگیریهای اقتصادی مورداستفاده قرار میگیرد [.]30

حساب اقماری
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به پیشنهاد نظام حسابهای ملی ،برای اندازهگیری پدیدهها و بخشهای اقتصادی که بهوضوح در مجموعه اصلی
حسابها نشان داده نشده است ،باید سراغ تهیه حسابهای اقماری رفت .حسابهای اقماری ادامه نظام حسابهای ملی
است که نسبت به چارچوب حسابهای ملی ،اجزای چارچوب ملی را با انعطافپذیری بیشتر ارزیابی میکند .برای تهیه
حساب اقماری باید مراحل زیر را طی نمود:
الف) شناسایی فعالیتهای کلیدی آن بخش و همچنین محصوالت مرتبط با آن فعالیت و سپس تحلیل حسابهای
محصوالت کلیدی و حسابهای رشته فعالیتهای کلیدی در چارچوب جداول عرضه و مصرف
ب) تهیه مجموعهای از حسابها برای بخش کلیدی موردنظر
ج) تهیه جداولی با عنوان «از چه کسی ،به چه کسی» که ارتباط بین آن بخش کلیدی و سایر بخشها و سایر دنیا را
نشان میدهد.
د) تهیه سایر جداول (با مقیاس) پولی و غیر پولی []30
سازمانهای بینالمللی و کشورهای مختلف با توجه به اهمیت بخشهای مختلف اقتصادی طی زمانبر اساس اهداف و
برنامههای سیاستگذاران حسب نیاز اقدام به تهیه دستورالعمل و اندازهگیری حسابهای اقماری نمودهاند .بهعنوانمثال می
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توان به حوزه فناوری اطالعات [ ،]29سالمت [ ،]33تعاون [ ]11و سایر موارد در کشورهایی مانند استرالیا ،آفریقای جنوبی و
 ...اشاره نمود.
بنابراین در ارتباط با جایگاه نظام حسابهای ملی ،میتوان گفت که بهطورکلی نظام حسابهای ملی دستورالعمل
پیشنهادی و موردتوافق میان کشورها برای اندازهگیری و انتشار آمار اقتصادی است که درواقع زیربنای نظری فرآیند
تولید آمار میباشد .حساب اقماری نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد.
 2.2درآمدی بر مبانی نظری و پیشینه حسابداری ملی
متعاقب بروز بحران بزرگ دهه  1930و با انتشار تئوری عمومی کینز در مورد اشتغال ،بهره و پول در سال  ،1936اقتصاد
کالن مدرن بهعنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک و فهم علل نوسانات بزرگ و بعضا طوالنی در سطح اشتغال ،بسط و
توسعهیافته است .نکته اساسی در این چارچوب ورود دولت و توجه به سطح کالن اقتصاد برای اجرای سیاستهای پولی و
مالی بوده است [ .]2درک سیاستگذاران دولتی از عوامل تعیینکننده رشد بلندمدت اقتصاد و نوسانات کوتاهمدت
شکلدهنده دور تجاری ،بهمنظور اتخاذ و اجرای سیاستهای اقتصادیای که بهطور بالقوه رفاه اقتصادی را بهبود می
بخشند  ،ضروری است .هدف اولیه تحقیقات اقتصاد کالن ،توسعه درک جامعی از کارکردهای اقتصاد و نحوه واکنش به
سیاستهای خاص و دامنه وسیعی از شوکهای عرضه و تقاضاست که میتوانند منجر به بیثباتی شوند .نظریه اقتصاد
کالن مشتمل است بر مجموعهای از دیدگاهها درباره نحوه عملکرد اقتصاد که دارای یک چهارچوب منطقی است و بر پایه
آن ،سیاست اقتصادی اتخاذ و اجرا میگردد [ .]1برای اتخاذ سیاستهای درست و بهموقع ،رصد شاخصهای کالن اقتصاد
همچون رشد ،تورم و بیکاری از اهمیت باالیی برخوردار است .بنابراین برای اندازهگیری این شاخصها ،مفاهیم آماری و
حسابداری ملی اهمیت ویژهای پیدا کرد.
مفهوم حسابداری ملی به قرن هفدهم برمیگردد .در سهماهه آخر قرن هفدهم ،حسابداری ملی با کارهای پتی و کینگ،
آغازی درخشان داشت [ .]12ویلیام پتی 3یک اقتصاددان انگلیسی است که اولین تخمین را از درآمد ملی در سال  1665زد.
در سال  ،1696جورج کینگ با استفاده از سه روش جداگانه اندازهگیری محصول داخلی (روش درآمد ،روش تولید و روش
هزینه) تخمین پتی را بهبود بخشید .کینگ همچنین با استفاده از سریهای زمانی ،درآمد ،هزینه و درآمد مالیاتی را
پیشبینی کرد تا بتواند برای اولین بار با استفاده از نمودارهای درآمد ملی به تعیین سیاست کمک نماید [ .]25تمام
برآوردهای اولیه از درآمد ملی ،کاربردی و در جهت موضوعات سیاسی مشخصی بودند و این مسئله ،ویژگی مشترک
مطالعات درآمد ملی تا دهه  1920بودند [ .]12محاسبات درآمد ملی همچنان ادامه داشت تا اینکه بین سالهای  1930تا
 1950در نقش و کاربرد حسابهای ملی ،انقالبی صورت گرفت .این کاربردها با شرایط اقتصادی ارتباط نزدیکی داشتند:
بحران اقتصادی دهه  ،1930جنگ جهانی دوم و نیاز به بازسازی بعد از جنگ ،نقش فعاالنه دولت را میطلبید .آمار
حسابهای ملی در چنین شرایطی برای تحلیل ،نظارت ،پیشبینی ،بحث و برنامهریزی اقتصاد ملی ،مفید واقع شدند.
همچنین در این دههها ،انقالبی در توسعه مفاهیم و روشهای تلفیقی حسابداری ملی به وجود آمد []12؛ بهطوریکه در
پایان جنگ ،ریچارد استون ،دانشجوی کینز ،با همکاری با سازمان ملل ،پیشنویس طرح کلی نظام حسابداری ملی را نوشت
