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Abstract
Biotech-Economics is a new concept in the literature on Sustainable Development implying
the revision of production processes using renewable bio-resources and technological
innovations. Bioeconomic activities have two common features: resource sustainability and
economic efficiency towards Sustainable Development Goals. Theoretical foundations
related to the transition to Bio-Economics emphasize the Circular Economy as the
theoretical-applied model. Given the growing trend of the Bio-Economics in the world, this
research pursues two goals. First, explaining the theoretical foundations of Bio-Economics
and evaluating the transition process. Second, to provide a framework for identifying and
analyzing variables affecting transition, based on the Circular Economy and on the
macroeconomic scale. Indicators of Bio-Economics are based upon the three indices of
Sustainable Development including economic-social-environmental variables. Empirical
research in Bio-Economics shows that due to data limitations and heterogeneity of index
measurement methods, statistical analysis methods using cross-sectional data are the most
applied methods. Accordingly, using Factor Analysis method and bio-economic data of the
European Circle Economy, the variables explaining the transition process have been
identified. The results suggest that the most important economic variables of the transition
include the share of investment and value added in the Bio-Economics, the biomaterial trade,
and the market sentiment index. The effective variables regarding social and environmental
indicators include daily calorie per capita, biowaste recycling, organic farming and
innovations, respectively. Finally, the necessity of Iran's economy for transition to BioEconomics was analyzed from two perspectives: Oil Vulnerability Index and Sustainable
Development Goals, emphasizing the necessity of the transition to the Bio-Economics.
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اقتصــاد زيســت -فناورانه يک مفهوم جديد در ادبیات توســعه اقتصــادی پايدار و مبتني بر بازنگری فرآيندهای تولید با
استفاده از منابع زيستي تجديدپذير و نوآوریهای فناورانه است .فعالیتهای مرتبط با اقتصاد زيستي دو ويژگي مشتر
دارند :پايداری منابع و کارايي اقت صادی در جهت اهداف تو سعه پايدار .مباني نظری مرتبط با گذار به اقت صاد زي ستي بر
الگوی اقتصـــاد دايرهای به عنوان مدل نظری -کاربردی تاکید دارد .با تو جه به رو ند در حال گســـترش اقتصـــاد
زيســـت -فناورانه در جهان ،اين پژوهش دو هدف را دنبال ميکند؛  -1تبیین مباني نظری اقتصـــاد زيســـت -فناورانه و
ارزيابي فرآيند گذار و  -2فراهم کردن چارچوبي برای شـــناســـايي و تحلیل متغیرهای موثر در گذار مبتني بر الگوی
اقتصاد دايرهای و در مقیاس اقتصاد کالن .شاخصهای سنجش اقتصاد زي ست -فناورانه مبتني بر شاخصهای سهگانه
تو سعه پايدار شامل اقت صادی-اجتماعي-زي ستمحیطي ه ستند .مطالعات تجربي اقت صاد زي ستي ن شان ميدهد به دلیل
محدوديتهای دادهها و ناهمگني روشهای اندازهگیری شـــاخصها ،روشهای تحلیل آماری با اســـتفاده از دادههای
مقطعي بی شترين کاربرد را دارند .بر اين ا ساس با ا ستفاده از روش تحلیل عاملي و دادههای اقت صاد زي ستيدايرهای اروپا،
متغیرهای توضیحدهنده فرآيند گذار شناسايي شده است .نتايج نشان ميدهند مهمترين متغیرهای اقتصادی گذار عبارت
است از سهم سرمايهگذاری و ارزشافزوده در اقتصاد زيستي ،تجارت مواد زيستي و شاخص رويكرد به بازار .متغیرهای
شاخصهای اجتماعي و زي ستمحیطي موثر بهترتیب شامل سرانه کالری روزانه ،بازيافت زبالههای زي ستي ،ک شاورزی
ارگانیک و نوآوریها هستند .در نهايت ضرورت اقتصاد ايران در گذار به اقتصاد زيست -فناورانه از دو منظر شاخص
آسیبپذيری نفتي و روند توسعه پايدار تحلیل شد که نشاندهنده ضرورت گذار به اقتصاد زيست -فناورانه است.

تاریخ دریافت1399/09/03 :

محمدمهدي لطفی هروي

استادیار اقتصاد ،گروه مدیریت و اقتصاد ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه
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مقدمه
گ سترش ا نقالب صنعتي و تولید و م صرف انبوه کاالها ر شد اقت صادی و تولید ثروت را
افزايش داده اســـت ،اما به موازات آن دو عامل افزايش جمعیت و محدوديت جدی منابع
تولید چالش های اقتصــادی و زيســت محیطي فراواني را در تحقق اهداف توســعه پايدار

1

( ) SDGايجاد کرده است و در پاسو کشورهای صنعتي و اقتصادهای نوظهور با توجه به
محدوديت های جدی الگوهای اقتصاد کالسیک خطي به معنای فرآيند تولید محصوالت
در چرخه های تجديدناپذير و غیرقابل بازيافت ،مفهومي جديد در گ ستره تو سعه پايدار به
نام اقتصـــاد زيســـت -فناورانه 2را مطرح کرده که ادبیات نظری و تجربي ســـنجش و
حكمراني آن در حال تكامل اسـت .اين مفهوم براسـاس بر هم پیوندی های علم اقتصـاد با
علوم زيســـتي و زيســـت محیطي بوده و هدف گســـترش فرآيندهای تولیدی بر پايه منابع
تجديدپذير را دنبال مي کند (زاجاســـكا و ســـیود  2016 ،3و لواندوســـكي.)2018 ،4
بنابراين ،مباحث مرتبط با فرآيند گذار به الگوی اقتصـــادی زيســـت -فناورانه به جريان
اصلي گفتمان رشد و توسعه اقتصادی پايدار تبديل شده است.
انتقال پايدار به اقتصـــاد زيســـتي با هدف پاســـخگويي به چالش های مهم اقتصـــادی-
اجتماعي-زيست محیطي شامل امنیت غذايي ،محدوديت منابع طبیعي ،کاهش وابستگي به
منابع فســـی لي و تغییرات آب و هوايي بايد مبتني بر بهره وری منابع و فناوریهای نوآورانه
در تعامل با محیط زيست باشد .پژوهش های انجام شده در اين زمینه استدالل ميکنند که
ســیاســت های گذار مبتني بر الگوهای اقتصــاد زيســتي پويا و قابلیت حفظ پايداری منابع
تولید از کارايي اقتصادی برخوردار هستند.
مدل نظری -کاربردی گذار ،الگوی اقتصــــاد دايره ای )CE( 5نام یده مي شـــود که
ســیاســتهای اقتصــاد زيســتي در اغلب کشــورهای جهان از جمله اروپا و چین با اقتصــاد
دايره ای مرتبط و براســـاس آن ســـنجیده ميشـــوند (گنگ و همكاران2012 ،6؛ لونكا و

)1- Sustainable Development Goal (SDG
2- Bio-Tech Economy
3- Zawojska, A. & Siudek, T.
4- Lewandowski
5- Circular Economy
6- Geng, Y. et al.
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همكاران2018 ،1؛ کورادو و ســـاال2018 ،2؛ اســـتگمن و همكاران 2020 ،3و گوتینگر و
همكاران .)2020 ،4دايره ای بودن اقت صاد به معني تولید با فناوری های زي ستي و با رويكرد
اســتفاده مجدد -بازتولید و بازيافت -با هدف تخصــیص بهینه منابع تولید اســت (گنگ و
دوبرستاين.)2008 ،5
اين پژوهش ضمن تبیین مفهوم اقتصاد زيست -فناورانه به شناسايي متغیرهای موثر در
فرآيند گذار براساس نظريه اقتصاد دايره ای پرداخته است .شناسايي اين متغیرها به منظور
تدوين سیا ست های گذار به اقت صاد زي ست -فناورانه برای همه ک شورها و به طور خاص
برای اقتصـــاد ايران به دلیل وابســـتگي باال به منا بع تجديدناپذير و آســـیبپذيری نفتي از
اهمیت زيادی برخوردار است.
هدف مقاله شناسايي و تحلیل متغیرهای توضیح دهنده گسترش اقتصاد زيستي و ارائه
رهیافتهای سیا ست گذاری متنا سب برای اقت صاد ايران برا ساس مطالعات تجربي فرآيند
گذار در اتحاديه اروپا است.
از نظر روششـــنا ســـي اين پژوهش مبتني بر تحلیلهای اســـتنباط آماری بر پايه مباني
نظری گذار به اقتصاد زي ست -فناورانه انجام شده ا ست .به اين منظور ابتدا مباني مفهومي
و نظری اقتصاد زيست -فناورانه و فرآيند گذار بررسي شده است.
مطالعات نشان ميدهند که اصول اقتصاد دايرهای بیشترين ه مسويي را با مراحل گذار
به اقت صاد زي ست -فناورانه دارد (لونكا و همكاران .)2018 ،بر اين ا ساس  49متغیر مرتبط
با اقت صاد دايرهای در  28ک شور اتحاديه اروپا به عنوان نماگرهای اقت صاد زي ستي دايرهای
تحلیل شده است.
مباني نظری تاکید مي کنند که در مســیر گذار به اقتصــاد زيســتي ســه دســته عوامل
اقتصــادی ،اقتصــادی-اجتماعي و زيســت محیطي اهمیت محوری دارند که با اســتفاده از
روش تحلیل عاملي ، 6نقش اين متغیرها شنا سايي و تحلیل شده ا ست .نتايج تحلیل عاملي
نشان مي دهند که متغیرهای اقتصادی موثر در فرآيند گذار عبارتند از :سهم سرمايهگذاری
1- Lonca, G., et al.
2- Corrado, S. & Sala, S.
3- Stegmann, P., et al.
4- Gottinger, A., et al.
5- Geng, Y. & Doberstein, B.
6- Factor Analysis Method
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و ارزش افزوده در اقتصــاد زيســتي ،تجارت مواد زيســتي و شــاخص رويكرد به بازار .از
متغیرهای شــاخص اجتماعي ،ســرانه کالری روزانه که نشــان دهنده کیفیت زندگي اســت،
نقش موثری دارد .در ن ها يت در م یان متغیر های زيســــت محیطي مي توان به باز يا فت
زباله های زي ستي ،ک شاورزی ارگانیک و سهم اختراعات و نوآوری ها به عنوان مهمترين
متغیرهای موثر در گسترش اقتصاد زيستي در اروپا نام برد.
ايران در گروه کشــورهايي اســت که فاقد اســتراتژی فعال اقتصــاد زيســتي هســتند ،اما
چالشهای آســیب پذيری نفتي اقتصــاد ايران و همچنین تحلیل های مبتني بر آيندهپژوهي
روند تو ســـعه پايدار بر گذار ايران به اقتصـــاد زيســـت -فناورانه به عنوان ضـــرورتي
اجتناب ناپذير تاکید مي کند .با توجه به اينكه نتايج ســـنجش عملكرد بخش های فعالیت
مرتبط با اقت صاد دايره ای اروپا تايیدکننده سهم اين بخش ها در گ سترش اقت صاد زي ستي و
توسعه پايدار است؛ بنابراين ،اتخاذ سیاست های مرتبط با اقتصاد دايرهای زيست -فناورانه
برای اقتصـــاد ايران که وابســـتگي شـــديد به منابع و درآمدهای نفتي داشـــته و در معرض
آ سیب های ساختاری به داليل اقت صادی مانند کاهش قیمت نفت يا شرايط سیا سي مانند
تحريم ها قرار دارد ،اهمیت زيادی دارد (شاکری و همكاران 1392 ،و .)1395
مشـــارکت علمي و نوآوری اين پژوهش دو بعد دارد؛  -1با توجه به نوظهور بودن
مفهوم اقتصــاد زيســت -فناورانه تالش شــده اســت در يک نگاه جامع و کلينگر ،مباني
نظری و روش های ارزيابي گذار به اقتصـــاد زيســـت -فناورانه و پیوندهای آن با توســـعه
پايدار تبیین شود -2 .با استفاده از روش تحلیل عاملي اکتشافي و دادههای اقتصاد زيستي
کشـــورهای اتحاد يه ارو پا ،متغیرهای موثر در فرآيند گذار در چارچوب مدل نظری-
کاربردی اقتصــاد دايره ای شــناســايي و ســعي شــده اســت يک چارچوب تحلیلي برای
مولفه های موثر در فرآيند گذار در مقیاس اقتصاد کالن فراهم شود.
مطالعات انجام شــده در اين حوزه محدود به کشــورهای در حال گذار اســت که يا به
صورت تو صیفي -نظری به بیان مفاهیم مرتبط با اقت صاد زي ستي پرداخته اند و يا در بخش
مطالعات تجربي به تحلیل های آماری در مقیاس اقتصــاد خرد و صــنعت و با شــاخصهای
محدودی پرداخته شد ه ا ست .اقت صاد ايران در گروه ک شورهايي ا ست که در زمینه گذار
به اقتصاد زيستي استراتژی فعال ندارد ،اما واقعیت های آشكار شده مرتبط با آسیبپذيری
نفتي ايران و ت شديد اين روند در صورت ادامه و ضعیت موجود ،ضرورت مطالعه تجربه
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کشـــورهای موفق در اقتصـــاد زيســـتي به منظور شـ ـ ناســـايي عوامل موثر و فراهم کردن
چارچوب تدوين سیاست های گذار را نشان ميدهد.
اين مقاله در شش بخش تنظیم شده است .مباني نظری پژوهش به همراه مطالعات انجام
شده مرتبط با روشهای ارزيابي و حكمراني اقت صادی گذار به اقت صاد زي ست -فناورانه در
بخش دوم ارائه شده ا ست .بخش سوم روش پژوهش ،دادهها و متغیرها را برر سي ميکند.
برآوردهای تحلیل عاملي و تحلیل نتايج در بخش چهارم ارائه شــده اســت .ضــرورت گذار
اقتصــاد ايران به اقتصــاد زيســت -فناورانه نیز در بخش پنجم به اختصــار بحث شــده اســت.
بخش ششم مطالعه را جمعبندی و رهیافتهای سیاستگذاری را مطرح کرده است.

