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سازمان توســعه و همکاریهای اقتصادی ( )OECDبا همکاری
پیشگامی ملی فناوری نانوی آمریکا ( )NNIدر سال 2012کنفرانسی با
عنوان ســمپوزیوم بینالمللی ارزیابی اثــرات اقتصادی فناوری نانو
برگزار کرد .دبیرخانه کنفرانس ،عالوه بر انتشار گزارش این رویداد،
اقدام به انتشار چهار مقاله نســبتا مفصل به عنوان پشتوانه علمی
کنفرانس نمود.
آنچه در ادامه میآید ،ترجمه بخش دوم یکی از این مقاالت با عنوان
»مدلها ،ابزارهــا و معیارهای موجود بــرای ارزیابی آثار اقتصادی
فناوری نانو« است .بخش اول این مقاله شامل عناوین زیر ،در ماهنامه
شماره  202منتشر شده است:
رهیافتهایی برای ارزشگذاری فناوری
مروری بر روششناسیهای فعلی
کلمات کلیدی :اقتصاد نانو ،سرمایه گذاری ،اثرات فناوری نانو ،ارزیابی

 5مالحظات
 ۱.5شناسایی مالحظات کلیدی

از طریق مطالعه روششناســیهای موجود بــرای ارزشگذاری طیف
گســتردهای از فناوریها ،واضح اســت مالحظاتی وجود دارند که باید
مشخص شوند .هر مدل مقدار مشخصی از عدم قطعیت را نشان میدهد
و نیازمند الگوهایی است که مورد استفاده قرار گیرند و فرضیاتی که در
نظر گرفته شوند.
این مســائل شاید با ارزشگذاری فناوری نانو تقویت شوند ،همان طور
کــه نوآوریهای «بنیادی» مســائلی را به همراه دارنــد؛ مانند کمبود
اطالعات و مجموعههای داده ،و ابهامات درباره واکنش این فناوریها در
بازار .بخش بعد ،با هدف تعیین اینکه چگونه این موضوعات بر هر مدل
یــا معیار جامعی که فناوری نانو را ارزشگذاری میکرده ،تأثیر خواهند
داشت ،به تشریح مسائل فوق میپردازد.