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و در سال  1947گزارشی در مورد مفاهیم حسابداری ملی برای اولین بار از طرف سازمان ملل منتشر شد)]31[ ،]12[( 4؛ این
در حالی بود که قبل از توسعه آمارهای رسمی در دهه  ،1930تنها دادههای ناقص و گاه متضادی درباره وضعیت اقتصاد
وجود داشت .فقدان اطالعات اقتصادی جامع ،تالش برای توسعه سیاستهای مبارزه با رکود بزرگ را مختل مینمود [.]14
چند سال بعد (در سال  ،)1951اولین دستورالعمل رسمی منتشر شد .از آن زمان ،رویه و تئوری حسابداری ملی بهوسیله این
دستورالعملها بهصورت فزایندهای تفوق یافت .بهترین عنوان برای این دوره بعد از جنگ جهانی دوم «دوره
دستورالعملهای بینالمللی» میتواند باشد [ .]12در این مرحله عالوه بر کاربرد حسابداری سطح ملی برای سیاستهای
اقتصادی ملی ،حسابداری ملی کارکرد مقایسه بینالمللی پیدا کرد .این تحلیلها بهخصوص برای نهادهای بینالمللی
اقتصادی همچون بانک جهانی ،صندوق بینالمللی پول اهمیت باالیی داشت.
همچنین برای اهداف خاص جوامع اروپایی ،دستورالعملهای جداگانهای برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا 5منتشر می
شدند که بهعنوانمثال میتوان به نظام اروپایی حسابهای اقتصادی سال  61970اشاره کرد [ .]12با گذشت زمان و پی
بردن به نواقص دستورالعملها ،هرچند سال یکبار اصالحاتی روی آنها صورت میگرفت؛ بهطوریکه سومین نسخه
دستورالعملها مربوطه به دهه آخر قرن بیستم میباشد 7و در حال حاضر ،آخرین مجموعه تجدیدنظر شده دستورالعملها
عبارتاند از نظام حسابهای ملی سال  82008و نظام حسابهای اروپایی سال .]12[ 92010
شاید بتوان گفت ،در میان استانداردهای آماری موردتوافق جامعه بینالملل ،10نظام حسابهای ملی شناختهترین آنها
باشد [ .]30نظام حسابهای ملی شامل مفاهیم یکپارچه ،طبقهبندیها ،تعاریف و جداول مرتبط با مصرف ،تولید و درآمد
ملی مانند درآمد و تولید خالص و ناخالص ملی میباشد [ .]31بخش اعظم خروجیهای نظام حسابهای ملی به شکل
حسابهای مختلف میباشد .حسابهای پیشبینیشده در این نظام ،بهطورکلی به دودسته حسابهای اقتصادی در چارچوب
مرکزی نظام حسابهای ملی (مانند حسابهای جاری ،انباشت و )...و حسابهای اقتصادی پیشبینیشده در خارج از
چارچوب مرکزی نظام حسابهای ملی (مانند حسابهای اقماری ،ماتریس حسابداری اجتماعی و )...تقسیم میشوند ([ ]7و
[.)]30
در مورد سیاستگذاریهای بخشی ،همیشه توجه به بخشی از اقتصاد از اهمیت باالیی برخوردار است .در این زمینه
دستورالعمل حسابهای ملی به حسابهای اقماری 11اشاره میکند .همانطور که در باال نیز توضیح داده شد به پیشنهاد
نظام حسابهای ملی ،برای اندازهگیری پدیدهها و بخشهای اقتصادی که بهوضوح در مجموعه اصلی حسابها نشان داده
نشده است ،باید سراغ تهیه حسابهای اقماری رفت .حسابهای اقماری ادامه نظام حسابهای ملی است که نسبت به
چارچوب حسابهای ملی ،اجزای چارچوب ملی را با انعطافپذیری بیشتر ارزیابی میکند [ .]30تهیه آمارهای اقتصادی
بخشهای کلیدی هر کشوری بر مبنای دستورالعمل حسابهای اقماری ،فواید متمایزی نسبت به پیمایشهای دیگر دارد
که این امتیازات درواقع به علت حاکمیت اصول و قواعد نظام حسابهای ملی بر حساب اقماری میباشد ازجمله:
دارای استانداردهای جامع و پذیرفتهشده بینالمللی است.
بیش از نیمقرن تجربه و بهروزرسانی مستمر دارد.
قابلیت مقایسه پذیری کشورها را ممکن میکند.
مبتنی بر آمارهای پولی و غیر پولی است.
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مورد تأیید نهادهای مهم بینالمللی مانند سازمان ملل ،صندوق بینالمللی پول ،بانک جهانی ،سازمان همکاریهای اقتصادی
و توسعه و کمیسیون جامعه اروپایی میباشد.
شمول تمام اقتصاد بخش موردنظر (طرف عرضه ،طرف تقاضا و تجارت بینالملل)
بهرهمندی از جداول تحلیلی بین بخشی همچون جدول عرضه و جدول مصرف
امکان تهیه توالی کامل حسابها مانند حساب تولید ،حساب ایجاد درآمد ،حساب سرمایه و ...
در کشور ایران ،تهیه حسابهای ملی ،بعد از جنگ جهانی دوم بهصورت موردی و بر اساس نیازهای خاص شروع شد
که تولیدکنندگان آمار به ترتیب شامل کارشناسان خارجی ،سازمان برنامهوبودجه ،بانک مـلی ،بانک مرکزی ایران و مرکز
آمار ایران میشوند [ .]7سابقه تهیه آمار اقتصادی در ایران نشان میدهد که توجه به بخشهای مختلف اقتصاد ،از دیرباز
موردتوجه تولیدکنندگان آمار بوده است و آمارهای ملی و بخشی مرتبط با بخشهای کشاورزی ،صنعت ،دولتی و ...
مثالهایی ازایندست هستند .عالوه بر اینها ،اخیرا مرکز آمار ایران در چارچوب حسابهای اقماریِ نظام حسابهای ملی