 -2مباني نظري و مطالعات انجام شده
اقتصاد زيست -فناورانه ،يک مفهوم جديد در ادبیات توسعه اقتصادی پايدار است که به
بازنگری فرآيند تولید بر پايه منابع زيستي تجديدپذير ،مواد بازيافتي و انرژی زيستي با در
نظر گرفتن محدوديت های توســـعه پايدار در همه بخش های فعالیت مانند کشـــاورزی و
جنگ لداری ،شـــیالت ،انرژی و باز يافت برای تولید محصـــوالت ســــالم تر ،مخاطرات
زيســت محیطي کمتر و مصــرف محدودتر منابع آبي مي پردازد (جام پیترو 2019 ،1و مک
کورمیک و کائوتو.)2013 ،2
بخشهای ا صلي فعالیت ها در اقت صاد زي ست -فناورانه در نمودار ( )1ن شان داده شده
ا ست که شامل تولیدات پايهای زي ست محور در زيربخش های فعالیت ک شاورزی ،صنايع
.)2016 ،

غذايي -شیمیايي -مواد و انرژی و سالمت و درمان ا ست (زاجا سكا و سیود
مباني نظری و م طال عات تجربي تاکید دار ند که گذار از اقتصـــاد کالســـیک مبتني بر
سوختهای ف سیلي به اقت صاد مبتني بر منابع تجديدپذير زي ست محور با گ سترش الگوی
اقتصـاد دايره ای انجام گرفته و اقتصـاد زيسـتي در تطابق کامل با اقتصـاد دايرهای شـناخته
شــده اســت (اســتگمن و همكاران ،) 2020 ،گوتینگر و همكاران .)2020 ،بر اين اســاس،
برنامه بلندمدت اقت صاد زي ست -فناور انه اتحاديه اروپا در سال  2000تهیه و در سالهای
 2015و  2018بازنگری شده ا ست که بر کاربردی بودن الگوی اقت صاد دايرهای مبتني بر
فناوری های زيســتي با هدف تولید محصــوالت جديد بر پايه منابع تجديدپذير و بازيافت
1- Giampietro, M.
2- McCormick, K. & Kautto, N.
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شــده به عنوان عوامل تولید در بخش های مختلف اقتصــاد زيســت-فناورنه تاکید ميکند
(کورادو و ساال 2018 ،و لونكا و همكاران.)2018 ،
شکل  . 1بخشهاي فعالیت اقتصاد زیست -فناورانه

منبع :زاجاسکا و سیودک2016 ،

با توجه به هدف اين پژوهش که مطالعه اقتصاد زيست -فناورانه و شناسايي مولفههای
تعیین کننده در فرآيند گذار برا ساس نظريه اقت صاد دايره ای ا ست در اين بخش ابتدا مباني
نظری مفهوم اقتصــاد زيســت -فناورانه و مراحل گذار به آن در چارچوب مدل کاربردی
اقتصاد دايره ای تبیین شده است .سپس به بررسي روش های متداول در سنجش و ارزيابي
فرآيند گذار پرداخته و روش های حكمراني تحلیل شـــده اســـت .در نهايت نیز مطالعات
انجام شده و مرتبط با مباني نظری-کاربردی ،روشهای اندازه گیری و حكمراني گذار به
اقتصاد زيست -فناورانه ارائه شده است.

 -1-2مفهوم اقتصاد زیست -فناورانه
مفهوم اقتصــاد زيســت -فناورانه به عنوان گذار از اقتصــاد مبتني بر منابع تجديدناپذير به
منابع زيست محور ،يک روند بهینه و تكاملي پويا است .بر اين اساس ،اقتصاد زيستمحور
زنجیرهای از ارزش آفريني را شامل مي شود که در آن تولید محصوالت با استفاده از منابع
ت جد يد پذير ،باز يا فت و ف ناوری های زيســــت محور ان جام شــــده و زنجیره های جد يد
ارزش افزوده و تجارت محصوالت شكل مي گیرند .در اين فرآيند ،نوآوریهای زيست-
فناورانه يكي از محورهای اصـــلي تكامل و پويايي اســـت که اثر قابل توجهي بر کاهش
هزينه های تولید و قیمت مح صوالت دارد .مهم ترين اين نوآوریها ،گ سترش بهکارگیری
علم مديريت داده ها به عنوان ابزار ذخیرهســـازی و تحلیل اســـت که با افزايش همگرايي
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میان فناوری های زيســـتي و ســـاير فناوریها از مهمترين شـــتابدهندههای نوآوریهای
اقتصاد زيست محور محسوب ميشود (وياگي.)2016 ،1
ري شه های علمي مفهوم اقت صاد زي ست -فناورانه و داليل تو سعه آن با سه جنبه نظری
مرتبط است؛  -1نظريههای مرتبط با کارايي اقتصادی منابع که تامین نیازهای استراتژيک
شــامل آب ،غذا و امنیت را اولويت ميدهد -2 .نظريه های مرتبط با آمايش و برنامهريزی
منطقه ای برای تعیین زمینه اصـــلي فعالیت اقتصـــادی که با رويكردهای زيســـتمحیطي و
نظريه اقت صاد دايره ای سازگار با شد -3 .نظريههای مرتبط با چگونگي د ستیابي به اهداف
توسعه پايدار که هنوز اصلي ترين چالش نظريه های رشد اقتصادی بلند مدت است .نظريه
های مرتبط با علوم زيســت محیطي و کاراي ي منابع شــامل اقتصــاد کشــاورزی ،الگوهای
تجارت مواد غذايي و توســعه پايدار برای اقتصــاددانان محیط زيســت و منابع طبیعي کامال
شــن اخته شــده اســت .مســائل مربوط به توســعه منطقهای نیز به صــورت گســترده از ديدگاه
توســعه کشــاورزی و جغرافیای اقتصــادی و روســتايي بحث شــده اســت .در اين نظريهها،
تعیین صـــن عت پا يه به منظور انتخاب تخصـــص منطقه ای نقش محوری داشـــته و اگر
برنامه های توسعه اين مناطق در تلفیق با اصول اقتصاد زيستي نیز باشد ،امكان توسعه پايدار
را فراهم خوا هد کرد (آدامويچ .) 2014 ،2ب نابراين ،با تو جه به ضـــرورت جايگزيني
الگوهای کال سیک اقت صادی در را ستای اهداف تو سعه پايدار ،محور ا صلي پژوهشهای
اين حوزه بر شناسايي مدل نظری -کاربردی فرآيند گذار به اقتصاد زيستي است.
فعالیت های اقتصادی مرتبط با اقتصاد زيستي دو ويژگي مشتر دارند :پايداری منابع
و کاراي ي اقتصـــادی .بر اين مبنا الگوی کاربردی در اين چارچوب و در کنار بخش های
کال سیک فعالیت اقت صادی ،مدل اقت صاد دايره ای ا ست که شامل فعالیتهای سازگار با
تو سعه پايدار بوده و دو شرط پايداری منابع و کارايي اقت صادی را در گ سترش فعالیتها
لحاظ ميکند (گوتینگر و همكاران.)2020 ،
اقت صاد دايره ای ابتدا در مطالعات پیرس و ترنر )1990( 3به منظور مدل سازی اقت صادی
با ا ستفاده از ا صول حفظ تعادل مواد مطرح شد که منطبق با اهداف تو سعه پايدار و مبتني

1- Viaggi, D
2- Adamowicz, M.
3- Pearce, D. W. & Turner, R. K.
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بر اصول سه گانه کاهش ،استفاده مجدد و بازيافت مواد  ) 3R(1است .براساس اين اصول،
ضـــروری اســـت که فرآيندهای تولیدی با رويكرد اســـتفاده از مواد با قابلیت بازيافت و
انرژی های تجديدپذير بازنگری شـــوند (حشـــمتي .) 2015 ،2مطالعات انجام شـــده نشـــان
مي دهند که اقتصاد دايرها ی به دلیل تمرکز بر منابع تجديدپذير در چرخه تولید و مصرف
از کاراي ي اقتصــادی برخوردار بوده و اهداف توســعه پايدار را تضــمین ميکنند (ليدر و
رشید.)2016 ،3
مهم ترين ابعاد کاربردی اقتصــاد دايرهای را مي توان مرتبط با مواردی شــامل تحول در
ســـاختارهای اقتصـــادی-تولیدی -ت جاری ،بازســـازی زنجیره تامین با تمرکز بر ويژگي
بازيافت پذيری و سیاستگذاریهای حمايتي دولت ها در راستای گسترش اقتصاد زيستي
دانســـت .در مطالعاتي که به بررســـي اثر اقتصـــاد دايره ای بر توســـعه پايدار اقتصـــادی
پرداخته اند ،دو عامل نوآوری و بازيافت را از عوامل اصـــلي گســـترش اقتصـــاد دايرهای
شــناســايي کرده اند که با افزايش بهره وری منابع ،نقش موثری در بهبود فرآيندهای تولید
ايفا مي کنند .با توجه به اينكه هدف اصلي در گسترش اقتصاد دايرهای دستیابي به اهداف
توسعه پايدار است ،بنابراين مباني نظری در اقتصاد دايره ای ،بازنگری در توسعه اقتصادی
را براســاس ســه گروه شــاخص های اقتصــادی (شــامل رشــد تولید ناخالص داخلي ،میزان
اشــتغال ،ســرمايه گذاری و تجارت) ،شــاخص های اجتماعي (شــامل تغییرات در الگوی
مصرف و بهبود کیفیت زندگي) و شاخص اثرات زيست -محیطي (شامل استفاده از منابع
بازيافتي ،ک شاورزی ارگانیک و بهرهوری آب ،شاخص های نوآوری در محیطزي ست و
کاهش آلودگي) انجام مي دهد (گنگ و همكاران2012 ،؛ ســـو و همكاران 2013 ،4و
حشمتي.)2015 ،
دو چالش مهم در م طال عات تجربي اقتصــــاد دايره ای وجود دارد؛  -1تعیین مرز بین
فعالیتهای اقتصاد زيستي و اقتصاد سنتي و به ويژه اندازهگیری فعالیتهای مرتبط با بخش
اقت صاد زي ستي و  -2تدوين مجموعهای از شاخصها برای ارزيابي اثربخ شي سیا ستها و
استانداردسازی سیستم طبقهبندی و گزارش اندازهگیری (گوتینگر و همكاران.)2020 ،
1- 3R Principles of Circular Economy: Reducing, Reusing & Recycling Material
2- Heshmati, A.
3- Lieder, M. & Rashid, A.
4- Su, B., et al.
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مطالعات مرتبط با اقتصــاد زيســتي در حال افزايش اســت ،با اين حال با توجه به اينكه
اين حوزه تحقیقاتي در حال تكامل بوده و مبتني بر پیوندهای بین ر شتهای مختلفي ا ست،
چشم اندازی جامع درخصوص مهم ترين عوامل موثر در گسترش اقتصاد دايرهای زيستي
که در حكمراني اقتصـــادی بايد مورد توجه ســـیاســـت گذاران قرار گیرد ،وجود ندارد.
همچنین به دل یل ت فاوت در ر اهبرد های گذار و ناهمگني بن گاه ها ،صـــ نايع ،م ناطق و
ويژگيهای آنها به نظر مي رســـد معیارهای ســـنجش از ناهمگني قابل توجهي برخوردار
با شد (ح شمتي .)2015 ،بنابراين ،فقدان يک چارچوب کالن نگر در سطح اقت صاد کالن
برای تجزيه وتحلیل گذار به اقتصــاد زيســتي و شــناســايي عوامل موثر در گســترش آن،
ضرورت انجام اين پژوهش را تايید ميکند.

 -2-2سنجش و ارزیابي گذار به اقتصاد زیست -فناورانه
ارزيابي گذار به اقتصاد زيستي و روند تكامل آن يكي از سنجه های اصلي در دستیابي به
اهداف توســـعه پايدار اســـت (آرو و همكاران .) 2012 ،1به دلیل روابط در حال تكامل و
متقابل متغیرها در تابع اقت صاد زي ست محور با آثار تكاثری ،اندازه گیری و سنجش اثرات
اين الگوی نوين اقت صادی يک چالش جدی ا ست؛ زيرا پويايي ها و اثرات متقابل بايد در
تدوين ا ستراتژی های گذار موردنظر قرار گیرند .رويكرد متعارف در سنجش فعالیتهای
اقت صاد کال سی ک ا ستفاده از سی ستم ح ساب های ملي ا ست ،اما به دلیل تكاملي بودن و
درهم تنیدگي عوامل موثر در اقتصــاد زيســتي و همچنین عدم انطباق ســیســتم طبقهبندی
فعالیت های اقتصادی متعارف با اصول اقتصاد دايره ای ،استفاده از روشهای استاندارد در
ارزيابي ها امكان پذير نیســـت (کاردانگ و همكاران .) 2021 ،2همچنین به دلیل تنوع و
گستردگي فعالیت های اقتصاد زيست -فناورانه در سطوح مختلف بنگاه ،صنعت و اقتصاد
کالن ،نمي توان از يک روش معیار واحد در اندازه گیری گســـترش اين بخش در روند
توسعه استفاده کرد .بنابراين ،ضروری است که در مطالعات ارزيابي فرآيند گذار ،گامها
به درستي و با توجه به مقیاس فعالیتها تبیین شود.
مطالعات نشــان مي دهند گذار از اقتصــاد کالســیک مبتني بر منابع فســیلي به اقتصــاد
زي ست -فناورانه در چهار مرحله انجام مي شود .با اين وجود بايد توجه دا شت که تكمیل
1- Arrow, K. J., et al.
2- Kardung, M., et al.
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فرآيندهای اين گذار به میزان و تنوع من ابع و عوامل تولید ،زيرساختهای اقتصاد و سطح
توســـ عه کشـــور بســـتگي دارد (ديتز و هم كاران .)2018 ،1نمودار ( )2مرا حل گذار و
پیشــرانهای اقتصــاد زيســت -فناورانه را نشــان مي دهد .در اولین مرحله گذار 2يا ()TP1
برنامه دولت ها برای انتقال به اقتصـــاد زيســـتي از طريق افزايش قی مت نفت يا ســـاير انواع
انرژی ،کاهش يارانه های انرژی مانند بنزين و ســیاســتهای زيســت محیطي جنبه اجرايي
پیدا کرده و با افزايش تقاضـــا برای جايگزيني منابع فســـیلي با منابع زيســـت محور تكامل
مي يابد .دومین مرحله گذار ( )TP2بر نوآوری های فناورانه تمرکز دارد که باعث افزايش
بهرهوری در بخش های ا صلي فعالیت اقتصادی زي ستي خواهد شد .مرحله سوم ( )TP3با
افزايش نوآوری و بهره وری در ســـاير بخش ها با اســـتفاده از فرآيندهای بازيافت مواد با
من شا زي ستي همراه ا ست .همچنین در اين مرحله نوآوری ها عامل محر ر شد تقا ضا و
افزايش عرضـــه مواد اولیه خوا هند بود؛ البته تداوم اثر بلندمدت اين مرحله به پويايي های
عرضه ،گسترش بازار محصوالت و رفتار مصرف کننده بستگي خواهد داشت .در مرحله
چهارم گذار ( ) TP4کاربردهای صــنعتي فرآيندهای تولید در به کارگیری منابع زيســت-
توده 3گســترش خواهد يافت .زيســت توده عبارت اســت از پســمان دهای تولید که منشــا
زيســـتي داشـــته و تجزيه پذير و قابل اســـتفاده مجدد در فرآيند تولید باشـــند که در نتیجه
روشهای تولید ارزانتر و زيســـت محورتر شـــده و گام مهمي در مســـیر حاکمیت پايدار
اقتصاد زيستي است.