سالسیزدهم شهریورماه  93شماره ۶پياپي۲۰۳

39

مقـاالت
 ۱ 1 5کمبود اطالعات
تجزیــه و تحلیــل مدلهای اقتصــادی جهت
ارزشگذاری فنــاوری نانــو و همچنین دیگر
بخشهای فناوری ،مشکالت موجود در توسعه
مدلی جامع را برجسته کرده است .اگر یک مدل
بخواهد همه چیز را پوشش دهد ،بسیار محتمل
اســت که غیرقابل اجرا باشد و به وسیله تعداد
زیادی از فرضیات پشــتیبانی شــود .به عبارت
ساده ،هر مدل باید ویژگیهایی را انتخاب کند
که در نظر داشــتن آنها واجب است و از بقیه
ویژگیها چشمپوشی کند.
مــدل دفرا میتواند به عنوان معیاری تدریجی
توصیف شــود ،که در آن نــوآوری بنیادی در
نظر گرفته نمیشــود که به علت کمبود داده،
و ســطحی از عــدم قطعیت ،در رابطــه با این
نوع از محصوالت مبتنی بر نانو اســت .اساساً،
مســائلی در ارزشگذاری نوآوریهای بنیادی
وجود دارند ،مث ً
ال قبل از اینکه وارد بازار شــوند
مسئله کمبود داده و درک درست از نوع واکنش
آنها مطرح است .مشکلی که در این جا وجود
دارد عدم صراحتی اســت که در روششناسی
دفرا برجسته میشود ،اگرچه ،عدم صراحت در
یک رهیافت مدل  I/Oنیز ،مانند آنچه در استار
متریکس فرض شده ،منعکس شده اس
یکی از گستردهترین مسائل در استفاده از یک
مدل جهت برآورد یا پیشبینی ارزش محصوالت
مبتنی بر نانو ،عدم قطعیتی اســت که آنها را
احاطه کرده اســت .تنها مشاهده خروجیهایی
که ســرمایهگذاری و توســعه تحقیق را دنبال
میکنند ممکن است ،و مشــاهده نتایجی که
ممکن اســت رخ دهند در حالــی که پژوهش
اجرا نشده ،امکانپذیر نیست .این اساساً منجر
به وضعیتی میشــود که در آن برقراری ارتباط
غیر مبهم بین تحقیق و خروجیهایش همواره
مشکل خواهد بود.
دو مشــکل بــه طــور گســترده در رابطــه با
ســرمایهگذاری در محصــوالت مبتنــی بــر
نانوشناسایی شده است؛ چارچوب زمانی طوالنی
یکی از آنها و دیگری هزینههای باالی توســعه
برای معرفی یک محصول به بازار اســت .مقدار
زیادی پول برای مدت زمانی طوالنی نیاز اســت
تا شاید ســرمایهگذاران بتوانند جبران خسارتی
برای سرمایه خود دریافت کنند .این مسئله عنصر
ریسک را برجســته میکند ،و نشانگر آن است
که ســرمایهگذاری کردن برای یک فناوری ،که
کاربرد و اســتفاده از آن در آینده ناشناخته است
دارای ریســک است .این مســئله مشابه همان
مسئلهای است که زیستفناوری با آن موجه شد
 مخصوصاً در مراحل اولیه توســعه  -زمانی کهصنایع ،زنجیرههای تأمین ،و چارچوبهای قانونی
کمتر محقق و محرز شده بودند.
 ۲.۱.۵جایگزینی فناوریهای فعلی
بخشی از این موضوع با تعریف و تبیین فناوری
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نانــو ،منتج از راهی اســت کــه در آن فناوری
میتواند تدریجی (مث ً
ال بهبود عملکرد به وسیله
ً
یک محصول موجود) یا بنیادی (مثال ســاخت
یک محصول تماماً جدید) تلقی شــود .فناوری
نانو توانایــی ایجاد محصوالت جدیــد را دارد،
همچنآنکه ارزش هیچ یــک از این محصوالت
تــا زمانی که به بازار برســند قابل اندازهگیری
نیســت ،جایگزینی فناوریهای فعلی از طریق
توسعه تدریجی یا بنیادی مشخص نیست.
گزارش تحقیق لوکس در سال  ،2006به این
موضوع اشاره کرده که از طریق توسعه و کاربرد
فناوری نانوهــای نوظهور ،بهبــود محصوالت
فناوری نانو محرک دومین و ســومین اختالل
نظمی را در سراســر صنعت ایجاد خواهد کرد.
بنابراین ،به عنــوان مثال ،معرفی یک محصول
مبتنی بر نانو که نیــاز به نگهداری و تعمیرات
یک محصول را کاهش میدهد ،موجب کاهش
تقاضا برای افرادی میشــود که در این زمینه
به کار گرفته میشــوند .اگرچه ،ممکن اســت
این موضوع به وســیله ســودی که بــا تولید
محصــوالت مبتنی بر نانو همراه اســت ،حذف
شود .اساســاً ،پیشبینی اثرات فناوری نانو که
گســترش بیشــتری مییابند ،مشکل هستند
 اگر غیرممکن نباشند .همانند دیگر فناوریهاکه میتواننــد به عنوان نظــم دهنده یا مخل
نظم طبقهبندی شــوند ،فناوری نانو به احتمال
زیاد منجر به نابودی و ایجاد مشــاغل ،به طور
همزمان خواهد شد.
درک این نکته دشــوار اســت که فناوری نانو
تــا چه حدی توانایی یا گســتردگی جایگزینی
فناوریهای جدید را دارد ،و تا چه حد میتواند
با صنایع جدید برای بهبود عملکردهای محصول
فعلی همــکاری کنــد .همگرایــی فناوریها
همچنین ممکن است موجب ایجاد محصوالت
جدید شود ،یا حداقل بر صنایع موجود اثر گذار
باشد ،اما این موضوع لزوماً به معنی جایگزینی
فناوری فعلی نیست.
ابعاد تواناســاز فناوری نانــو موجب محدوده
وسیع کاربردهای بالقوه میشود .تهدید توسعه
نانو برای شرکتهای موجود ممکن است مسئله
جایگزینی نباشــد ،بلکه مشــکالت سازمانها
 مخصوصاً شــرکتهای کوچکتــر  -عمدتاًبه انتخاب و دنبال کردن مناســبترین برنامه
رشد و ترقی روی فناوری نانو خالصه میشود.
برای این شــرکتهای کوچکتر ،دسترسی به
بازارهای مربوطه ممکن است مسئلهساز باشد.
 ۳.۱.۵سرمایهگذاری روی فناورینانو
بسیار محتمل اســت که تمام مدلهای همه
منظــوره نتوانند بــرای ارزشگــذاری فناوری
نانو جامع باشــند ،چرا که هر شــرایطی دارای
پارامترها ،محدودهها و مســائل مختلف خواهد
بود و تحت شرایط متفاوت فرمولبندی خواهد
شد .برای مثال ،سرمایهگذار مخاطرهجو ()VC