اقدام به تولید آمار در بخشهای گوناگون شامل تعاون ،سالمت و فناوری اطالعات و ارتباطات نموده است [.]7
همچنین در خارج از کشور نیز ،کشورهای متعددی ازجمله استرالیا ،شیلی ،دانمارک ،فرانسه ،ژاپن ،آلمان ،انگلیس و
ایالت متحده آمریکا و  ...اقدام به تهیه حساب اقماری بخشهای مختلف شامل گردشگری ،محیطزیست ،حملونقل،
سالمت ،فناوری اطالعات و ارتباطات ،منابع انسانی ،تحقیق و توسعه و  ...نمودند [.]24
بااینوجود در چارچوب حساب اقماریِ نظام حسابهای ملی و در حوزه اقتصاد فناوری ،تنها میتوان به تهیه حساب
اقماری فناوری اطالعات و ارتباطات اشاره کرد که عالوه بر ایران در چندین کشور خارجی نیز به انجام رسیده است .در
کشور ایران بهمانند کشورهای دیگر در سال  1394با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و مرکز آمار ایران ،پروژه
«حساب اقماری فناوری اطالعات و ارتباطات» تهیه شد .این پروژه با الگوبرداری از پروژههای مشابه خارجی همچون پروژه
حساب اقماری فناوری اطالعات و ارتباطات 12آفریقای جنوبی ،شیلی و ...و با استفاده از استانداردهای بینالمللی نظام
حسابهای ملی و داخلی مرکز آمار ایران به اتمام رسید که شامل شاخصهای اقتصادی در مفاهیم ارزشافزوده ،جبران
خدمات ،کارگاهها ،تجارت بینالملل و  ...میباشد [ .]10این پروژه همانند بسیاری از حسابهای اقماری ،مبتنی بر یک
دستورالعمل جامعی با عنوان «دستورالعمل تولید آمارهای اقتصاد اطالعات» میباشد که توسط سازمان کنفرانس تجارت
بینالملل 13شکل گرفت [.]29
بررسی حسابهای اقماری مختلف نشان میدهد که هرکدام بر مبنای دستورالعملی اختصاصی تهیهشدهاند که بهطور
مثال میتوان به دستورالعملهایی چون دستورالعمل جامعه اطالعاتی [ ،]26دستورالعمل اقتصاد اطالعات [ ،]29دستورالعمل
تعاون [ ]11و دستورالعمل سالمت [ ]33اشاره کرد .هرچند که موضوعات دستورالعملها با یکدیگر متفاوت است اما هرکدام
بر مبنای یک ساختار یکسان بناشدهاند زیرا منطبق بر دستورالعمل حساب اقماری سازمان ملل متحد و قواعد آماری
موردتوافق و استاندارد میباشند .پس از بررسی این دستورالعملها و جمعبندی موضوعات عمده و مشترک و همچنین مبتنی
بر چارچوب ارزیابی کیفیت آماری آفریقای جنوبی و فرآیند تولید آمار مدل عمومی فرآیند کسبوکار آماری [ ،]20میتوان
مهمترین موضوعات روششناختی را به پنج بخش زیر تقسیم کرد:
موضوعات سیاستگذاری در فعالیتهای آماری
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تعاریف و مفاهیم مرتبط با اندازهگیری اقتصاد نانو
مالحظات مرتبط با تعیین دامنه
شاخصها و مالحظات مربوطه
منابع داده و روشهای گردآوری داده
ازاینرو توجه به ابعاد آماری در بخشهای مختلف اقتصاد ،از اهمیت باالیی برخوردار است .توجه به استانداردهای
بینالمللی در این زمینه ضروری است .مراحل مختلف تهیه یک نظام استاندارد بینالمللی باید در یک دستورالعمل ،مشخص
شود بهگونهای که به توافق بینالمللی نیز برسد .این مسیر میتواند از راه اجرای آن در سطح ملی ،نیز ،تسهیل گردد.
بنابراین در این بخش با توجه به سابقه تاریخی و مرور ادبیات نظری مربوطه مشخص شد با توجه به اهداف
سیاستگذاران در هر بخش ،تولید آمار مربوطه برای برنامهریزی ،ارزیابی و پایش نیازمند تمهیدات و تهیه مقدماتی است که
معموال در قالب یک دستورالعمل با سرفصلهای اشارهشده تهیه میگردد.
 2.3بررسی تجارب بینالمللی
مرکز آمار کانادا در گزارشی آماری با عنوان «صنایع دانشبنیان »14عنوان میکند ،ازآنجاییکه در طبقهبندی NAICS15
تعریف واحدی از صنایع دانشبنیان وجود ندارد ،دو الیه از طبقهبندی صنایع که برای صنایع دانشبنیان مناسب هستند،
پیشنهاد میشود:
الیه اول :گروه محدودی از بنگاههای علم و فناوری بنیان که متشکل از تولیدکنندگان دانش میباشند؛ مانند داروسازی
و تولیدات پزشکی (با کد  ،)325410ناشران نرمافزار (با کد  ،)511210تحقیق و توسعه در علوم فیزیک ،مهندسی و زیستی
(با کد .]28[)541710
الیه دوم :گروه گستردهای از بنگاههای با دانش باال که مبتنی بر نتایج تحقیق و توسعه و نهاده دانش ورزان ،بهعنوان
نوآوران کسبوکار و کاربران دانش باال ،در نظر گرفته میشوند؛ مانند تولید انرژی هستهای (با کد  ،)221113تولید
پتروشیمی (با کد  ،)325110خط لوله انتقال گاز طبیعی (با کد .]28[)486210
همچنین در مقالهای با موضوع «اندازهگیری اقتصاد دانشبنیان چین ازنظر همافزایی میان ویژگیهای فنّاوری ،سازمانی
و جغرافیایی بنگاهها» ،نویسندگان با توجه به طبقهبندی  ،NACEتولیدات با فنّاوری متوسط و باال و خدمات دانش بر را
تفکیک و تبیین نموده است .بهطور نمونه تولید محصوالت کامپیوتری ،الکترونیکی و نوری (با کد  ،)26تولید وسایل نقلیه