1- Dietz, T., et al.
2- Transition Path
3- Bio-Mass
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نمودار  .2مراحل گذار از اقتصاد کالسیک به اقتصاد زیست -فناورانه

منبع :دیتز و همکاران2018 ،

اين گامها از طريق ايجاد پنج زنجیره ارزش اجرا مي شــوند؛ زنجیره ارزش اول شــامل
اســتفاده از منابع زيســت محور اســت که ســبب بهره وری باالتر در تولید ،کاهش میزان
زباله های صنعتي ،افزايش تو سعه رو ستايي ،افزايش درآمد ک شاورزان ،کاهش زي ست-
ت وده و کاهش فشـــار بر منابع طبیعي خواهد شـــد .اهداف زنجیره ارزش دوم با ايجاد
محصــوالت جديد برمبنای ارزش افزوده ايجاد شــده بر پايه ماده اولیه مرحله قبل و بهبود
اســتفاده از فرآوردههای فرعي و جريانهای بازيافت زباله های مرحله قبل محقق ميشــود.
برای اين منظور ،فناوریهای نوآورانه شــكل مي گیرد و محصــوالت نوآورانه نیز توســعه
مي يابد .محصــوالت حاصــل از اين زنجیره ارزش به دلیل جايگزيني مواد فســیلي با مواد
زي ست محور ،مخاطرات آب وهوايي را به طور جدی کاهش مي دهند .زنجیره ارزش سوم
از طريق تولید مح صوالت با ارزش افزوده بی شتر و بر پايه ماده اولیه ايجاد شده در مراحل
قبل و با افزايش تولید مواد اولیه و اســـتفاده بهتر از پســـماندهای جانبي تولیدات حاصـــل
مي شود .اين محصوالت جديد ،بهره وری تولید را افزايش و پسماندهای صنعتي را کاهش
خواهد داد .همچنین فناوری های جديد در زمینه کا شت و بردا شت مح صول ،زنجیرههای
حمل ونقل و تامین برای محصـــوالت موجود و جديد ايجاد خواهند کرد که با گســـترش
تجارت مواد زيســـتي و ارزآوری ،فعالیتهای اين بخشها را زنجیره وار افزايش ميدهد.
در زنجیره ارزش چ هارم ،تمرکز بر توســـ عه زنجیره های ارزش براســــاس ف عال یت های
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بخش های جانبي و بازيافت پســ ماندهای حاصـــل از منابع مختلف با منشـــا زيســـتي مانند
ک شاورزی ،جنگلداری ،مديريت فا ضالب ،زباله های آلي شهری و فرآوری مواد غذايي
اسـت .اجرای زنجیره پنجم بهبود و پايداری در فرآيندهای تولید و گذار کامل به اقتصـاد
زيســت محور را ايجاد مي کند .بنابراين ،طیف گســتردهای از محصــوالت با ارزشافزوده
باالتر و تامین انرژی زيســتي از مواد اولیه ايجاد شــده و امكان اســتفاده کامل از زيســت-
توده را در چارچوب اقتصاد دايره ای فراهم ميکند (برنات .)2019 ،1
نقشه ( )1وضعیت گذار به اقتصاد زيست -فناورانه را در جهان با توجه به گامهای چهار
مرحلهای فرآيند گذار نشــان ميدهد .همانطور که مشــخص اســت ،آخرين گام که تكمیل
فرآيند گذار با اســـتقرار فرآيندهای تولید زيســـتمحور و افزايش ارزشافزوده مبتني بر
فعالیت های اين بخش ا ست در ک شورهای آمريكای شمالي ،اروپای غربي ،ا سترالیا و چین
در حال تكامل اســت .ســاير نقاط جهان يا در مراحل اولیه گذار هســتند يا مانند ايران هنوز
استراتژی مشخصي در اين زمینه اتخاذ نكردهاند (ديتز و همكاران.)2018 ،
نقشه  . 1وضعیت گذار به اقتصاد زیست -فناورانه در جهان

منبع :دیتز و همکاران2018 ،

1- Biernat, K.

 | 144پژوهشنامه اقتصادي | سال  | 20شماره  | 79زمستان 1399

بعد از تبیین مراحل گذار ،نكته مهم ديگر چگونگي ارزيابي اســت .چارچوب نظری-
کاربردی اقتصاد دايره ای که منطبق با اهداف توسعه پايدار است ،امكان ارزيابي را فراهم
مي کند .اين چارچوب در نمودار ( ) 3ن شان داده شده ا ست .برا ساس مباني نظری ،فرآيند
گذار براساس سه شاخص در چارچوب الگوی اقتصاد دايره ای و مبتني بر اهداف توسعه
پايدار ق ابل ارزيابي است .گروه متغیرهای شاخص اول مبتني بر معیارهای اقتصادی است.
شاخص دوم به ارزيابي جنبههای اقت صادی -اجتماعي مي پردازد .شاخص سوم برا ساس
معیار پايداری منابع طبیعي و ابعاد زيســت -محیطي اســت .از بعد اقتصــادی ،ارزيابيها بر
سنجش تغییرات در ارزشافزوده فعالیت های اقت صادی ،ا شتغال ،تو سعه بازارها و تجارت
محصـــوالت زيســـت محور تمرکز دارد .گام های بعدی که مربوط به ابعاد اقتصـــادی-
اجت ماعي و زيســــت محیطي اســــت نیز رو ند متغیر هايي مان ند امن یت غذايي و انرژی،
هزينه های تحقیق و توســـعه ،بازيافت و آالينده های زيســـت محیطي ارزيابي ميشـــود.
ارزيابي ها با توجه به زنجیره مح صول مبتني بر فناوریهای اقت صاد زي ستي بوده که چرخه
عمر محصــوالت را به عنوان جانشــیني برای فرآيندها در نظر گرفته و شــامل مراحل تهیه
مواد اولیه ،تولید مح صول ،م صرف و بازيافت ضايعات برای تولید مح صوالت جديد در
چرخه زندگي و فعال یت اقتصــادی با هدف بهینه ســازی اســتفاده از منابع تولید اســت .اين
رويكرد ،ه سته ا صلي مديريت و ارزيابي بخش های فعالیت مبتني بر اقت صاد زي ستمحور
است (وياگي 2016 ،و لونكا و همكاران.)2018 ،
نمودار  . 3فرآیند ارزیابي گذار به اقتصاد زیست -فناورانه

منبع :گزارش ارزیابی سازمان جهانی خواربار و کشاورزی

(1)FAO

1- Food & Agriculture Organization
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اندازه گیری اين شاخصهای سه گانه اقتصاد دايرهای در مقیاس های اقتصاد خرد شامل
رفتار بنگاهها در ســـطح خوشـــه های صـــنعتي و پار

های علمي-تحقیقاتي و در ســـطح

اقتصـــاد کالن انجام مي شـــود .در ســـطح اقتصـــاد خرد بیشـــتر از دو روش محاســـبات
ارزش افزوده به روش داده -ستانده و محاسبات اندازه اثر صنعت پايه ای استفاده مي شود.
در روش داده -ســـتانده تغییرات ســـهم ارزشافزوده بخش های فعالیت اقتصـــاد زيســـتي
محاسبه ميشود.
هیژمن )2016( 1يک مدل داده -ستانده ساده را پیشنهاد مي کند که سهم ارزشافزوده
بخشهای اقت صاد دايره ای را برا ساس نهادهها و ستاندهها محا سبه ميکند .در چارچوب
اين مدل ،فعالیت های اقتصــادی در دو بخش اول و دوم طبقهبندی مي شــود؛ بخش اول به
تولید محصـــوالت زيســـتي دايره ای با محوريت فعالیت های کشـــاورزی ،جنگلداری و
شیالت مي پردازد و بخش دوم شامل تمام فعالیت های اقت صادی بر پايه مح صوالت بخش
زيســتي اقتصــاد انجام مي شــود .هیژمن ( ) 2016اين مدل را برای ســنجش ســهم بنگاههای
اقتصــاد زيســتي در تولید ناخالص ملي هلند به کار برده اســت .نتايج محاســبات او نشــان
مي دهد که بهبود ارزش افزوده کل اقتصـــاد با لحاظ کردن فعالیت های اقتصـــاد دايرهای
زيســـتي کمک قابل توجهي به عبور از بحران مالي  2008کرده اســـت به گونه ای که
ارزش افزوده مبتني بر فعالیتهای اقت صاد زي ستي در طول سالهای  2008-2012از ر شد
پايداری برخوردار بوده ا ست ،اما بخش خدمات مالي که واب سته به اقت صاد زي ستمحور
نبوده در دوره بحران مالي دچار کاهش قابل توجهي شده است.
در روش ارزيابي گذار براســـاس نظريه صـــنعت پايه که مبتني بر بحث های آمايش
منطقهای ا ست ،فرض مي شود که منابع طبیعي در منطقه ای وجود دا شته با شد که تاکنون
بهره برداری ن شده ا ست؛ بنابراين ،ا ستفاده از اين منابع ا شتغال نیروی کار محلي را ايجاد
مي کند .با ايجاد شغل و افزايش درآمد ،تقا ضا برای ساير کاالها نیز افزايش خواهد يافت
که بخ شي از آن با افزايش تولید داخل و بخش ديگر از طريق واردات تامین خواهد شد.
از اين رو ،ارزش افزوده ايجاد شـــده در اثر به کارگیری اين منبع جديد ،زنجیره تولید و
تجار ت ساير محصوالت را گسترش خواهد داد که ارزش افزوده بیشتری را در اثر افزايش

1- Heijman, W.
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فعالیت های اقتصـــادی ايجاد خواهد کرد (روی و همكاران .)2009 ،1روی و همكاران
( ) 2009کاربرد اين روش را در سنجش صنعت ماهیگیری در جزيزه نیوفاندلند کانادا 2به
عنوان تجزيه وتحلیل اثر صـــنعت پايه ماهیگیری بر افزايش اشـــتغال و ســـهم آن در تولید
ناخالص داخلي نشـــان داده اند .در مطالعه ديگری ،هرالدســـون و کری )2011 ( 3ســـهم
مســتقیم صــنعت ماهیگیری به عنوان صــنعت پايه در ايســلند را معادل  13درصــد از تولید
ناخالص داخلي برآورد کردند که با محاسبه سهم ساير زنجیرههای ارزش ،اين سهم تا 26
درصد کل تولید ناخالص داخلي افزايش مييابد.
در مقیاس صــنعت و در مســیر گذار به اقتصــاد زيســت محور ،حمايت از تشــكیل و
گ سترش خو شههای زي ست -فناورانه اهمیت زيادی دارد .اين خو شه ها معموال در مراکز
رشــد و پار های علم و فناوری وابســته به موســســات آموزش عالي تشــكیل شــده که با
برخورداری از ســرمايه انســاني به گســترش و کاربردی کردن علوم زيســتي فناوری محور
مي پردازند .توســعه اين فناوری ها نقش مهمي در گســترش خوشــههای اقتصــاد زيســتي از
طريق کاهش هزينه تولید محصـــوالت و بهبود کیفیت آن ها دارد .همچنین به عنوان يک
شاخص ،نماي انگر وضعیت نوآوری و نوع فعالیت زيست -فناورانه منطبق با مزيتهای هر
منطقه هســـتند .بنابراين ،افزايش تعداد خوشـــه های مبتني بر فناوریهای زيســـتي يكي از
معیارهای سنجش در گذار به اقتصاد زيست محور است .برای مثال ،بررسي دادههای ثبت
اختراع برای نوآوری در سوختهای زي ستمحور نشان دهنده افزايش مداوم بوده و تعداد
اختراعات ثبت شـــده در چین و آمريكا به ترتیب باالترين میزان را دارند در حالي که در
آلمان ،نوآوریها و خو شه های مرتبط با مح صوالت زي ست پز شكي به سرعت در حال
گسترش و افزايش سهم در بازارها است (اگلي و همكاران.)2016 ،4
د ر ســـطح اقتصـــاد کالن عالوه بر درن ظر گرفتن نقش بنگاه ها و صـــنايع در فرآيند
گذار ،ســـنجش فعالیت ها با هدف شـــناســـايي آثار اقتصـــاد زيســـتي دايرهای براســـاس
شــاخصهای کالن اقتصــادی -اجتماعي -زيســت محیطي انجام مي شــود .با توجه به اثر
اســتقرار و گســترش اقتصــاد دايره ای بر اســتفاده بهینه از منابع ،گذار به اقتصــاد زيســت-
1- Roy, N., et al.
2- Newfoundlang
3- Haraldsson, G. & Carey, D.
4- Egeli, K. G., et al.
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فناورانه فرآيند تولید محصــوالت را بهینه تر و هزينه فرصــت تولید را کاهش خواهد داد.
اين اثر از طريق ايجاد زنجیره های ارزش جديد و بازارهای بین المللي مح صوالت زي ستي
اتفاق افتاده و نقش موثری بر توسعه پايدار خواهد داشت.
جدول ( )1سهم اقت صاد زي ست -فناورانه در ر شد اقت صادی ک شورهای در حال گذار
را نشان مي دهد .همانطور که مالحظه مي شود سهم اقتصاد زيستي در ارزش افزوده اقتصاد
جهاني تا  3/6درصــد محاســبه شــده اســت .اين جدول همچنین روشهای تجربي مورد
اســتفاده برای ســنجش اقتصــاد زيســت -فناورانه را نشــان مي دهد که شــامل محاســبات
ارزش افزوده داده -ســـتانده ،اندازه اثر صـــنعت پايه ای ،تحلیل ســـهم تجارت بین الملل،
مدل های تعادل عمومي و ارزيابي برا ساس دادههای اقتصاد دايره ای ا ست .نكته مهمي که
در جدول قابل مشاهده است ،تفاوت و پراکندگي در روش های اندازه گیری سهم اقتصاد
زيستي در میان کشورها است.
جدول  .1ارزیابي مقایسه سهم اقتصاد زیست -فناورانه در رشد اقتصادي در مطالعات مختلف
کشور