و مدلهای ســهام خصوصی ممکن است ابعاد
متفاوتی نســبت به دیگر انواع روششناسیها
داشته باشند.
ســرمایهگذاری  VCبــه آنچه بــرای مراحل
اولیه ،پتانســیل باال ،ریســک باال و رشد باالی
شــرکتهای تازه کار آماده کرده است ،مربوط
میشود .اینها ویژگیهای به اشتراک گذاشته
شده بهوســیلهی هر صنعت فناورانه جدید ،از
جمله فناوری نانو هستند .یک سرمایهگذار VC
تأکید بســیاری بر احتمال پذیرش محصول یا
فرآیند در تصمیمگیری پتانسیل سرمایهگذاری،
دارد .در این مورد یک مدل که چشم انداز یک
محصــول را مشــخص میکند ،چیــزی مانند
روششناسی دفرا ،مفید خواهد بود.
دولتها نیــز احتمــال دارد در محصوالت و
بخشهایــی کــه ارزش افــزوده ناخالص باال
دارند ،سرمایهگذاری کنند ،اگرچه اغلب بیشتر
بر دســتیابی بــه اهــداف اجتماعی-اقتصادی
تمرکز میشــود تا بازگشت سرمایه .استفاده از
مدلها بهوسیلهی دولتها همچنین ،به منظور
تعیین پتانســیل تجاریسازی گستردهتر برای
ســرمایهگذاریهای عمومی در یــک فناوری
مشخص اســت .این موضوع برای این است که
بــه طور خاص از اقدامات الزم جهت فشــار بر
ســرمایهگذاری خصوصی در فناوری اطمینان
حاصل شود.
 ۴.۱.۵اندازهگیری اثرات سرریز
مزایای سرریز از تحقیق و توسعه ،انواع خاصی
از ظواهر مثبت هستند که میتوانند به عنوان
آنهایی که متعلق به مشــتریان یک شــرکت
نوآور یا به رقبای آن هستند دیده شوند.
کمیسازی و ضبطکردن ســرریزها به خاطر
ماهیت آنها دشوار اســت ،اگرچه تالشهایی
در ایــن زمینه صورت گرفته اســت .دو روش
وجــود دارد که ممکن اســت بتــوان با آنها
سرریزها را اندازهگیری کرد« :رویکرد جریان»
و «رویکــرد هزینه-عملکرد» .رویکرد جریان بر
اساسشناسایی مســیرهایی است که در آنها
امکان جریان دانش بین شرکتها وجود دارد و
سپس کمیسازی مقیاس احتمالی آنها است.
این کار با استفاده از معیارهای  I/Oمانند مدل
استار متریکس انجام میشود .به طور پیچیدهتر،
مدلهــای از نوع جریان به دنبال کمیســازی
بهتر «فاصله» بین شــرکتها و صنایع هستند،
از جمله با اســتفاده از ثبــت اختراعها و دیگر
اندازهگیریهای فاصله فناورانه.
مشــکلی که در رابطه با همه اندازهگیریهای
ســرریز تحقیق و توســعه وجــود دارد تنظیم
مرزهاست؛ سرریزها هم میتوانند بین صنعتها
باشند و هم داخل صنعت .آثار قبلی نشاندهنده
طیف گستردهای از ارزشها ،برای اثرات سرریز
تحقیق و توسعه بر روی خروجی یک شرکت یا
بخش هستند .با این حال ،با مشکالت مفروض

درباره اندازهگیری این موارد ،شــاید تعجبآور
باشد که آنها حتی دیگر متغیر هم نیستند.
انواع مختلفی از عوامل وجود دارند که بر ابعاد
مزایای این سرریزها اثر گذارند ،از جمله رقابت
در بازار ،ســاختارهای نظمدهنده ،نوآوریهای
فناورانه ،به اشــتراکگذاری دانش و همکاری
بین نوآوران و دیگر بازیگران در بازار.
 ۲. ۵عدم قطعیتها در ارزشگذاری اقتصادی
فناورینانو

توسعه و تجاریسازی محصوالت مبتنی بر نانو
با انواع مختلفــی از چالشها و عدم قطعیتها
مواجه است .این موارد شــامل سؤاالتی درباره
ریسک و مســائل پویاتر است .هر مدلی که به
دنبال ارزشگــذاری یک فنــاوری پیشبینی
شده اســت که بنیادی ،نوآورانه و یا تنها برای
بازار ،جدید است ،باید تعدادی فرضیات درباره
چگونگی واکنش محصول هنگام تجاریشدنش
داشته باشــد .این بخش این مسائل را به طور
خالصه بیان میکند و به ایجاد درک درســتی
از این موضوع میپردازد که چگونه (یا آیا) برای
روششناســیها ،مانند مدل دفرا ،ممکن است
که یک محصول مبتنی بر نانو را بهوسیلهی حل
و فصل این مســائل عدم قطعیت ارزشگذاری
کنند.
 ۱ 2 5انتشار فناورینانو
انتشــار فناوری نانو به این نکته وابسته است
کــه چگونه ،و با چه نرخی ،این فناوری در بازار
منتشر میشــود .به منظور درک این موضوع،
فرض میشــود که معرفی فناوری نانو واکنشی
مشابه دیگر فناوریها ایجاد کند .اگرچه تعداد
مختلفی از مدلهای انتشار وجود دارند ،به طور
گســتردهای پذیرفته شده اســت که پذیرش،
فرکانس طبیعی یا یک منحنی تجمعی  Sشکل
را دنبال میکند .با این حال ،پیشنهادهای کمی
در این بــاره وجود دارند که کدام مدل در فهم
انتشار فناوری دقیقتر است .طیف گستردهای
از عوامل موجودند که برای تأثیرگذاری بر نرخ
پذیرش نشــان داده میشوند ،و نرخهای انتشار
برای پیشبینی پیچیده و به طیف گســتردهای
از نیروها حساس هستند .بنابراین ،تخمین نرخ
انتشار محصوالت مبتنی بر نانو میتواند مشکل
باشد.
مــدل دفرا قصد دارد به نرخ انتشــار در طول
مرحلهای که ارزش اقتصادی محصول تخمین
زده میشــود ،رســیدگی کند .این مدل اشاره
میکنــد که عــدم بلــوغ نســبی کاربردها و
محصــوالت مبتنی بر نانو ،بدین معنی اســت
که موفقیت تجــاری کامل ایــن فناوریها به
احتمال زیاد نامعلوم است .ریسک همراه با این
فناوریهای در حال توســعه ،از طریق استفاده
از نرخهای تخفیف تجربی محاســبه شده است
که این نرخها ارزش یک فناوری را به نســبت