موتوری ،تریلر و نیمه تریلر (با کد  )29در گروه تولیدات با فنّاوری باال قرار داده است و انتقال آب (با کد  ،)50تحقیق و
توسعه علمی (با کد  )72در گروه بخشهای دانش بر ،16قرارگرفته است [.]21
در حوزه فناوری نانو نیز به دلیل اهمیت اقتصاد آن ،پیمایشهای گوناگونی توسط کشورهای مختلف انجامشده است که
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
پیمایش شرکتها در کشورهایی مثل کانادا ،آلمان ،فنالند ،استرالیا و ایاالتمتحده توسط نهادهایی چون بنیاد ملی علوم 17و
مرکز ملی علوم صنایع ،تولید و ساختوساز 18انجامگرفته است .همچنین مؤسساتی نیز وجود دارند که به برآورد حجم بازار
نانو در اقصی نقاط دنیا میپردازند .در این زمینه میتوان به لوکس ریسرچ ،19شرکت ارتباط و کسبوکار ،20ساینتیفیکا،21
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موسسه آرنکانس ،22انجمن کسبوکار نانو در امریکا ،انجمن صنایع فناوری نانو در انگلیس ،23موسسه بی.سی.سی،24
موسسه فریدونیا ،25موسسه آیراپ ،26سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی ،27موسسه سرمایه تکاملی ،28پژوهشگاه
اینرئالیس 29و موسسه پژوهشی نیپون کیدانرن ،30موسسه ملی علوم ،موسسه همپیمانان کسبوکار نانو 31و سازمان آمار
کانادا اشاره داشت.
یکی دیگر از نهادهای فعال در حوزه آمار نانو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 32میباشد .در سال  ،2007کارگروه
ویژه این سازمان در مورد فناوری نانو 33برخی از مالحظات مربوط به توسعه یک چارچوب آماری برای فناوری نانو را تدوین
نمود .این کار با مشورت کارگروه متخصصان ملی در عرصه شاخصهای علم و فناوری 34صورت گرفت [ .]22عالوه
برنهادهای فوق بانکهای داده و اطالعات مختلفی ازجمله نانو ورک ،35استت نانو 36و آزو نانو 37درزمینه آمار نانو فعالیت
میکنند.
در حوزه استانداردهای تعاریف و مفاهیم حوزه نانو تعاریفی توسط کمیته فنی بینالمللی استانداردسازی فناوری نانو 38در
سازمان استاندارد جهانی 39در حوزه آمار اقتصاد نانو شامل تعاریف محصول فناوری نانو ،کاالی فناوری نانو ،خدمت فناوری
نانو ،ابزار فناوری نانو ،شغل فناوری نانو و ...ارائه شده است []16؛ که البته در حوزه استاندارها ،دو اشکال اساسی وجود دارد،
یکی آنکه تمام موضوعات روششناختی مرتبط با آمار اقتصاد نانو را بهطور کامل در برنمیگیرند؛ بهطور مثال در موضوع
تعیین دامنه ،هیچ طبقهبندی استاندارد و کاملی از رشته فعالیتهای اقتصادی نانو یا محصوالت نانو مشاهده نشده است و در
موضوع تعاریف تنها به برخی از تعاریف اشارهشده است و دوم آنکه برخی از استانداردها در برخی موضوعات مانند موضوع
تعاریف با مالحظات آماری انطباق کامل ندارد و نمیتوان بدون جرحوتعدیل در فرآیند آمارگیری از آنها استفاده کرد .با
اینحال در این زمینه مبنای مناسبی جهت توسعه نظام آماری مربوطه فراهم میکند.
 2.4بررسی تجربیات ایران در حوزه آمار اقتصاد نانو
در داخل کشور نیز پیمایشهای متعددی روی حوزه اقتصاد نانو توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو صورت پذیرفته
است .پس از بررسی صورت گرفته میتوان آنها را به سه حوزه زیر تقسیم کرد:
 .1پایش اطالعات اقتصادی شرکتهای نانویی
 .2پیمایش بازار نانو
 .3پیمایش منابع انسانی نانو
آمار مرتبط با شرکتهای نانویی غالبا بهعنوان یک خروجی فرعی برخی از آمارگیریها و فعالیتهای ستاد ویژه توسعه
فناوری نانو همچون :جشنواره برترینهای فناوری نانو ،تفاهمنامه پنج درصد تجاریسازی فناوری با دانشگاهها ،برنامه
حمایت از مالیات شرکتهای نانویی ،اخذ اطالعات از سامانه دانشبنیان ،اخذ اطالعات از نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران،
برنامه حمایت از ضمانتنامههای موردنیاز شرکتها تهیه گردیده است.
آمار مرتبط با بازار برخی محصوالت فناوری نانو از طریق چند طرح تحقیقی شامل :بررسی وضعیت بازار نانوکلی در
ایران ،شناسایی کاربردهای نانو سیلیکا در ایران ،مطالعات محاسبه ارزش اقتصادی محصوالت نانویی ،مطالعات محاسبه بازار
بالقوه و بالفعل نانو تهیه گردید.
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همچنین آمار مرتبط با منابع انسانی نیز با توجه به آییننامه حمایت از اشتغال فناوری نانو ،تخمین فعالین اشتغال نانو،
دستورالعمل سنجش منابع انسانی حوزه علم و فناوری نانو تهیه گردید [ .]3تمام اطالعات مربوطه از نهادهای مرتبط
بهخصوص ستاد ویژه توسعه فناوری نانو استخراج و مطالعه شد .در ادامه تجزیهوتحلیل تجربیات صورت گرفته ارائه میشود
و پس از آسیبشناسی صورت گرفته مقدمات تهیه نظام آماری اقتصاد نانو مطلوب ذکر خواهد شد.
 3روش پژوهش