ارزشافزوده  -سهم از
( GDPدرصد)

مدل ارزیابی

آلمان

7/ 6

مدل داده -ستانده

هلند

 6/6تا 7/2

مدل داده -ستانده

آمریکا

بیش از 2/2

اتحادیه اروپا

متوسط 1/65

مدل IMPLAN
)(Economic Impact Analysis for Planning
ارزیابی براساس داده های اقتصاد دایرهای

بلژیک

1/ 8

محاسبات صنعت پایه براساس انرژی و محصوالت زیست-پایه

مدل  - IMPACTتعادل جزئی چند متغیره -چند کشوری
 3/2تا 3/6
جهان
International Model for Policy Analysis of
Agricultural Commodities and Trade
منبعNational strategy studies available at http://biooekonomierat.de/en/international0/ :

چ ند دل یل برای اين پراک ندگي در روش های ا ندازه گیری وجود دارد؛ يكي آن كه
همانطور که اشاره شد روش استانداردی در مورد جمع آوری و محاسبه دادههای مرتبط با
فعالیتهای اقتصـــاد زيســـتي دايره ای وجود ندارد .همچنین به دلیل اينكه اجرای اصـــول
اقتصاد دايره ای در برخي از ک شورها به صورت آماي شي و پايلوت اجرا مي شود ،بنابراين،
از گســـتردگي ملي برخوردار نیســـت .به همین دلیل ســـازوکار نظارت و راســـتيآزمايي

 | 148پژوهشنامه اقتصادي | سال  | 20شماره  | 79زمستان 1399

آمارها نامشخص است .دومین مانع مهم اين است که برخي از شاخص ها توسط موسسات
مختلف ،اندازه گیری و اعالم مي شـــود که چندگانگي در روش های محاســـبه را ايجاد
مي کند .بنابراين؛ روشهای تهیه گزا رش يكســان و اســتاندارد نیســت (گنگ و همكاران،
 .) 2012همچنین محصـــوالت جديد فعالیت های زيســـتي هنوز با ســـیســـتم های متداول
طبقه بندی فعالیتهای اقتصـــادی و تجارت بین الملل انطباق ندارند؛ زيرا به دلیل ناهمگني
و تنوع در ساختار فعالیتها ،اين سی ستم ها قادر به ايجاد تمايز بین مح صوالت زي ستي و
غیر زيستي نیستند (براکو و همكاران.)2018 ،1
به دلیل اهمیت شنا سايي و تبیین شاخص های ارزيابي در ايجاد و گ سترش و ارزيابي
گذار به اقت صاد دايرهای به نظر مي ر سد رويكرد ا صلي در پژوهش ها به دو صورت تبیین
مفاهیم نظری و شناسايي عوامل موثر در گسترش اقتصاد دايره ای است (سو و همكاران،
 .) 2013عالوه بر اين ،به دلیل پراکندگي در روش های اندازه گیری ،مقطعي بودن داده ها
و عدم وجود سری های زماني و ماهیت تكاملي ادبیات نظری -کاربردی اقت صاد زي ست-
فناورانه ،مطالعات تجربي در رابطه با روش های شـــناســـايي متغیرهای توضـــیح دهنده و
ارزيابي گذار ،بیشــتر از روش های تحلیل آمار اســتنباطي مانند تحلیل همبســتگي ،تحلیل
م سیر ،تحلیل عاملي و تحلیل فازی و برا ساس طبقه بندی ک شورها از شاخصهای اقت صاد
دايرهای و در د سترس بودن داده ها در مقیاس اقت صاد خرد يا کالن ا ستفاده کردهاند ( سو
همكاران 2013 ،و کاتیسانو و همكاران.)2018 ،2

 -3-2سیاست گذاري و حکمراني اقتصاد زیست -فناورانه
مطالعات سیاستگذاریهای زيست -فناورانه ضمن تاکید بر نقش حكمراني اقتصادی در
حمايت های مالي و گفتماني در ترويج اقتصـــاد زيســـت محور به اهمیت نهادســـازیهای
حقوقي مانند مالكیت معنوی ،حمايت از مصـــرف کننده و حفظ محیط زيســـت همگام با
توسعه نوآوریها اشاره کرده اند که اجرای صحیح آنها ميتواند هزينههای نظارتي را به
میزان قابل توجهي کاهش دهد .مشــارکت دولت بیشــرت در ســه محور ،شــامل ايجاد و
تطبیق زنجیره های جديد ارزش مبتني بر محصـــوالت زيســـت -فنا ورانه ،ايجاد و افزايش
تقاضــای بازار و رقابت در صــنايع زيســت -فناورانه و ســرمايه گذاری به منظور پیشــرفت
1- Bracco, S., et al.
2- Căutișanu, C., et al.
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تحقیق و نوآوری در محصــوالت نوآورانه با منشــا زيســتي انجام مي شــود .همچنین فراهم
کردن بازارهای جديد برای تولیدکنندگان زيست -توده موجب توسعه اقتصاد منطقهای و
ســـرمايه گذاریهای بیشـــتر مي شـــود .بر اين اســـاس ،برای اســـتقرار و ترويج اقتصـــاد
زي ست محور ،حكمراني اقت صادی مكانی سم گذار را با توجه به شرايط اقت صادی جامعه و
منطقه طراحي و مســـیر تحول پويا و پايدار در ســـیســـتم های اقتصـــادی را پیش بیني و
قانون گذاری مي کند .جدول ( )2گام های الزم حكمراني اقتصـــاد زيســـتي و ابزارهای
سیاستگذاری دولت ها برای استقرار و گسترش اقتصاد زيست -فناورانه را نشان ميدهد.
جدول  .2گامهاي سیاست گذاري و حکمراني اقتصاد زیستي
سیاستگذاری
گسترش پژوهش برای
گذار به اقتصاد

اول

زیستمحور

دوم

بهبود رقابت پذیری
اقتصادی از طریق یارانهها

برنامه عملیاتی
 تامین بودجه و امکانات برای پروژه های تحقیقاتی ایجاد و گسترش شبکه های تحقیقاتی و مشارکتهایاستراتژیک
 ارتقاء پیوندهای علم و انتقال فناوری حمایتهای یارانهای-سهمیهای-مالیاتی از اقتصادزیستمحور
 -حمایتهای یارانه ای برای ترویج مصرف زیستمحور

گامها

 ترویج خوشه های صنعت در زمینه زیست فناوری ارتقا و انتقال دانش بین بخش های تحقیقاتی و صنعتیمکان یابی صنایع پایه

سوم

زیستمحور

 آموزش نیروی کار بخش اقتصاد زیستمحور قوانین حمایت از مالکیت معنوی ارتقای سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( )FDIدراقتصاد زیستمحور
 -گفتمان سازی اجتماعی برای افزایش آگاهی از اقتصاد

چهارم

سیاست گذاری برای
افزایش آگاهی اجتماعی

زیستمحور
 ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی برای گذار به اقتصادزیستمحور

منبع :یافتههای پژوهش

ســیاســت گذاری و قانونگذاری در مســیر گذار نه تنها شــامل نهادهای اقتصــادی و
فرآيندهای تولیدی ا ست ،بلكه ساختارهای اجتماعي که ممكن ا ست مانع گ سترش يک
اقتصـــاد پويای زيســـت -فناورانه شـــود را نیز بايد لحاظ کرد .همچنین با توجه به اينكه
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ب سیاری از زنجیره های ارزش موجود بر پايه ا ستفاده از منابع ف سیلي ه ستند در م سیر گذار
به فرآيندهای زيســت محور نیاز به گســترش زيرســاختهای الزم وجود دارد .حكمراني
اقتصـــادی با حمايت های يارانه ای ،ســـهمیه ای و مالیاتي مي تواند بنگاه های فعال در اين
بخش را پشـــتیباني کند تا رقابت پذيری خود را بعد از تحمیل هزينههای انتقال به ســـمت
فرآيندهای زيست محور از دست ندهند.
گام مهم ديگر در چارچوب سیا ست گذاری اقتصاد زي ستي ،مكان يابي و حمايتهای
قانوني و آموزشــي دولتي برای ايجاد خوشــه های صــنعتي و صــنايع پايه مبتني بر زيســت-
فناوری و همكاری های تحقیقاتي بین المللي در راســـتای جذب ســـرمايه گذاری مســـتقیم
خ ارجي است .در نهايت ،همانطور که جدول ( )2نشان مي دهد برای انطباق با تغییرات در
ساختارهای تولید و مصرف در مسیر گذار به اقتصاد زيست -فناورانه ،ضروری است که
گفتمانســازی های گســترده در ســطح جامعه به منظور انتقال اطالعات صــحیح در مورد
مزايای محصوالت زيست محور و ضرورت توسعه پايدار در سیاستگذاریهای دولتها
منظور و انجام شود (مک کورمیک و کائوتو 2013 ،و دبسي و مککورمیک.)2015 ،1

 -4-2مطالعات انجام شده
اين بخش به مطالعات انجام شــده در رابطه با مطالعات نظری و تجربي اقتصــاد زيســتي در
رابطه با شـــاخص ها ،مباحث حكمراني و روش های اندازه گیری و ارزيابي گذار پرداخته
ا ست .ا صطالح زي ست -اقت صاد تو سط زي ست شناس انگلی سي ،هرمان رينهايمر 2در سال
 1913در کتاب « تكامل از طريق همكاری :يک مطالعه در اقتصـــاد زيســـت-شـــناختي»3
مطرح شد .رينهايمر اقتصاد زيستي را به صورت مطالعه چگونگي زندگي و همكاری همه
موجودات در چارچوب اقتصـــاد محیط زيســـت تعريف کرده اســـت .بررســـي جنبههای
مختلف و روند تكامل اين مفهوم از ســال  1913تاکنون در مطالعه زاجاســكا و ســیود
( ) 2016ارائه شــده اســت .اين مطالعه اســتدالل مي کند که کاربرد نظريههای بهینهس ـازی
رفتارها و تصــمیم ها به عنوان يک نظر يه اســتاندارد اقتصــادی ،تنها محدود به رفتار انســان
نبوده و اين چارچوب برای توصیف رفتار همه موجودات تكامل يافته زنده مناسب است.
1- de Besi, M. & McCormick, K.
2- Reinheimer, H.
3- Evolution by Co-operation: A Study in Bio-Economics

اسعدي و لطفیهروي | 151

در روند تكاملي ،اقت صاد زي ست محور به طور ر سمي به عنوان يک اقت صاد دانش بنیان در
اواخر قرن بیستم مطرح شد و طي  20سال گذشته ،مطالعات گسترده ای در تبیین مفاهیم و
مولفه های آن و همچنین طراحي استراتژی های گذار از اقتصاد کالسیک به اقتصاد زيستي
در میان اقتصادهای جهان انجام شده است.
2

هرينگ و روی ) 2007( 1و اسـتافاس و همكاران ( ) 2013با مطالعه برنامه اسـتراتژيک
اقتصاد زيست -فناورانه آمريكا و اروپا براساس سه محورمنابع زيستي -اقتصاد -نوآوری،
مراحل گذار به اقتصـــاد زيســـت محور را تبیین کردند .اين مراحل شـــامل مرحله اول:
جايگزيني ســـوخت های فســـیلي با مواد خام زيســـتي ،مرحله دوم :افزايش بهرهوری در
بخش های ا صلي فعالیت زي ستي ،مرحله سوم :افزايش بازدهي در بخش بازيافت زي ست-
توده و مرحله چهارم :ايجاد ارزش افزوده و افزايش آن با استفاده از فرآيندهای زيستي در
مقیاس بزرگ اســت .اين برنامه ها دو محور اصــلي را دنبال مي کنند؛ محور اول ،مبتني بر
افزايش آگاهي اجتماعي درخصــوص گام ها و مزايای گذار به اقتصــاد زيســتي با توجه به
معیارهای ســـنجش ف عالیت های اقتصـــادی مانند بهره وری و زنجیره های ارزش افزوده
مح صوالت جديد و تجارت مواد زي ستي به عنوان پی شران های اقت صاد ا ست .محور دوم،
مبتني بر حكمراني اقتصــاد زيســتي و مكان يابي صــنايع پايه و پروژه های اقتصــاد زيســت-
فناورانه است.
اســـتافاس و همكاران ( )2013و دبســـي و مککورمیک ( ) 2015با مطالعه گســـترده
پژوهش های انجام شده در رابطه با سیاست گذاری و حكمراني اقتصادی برای کشورهای
گروه  7و به ويژه اتحاديه اروپا ،اســتراتژی های ضــروری برای حمايت از توســعه اقتصــاد
زيســـت -فناورانه را تحلیل کردهاند .آن ها بر لزوم ســـیاســـتگذاری حمايتي و نظارتي
دولت ها که زمینه همكاری و مشـــارکت تمام کارگزاران اقتصـــادی را ايجاد کرده و
ســرمايه گذاری برای گســترش زيرســاخت های الزم جهت تولید محصــوالت زيســت-
فناورانه و تقاضــای بازار برای اين محصــوالت را توســعه دهد ،تاکید کردهاند .در تمامي
اين ا ستراتژیها ،پنج گا م ا صلي برای کمک به ايجاد چارچوب الزم برای تو سعه اقت صاد
زي ستي وجود دارد؛ .گام اول ،ايجاد هماهنگي و ان سجام بین بخش های مختلف سیا ست
1- Herring, H. & Roy, R.
2- Staffas, L., et al.