فاصلــه آن از بــازار کاهش میدهنــد .هرچه
محصول فاصله بیشــتری از تجاریسازی کامل
داشته باشد ،ارزش فناوری کمتر است .بنابراین
برای محصوالتی که هنوز وارد بازار نشــدهاند،
نرخ تخفیف بیشــتر برای انعکاس ریسک باالتر
همراه با آن استفاده میشود.
 ۲.۲.۵چرخه عمر محصول
چرخه عمر محصول به طور خاص به روندی که
انتظار میرود در سراسر طول عمر محصول رخ
دهد مرتبط اســت ،مخصوصاً از لحاظ تغییرات
قیمت و ارزش .فرض میشود که یک محصول
مراحل معرفی ،رشد ،بلوغ و افول را دنبال کند،
هر چند که طول و حتــی قطعیت این مراحل
به ســختی قابل پیشبینی اســت .با این حال،
آثار گذشــته به طور قطع نشــان میدهند که
قیمتهای محصوالت جدید هر سال بعد از جا
انداختن یــک کاال در بازار افت میکند ،اگرچه
شیب این افت قیمت نامشخص است.
روششناســی دفرا بر این عامــل ،در هنگام
تعییــن قیمت فروش محصــول مبتنی بر نانو،
حســاب میکند .چرا که سرعت کاهش قیمت
در سراســر طــول عمر محصــول نمیتواند به
راحتی تعیین شود ،این روششناسی پیشنهاد
لحاظ کردن فرضی را میدهد که قیمت فروش
محصول مبتنی بر نانو ،به صورت خطی نسبت
به هزینه تولید کاهش مییابد .با این حال ،این
پیشــنهاد تنها زمانی مطرح میشود که شواهد
کافی وجود نداشته باشد و کاربر روششناسی،
نتواند اندازهگیریهای بهتری از محصول مبتنی
بر نانو که ارزشگذاری شده است را تعیین کند.

۳.۵

اقتصاد کشورهای غیرعضو OECD

در دوره  1990تا  ،2009کشــورهای OECD

بیــش از  82درصــد از  17133ثبــت اختراع
فناوری نانو و مدخلهای انتشــارات شــرکتی
را گزارش دادهانــد .انتظار میرود که این ارقام
در طی بیست ســال آینده تغییر کنند ،با این
حال همــان طور که پژوهش نشــان میدهد،
تحقیــق و نوآوری در فناوری نانو به شــدت به
«قدرت عمومی توسعه فناوری» برای هر ملت
وابسته است .پیشبینی میشود که کشورهای
( BRICبرزیل ،روسیه ،هند و چین) به سرعت
از کشــورهای  OECDاز لحاظ رشد در طی دو
دهه آینده پیشی میگیرند ،و همچنین میتوان
انتظار داشت که تحقیق و نوآوری در فناوری به
طور قابل مالحظهای افزایش مییابد.
کشــور چین در حال حاضر ســومین کشور
بــزرگ از لحاظ تعــداد ثبت اختــراع فناوری
نانو ،با احتســاب بیــش از  11درصد کل ثبت
اختراعها و مدخلهای انتشارات شرکتی است.
هند ،برزیل ،چین تایپه و روسیه نیز سهم قابل
توجهی از کل را در اختیار گرفتهاند .این صعود
در نتیجه افزایش کلی دو عامل قدرت اقتصادی