تحقیق حاضر بر اساس ماهیت و روش توصیفی و تحلیلی میباشد؛ بر اساس هدف کاربردی میباشد و نتایج آن برای
نهاد مربوطه جنبه کاربردی و عملیاتی دارد و از منظر دادهها کیفی است .همچنین با توجه به اینکه مباحث اقتصادی ،آماری،
تخصصی فناوری نانو شاکله این تحقیق را تشکیل میدهند ،این تحقیق میانرشتهای محسوب میشود .روشهای گردآوری
دادهها در این تحقیق عبارتاند از مطالعه کتابخانهای و میدانی؛ در روش مطالعه کتابخانهای ،روش جمعآوری اطالعات
شامل کتب ،مقاالت ،پایگاههای اینترنتی و اسناد مرتبط با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو میباشد .بررسی تجربیات خارجی و
برخی از تجربیات داخلی از روش مطالعه کتابخانهای استفادهشده است .در روش مطالعه میدانی روش جمعآوری اطالعات
عبارت است از مصاحبه با خبرگان مرتبط با موضوع مقاله بهویژه خبرگان ستاد ویژه توسعه فناوری نانو که هدف از آن
احصاء مالحظات تخصصی آماری ،فناوری نانو همچنین مالحظات اجرایی میباشد .در این روش برای جمعآوری اطالعات
بیش از  45جلسه تخصصی با خبرگان حوزه نانو آمار گرفته شد که نتایج مرتبط با موضوع ،در این مقاله آمده است .درنهایت
با استفاده از مدل فرایندی وضعیت موجود بر اساس ادبیات و تجربیات بینالمللی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
 4بررسی مالحظات روششناختی فرایند تولید آمار اقتصاد نانو