 | 152پژوهشنامه اقتصادي | سال  | 20شماره  | 79زمستان 1399

گذاری اســت .در گام دوم ضــروری اســت اقدامات الزم برای تســهیل همكاری دولت،
مو س سات تحقیقاتي و صنعتي انجام شود .سومین گام ،افزايش ارتباط با جامعه و آگاهي
عمومي درمورد فعالیت های مبتني بر اقتصـــاد زيســـت محور اســـت .گام چهارم ،ايجاد و
تعمیق بازارهای جديد برای جذب و حمايت از محصــوالت زيســت محور اســت .پنجمین
گام نیز بر حمايت های مالي و قانوني منســجم از توســعه فعالیتهای زيســت محور تاکید
دارد .دبسي و مککورمیک ( ) 2015همچنین به تشكیل خوشه های تحقیقاتي و صنعتي و
توســـعه مشـــارکت های بخش خصـــوصـــي و دولتي به عنوان گام های تكمیلي در جهت
اطمینان از انسجام و تقويت نوآوری در اقتصاد زيستي اشاره کردهاند.
مطالعات انجام شــده در زمینه گذار به اقتصــاد زيســتي بر الگوی اقتصــاد دايرهای به
عنوان مدل نظری -کاربردی تاکید دارد .استفن و همكاران ) 2015( 1با بررسي اقتصادهای
در حال گذار به اقت صاد زي ست -فناورانه ن شان داده اند که اقت صاد دايرهای مدل جايگزين
اصـــلي برای اقتصـــادی کالســـیک اســـت و فرآيند گذار شـــامل هزينههای باالی ايجاد
زير ساختها ا ست ،اما در چهار زمینه ا ستفاده از منابع تولید ،حفظ محیطزي ست ،کارايي
اقتصادی و رفاه جامعه مزايای پايدار و بلندمدت ايجاد مي کند .ضرورت و مزايای اقتصاد
دايره ای و اهمیت اســـتفاده بهینه بین نســـلي از منابع در مورد اقتصـــاد چین به دلیل رشـــد
اقتصادی و جمعیت باال از اهمیت بیشتری برخوردار است.
مطالعات اقت صاد زي ستي دايره ای مرتبط با چین به اين م ساله ا شاره ميکنند که معجزه
اقتصادی چین به قیمت استفاده گسترده از منابع طبیعي انجام شده است؛ بنابراين ،سیاست
گذار به اقتصاد دايرهای از سال  2000میالدی ،سیاست ملي چین برای توسعه پايدار بوده
اســـت .يكي از مطالعات جامع در اين زمین توســـط گنگ و همكاران ( )2012در مقیاس
استاني برای چین انجام شده است .اين مطالعه ،تاثیر اجرای اقتصاد دايرهای در سطح خرد،
صنعت و اقت صاد کالن ا ستان های منتخب را تحلیل کرده و نتیجه گرفته ا ست که اقت صاد
دايرهای من جر به گ سترش فرآيندهای تولید با ا ستفاده کمتر منابع طبیعي ،کاهش آلودگي
و م صرف انرژی شده ا ست .شاخص های مورد ا ستفاده در ارزيابي اقت صاد دايرهای اين
مطالعه محدود و با تمرکز بر کاهش استفاده از منابع طبیعي و بازيافت زباله است.

1- Steffen, W., et al.
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با توجه به اينكه اقتصـــاد دايره ای يک مفهوم در حال تكامل اســـت ،تمرکز بیشـــتر
مطالعات انجام شده بر تكامل سیستم شاخص هايي است که ابعاد و آثار اقتصاد دايرهای را
ارزيابي مي کنند .به منظور انتخاب شـــاخص های مورد اســـتفاده در ارزيابي ،دو موضـــوع
اســـاســـي را بايد در نظر داشـــت؛  -1شـــاخص های ارزيابي اقتصـــاد دايرهای مرتبط با
شاخص های توسعه پايدار هستند؛ زيرا اقتصاد دايره ای در ماهیت خود به دنبال دستیابي به
اهداف توســـعه پايدار بوده و بر محدوديت منابع و کاراي ي اقتصـــادی تمرکز دارد-2 .
شاخصهايي که مي توانند عملكرد اقتصاد دايره ای را مشخص کنند ،مبتني بر شش اصل
شامل چرخه منابع ،ا ستفاده از انرژی های تجديدپذير ،پ شتیباني از خدمات اکو سی ستم و
ســرمايه طبیعي ،گســترش مراقبت های بهداشــتي و رفاهي ،حمايت از جامعه و فرهنگ و

ايجاد ارزش افزوده هستند (تريكا و همكاران.)2019 ،1
جنبه مهم ديگر در مطالعات انجام شـــده ،روشهای اندازه گیری و ســـنجش اقتصـــاد

زي ستي ا ست .نكته مهم اين ا ست که ادبیات تجربي مربوط به ارزيابي اقت صاد دايرهای در
حال تكامل بوده و بیشـــتر مطالعات تجربي در اين زمینه مرتبط با اندازه گیری برنامه های
اقتصــاد زيســتي اجرا شــده در اســتان های چین اســت؛ بنابراين ،رهیافتهای محدودی در
زمینه آثار در سطح اقتصاد کالن ارائه ميدهد.
سو و همكاران ( )2013و حشمتي ( )2015به مرور کامل مطالعات انجام شده در ارتباط
با گذار به اقتصاد زيستي دايرهای در اقتصاد چین در دو دهه اخیر پرداختهاند .پژوهش آنها
نشان ميدهد مطالعات بر روشهای شناسايي متغیرهای توضیحدهنده تمرکز داشته و بی شتر
از روشهای تحلیل آمار اســتنباطي مانند تحلیل همبســتگي ،تحلیل مســیر ،تحلیل عاملي و
تحلیل فازی و در مقیاسهای خرد ،صنعت و اقتصاد استاني استفاده کردهاند.
در مطالعات انجام شده به روش تحلیل عاملي برا ساس برنامه تو سعه پايدار هر ا ستان
متغیرهای مرتبط با شاخص های توسعه اقتصادی -اجتماعي -زيست محیطي مورد استفاده
قرار گرفته و برآوردها به روش تحلیل مولفه اصـــلي ( 2)PCAانجام شـــده و مولفههای با
تاثیرگذاری باال شنا سايي شدهاند .مولفه های مورد تاکید برا ساس نتايج عبارتند از :سهم
بخش بازيافت در تولید ناخالص اســتاني ،ســهم ســرمايه گذاری در بخش بازيافت ،امنیت
1- Trica, C. L., et al.
2- Principal Component Analysis
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غذايي ،شــاخصهای آلودگي محیطزيســت -آب و هوا ،دفع زباله ها و انتشــار آاليندهها،
نوآوری ها و کارآفريني های مرتبط با فعالیت های بخش اقتصـــاد زيســـتي ،گســـترش
پار

های علمي -فناوری زيستي و شاخص ثبت اختراعات فناورانه زيستمحور.
در رويكردی ديگر ،برخي مطالعات با روش های تحلیل سل سه مراتبي به برر سي روند

تو سعه اقت صاد دايره ای زي ستي در صنايع و ا ستان های چین پرداخته و اهمیت همكاری و
تشـــكیل زنجیرههای ارزش افزوده در بخش های مرتبط با اقتصـــاد زيســـتي را در موفقیت
برنامههای در حال اجرا تحلیل کردهاند.
در مطالعه گنگ و همكاران ( )2020ضمن برر سي برنامههای اقت صاد زي ستي دايرهای
اجرا شــده در چین ،تالش شــده اســت با تبیین و محاســبه شــاخص های مرتبط ،ابتدا يک
سی ستم شاخص ملي برای طبقه بندی اقت صاد دايره ای در چین تدوين شود .سپس برمبنای
اين شــاخصهای ملي ،ارزيابي برنامههای زيســت -فناورانه در ســطح اقتصــاد کالن انجام
شـــود .معیار اصـــلي که در ارزيابي کالن مورد اســـتفاده قرار گرفته اســـت ،نرخ بازدهي
براســاس اســتفاده از منابع اســت .ســاير متغیرهای مرتبط نیز با فعالیتهای اين بخش مانند
کارآفريني ،ســـهم در تولید و ســـرمايهگذاری ،نرخ انتشـــار آالينده ها در فرآيند تولید و
امنیت غذايي در تحلیل های ســطح صــنعت و بنگاه ارزيابي شــده اســت و همچنان قابلیت
تعمیم در سطح کالن را نداشتهاند.
کاتیســانو و همكاران (  ) 2018به تحلیل کمي اقتصــاد دايرهای برای کشــورهای گروه
ســـازمان همكاری ها و توســـعه اقتصـــادی ( 1)OECDبا اســـتفاده از روش تحلیل عاملي
خوشــه ای و تحلیل مســیر پرداخته اند .در اين مطالعه آنها ازشــاخص های تولید ناخالص
داخلي ســرانه ،هزينه های تحقیق و توســعه ،انرژی های تجديدپذير ،پســماندهای شــهری و
میزان بازيافت زباله های شـــهری به منظور طبقه بندی کشـــورهای  OECDدر گســـترش
اقتصــاد دايره ای اســتفاده کرده اند .همچنین با روش تحلیل مســیر ،رابطه علیت ســاختاری
معنادار بین شـــاخص های اقتصـــاد دايره ای را نتیجه گرفته اند .مطالعه آنها نشـــان ميدهد
رابطه معناداری میان شــاخص های توســعه پايدار و اقتصــاد دايره ای وجود دارد .همچنین
نتايج برآو ردهای تحلیل مســـیر در اين مطالعه ،رابطه میان رشـــد اقتصـــادی و هزينههای
تحقیق و توسعه ،میزان زباله های تولید شده و نرخ بازيافت را تايید کرده است.
1- Organization for Economic Co-operation & Development
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جمع بندی مطالعات انجام شـــده نشـــان ميدهد به دلیل ماهیت در حال تكامل مفهوم
اقت صاد زي ست -فناورانه و همچنین به دلیل تف اوت در ساختار اقت صادی ک شورهای دارای
ا ستراتژی گذار و عدم د ستر سي به داده ها ،خال جدی در تحلیل های آماری و محا سباتي
در اين زمینه وجود دارد .نكته م شتر

در مطالعات انجام شده اين ا ست که  -1همه اين

مطالعات در ارزيابي گذار از مدل کاربردی اقت صاد دايره ای ا ستفاده کردهاند -2 .تاکنون
يک مجموعه شاخص مدون و استاندارد پذيرفته شده توسط همه کشورها برای توصیف
و ارزيابي عملكرد مدل اقتصاد دايره ای تدوين نشده است .فقدان شاخصهايي استاندارد
شده برای سنجش میزان گ سترش اقت صاد دايره ای و همچنین ت صريح تابع عوامل موثر بر
اقتصــاد دايره ای از مواردی اســت که در پژوهش های انجام شــده کمتر مورد توجه قرار
گرفته اســت .همچنین بررســي روشهای اندازه گیری گســترش اقتصــاد زيســتي نیز نشــان
مي دهد به دلیل محدوديت های داده ها و ناهمگني شـــاخص ها ،روش های تحلیل آماری
مبتني بر استفاده از داده های مقطعي بیشترين کا ربرد را در اين مطالعات داشتهاند.
با توجه به مباني نظری و مطالعات انجام شده در اين پژوهش تالش شده ا ست عوامل
موثر در گســترش اقتصــاد دايره ای براســاس داده های کشــورهای اتحاديه اروپا و به روش
تحلیل عاملي شـــناســـايي و تحلیل شـــود .از آنجا که مطالعات تجربي گســـترش اقتصـــاد
دايرهای شامل مقیاس های مختلف استاني -ملي است و قابلیت تعمیم پذيری کمتری برای
ا ستفاده ساير ک شورها را دارد ،اين مطالعه با در نظر گرفتن شاخص های موثر در اقت صاد
زيستي و اهداف توسعه پايدار به شناسايي مولفههای توضیحدهنده شاخصهای اقتصادی،
اجتماعي و زيســتمحیطي براســاس دادههای اقتصــاد دايره ای کشــورهای اتحاديه اروپا
پرداخته اســت که مي تواند يک چارچوب تحلیلي برای ســیاســت گذاری فرآيند گذار در
اقتصــاد ايران فراهم کند .با توجه به شــاخص های متنوع و ناهمگن تجزيهوتحلیل اقتصــاد
زيســتي در مطالعات انجام شــده ،وجه اصــلي اشــترا اين شــاخص ها ،تمرکز بر اهداف
توسعه پايدار است.