و ســرمایهگذاری ،و تمرکز بر تحقیق و توسعه
علمی در اقتصاد کشورهای  BRICاست.
ســرمایهگذاری گســتردهتر تحقیق و توسعه،
شــامل توســعه دانش علمی بر پایه شــبکهها
است .شــورای ملی برزیل برای توسعه فناورانه
و علمــی ( )CNPqبــرای توســعه سیســتم
 Lattes CVمتمرکز شــده است .این شبکه به
اســتار متریکس ،که جهت استفاده دولت برای
ارزیابی پروژههای علمی و نظارت و تأثیرگذاری
بر تصمیمات مالی طراحی شــده ،بیشــباهت
نیست .به عنوان یک ابزار ،تأمین کنندگان مالی
تحقیق را قادر میســازد تا بر یارانه پژوهش از
طریق خروجی نظارت کنند .این ابزار از بهترین
عملکرد حامیــان مالی تحقیقــات بینالمللی
پیروی میکند و همچنین آزادانه در دســترس
شرکای دانشگاهی غیر دولتی قرار میگیرد.
در روسیه ،Rusnano ،یک نهاد بخش خصوصی
بــا حمایــت و نفوذ قــوی بر دولت روســیه و
مؤسسات تحقیقاتی ،شروع به توسعه معیارهای
ارزیابــی خــاص نمــود Rusnano .همکاری با
ســازمانهایی مانند  MITرا با توجه به تأمین
بودجــه واردات و بهترین عملکرد تحقیق برای
روسیه ،توسعه داد .تأمین بودجه شاید بیشتر
به شــکل «ســرمایهگذار مخاطره جو» تا انواع
ســنتی تأمین مالی پژوهشها از جانب دولت،
که در آن پول به شــرکتهای خصوصی فعال
در روسیه از بُعد سرمایهگذاری ،ارائه میشود.
این مثالها از شــبکههای مبتنــی بر دانش،
رهیافتهای اتخاذ شــده در کشورهای BRIC
را نشــان میدهد ،که در آنهــا همکاریهای
نوآورانه بین تأمین کنندگان مالی دولتی سنتی
و بخش خصوصی اغلــب نیازمند رهیافتهای
منحصربهفرد بــرای ارزیابی و نظــارت بودجه
است .این شبکهها به مدلهای استار متریکس
شباهت دارند و به استثنای  ،Rusnanoدر سطح
صنعت گسترده بوده و ویژه فناوری نانو به عنوان
یک بخش نیستند .این احتمال وجود دارد که با
افزایش سرمایهگذاری در راستای پیشبینیهای
رشــد اقتصادی در آینده ،مدلهای خاصی  -از
لحاظ ماهیت و ذات مشابه با مدل دفرا  -در این
کشورها بیشتر رایج گردند.
 ۴.۵همگراشدن و توانمندشدن فناوریها
همگرایــی فناوریهــا بــه توانایــی تکامل
سیســتمهای فناورانه متفاوت به سمت انجام
کارهای مشابه ،ایجاد مواد ،دستگاهها و سیستمها
اشاره دارد .با عواملی چون رشد اقتصادی ،رفاه
و آســایش انســان و رقابت بینالمللی وابسته
به پیشــرفت پیوســته فناوری ،میتوان انتظار
داشــت که همگرایی فناوریها زمینهای اصلی
برای نوآوری در ســالهای آینده باشــد .درک
این مطلب در هر مــدل اقتصادی به بیان بهتر
تعامالت واقعی بین بخشهای فناوری را منجر
میگردد .بر اساس اعالمیه برنامه پیشگامی ملی
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مقـاالت