اگرچه تحقیقات و پیمایشهای متعددی درزمینه تهیه آمار اقتصاد نانو انجامشده است اما به دلیل مشکالت اساسی
روششناختی ،عدم تبیین شاخصهای سیاستگذاری و  ،...آنها نمیتوانند یک الگوی مناسب جهت تهیه آمار اقتصاد نانو
در کشور ایران باشند .بررسی تجربیات گردآوری آمارهای اقتصادی مرتبط با توسعه فناوری نانو نشان میدهد که به توسعه
آماری حوزه فناوری نانو توجه ویژهای شده است .از طرف دیگر برای سیاستگذاری ،ناگزیر از توسعه آمارهای متناسب با
استانداردهای بینالمللی و در راستای اهداف ملی هستیم که در این زمینه نظام آماری مطلوب اقتصاد نانو باید طراحی شود و
سپس به اجرا درآید.
غالب تجربیات ستاد و کشور در توسعه آمارهای موردنیاز از طریق طرحها و برنامههای مختلف ستاد ویژه توسعه فناوری
نانو تهیهشده است که بهعنوان نتیجه فرعی آن برنامهها ،توسعه آمار مربوطه ،هدفگذاری شده است .از طرف دیگر هرکدام
از این موارد بهصورت ساالنه و دارای روند نمیباشد چون برنامههای مربوطه در برخی موارد ادامه پیدا نکرده است .با توجه
به نتایج بررسیهای صورت گرفته در مورد نظام حسابهای ملی و حساب اقماری که در باال به آنها اشاره شد ،نقاط ضعف
تجربیات آماری در حوزه اقتصاد نانو عبارتاند از:
 موضوعات روششناختی و فرادادههای پیمایشهای انجامشده شفاف نبودند .بهطور مثال تعاریف و مفاهیم مشخص و کاملی(مانند تعریف محصول نانو ،شرکت نانو ،فعالیت نانو ،شغل نانو ،طرفهای عرضه و تقاضای اقتصاد نانو  )...در این پیمایشها
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مشاهده نشد .همچنین کارگاههای نانو و رشته فعالیتهای اقتصادی بنگاههای نانو منطبق بر استاندارد  ISICطراحی
نشدهاند درحالیکه این طبقهبندی ظرفیت مناسبی برای تفکیک استاندارد فعالیتهای اقتصادی کارگاههای نانو دارد.
شاخصهای اقتصادی مورداستفاده بسیار محدود بودهاند و غالبا ناظر بهطرف عرضه اقتصاد بودند و شاخصهای طرف
تقاضا محاسبه نشدند.
از جداول تحلیلی و بین بخشی مانند جدول عرضه و جدول مصرف یا جداول داده ـ ستانده استفاده نکردند.
استانداردهای مورداستفاده پیمایشها مشخص و شفاف نبوده است و اصال مشخص نبود که آیا از استاندارد خاص و واحدی
استفاده کردهاند یا خیر؟
بر مبنای حساب اقماری نظام حسابهای ملی که متکی بر استانداردهای بینالمللی پذیرفتهشده است ،پیش نرفتهاند.
بنابراین نمیتوان با تکیهبر این تجارب بهصورت بینالمللی ،اقدام به تهیه نظام آماری جامع و استاندارد برای اقتصاد نانو
نمود و بر پایه آنها ،کشورها را با یکدیگر مقایسه کرد ،رتبه ایران را مطابق با اهداف کالن سند دهساله دوم به دست آورد یا
به سایر ارقام تعیینشده در سند دهساله دوم ستاد ویژه توسعه فناوری نانو رسید و به شاخصهای گستردهتر و عمیقتر و
جداول تحلیلی عرضه و مصرف و داده ـ ستانده دست پیدا کرد .درنتیجه با توجه به اهمیت رصد وضعیت اقتصاد در حوزه
نانو برای سیاستگذاران مربوطه ،دستیابی به یک سامانه اطالعات اقتصادی نانو مبتنی بر استانداردهای جامع و بینالمللی،
امری الزم و فوری میباشد.
منطبق با تجربیات بررسیشده و براساس مبانی نظری در بخش اول این مقاله ،قدم اول برای تهیه آمارهای اقتصاد نانو
عبارت است از تدوین دستورالعملی جامع و منطبق بر استانداردهای بینالملل یعنی اصول و قواعد اصلی نظام حسابهای
ملی البته با انعطافپذیریهای الزم مرتبط با هر بخش .همانطور که در باال نیز اشاره شد ،مهمترین بخشها و موضوعات
روششناختی یک دستورالعمل شامل پنج مورد میباشند .درصورتیکه دستورالعمل مناسب را برای تهیه نظام آماری حوزه
اقتصاد نانو بخواهیم ارائه دهیم پنج دسته اصلی که در بخش قبل ذکر گردید را باید متناسب برای نظام آماری اقتصاد نانو،
توضیح دهیم .برای ارائه این دستورالعمل پس از آسیبشناسی تجربیات آماری موجود ،مصاحبههای نیمه ساختاریافته
متناسب با ادبیات این حوزه طراحی شد و با خبرگان این حوزه در مرکز آمار ،ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ،معاونت علمی و
فناوری رئیسجمهور و درنهایت برخی صاحبنظران که تجربه عملیاتی در این حوزه در شرکتهای بخش خصوصی دارند،
مصاحبه انجام شد .نتایج حاصل از نظرات خبرگان بر اساس پنج مرحلهای که در دستورالعملهای بینالمللی استخراج شد
ارائهشده است.
در اینجا توضیحات مختصری در مورد هرکدام با توجه به مالحظات مرتبط با مسائل فنی فناوری نانو ،مسائل آماری و
اقتصادی متناسب با موضوع هرکدام داده میشود .همچنین برای تقویت این بخش ،مهمترین مالحظات اجرایی نیز ذکر می
شود .تمامی مالحظات با توجه به نظرات نخبگان این حوزه و منابع مربوطه ارائه و دستهبندیشدهاند.
 4.1موضوعات سیاستگذاری در فعالیتهای آماری
تعیین اولویتها در فعالیتهای آماری باید مطابق با نیازهای کاربران باشد .زمانی که سیاستهای ملی کشورها در بخش
موردنظر از مراحل شناسایی و طراحی بهسوی اجرا و ارزیابی میرود ،توجه تصمیم گیران به مراحل مختلف فعالیت آماری
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اهمیت بیشتری خواهد یافت .همچنین با توجه به اینکه کاربران اصلی سامانه آماری ،سیاستگذاران مربوطه هستند بنابراین
توجه به خواستههای آنها از چگونگی سامانه آماری ،امری الزم میباشد (جدول شماره .]29[)1
جدول  :1سیاستگذاری و فعالیتهای آماری مرتبط []29
مراحل
سیاستگذاری