 -3روش شناسي پژوهش
هدف اين پژوهش شناسايي متغیرهای موثر بر گسترش اقتصاد دايره ای و گذار به اقتصاد
زيســت -فناورانه اســت .براســاس مباني نظری ،اقتصــاد دايره ای به عنوان الگوی نظری-
کاربردی ســنجش مراحل گذار به اقتصــاد زيســت -فناورانه مورد اســتفاده قرار ميگیرد
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(لونكا و همكاران .) 2018 ،اين الگو در تطابق کامل با اهداف تو سعه پايدار طراحي شده
است و براساس چارچوب اقتصاد دايرهای ،متغیرهای اقتصادی ،اجتماعي و زيستمحیطي
مرتبط با فعالیت های اين بخش به عنوان شاخص های ارزيابي مورد ا ستفاده قرار ميگیرد.
جامعه آماری مت شكل از دادههای اقت صاد کالن  28ک شور اتحاديه اروپا بوده که بهعنوان
نمونه مورد بررســي قرار گرفته و بیش از  49متغیر مرتبط با اقتصــاد دايره ای برای هر يک
از آنها جمع آوری شـــده اســـت . 1روش تحقیق با توجه به مباني نظری و ماهیت مقطعي
بودن داده ها ،روش تحلیل عاملي در نظر گرفته شده است.
روش تحلیل عاملي يكي از روش های تحلیل آماری برای مطالعه روابط میان متغیرها
و تجزيهوتحلیل داده های مقطعي ا ست .اين روش برای اولین بار تو سط پیر سون)1901( 2
و اســـپیرمن ) 1904( 3مطرح و ب عد از آن به طور گســـترده ای در م طال عات علمي برای
شــناســايي تاثیرگذارترين متغیرها در وضــعیتي که تعداد متغیرهای مورد بررســي زياد و
روابط بین آن ها ناشــناخته باشــد ،اســتفاده ميشــود .در اين روش ،متغیرها براســاس مباني
نظری در چندين عامل دسته بندی شده و هر عامل را مي توان متغیر جديدی در نظر گرفت
ک ه از ترکیب خطي مقادير اصلي چند متغیر با اشتراکات مبتني بر نظريه ،برآورد مي شود.
داده های اولیه برای تحلیل عاملي ،ماتريس همبستگي بین متغیرها است و متغیرهای وابسته
از پیش تعیین شــدهای ندارد .هدف اصــلي در روش تحلیل عاملي شــناســايي ســاختار بین
متغیرهای مختلف و تبديل آن ها به تعداد محدودی عامل توضــیحدهنده اســت .هر عامل
نیز براســــاس روابط بین متغیر ها ،اطال عات خاصـــي از ارز يابي را منعكس مي ک ند.
رويكردهای تحلیل عاملي را مي توان به دو د سته کلي تحلیل عاملي اکت شافي )EFA( 4و
تحلیل عاملي تايیدی )CFA( 5تقســـیم کرد .انتخاب میان اين دو روش تحلیل عاملي
براســـاس هدف تحلیل داده ها و پژوهش اســـت .روش اکتشـــافي ( )EFAدر حوزههای
تحقیقاتي نوظهور که درآن هنوز فرضیه های دقیق در رابطه با ساختار دادهها وجود ندارد،
اســـتفاده شـــده و در مقايســـه با روش تايیدی ( ) CFAکه با هدف آزمون فرضـــیه انجام

 -1کشورها شامل  27کشور اتحاديه اروپا و بريتانیا هستند.
2- Pearson
3 Spearman
4- Exploratory Factor Analysis
5- Confirmatory Factor Analysis
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ميشود ،نیاز به پیشفرض های کمتری دارد .بنابراين ،در مطالعات ارزيابي عموما از روش
اکتشافي استفاده ميشود (مواليک.)2010 ،1
معنادار بودن متغیرهای انتخاب شده در تحلیل عاملي براساس دو آزمون بررسي ميشود:

 -1محا سبه ضريب KMO 2که مبتني بر محا سبه ضريب همب ستگي بین متغیرها بوده و
م قدار آن در م حدوده صـــفر و يک اســــت .هر چه م قدار آ ماره آزمون  KMOبه 1
نزديک تر باشــد نشــان دهنده همبســتگي بیشــتر میان متغیرها اســت .در مطالعات تجربي
مقداره آزمون بیشتر از  0/7مناسب بوده و توصیه مي شود که تفسیر نتايج براساس مقادير
کوچک تر تا  0/5با احتیاط انجام شود (مواليک .)2010 ،دوم
 -2با اســتفاده از آماره آزمون بارتلت 3؛ در اين آزمون فرض صــفر ،نبود همبســتگي بین
متغیرها را آزمون مي کند .برای اينكه يک برآورد تحلیل عاملي معنادار با شد ،الزم ا ست
متغیرها همبســته باشــند .بنابراين ،آزمون بارتلت ســعي مي کند فرضــیه صــفر مبني بر اينكه
« متغیرها با هم همبسته نیستند» را رد کند .بیان ماتريسي يک مدل تحلیل عاملي در صورتي
که  nمتغیر و  mعامل وجود داشته باشد به شكل رابطه ( )1نوشته ميشود.

( )1

X1 = λ11 F1 + λ12 F2 + ⋯ + λ1m Fm + e1
X = λ21 F1 + λ22 F2 + ⋯ + λ2m Fm + e2
{ 2
⋮
Xn = λn1 F1 + λn2 F2 + ⋯ + λnm Fm + en
Xn×1 = An×m Fm×1 + en×1

اگر عوامل به طور کامل متغیرهای مشاهده شده را توضیح دهند ،آنگاه ميتوان رابطه
( )2را نوشت.

( )2

e1 = e2 = ⋯ = en = 0
⇒ Xn×1 = An×m Fm×1 Xn×1
σ12 = σ22 = ⋯ = σ2n = 0

{

= An×m Fm×1 + en×1

1- Mulaik, S. A.
2- Kaiser -Meyer -Olkin
3- Bartlett's Test
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با توجه به هدف پژوهش که شــناســايي ارتباط میان متغیرهای مرتبط با شــاخصهای
اقتصاد دايره ای است و همچنین توجه به اين واقعیت که فرضیه دقیقي در مورد رابطه میان
داده ها وجود ندارد از روش تحقیق عاملي اکتشــافي ( ) EFAاســتفاده شــده اســت .به اين
منظور ابتدا ماتريس کوواريانس متغیرها محاسبه و سپس عاملها از اين ماتريس استخراج
مي شــوند .محاســبه عامل ها به ســه روش امكان پذير اســت :روش مولفه اصــلي ،1حداکثر
درستنمايي 2و روش عامل يابي محور اصلي.3
روش مولفه اصـــلي  ،مقادير بارهای عاملي 4را به گونه ای برآورد مي کند که مجموع
مقادير واريانس م شتر

حداکثر شود .با اين روش عامل ها در صد باالتری از واريانس

متغیرهای قابل مشــاهده را نشــان مي دهند .روش مولفه های اصــلي به دلیل اينكه برمبنای
راه حل رياضـــي ،رابطه تحلیل عاملي را حل مي کند در کارهای تجربي کاربرد زيادی
دارد .در اين روش م قدار وار يانس تبیین شــــده به وســـی له مول فه که ه مان مجموع
مجذورات بارهای عاملي اســت ،برابر با مقدار ويژه آن مولفه اســت که با تقســیم مقدار
ويژه بر تعداد متغیرها ،نســبت واريانس تبیین شــده به وســیله آن مولفه به دســت مي آيد.
مقــادير ويژه و بردارهــای ويژه متنــاظر بــه ترتیــب نزولي از بزرگ ترين مقــدار بــه
کوچک ترين مقدار ويژه انتخاب شــده و هرکدام يک ســتون از ماتريس بارهای عاملي
را تشــكیل مي دهند .برای تســهیل فرآيند تفســیر عامل های اولیه ،دوران 5اين عامل ها با
هدف رســیدن به يک ســاختار عاملي ســاده که در آن هرکدام از مولفه ها در يک عامل
قرار گرفته و به صورت دوقطبي نباشند ،انجام مي شود .فرآيند دوران براساس معیارهای
مختلفي قا بل ان جام اســــت که يكي از کاربردی ترين انواع آن دوران واري ماکس 6با
تمرکز بر حداکثرســـازی واريانس مربع بارهای عاملي اســـت و در برآوردهای تحلیل
عاملي اکتشافي استفاده مي شود (کالين.)1392 ،7

1- Principal Components
2- Maximum Likelihood
3- Principal Axis Factoring
4- Factor Loades
5- Rotation
6- Varimax Rotation
7- Kline, P.
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 -1-3متغیرها و دادهها
به منظور شناسايي عوامل موثر در فرآيند گذار به اقتصاد زيست -فناورانه و با توجه به مباني
نظری موجود ،ماتريس دادهها برای  49متغیر و  28کشور اتحاديه اروپا جمعآوری شده و با
تحلیل  3ماتريس مجزای تحلیل عاملي ،عوامل اصلي برای  3دسته متغیرهای شاخص اقتصاد
دايرهای شنا سايي شده ا ست .بهدلیل مقیاس و ابعاد متفاوت دادهها ،ابتدا با ا ستفاده از رابطه
نرمالســازی حداکثر -حداقل ،1هر يک از متغیرها بین صــفر تا يک نرمال شــدهاند که برای
تجمیع و موزونسازی متغیرها از دادههای نرمال شده استفاده شده است .فهرست متغیرها در
پیوست ارائه شده که در وبگاه آماری اتحاديه اروپا در دسترس است.2
به دو دلیل از دادههای اتحاديه اروپا برای ارزيابي و تحلیل گذار به اقتصـــاد زيســـت-
فناورانه اســتفاده شــده اســت؛ دلیل اول ،مرتبط با اســتراتژی اقتصــاد زيســتي اتحاديه اروپا
ا ست که مبتني بر گ سترش فعالیت های اقت صاد دايره ای در گذار به اقت صاد زي ستي ا ست
(کاردانگ و همكاران .) 2021 ،همانطور که در مباني نظری بیان شـــد ،اقتصـــاد دايرهای،
الگوی نظری-کاربردی گذار به اقتصاد زيستي است .در اين راستا ،تجزيهوتحلیل دادهها
و عوامل پیشـــران در فعالیت های اقتصـــاد دايره ای در ارزيابي گذار به اقتصـــاد زيســـت-
فناورانه نقش کلیدی دارد .بنابراين ،پژوهش حاضـــر ســـعي کرده اســـت يک چارچوب
تحلیل آماری برای شناسايي و تحلیل عوامل توضیح دهنده در گسترش اقتصاد دايرهای به
عنوان پیشـــران اقتصـــاد زيســـتي فراهم کند .اين چارچوب شـــامل متغیرهای مرتبط با
فعالیت های اقتصـــاد دايرهای و شـــاخص های توســـعه پايدار شـــامل اقتصـــاد ،اجتماع و
محیط زيسـت اسـت .دلیل دوم مرتبط با محدوديت در دسـترس بودن دادهها و پراکندگي
در رويكردهای آماری در ارزيابي و سنجش سهم اقتصاد زيستي در تولید ناخالص داخلي
و ساير متغیرهای اقتصادی است.
در رابطه با محدوديت های مرتبط با اندازه گیری و ارزيابي ســـهم اقتصـــاد زيســـت-
فناورانه همانطور که در مبای نظری اشاره شد ،محدوديت هايي وجود دارد که عبارتند از:
 -1اين الگوی جديد فعالیت های اقتصــادی دارای محدوديتهايي در ســنجش ســهم در
متغیرهای اقتصــادی اســت -2 .هنوز روش اســتانداردی برای ارزيابي و مقايســه بینالمللي
1- Max-Min Scaling
2- https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database
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ســهم اقتصــاد زيســتي در تولید ناخالص داخلي ايجاد نشــده اســت و کشــورهای دارای
اســتراتژی فعال در اين زمینه به روش های متفاوت و بیشــتر بدون انتشــار دادهها به ارزيابي
ســهم اقتصــاد زيســتي در تولید ناخالص داخلي پرداختهاند -3 .محصــوالت و فعالیتهای
موجود در اقت صاد زي ستي با توجه به اولويتهای ک شورها و مزيت های ن سبي در تولید و
تجارت ب سیار متفاوت ا ست .همچنین مح صوالت جديد فعالیتهای زي ست -فناورانه از
نظر ســـاختار و تنوع با ســـیســـتمهای طبقه بندی متداول ناهمگن هســـتند -4 .تعداد زياد
محصــوالت زيســتي و ناهمگني آن ها ،ارزيابي فرآيند تكامل اقتصــاد زيســتي را دشــوار
مي کند .به همین دلیل اکثر مطالعات انجام شـــده در اين حوزه از ديدگاه روششـــناســـي
معطوف به مطالعات توصــیفي و تحلیل آماری اســتنباطي بوده و انجام روشهای متعارف
اقتصــادســنجي به داليل ذکر شــده میســر نیســت (براکو و همكاران .)2018 ،با وجود اين
محدوديت ها ،همچنان نتايج مطالعات تجربي در شناخت و ارزيابي م سیر گذار به اقت صاد
زي ستي راهگ شا خواهد بود؛ به ويژه برای ک شورهايي مانند ايران که هنوز ا ستراتژی گذار
فعال ندارند.