فناوری نانو ( )NNIدر سال  ،2000فناوری در
مقیاس نانو ،به طــور فزایندهای برای تواناییش
در ایجاد انقالب در علم و فناوری شناخته شده
اســت .بخش عمدهای از این موضوع از طریق
همگراییاش با دیگــر زمینهها رخ خواهد داد،
که عمدتاً ترکیــب همکاریکننده فناوری نانو،
زیســتفناوری ،فناوری اطالعات و فناوریهای
نوین بر اســاس علوم شــناختی خواهد بود که
به عنوان زمینههای  NBICدستهبندی شدهاند،
که هرکدام با نرخی ســریع پیشــرفت خواهند
کرد.
اصول همگرایی  ،NBICرهیافتهای جدیدی
هســتند که عرصههای مختلــف پژوهش ،که
ترکیبی از آنها پتانسیل عظیمی تولید میکند
را به ارمغان خواهند آورد .پیشرفتهای انقالبی
در بهبود عملکرد انسان از طریق بهبود حسی،
ادراکــی یا ظاهر فیزیکی اغلــب به عنوان یک
برنامه کاربردی کلیدی عنوان میشوند.
الزم به ذکر اســت که ،تا حــدودی ،در حال
حاضر به فناوری نانو میتــوان ذاتاً تا حدودی
میانرشتهای نگریست که نشاندهنده ارتباطات
با طیف وســیعی از مباحث و موضوعات است.
همگرایــی فناوریهای  ،NBICبــا این حال،
بیشتر بر تواناساختن این همکاری تمرکز دارد
که محتمل اســت نیازمند تغییرات اساســی و
الزامات فناوریها ،صنایع ،فرایندها و قابلیتهای
جدیدی باشد که بهوسیلهی مهارتها و دانش
جدیــد حمایت گردد .با ایــن وجود ،همگرایی
جامع ممکن اســت همچنیــن نیازمند معرفی
اقداماتی برای جلوگیــری از اختالل در صنایع
موجود یا شیوههای کاری فعلی میان مؤسسات
اجتماعی فعلی باشد.
همگرایــی علــم در مقیاس نانو یــک حوزه
شــناخته شــدهی فزاینده اســت و با توجه به
رونــد این افزایشها ،بایــد محدوده تصمیمات
سیاســتهای علمی نیز افزایــش یابد .تلفیق
همگرایــی فناورانه  NBICبا تحقیق و توســعه
راهبردی ،بــه طور فزایندهای بــه یک اولویت
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تبدیل میشود ،هرچند که هنوز تعداد کمی در
مسیر چارچوبی جامع برای تسهیل این موضوع
وجود دارند .نظریاتی هستند که فناوری نانو با
ماهیــت پیچیده ،به خودی خود ممکن اســت
همکاری را تحریک کند .در بســیاری از صنایع
جدیــد ،احتمال دارد یک دارنــده ثبت اختراع
فناوری ،یکی از شرکای بازار باشد .با این حال،
در رابطه با فناوری نانو یک دارنده ثبت اختراع
احتمال دارد در همه حوزههای  NBICصاحب
حق باشد.
 ۶بحـث
بررســی و ارزیابی هر دو مدل که مســتقیماً
بــه ارزش اقتصادی فناوری نانو مربوط اســت
و مدلهــای متمرکــز روی دیگــر زمینههای
فناوری ،رهیافت معموالً سوداگرانه را مشخص
کرد که برای تعیین ارزش الزم اســت .اهمیت
توسعه شاخصهای قابل سنجش مرتبط واضح
است.
بــرای ادامه تحلیل عوامــل اقتصادی فناوری
نانو ،نیاز خواهد بود تا جمعآوری داده و تولید
معیارهایی که تحلیل منسجم فناوری نانو را بر
حسب شاخصهای اقتصادی و اثرات اجتماعی-
زیستمحیطی تســهیل میکنند ،تداوم یابد.
عامل مهم ،انجام بررســی این موضوع اســت
که چگونه مدلها و روششناســیهای کنونی
میتوانند به بهترین وجه فرضیات و اســتفاده
از دادههای الگو را به حداقل برســانند .هرچه
دادههای بیشــتری در فناوری نانو جمع آوری
گــردد این مدلها بهتر خواهنــد بود .فناوری
نانو هم میتواند به عنوان یک فناوری تواناساز
و هم مخرب شناخته شــود و نیز فراتر از یک
صنعت خاص توسعه مییابد ،شامل کاربردهای
متعدد میشــود که چالشهای دیگری را نیز
ایجاد میکند.
واضح اســت که کمی داده و طبیعت فناوری
نانــو به خودی خــود موضوعــات قابل بحثی
هســتند .تولید یک پایه مناســب و مجموعه

دادههای روشــن ،همان طور کــه اکنون برای
استفاده از مدل استار متریکس انجام میشود،
گامهای مهمــی در جهت محکم کردن مبنای
مدلل مورد نیاز است.
با مطالعه مدلهایی که در این گزارش معرفی
شــدند واضح اســت که تولید یک مدل تک،
دربردارنده همــه ابعاد مرتبط بــرای تخمین
ارزش اقتصادی فناوری نانــو ،به احتمال زیاد
غیر قابل دســترس است .مدل استار متریکس
دید صنعتی گســترده را در تالش برای توسعه
درکی از خروجیهای بهدست آمده بهوسیلهی
ســرمایهگذاریهای فــدرال در بخــش علم و
فناوری در پیش میگیــرد ،در حالی که مدل
دفــرا رهیافتی بیشــتر محصولگرا را در پیش
میگیرد .هر دو مدل نقاط قوت خود را دارند و
هر دو نیازمند فرضیاتی هستند.
یک مــدل تطبیقی مانند روششناســی دفرا
بــرای تخمیــن ارزش اقتصادی نــوآوری در
فناوری نانــو ،رهیافت پیشرونــدهای را برای
ارزشگــذاری فناوری نانو در پــی میگیرد ،و
ممکن اســت خروجیهای مفیدتر و دقیقتری
را برای ســرمایهگذاران خصوصــی یا حامیان
مالــی تحقیقات که بــا محدودیتهای بودجه
روبرو هســتند ارائه دهد ،ممکن است احتمال
برگشت سرمایه پژوهشی در حوزه فناوری نانو
را مبتنی بر مدارک با شــفافیت بیشتری ارائه
دهد .اما مدلهای  I/Oمانند اســتار متریکس
راه طوالنی را بــرای پایهگذاری همکاری الزم
بین مؤسســات و ایجاد چارچوب دادهای که به
یک رهیافت میان صنعتی منجر شود در پیش
دارند؛ که برای سیاســتگذاران خوب است و
بــرای فناوری نانو به خاطر نقش ذوابعاد آن در
بازار حیاتی است.
تعدادی از مدلها هســتند کــه تالش دارند
تــا زمینههای فنــاوری را به غیــر از فناوری
نانــو ارزشگــذاری کنند .این مدلها شــامل
تکنیکهای متنوعی میشــوند ،از  CBAبسط
یافتــه مورد اســتفاده در ارزشگــذاری  ITتا
اســتفاده از یک مدل  I/Oکه با استار متریکس
وجوه اشــتراکی دارد .روششناســیهای هر
کــدام از اینهــا نیازمند فرضیــات و مقادیر
الگوی متعدد اســت .بخشهــای فناوری که
مطالعه شــدند میتوانند تا حــدی با فناوری
نانو مقایسه شــوند از این منظر که هر صنعت
جدید ،نوظهور یا نوآورانه مشکالت جمع آوری
داده و کمبــود نمونههای قبلی مشــابه را هم
خواهند داشت .به همین ترتیب در بکارگیری
این مدلها در فناوری نانو این مشکالت وجود
دارنــد .ذات فناوری نانو بــه عنوان یک زمینه
تحقیقاتــی نوظهور به این معنی اســت که در
هر روششناسی که به کار گرفته شود همواره
تعداد مشخصی از ناشــناختهها وجود خواهند
داشــت که باید بررسی شــده و در هر تکنیک
ارزشگذاری اقتصادی مدل شوند.