مراحل فعالیتهای آماری

شناسایی و طراحی

مشورت با سیاستگذاران و بحث درباره نیازهای آنها
انتخاب شاخصها جهت جمعآوری اطالعات آنها
فعالیت جمعآوری داده

اجرا

تولید آمارها
پاالیش مداوم نیازهای آماری

ارزیابی

تحلیل داده

موضوعات اصلی آماری

منابع موجود آماری
تعریف مفاهیم
تعریف شاخصها و پرسشها
آمادهسازی وسایل جمعآوری داده (پرسشنامه)
مرتبط بودن و دقت آمارها و شاخصهای تولیدشده
وجود مشکالت بخشی ،جغرافیایی و سایر دسترسی به اطالعات (به
هنگام بودن ،فراداده)
ارتباط با دیگر دادههای آماری
پایداری سریهای آماری در طول زمان
مقایسه بینالمللی
حسابهای اقماری

مطابق با مصاحبههای صورت گرفته با سیاستگذاران ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ،ثروت آفرینی ( ،)1بهبود کیفیت
زندگی مردم ( ،)2افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد نانو ( ،)3تأکید بر اقتصادی و درآمدزا شدن فعالیتهای ستاد (،)4
گسترش فعالیتهای نانو در بخشهای صنعتی کشور ( )5و حرکت در جهت تشکیل نظام ثبتی ( )6ازجمله مهمترین اهداف
سیاست گذران در این حوزه بود .سه مالحظه مرتبط با این بخش عبارتاند از توجه به نیازهای سیاستگذاران بهعنوان
کاربران اصلی سامانه اطالعات اقتصادی نانو ،زمینهسازی و فرهنگسازی در میان بازیگران اصلی شامل ارائهکنندگان،
تولیدکنندگان و کاربران داده و همچنین تصمیم گیران این حوزه و درنهایت توجه به قوانین الزام کننده در طراحی طرحهای
آماری میباشد؛ اجرای آمارگیری در سطح ملی نیازمند تدارک مبانی قانونی میباشد.
 4.2تعاریف و مفاهیم مرتبط با اندازهگیری اقتصاد نانو
تعاریف و مفاهیم که درواقع زیربناییترین قسمت فرآیند آمارگیری میباشند شامل مواردی چون تعاریف استاندارد آماری
برای اندازهگیری یک بخش ،تعاریف استاندارد مختص فناوری نانو ،چارچوب مفهومی اقتصاد نانو و موضوعاتی ازایندست
میباشند .با توجه به ویژگیهای فناوری نانو و نحوه بهکارگیری این فناوری توسط شرکتهای مختلف ،باید در تعاریفی
همچون شرکت یا کارگاه نانویی ،محصول نانویی و  ...که دچار چند تعریفی شدهاند و تأثیرات باالیی در نتایج آماری خواهند
داشت ،دقت الزم را داشت و حداکثر تالش برای استاندارد نمودن و ترویج این تعاریف در سطح بینالملل را نمود .در این
زمینه میتوان از تجربه استاندارد کردن تعاریف مفاهیم نانو در سازمان جهانی استاندارد نیز بهره برد [ .]16البته در استفاده از
این استاندارد باید ،استاندارد حسابهای ملی را نیز در نظر گرفت .از طرف دیگر توجه به تعاریف عملیاتی آماری برای
استفاده در طرحهای آماری از اهمیت باالیی برخوردار است.
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 4.3مالحظات مرتبط با تعیین دامنه
دامنه آمارگیری به عبارتی جمعیت هدف بر اساس ویژگیها و تعاریف واحدهای موردبررسی و برحسب عواملی چون
فعالیت اقتصادی ،اندازه کسبوکار و موقعیت جغرافیایی تعیین میشود .این بخش ازآنجهت اهمیت باالیی دارد که در مورد
حسابهای اقماری که بخشی از اقتصاد را اندازهگیری میکنند جمعیت مدنظر را بهصورت عملیاتی تعریف میکند.
طبقهبندیهای مرسوم همچون طبقهبندی بینالمللی فعالیتهای اقتصادی 40کمک بسزایی درزمینه تعیین دامنه میتوانند
انجام دهند [ .]29طبقهبندیهای استاندارد مرسوم در زمینههای رشته فعالیتها 41و محصوالت( 42بهویژه محصوالت
نانوپدید) ،از منظر فناوری نانو طبقهبندی نشدهاند؛ بنابراین نیاز به بازنگری و یا ایجاد یک طبقهبندی بدیع وجود دارد .در این
مرحله الزم است کارگروههای بینرشتهای (مانند حوزه آمار ،نانو ،سیاستگذاری) تشکیل شوند و از برخی کدهای موجود
میتوان استفاده کرد و در مرحله بعدی با همکاری سازمانهای مربوطه مانند وزارت صنایع و مرکز آمار نسبت به ایجاد
کدهای جدید اقدام کرد.
 4.4شاخصها و مالحظات مربوطه
شاخص را میتوان مهمترین عنصر برای سیاستگذاران و کاربران داده قلمداد کرد .شاخص راهنمایی است که در
کمترین زمان ماهیت و هویت وجودی یکچیز را نشان میدهد .از دیدگاه کاربردی ،مفهوم شاخصها 43به مفهوم نماگر 44ها
نزدیک است؛ اما باید توجه شود که این دو مفهوم با یکدیگر خلط نگردند [ .]9نکته بسیار مهم در تعیین شاخصها ،توجه به
سطح بلوغ فناوری نانو میباشد که الزم است با توجه به مراحل تکامل فناوری به شاخصهای مهیا بودن فناوری ،شدت
نفوذ فناوری در صنایع و یا آثار فناوری بر اقتصاد اهمیت بیشتری داد [( ]10نمودار شماره .)1

نمودار  :1نمودار  ،Sبلوغ و تکامل بازار فناوری نانو []28

13

در این زمینه باید تأکید کرد که شاخصهای مربوطه به حوزه شدت نفوذ (مانند میزان استفاده کسبوکارها از فناوری
نانو) و یا شاخصهای پیوندهای پسین و پیشین در امر سیاستگذاری صنعتی (بهویژه در دهساله دوم از تأسیس ستاد فناوری
نانو) از اهمیت باالیی برخوردار هستند .البته شاخصهای نسبی که بخش مربوطه را با سایر بخشها مقایسه میکند نیز
بسیار حائز اهمیت است.
 4.5منابع داده و روشهای گردآوری داده
منابع داده شامل دادههای اداری و کسبوکارهای ثبتی ،طرحهای آمارگیری اقتصادی جاری و سرشماریها ،طرحهای
آمارگیری مستقل و ماژولهای آماری میباشند .روشهای گردآوری داده شامل مصاحبههای شخصی (چهره به چهره)،
مصاحبههای تلفنی شخصی ،پرسشنامههای ارسالشده توسط پست عادی و یا فرمهای ارسالشده در صفحات وب می
باشند .در حوزه منابع داده ،طرحهای مستقل آمارگیری مراکز رسمی آماری هر کشور مهمترین منبع میباشند .در کشور
ایران نیز این طرحها بهطور ماهانه ،فصلی ،ساالنه و موردی با موضوعاتی همچون هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی،
شاخص قیمت ،نیروی کار ،کارگاههای صنعتی ،جمعیت و  ...اجرا میشوند .با طراحی پرسشنامه و اضافه نمودن آن به این
طرحها بهعنوان ماژول طرحهای مستقل ،میتوان به آمار مرتبط با اقتصاد نانو تا اندازه مطلوبی دستیافت؛ اما همانطور که
قبال ذکر شد ،دسترسی بهتمامی این طرحها از طریق همکاری با متولی رسمی آمار امکانپذیر است.
در برخی موارد طرحهای آمارگیری مستقلی باید طراحی و اجرا شوند تا هم درزمینه عرضه و هم درزمینه تقاضا بتوانیم
به آمارهای مناسب دسترسی داشته باشیم.
بنابراین ،دستورالعمل آماری برای حوزه خاصی مانند اقتصاد نانو نیازمند اجماع کارشناسی در برخی موارد مانند تعریف
شرکتهای نانویی و یا ارزشافزوده حاصل از فعالیتهای نانو است .طبق بررسی صورت گرفته در کشور و حتی در سطح
بینالمللی دستورالعمل مشخصی برای اقتصاد نانو تعریفنشده است از طرف دیگر تجربیات آماری داخل کشور ،نشان از عدم
توجه الزم در این زمینه دارد .بهصورت کلی دستورالعملها از پنج بخش تشکیل میشوند که در این مقاله در هرکدام از
بخشها مالحظات آماری و اجرایی مدنظر برای اقتصاد نانو بر اساس مصاحبههای خبرگان توضیح داده شد.
 5جمعبندی و نتیجهگیری