 -4برآوردهاي تحلیل عاملي و تحلیل نتایج
محاسبات تحلیل عاملي با نرمافزار متلب 1و برای  49متغیر منتخب مرتبط با فعالیت اقتصاد
دايرهای و برای  28ک شور اروپايي انجام شده ا ست .همانطور که در بخش روش شنا سي
اشــاره شــد برای تشــخیص کفايت و مناســب بودن داده ها در برآوردهای تحلیل عاملي از
آماره آزمون  KMOاستفاده مي شود که براساس ماتريس همبستگي بین متغیرها محاسبه
شــده اســت .در شــرايطي که آماره آزمون  KM0>0.7باشــد ،مي توان همبســتگي باالی
متغیرها را نتیجه گرفت .در مطالعات تجربي چنانچه مقدار آماره اين آزمون پايین تر از
 0/7باشـــد ،ماتريس ضـــرايب همبســـتگي بین متغیرها بايد مجدد بررســـي و متغیرهای با
همبستگي پايین از مدل حذف شود و مجدد آماره  KMOرا محاسبه کرد و روند را بايذ
تا جايي تكرار کرد که شرط مقداره آزمون ،تامین شود (مواليک.)2010 ،
بعد از انجام و تكرار آزمون با هدف پیدا کردن متغیرها با همبستگي باال و تامین شرط
آماره آزمون  KMOاز میان  49متغیر اقتصاد دايره ای اتحاديه اروپا  -در پیوست فهرست
1- MATLAB
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شده است 28 -متغیر با همبستگي باال انتخاب و با توجه به ماهیت مبتني بر اهداف توسعه
پايدار در ســـه گروه متغیرهای اقتصـــادی ،اقتصـــادی -اجتماعي و زيســـت محیطي قرار
گرفته اند .در گام بعدی برای اطمینان از معنادار بودن برآوردهای تحلیل عاملي برای هر
ســه گروه از متغیرهای انتخاب شــده از آزمون بارتلت اســتفاده شــده اســت .نتايج هر دو
آزمون  KMOو بارتلت برای مدل های تحلیل عاملي در جدولهای ( )3تا ( )5ارائه شــده
اســت .براســاس آماره  KMOمي توان کفايت و مناســب بودن داده ها در تحلیل عاملي را
برای هر سه گروه شاخص ها نتیجه گرفت .آماره آزمون بارتلت نیز احتمال پذيرش فرض
صـــفر  -که عدم وجود همبســـتگي بین متغیرها اســـت -را اندازهگیری ميکند .نتايج اين
آزمون برای هر سه شاخص نیز فرض صفر را رد کرده و بنابراين ،ميتوان همب ستگي بین
متغیرها را نتیجه گرفت .با توجه به وجود همبســـتگي میان متغیرها ،ميتوان با اســـتفاده از
روش تحلیل مولفههای اساسي ( ،)PCAمولفههای توضیحدهنده شاخصهای اقتصادی-
اجتماعي -زيست محیطي اقتصاد دايره ای را تعیین کرد.
با توج ه به هدف پژوهش ،ماتريس داده ها برای هر د سته از متغیرها و  28ک شور مورد
برر سي جمع آوری شده و برای انجام روش تحلیل عاملي و ر سیدن به عوامل نهايي موثر،
ماتريس های مربوط به هر دسته از متغیرها تشكیل و عوامل مشتر  ،اهمیت نسبي هر يک
از شاخص ها و سپس بردارهای ويژه برای تمام مقادير غیرصفر محاسبه شده است .دوران
عامل ها با روش واريماکس انجام شده است .بنابراين ،با تحلیل سه ماتريس مجزای تحلیل
عاملي ،عوامل ا صلي برای متغیرهای موردنظر شنا سايي و متغیرهای 28گانه در پنج عامل
نهايي تجمیع شـــدند .نتايج برآورد های تحلیل عاملي در جدول های ( )3تا ( ) 5و نمودار
( )4ارائه شده است.
همانطور که در جدول ( )3م شاهده مي شود ،شاخص عوامل اقت صادی يک ماتريس
 ،28*13شامل  28ک شور و  13متغیر ا ست .با توجه به برآورد تحلیل عاملي اين  13متغیر
در دو عامل نهايي تجمیع شدهاند .شاخص عوامل اقت صادی -اجتماعي در ماتريس 28*4
تحلیل ميشــود که شــامل  28کشــور و چهار متغیر مطابق با جدول ( )4اســت و در يک
عامل نهايي خال صه شده ا ست .سومین د سته از عوامل موثر در گذار ،شاخص متغیرهای
زيســت -محیطي اســت که در ماتريس  28*11تحلیل شــده که شــامل  11متغیر موثر بر
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محیطزي ست برای  28ک شور منت خب بوده که در دو عامل نهايي تجمیع شده و در جدول
( )5نشان داده شدهاند.
تعداد مولفه های ا ستخراج شده برای هر د سته از عوامل برابر ا ست با تعداد متغیرهای
استفاده شده که با رسم نمودار اسكری 1مي توان تعداد بهینه مولفه ها را مشخص کرد .در
انتخاب تعداد مولفهها از نمودار اسكری قاعده کلي براساس تعداد مقادير ويژه مولفههای
بزرگ تر از يک تعیین ميشود (کالين.)1392 ،
همانطور که در نمودار ( )4مشاهده مي شود برای متغیرهای مرتبط با شاخص اقتصادی
دو مولفه دارای مقادير ويژه بزرگ تر از يک هســتند و صــددرصــد پراکندگي مجموعه
دادهها توســـط اين مولفهها تبیین مي شـــود .اين تعداد برای متغیرهای مرتبط با شـــاخص
اقتصـــادی -اجتماعي برابر يک اســـت که بیشـــتر از  73درصـــد داده ها با اين مولفه تبیین
مي شـــود .برای شـــاخص عوامل زيســـت محیطي ،دو مولفه وجود دارد که صـــددرصـــد
پراکندگي دادهها را توضیح مي دهند .سهم هر يک از متغیرها در تبیین واريانس هر مولفه
در جدولهای ( )3تا ( )5مشخص شده است.
نمودار .4تعیین تعداد مولفههاي مدل هاي تحلیل عاملي
مولفههای زیست -محیطی

مولفههای اقتصادی-اجتماعی

مولفه های اقتصادی

براســاس نتايج جدول ( 11 ،)3متغیر اقتصــادی مرتبط با اقتصــاد دايره ای اتحاديه اروپا
شــامل نســبت ســرمايه گذاری ،اشــتغال و ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلي ،تجارت
زباله های زيســتي ،مصــرف حقیقي ،نســبت تولید ناخالص داخلي به زمین مصــنوعي و به
مصرف مواد داخلي ،شاخص رويكرد به بازار ،تولید ناخالص داخلي به قیمتهای بازار و
1- Scree Plot
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وابستگي به انرژی در عامل اول تجمیع شده و حدود  80درصد تغییرات عوامل اقتصادی
موثر در تو سعه اقت صاد دايره ای را تو ضیح مي دهند .عامل دوم شامل دو متغیر در صد کل
ا شتغال و مانده ح ساب جاری ا ست که حدود  20در صد تغییرات در اقت صاد دايرهای را
توضـــیح مي دهند .در میان متغیرهای اقتصـــادی موثر مي توان به نســـبت ســـرمايهگذاری،
صادرات زباله ،شاخص رويكرد به بازار و ن سبت تولید ناخالص داخلي به زمین م صنوعي
به عنوان مهم ترين عوامل اقتصادی موثر در اقتصاد دايره ای اشاره کرد .اين نتیجه منطبق با
مباني نظری در مورد نقش ســـرمايه گذاری (هیژمن 2016 ،و گ نگ و همكاران (،)2012
ت جارت مواد زيســـتي (روی و هم كاران ) 2009 ،و بازنگری در فرآي ند های تول ید در
گســـترش اقتصـــاد زيســـت -فناورانه اســـت .همچنین رابطه معناداری میان متغیرهای
ســرمايهگذاری و ارزش افزوده با گســترش اقتصــاد دايره ای و اهداف توســعه پايدار در
مطالعه کاتیســـانو و همكاران ( )2018برای کشـــورهای  OECDگزارش شـــده اســـت.
بنابراين ،به منظور گذار به اقتصـــاد زيســـت -فناورانه توجه به اثر اين متغیرها در گروه
عوامل اقتصادی ضروری است.
جدول  . 3نتایج تحلیل عاملي براي متغیرهاي اقتصادي
عامل اول

عامل دوم

متغیر

متغیر

0/9921

-

تولید ناخالص داخلي /

0/7397

-

0/9480

-

-0/9661

-

صادرات زباله

0/9904

-

مصرف حقیقي فردی

0/9184

درصد کل اشتغال

-

0/7765

سرمايه گذاری /
تولید ناخالص داخلي
اشتغال  /تولید
ناخالص داخلي
ارزشافزوده  /تولید
ناخالص داخلي
واردات زباله

آماره آزمون KMO
آماره آزمون بارتلت
(معناداری)
منبع :یافتههای پژوهش

زمین مصنوعي
تولید ناخالص داخلي/
مصرف مواد داخلي
شاخص رويكرد به
اقتصاد
تولید ناخالص داخلي با
قیمتهای بازار
مانده حساب جاری
وابستگي به انرژی

عامل اول

عامل دوم

0/9715

-

0/9698

-

0/9726

-

0/9683

-

0/7534

0/8057
-

0/83

مقادير ويژه

9/7037

2/2963

(288/15 )0/00

تغییرات تجمعي

0/8086

0/1914
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در تحلیل مشـــابه ،براســـاس نتايج جدول ( )4مي توان مشـــاهده کرد که چهار متغیر
اقتصــادی -اجتماعي مرتبط با اقتصــاد دايره ای اتحاديه اروپا شــامل ســرانه کالری روزانه،
مصـرف انرژی اولیه ،سـرانه مصـرف مواد داخلي و سـرانه انرژی های تجديدپذير در يک
عامل تجمیع شده و به ترتیب اهمیت حدود  73درصد تغییرات عوامل اقتصادی-اجتماعي
موثر را توضــیح ميدهند .مهم ترين متغیر اقتصــادی -اجتماعي موثر در اقتصــاد زيســت-
فناورانه سرانه کالری روزانه برا ساس منبع ا ست .اثر گ سترش اقت صاد دايرهای بر افزايش
امنیت غذايي در اســـتان های چین در مطالعه گنگ و همكاران ( )2012نیز گزارش شـــده
اســت .بر اين اســاس به نظر مي رســد گســترش اقتصــاد دايره ای اثر معناداری در افزايش
امنیت غذايي که يكي از مهم ترين اهداف توسعه پايدار است ،خواهد داشت.
جدول  .4نتایج تحلیل عاملي براي متغیرهاي اقتصادي-اجتماعي
متغیر

عامل اول

متغیر

سرانه انرژی های تجدیدپذیر

-0/5647

سرانه مصرف مواد داخلی

مصرف انرژی اولیه

0/7836

سرانه کالری روزانه براساس
منبع

عامل اول
0/7090
0/8401

مقادیر ویژه

2/1411

تغییرات تجمعی

73/3661

آماره آزمون بارتلت (معناداری)

(66/34 )0/00

آماره آزمون KMO

0/7341

منبع :یافتههای پژوهش

براساس نتايج جدول ( )5مشاهده مي شود که شش متغیر زيستمحیطي مرتبط با اقتصاد
دايرهای اتحاديه اروپا شامل بازيافت زبالههای زي ستي ،حق ثبت اختراع ،مواد بازيابي شده،
آاليندههای هوا و گازهای گلخانهای ،بهرهوری آب و مديريت پسماند به ترتیب اهمیت در
عامل اول تجمیع شده و حدود  63درصد تغییرات عوامل اقتصادی موثر را توضیح ميدهند.
عامل دوم شامل پنج متغیر سرانه زباله ،منطقه کشاورزی ارگانیک ،نسبت تحقیق و توسعه به
تولید ناخالص داخلي ،شــاخص نوآوری در محیطزيســت و بخشهای منبع انتشــار گازهای
گلخانهای است که به ترتیب اهمیت حدود  37درصد تغییرات را در اقتصاد دايرهای توضیح
ميدهند .در میان متغیرهای زيســتمحیطي موثر ميتوان به بازيافت زبالههای زيســتي ،حق
ثبت اختراع ،مواد بازيابي شده ،منطقه ک شاورزی ارگانیک و زباله سرانه به عنوان مهمترين
عوامل موثر در اقتصــاد دايرهای اشــاره کرد .اين نتیجه در مطالعات و مباني نظری در مورد
نقش هزينههای تحقیق و توسعه و صنعت بازيافت در گسترش اقتصاد زيست -فناورانه مورد
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تاکید جدی اســت و از ديدگاه ســیاســتگذاری در تدوين اســتراتژی گذار اهمیت زيادی
دارد .نتیجه مشـــابه در مطالعه گنگ و همكاران ( )2012در مقیاس اســـتاني برای چین،
ا ستافاس و همكاران ( )2103برای ک شورهای گروه  7و کاتی سانو و همكاران ( )2018برای
کشورهای  OECDگزارش شده است.
جدول  . 5نتایج تحلیل عاملي براي متغیرهاي زیستمحیطي
متغیر

عامل اول

عامل دوم

منطقه تحت کشاورزی

-

0/9033

حق ثبت اختراع

0/9882

-

مواد بازیابی شده

0/9877

0/9132
-

بازیافت زبالههای زیستی

0/9969

-

 R&Dدرصد تولید

-

0/8046

ارگانیک

زباله سرانه

ناخالص داخلی
آماره آزمون KMO
آماره آزمون بارتلت
(معناداری)

عامل اول

عامل دوم

متغیر

-0/8857

-

-

0/5969

بهره وری آب

0/8765

-

مدیریت پسماند

0/7065

-

شاخص نوآوری در

-

آالیندههای هوا و گازهای
گلخانهای
بخشهای منبع انتشار گازهای
گلخانهای

محیطزیست

0/8055

0/8331

مقادیر ویژه

4/4331

2/5669

(314/46 )0/00

تغییرات تجمعی

63/3299

36/6701

منبع :یافتههای پژوهش

با توجه به هدف پژوهش که شنا سايي عوامل موثر در فرآيند گذار به اقت صاد زي ستي
دايره ای اســت ،نتايج تحلیل عاملي متغیرهای دســته بندی شــده در ســه شــاخص عوامل
اقتصـادی-اجتماعي -زيسـت محیطي دو نتیجه را نشـان ميدهند؛  -1رابطه همبسـتگي بین
متغیرهای شاخصهای سهگانه وجود دا شته و شاخصها نقش تو ضیح دهنده در گ سترش
اقت صاد دايره ای در سطح اقت صاد کالن برای اتحاديه اروپا دا شته اند .با توجه به اينكه اين
شاخص ها همان معیارهایهای سه گانه دستیابي به اهداف توسعه پايدار هستند ،بنابراين ،به
نظر مي رســـد گســـترش اقتصـــاد دايرهای نقش موث ری در رشـــد و توســـعه پايدار دارد.
 -2برا ساس برآوردهای تحلیل مولفه ا صلي ،مهم ترين متغیرهای موثر در گ سترش اقتصاد
زي ستي دايرهای عبارتند از :ن سبت سرمايه گذاری ،تجارت زباله زي ستي ،شاخص رويكرد
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به بازار ،ن سبت تولید ناخالص داخلي به زمین م صنوعي (عوامل اقت صادی) ،امنیت غذايي،
سرانه م صرف مواد و انرژی (عوامل اقت صادی-اجتماعي) ،بازيافت زبالههای زي ستي ،حق
ثبت اختراع ،مواد بازيابي شـــده ،منطقه کشـــاورزی ارگانیک و زباله ســـرانه ( عوامل
زيستمحیطي).
بايد توجه داشـــت که به دلیل محدوديت های داده و روش تحلیل اين مقاله نميتواند
علیتها و جهت روابط را در توســعه اقتصــاد دايره ای زيســتي نشــان داد ،اما شــناســايي و
تجزيه وتحلیل کمي متغیرها و شاخص های مرتبط با گسترش اقتصاد دايرهای را امكانپذير
کرده است.