جدول  .1انواع ضرایب برای تحلیل I/O

نوع

تعریف

ضریب خروجی

ضریب خروجی صنعت  iمجموع نیازمندیهای مستقیم و غیرمستقیم را از همه بخشها اندازه میگیرد که برای تحویل یک واحد
دالری خروجی افزوده  iبه تقاضای نهایی الزم است.

ضریب درآمدی

ضریب درآمدی تغییرات کل را در درآمد در سراسر اقتصاد از یک واحد دالری تغییر در تقاضای نهایی برای هر بخش داده شده
اندازه میگیرد.

ضریب اشتغال

ضریب اشتغال ،تغییرات کل در اشتغال را به خاطر یک واحد تغییر در نیروی کار استخدامی یک بخش خاص اندازه میگیرد.
منبع :ضرایب ورودی-خروجی ،در سایت http://reis.uwcc.wisc.edu/implan/

پیوستها

مراحل روششناسی دفرا

روششناســی دفرا ارزش محصول مبتنی بر
نانو را روی چارچوب زمانی محاســبه میکند،
مزایای آن را برای مشــتری و مصرفکننده در
کنار مزایای وسیعتر برای جامعه میکاود .این
روششناسی خود دارای  12مرحله است:
.1محصول مبتنی بر نانو را انتخاب کنید
.2قابلیت کارکردی آن را تعریف کنید
.3محصول (محصوالت) فعلی راشناسایی کنید
.4سناریو رو انتخاب کنید
.5تعریف بازار
.6الزامات دادهای راشناسایی کنید
.7هزینههای تولید را تعیین کنید
.8قیمتهای فروش را تعیین کنید
.9اندازه بازار را معین کنید
.10ظواهر را تعیین کنید
.11مقادیر مازاد را محاسبه کنید
.12ارزشگذاری اقتصادی را تخمین بزنید.
هرکدام از این مراحل بهوســیلهی یک ســند
با عنــوان یک روششناســی تطبیقــی برای
تخمین ارزش اقتصادی نوآوری در فناوری نانو
پشتیبانی میشــود که کاربر را در طی فرایند
پیادهسازی مدل هدایت میکند.
شرح مختصر روششناسی I/O

یــک مــدل  I/Oمیتواند به شــکل یک ابزار
توصیفی در درک جریانهای یک اقتصاد ،یک
ابزار پیشبینی برای تخمین اثرات یک رویداد
یا تغییرات سیاسی و برای ارزیابی سناریوها یا
اهداف مشخص استفاده شود.
سه جزء اساسی یک مدل  I/Oاز این قرارند:
جــداول تراکنشــی؛ این جــداول در اصل
«صفحــات گســترده» اقتصــاد هســتند که
دربردارنــده دادههــای جریان پولــی کاالها و
خدمات هستند.
جداول نیازمندیهای مســتقیم؛ این جداول
از جداول تراکنشی بهدست میآیند و منابع ،یا
ورودی کاالها را نشان میدهد که یک صنعت
برای تولید یک دالر خروجی به آنها نیاز دارد.