همانطور که ذکر شد ،سیاستهای کالن اقتصادی بر مقوله دانشبنیان شدن اقتصاد تأکیددارند بهویژه در حوزه اقتصاد
فناوری نانو که اسناد مرتبط با آن ،شاخصها و ارقامی را تا پایان چشمانداز جمهوری اسالمی ایران مشخص و هدفگذاری
کردهاند .بدون شک ،وجود یک نظام آماری استاندارد باقابلیت مقایسه پذیری میان کشورها از اساسیترین ابزار پیشبرد
اقتصاد فناوری نانو میباشد .مطالعات گسترده در حوزههای آماری نشان میدهند ،هرچند تجربیات آماری مفید و متنوعی در
اقتصاد حوزههای مختلف وجود دارد اما هنوز در حوزه اقتصاد فناوری نانو نظام آماری شفاف ،استاندارد و مورد پذیریش
جامعه بینالملل در خارج و داخل کشور وجود ندارد.
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در این مقاله سعی شده است از «حساب اقماری» بهعنوان مبنای دستورالعمل آماری اقتصادهای بخشی و دنبالهرو نظام
استاندارد بینالمللی حسابهای ملی استفاده شود و بر اساس آن پیمایشهای موردی انجامشده در حوزه اقتصاد نانو را مورد
بررسی قرار دهد .نتایج نشان میدهد ،در این تجربیات مالحظات نظام حسابهای ملی در نظر گرفته نشده است .بر این
مبنا ،اولین مرحله برای دستیابی به چنین حسابی ،مطابق با تجربیات موفق ،تدوین دستورالعملی جامع ،استاندارد در
موضوعات روششناختی مختلف میباشد که «تعیین مالحظات سیاستگذاری در فعالیتهای آماری»« ،تعیین تعاریف و
مفاهیم»« ،تعیین دامنه»« ،تعیین شاخصها» و «تعیین منابع داده و روشهای گردآوری داده» از مهمترین این موضوعات
هستند که با توجه به سه رویکرد آماری ،نانویی و اجرایی در متن این مقاله تبیین شدند .بهطور خالصه در «مالحظات
سیاستگذاری» مهمترین مسئله هماهنگی فرآیند آماری کشور با فرآیند سیاستگذاری میباشد که در این میان تناسب
شاخصها با نیازهای سیاستگذاران دارای اهمیت است .در مورد «تعیین تعاریف و مفاهیم» دو مسئله مهم وجود دارد؛ یکی
اهمیت طراحی چارچوب مفهومی اقتصاد نانو میباشد که درواقع گسترده و دامنه کار را مشخص میکند و مسئله دوم آماری
کردن تعاریف و دقت در تدوین آنها میباشد زیرا ابهام یا دقیق نبودن تعاریف ،تأثیر به سزایی در نتایج آماری خواهد داشت.
مرحله «تعیین دامنه» کمک به سزایی در عملیاتی نمودن فرآیند آمارگیری و استانداردسازی و قابلیت مقایسه پذیری می
کند .در مرحله «شاخص سازی» توجه به وضعیت فعلی بخش موردنظر و همچنین مسئله محور بودن شاخص ،جایگاه
ویژهای دارد .در مرحله «منابع و روشهای آماری» شناسایی و استفاده از منابع آماری موجود و قابلدسترس بودن منابع و
همچنین انتخاب روش آمارگیری مناسب ،قابلتوجه میباشد.
بنابراین میتوان گفت سایر حوزههای اقتصاد دانشبنیان نیز باید مشابه با چنین فرآیندی اقدام به تهیه دستورالعملهای
آماری و سپس تهیه آمارهای اقتصادی نمایند و از پیمایشهای موردی و غیرقابل استناد و غیرقابلمقایسه پذیر اجتناب
شوند .در پایان پیشنهاد میشود که محققین عالقهمند به این حوزه بر روی موضوعات روششناختی چون «تعاریف و
مفاهیم»« ،تعیین دامنه» و «شاخص سازی» در بخشهای اقتصادی مختلف ازجمله فناوری نانو ،فناوری بیو و  ...تمرکز
جدی نمایند.
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Abstract
Coordination with statistical system is one of the essential requirements in entire policy-making
process that should be considered by policy makers. It is important to understand the economy of
technological areas such as nanotechnology or biotechnology that is still do not have acceptable &
standard statistical guidelines in the world.
The main question of this paper is that according to the conditions of Iran, what is statistical patterns,
the main methodological issues and relevant requirements for designing the process of statistic
production of knowledge based economy?
This article from the perspective of method is descriptive and analytical and from the perspective of
objective is applied research, and explains the design requirements for the process of statistic
production of knowledge based economy & the main methodological issues of this process according
to the nanotechnology charateristics & relevant operational considerations.
The results clearly show that the possibility of designing the process of statistic production of nano
economy in accordance with international standards is feasible.It can correct the economic indicators
of the second ten-years of Iran Nanotechnology Initiative Council (on the horizon 1404) document or
whit paper also It can be modeled for other countries & international institutions such as United
Nations, Organization for Economic Co-operation and Development and the European Commission.
Keywords: knowledge based economy, Nano economy, Statistical System, SNA, Satellite account
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