جزء ارزش افزودهای که یک صنعت برای تولید
یــک دالر خروجی به آن نیاز دارد نیز نشــان
داده شده است.
جداول نیازمندیهــای کل؛ این جدول هدف
غایی یک تحلیل  I/Oاست و ابتدا نیاز به گردآوری
جداول تراکنشی و نیازمندیهای مستقیم دارد.
این جدول جریان پــول را بین صنایع در تولید
خروجی برای یک بخش نشان میدهد.
جــدول  1خالصــهای از انــواع ضرایب مورد
استفاده در تحلیل  I/Oرا نشان و تعریف میکند.
ایــن ضرایب برای تحلیل اثر «موجی» تغییرات
در فاکتورهای خاص استفاده میشود.
روششناســی  :IDA VOIارزیابــی فناوری
اطالعات
شکل 1نه مرحله کلیدی روششناسی IDA VOI

را ،از تحلیل اولیه تــا نتیجه ارزشگذاری پایانی
نشان میدهد.
این شکل عالوهبر نمایش خالصهای از مراحل
این روششناسی ،نشــان میدهد که جلسات
و کارگاههــا کجا باید برگزار شــوند تا از مدل
از طریــق همــکاری با متخصصان و توســعه
دهنــدگان اســتفاده گــردد .گــزارش ارزش
ســرمایهگذاری  IDAایــن مــوارد و جزییات
بیشــتر را درباره چگونگی اجــرای عملی این
روششناسی نشان میدهد.
مراحل روششناسی تحقیقات ارزش سالمت
انگلستان

طی این روششناسی ،فرض شده که برگشت
اقتصادی به تحقیقات پزشکی از دو جزء تشکیل
شده است:

شکل .1مراحل روششناسی IDA VOI
مقدمه

ل ذینفع
تحلی 
ساختارسازی

سود
ارزیابی
سود
ارزیابی

شناسایی سود
سود خالص
ارزیابی هزینه
ارزیابی فاکتورهای محدودکننده بالقوه
مقدمهای بر نظام
مدیریت

کارهای نهاییسازی

تکالیف

کارگاه PAT 2

منبع :روششناسی  ،IDA VOIدر سایت:

کارهای تدارکاتی
کارگاه PAT 1

تحلیل ابتدایی

جلسه مقدماتی

http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc676e.pfid = 18194
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مقـاالت
 1بهره ســامت خالص هزینههای بهداشت و
درمان دستیابی به آنها
 2بهــره ( GDPدرآمــد ملی انگلســتان که
مســتقیم و غیرمســتقیم از تحقیقات پزشکی
و فعالیتهــای دیگری که از آن نشــأت گرفته
نتیجه میشود).
یــک رهیافت «پاییــن به باال» که اســتفاده
میشــود آن اســت کــه تحلیلهــای جزیی
حوزههای بیمــاری خاصی مطالعه میشــود.
مجموع تخمینهای هر حوزه بیماری ارزشــی
را برای برگشــت به تحقیقات پزشکی به عنوان
یک کل در نظر میگیرد .در ابتدا برگشــت به
تحقیقــات عمومی یا خیریــه از بیماری قلبی
عروقــی تخمین زده شــد و ســپس در حوزه
سالمت روانی آزمایش شد.
بــرای تخمین ارزش خالص بهره ســامت
گامهای زیر برداشته شد:
 1کتابها و آثار اقتصادی برای بهدست آوردن
ارقام منتشرشده برای کیفیت تعدیل سالهای
زندگی (QALYها یکــی از معیارهای کیفیت
و کمیت اســت که به طور گســترده استفاده
میشــود) به ازای هر بیمار از یک گروه خاص
بیماران یا ترکیبهای مداخلهای بهدست آمده
است.
 2این ارقام ضــرب در تخمین تعداد کاربران
هــر مداخله میشــود تا تخمینــی از مجموع
QALهای بهدست آمده از هر مداخله داده شود.
QALY 3هــای بهدســت آمده بــا ضرب در
تخمینهای مرحله دوم در ارقام منتشــره روی
هزینــه فرصت یــک  QALYدر بودجه کنونی
 NHSبه صورت پولی در میآید.

 4مــرور آثار کنونی اقتصــاد تخمینهایی از
افزایش هزینههای درمانی مرتبط با هر مداخله
ارائــه میدهد .اینها در تعــداد کاربران ضرب
میشود تا افزایش هزینههای درمانی هر مداخله
کمی دربیاید.
به صورت ّ

 5بــرآورد تأثیر تحقیقات ســامت در تولید
ناخالص ملی انگلســتان از طریق یک بررســی
گسترده آثار به «سرریزهای» تحقیقات دولتی
و خیریه ،بین هر دو سازمان و بخشها تخمین
زده شد.

جدول .2معادل برخی کلماتی که در ترجمه استفاده شدهاست

ارزشگذاری

Value

الگو

Proxy

ارزشگذاری

Valuation

معیار

Metrics

صریح

Definitive

روششناسی

Methodology

برنامهریزیشده

Ex-ante

بازار گسترده

Broadly Defined Market

منسجم

Rigorous

مداخله

Intervention

آثار

Literature

استناد

Citation

اقتصاد گستردهتر

Wider Economy

بنیادی

Radical

ظاهر

Externality

پولی

Monetization

منبع:
Models, tools and metrics available to assess the economic impact of nanotechnology, Katherine Bojczcuk and Ben Walsh, OECD,
Working party on Nanotechnology, Mar-2012
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