 -5حقایق آشههکار شههده و ضههرورت اقتصههاد ایران براي گذار به اقتصههاد
زیست -فناورانه
اقت صاد ايران پیش از مواجه با همه گیری کرونا در ا سفند  1398با خروج آمريكا از برجام
در ارديبه شت  1397در و ضعیت رکود تورمي قرار گرفته ا ست .تحريمهای اقت صادی با
هدف محدود ســـاختن درآمدهای نفتي و تجارت خارجي ايران ،تداوم کاهش رشـــد
اقتصــادی ،مشــكالت ســاختاری اقتصــاد ايران و عدم قطعیتها در فضــای حكمراني و
ت صمیمگیری های اقت صادی ،و ضعیت اقت صاد ايران را شكننده و تاب آوری اقت صادی را
کاهش داده است (ضیائي بیگدلي و همكاران .) 1392 ،با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به
نفت ،هرگونه تغییر در درآمدهای فروش نفت به دلیل شــو های اقتصــادی يا ســیاســي،
ناپايدار ی زيادی را به درآمد خانوارها ،ف ضای ک سب وکار و حكمراني اقت صادی تحمیل
مي کند .بنابراين ،چالش اصلي سیاست گذاری در اقتصاد ايران برای گذار از اين شرايط،
اجرای برنامه اقتصـــاد بدون نفت به موازات اهداف توســـعه پايدار اســـت .عالوه بر اين،
شواهد نظری و به ويژه توجه به تجربه ک شورهای صنعتي در مواجه با بحران مالي ،2008
تايید مي کند که گذار به اقتصاد زيست -فناورانه نقش موثری در تداوم رشد اقتصادی در
شرايط بحران و نااطمیناني های اقتصادی دارد (هیژمن 2016 ،و روی و همكاران.)2009 ،
تحلیل ها بر پايه محاســبه شــاخص آســیب پذيری نفتي و تحلیلهای آيندهپژوهي روند
تو سعه پايدار مبتني بر محا سبات سازمان خواربار و ک شاورزی ملل متحد ( )FAOن شان
مي دهند که تداوم وضعیت فعلي برای اقتصاد ايران امكان پذير نیست.
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به دلیل اينكه اقت صاد ايران ا ستراتژی فعالي در زمینه گذار به اقت صاد زي ست -فناورانه
در چارچوب دستیابي به اهداف توسعه پايدار ندارد ،تحلیل وضعیت ايران از منظر مطالعه
تجربي گذار به اقت صاد زي ستي دايره ای امكان پذير نی ست ،اما با رويكرد بحث ضرورت
اجتناب ناپذير ايران در راستای دستیابي به اهداف توسعه پايدار و توجه به مباني نظری که
تاکید ميکند شاخصهای س نجش تو سعه پايدار مبتني بر اقت صاد زي ست -فناورانه ا ست،
اين بخش تالش کرده است با بهره گیری از دو شاخص آسیب پذيری نفتي و بررسي روند
آتي توسعه پايدار اقتصاد ايران ،ضرورت گذار به اقتصاد زيستي را برجسته کند.
مباني نظری و تجربي اين مطالعه در شنا سايي عوامل موثر در گ سترش اقت صاد زي ستي
دايرهای اروپا ،مي تواند در تدوين تطبیقي سـیاسـتها و گام های گذار اقتصـاد ايران نقش
موثری ايفا کند.
ارز يابي های عملكرد ف عال یت های اقتصـــادی معموال براســـاس دو شـــاخص عملكرد
اقتصـــادی )EPI(1و يا شـــاخص پیشـــرفت واقعي )GPI(2انجام ميشـــود .شـــاخص عملكرد
اقت صادی با تلفیق دادههای تورم ،بیكاری ،ک سری بودجه دولت و ر شد تولید ناخالص داخلي
با اســـتفاده از يک روش میانگین وزني رياضـــي و تبديل اين دادهها به يک عدد شـــاخص،
کارآمدی عملكرد اقتصــادی را توصــیف ميکند (کاراموف و ريدينگز .)2013 ،3شــاخص
پیشرفت واقعي برای تحلیلهای هزينه -منفعت رشد اقتصادی با هدف سنجش رشد اقتصادی
در راســتای تامین اهداف توســعه پايدار طراحي شــده اســت .در اين شــاخص مزايای رشــد
اقتصادی با دادههای متغیرهای مخارج مصرف خصوصي ،مخارج سرمايهگذاری ،در دسترس
بودن کاال های عمومي و گســـترش آموزش عالي م حاســـ به و هزي نه های مرتبط با جرم،
مطلوبیتهای از دســت رفته ناشــي از شــغل ،نرخ بیكاری ،میزان بدهي خارجي و هزينههای
مرتبط با آلودگي هوا و محیطزيست از آن کسر ميشود (کوبیسفسكي و همكاران.)2013 ،4
هر دو شاخص توصیف مناسبي از وضعیت اقتصادی در مقايسه با شاخص رشد اقتصادی ارائه
ميکنند ،اما در مورد اقتصــادهای وابســته به منابع طبیعي و بهويژه نفت و گاز ،ضــروری اسـت
تحلیلها با در نظر گرفتن شدت واب ستگي فعالیتهای اقت صادی به منابع طبیعي انجام شود .با
1- Economic Performance Index
2- Genuine Progress Indicator
3- Khramov,V. & Ridings, L. J.
4- Kubiszewski, I., et al.
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اين رويكرد ،شاخص آسیبپذيری نفت )OVI( 1طراحي شده که ميتواند سنجشي از سهم
نفت در اقتصـــاد کشـــورهای صـــادرکننده و واردکننده نفت ارائه کند (گوپتا .)2008 ،2اين
شاخص يک مفهوم چند بعدی است و تابآوری کشورها را در برابر ريسکهای اقتصادی،
عرضه و زيست -محیطي اندازهگیری ميکند که در ريسک سنجي عواملي مانند شو های
قیمتي نفت و شـــو های ناشـــي از عرضـــه در اثر تنشهای ســـیاســـي مانند جنگ و تحريم
اندازهگیری ميشود.
مهمترين مولفههای موثر در محاســبه ريســک اقتصــادی و کانالهای اثرگذاری آن در
جدول ( )6تبیین شده است .براساس اين مولفهها ،شاخص آسیبپذيری نفتي اقتصاد ايران
برای دوره  1357-1398محاســـبه شـــده و در نمودار ( )5نشـــان داده شـــده و ارتباط میان
متغیرهای شاخص نیز در جدول ( )7گزارش شده است .3در محاسبه شاخص ابتدا براساس
م باني نظری متغیر های مرتبط با مول فه های ريســـک اقتصـــادی انت خاب شـــده و ب عد از
نرمالسازی دادهها بین صفر و يک ،میانگین وزني دادهها محاسبه شده است (گوپتا.)2008 ،
همانطور که م شاهده مي شود اقتصاد ايران در برابر شو

های ناشي از بحران جنگ،

شـــرايط نااطمیناني بعد از پايان جنگ ،کاهش بهای جهاني نفت ،رکود جهاني در اثر
بحران های مالي جهاني که منجر به کاهش تقاضای نفت شده است ،تحريمهای نفتي دهه
 1390و توافق برجام نو سانات جدی ن شان داد ه ا ست .روندی م شابه در مطالعه شاکری و
همكاران ( ) 1395گزارش شده است .نكته قابل توجه در نمودار ( ) 5اين است که باالترين
میزان نوســان در اثر نااطمیناني بعد از پايان جنگ در ســال  1369اتفاق افتاده اســت .بین
سالهای  1370-1398همچنان شاخص  VOIنو ساناتي دا شته ا ست ،اما بهطور میانگین
مقدار شاخص کاه شي بوده ا ست .اين م ساله مي تواند به دلیل مداخالت سیا ستگذاری
اقتصــادی با هدف کاهش آســیب پذيری اقتصــاد و اقداماتي مانند حســاب ذخیره ارزی و
صندوق توسعه ملي و واريز بخشي از درآمدهای نفتي به آن در دهه  1380باشد که سبب
کاهش شاخص آ سیبپذي ری نفت شده ا ست .همچنین سیا ست متنوع سازی درآمدهای
صادراتي که در کاهش ريسک اقتصادی موثر بوده است.
1- Oil Vulnerability Index
2- Gupta, E.
 -3منبع آماری محاسبات شاخص  OVIدادههای سری های زماني بانک مرکزی جمهوری اسالمي ايران ( )CBIاست.
آخرين مراجعه آماری در اسفند ماه  1399انجام شده است.

اسعدي و لطفیهروي | 169

جدول  .6مولفههاي سنجش ریسک اقتصادي
شاخص
سهم هزينههای نفت در درآمد ملي
سهم نفت به ازای هر واحد از تولید ناخالص
داخلي

ارتباط با ريسک

کانالهای اثر گذاری

اقتصادی
مثبت
مثبت

سهم نفت در تقاضای انرژی داخلي

مثبت

سطح توسعه اقتصادی

مثبت

سطح ذخاير خارجي کشور

منفي

 درآمدهای فروش نفت درآمدهای عمومي دولت در بودجه مخارج دولت سهم صادرات نفتي در بازرگاني خارجي نرخ ارز واردات کاالهای سرمايهای و واسطهای درآمد ســرانه  -شـــاخص برابری قدرت خريد()PPP

منبع :گوپتا2008 ،

نمودار  .5شاخص آسیب پذیري نفت ( )VOIاقتصاد ایران

منبع :یافتههای پژوهش

به منظور تحلیل دقیقتر شاخص  ،VOIهمبستگي میان متغیرهای اين شاخص محاسبه
و در جدول ( ) 7گزارش شــده اســت .نتايج نشــان ميدهند که ارتباط مثبت میان افزايش
درآمد ســـرانه و خالص دارايي های خارجي بانک مرکزی وجود دارد .همچنین افزايش
صــادرات نفتي با افزايش خالص دارايي های خارجي بانک مرکزی ،واردات مواد اولیه و
درآمد ســـرانه ارتباط مثبت دارد .عالوه بر اين ،افزايش ســـهم مصـــرف نفت در داخل با
کاهش صــــادرات نفتي ،کاهش خالص دارايي های خارجي با نک مرکزی و کاهش
واردات ارتباط دارد .اين نتیجه از ديدگاه ســـیاســـت گذاری اقتصـــادی مهم اســـت؛ زيرا
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تايیدکننده وابستگي واردات مواد اولیه ،دارايي های خارجي بانک مرکزی و درآمد سرانه
به صادرات نفت ا ست .بنابراين ،شاخص آ سیب پذيری اقت صادی به طور میانگین در طول
سه دهه اخیر کاهش يافته است ،اما همچنان وابستگي اقتصاد ايران به صادرات نفت بطور
جدی وجود دارد و با نو سانات درآمدهای نفتي ،ر شد اقت صادی و درآمد سرانه به عنوان
شاخص های موثر در دستیابي به اهداف توسعه پايدار آسیبديده است.
جدول  .7ضرایب همبستگي متغیرهاي شاخص آسیبپذیري نفت ( )VOIاقتصاد ایران 1357-1398
سهم
درآمد
نفتی در
GDP
سهم درآمد نفتی در
GDP
سهم درآمدهای نفتی
در بودجه دولت
سهم نفت در مصرف
داخلی
سهم صادرات نفتی به
کل صادرات
خالص داراییهای
خارجی بانک مرکزی
سهم واردات مواد
اولیه از GDP
درآمد سرانه

سهم
درآمدهای
نفتی در
بودجه
دولت

سهم

سهم

نفت در

صادرات

مصرف

نفتی از کل

داخلی

صادرات

خالص
داراییهای
خارجی
بانک
مرکزی

سهم
واردات

درآمد

مواد اولیه

سرانه

از GDP

1/00
0/24

1/00

-0/28

-0/40

1/00

0/02

0/04

-0/72

1/00

-0/10

0/01

-0/35

0/52

1/00

-0/11

0/31

-0/63

0/46

-0/37

1/00

-0/18

0/07

-0/16

0/39

0/61

0/40

1/00

منبع :یافتههای پژوهش

بررسي روند آينده توسعه پايدار اقتصادی ايران براساس گزارش مطالعات چشمانداز
جهاني ســـازمان خواربار و کشـــاورزی ملل متحد ) FAO( 1در ســـال  2018که مبتني بر
 -1متغیرها و داده های محاسبات برای همه کشورهای جهان و ايران از طريق وبگاه سازمان  FAOدر لینک زير قابل
دسترس است:
Food & Agriculture Organization of the United Nations: http://www.fao.org/globalperspectives-studies/food-agriculture-projections-to-2050/en/
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دادههای سالهای  2012تا  2018اقتصاد ايران و شاخص های اقتصاد کالن ،ک شاورزی و
محصـــوالت دامي ،شـــاخص های تعادل بازار ،امنیت غذايي ،مخاطرات اقلیمي و انتشـــار
گازهای گلخانهای بوده ،تايید مي کند که تداوم اســتفاده از الگوهای اقتصــاد کالســیک،
دستیاب ي به اهداف توسعه پايدار را تضمین نخواهد کرد .در اين گزارش آيندهپژوهي ،دو
سناريو تدوين شده است؛ سناريوی اول ،چشم انداز کشور با فرض ادامه وضعیت فعلي و
ســناريوی جايگزين ،روند متغیرهای اقتصــادی با فرض حرکت در جهت اهداف توســعه
پايدار را پیش بیني کرده است.
نمودار ( )6شاخص های اصلي سنجش رشد را در دو حالت ادامه وضعیت فعلي (خط
پیوسته) و توسعه پايدار (خط چین) را برای اقتصاد ايران مقايسه کرده است .همانطور که
مشاهده مي شود ،ناسازگاری میان تداوم رشد اقتصادی سرانه برای اقتصاد ايران با اهداف
توســعه پايدار وجود دارد به اين مع نا که با حرکت به ســمت اهداف توســعه پايدار ،رشــد
اقتصادی بلندمدت کاهش خواهد يافت .براساس اين نمودار ،مشخص است يک واگرايي
فزاينده بین وضعیت موجود و اهداف توسعه پايدار وجود دارد که اين فاصله در سالهای
آينده در حال افزايش اســت .وضــعیت مشــابه در رابطه با شــاخص امنیت غذايي به عنوان
متغیر موثر در گذار به اقتصـــاد زيســـتي و دو متغیر زيســـت محیطي نرخ تغییرات اقلیمي و
شـــاخص بهره برداری از منابع طبیعي مشـــاهده مي شـــود .بنابراين ،براســـاس هر دو معیار
شــاخص آســیب پذيری نفتي و روند آتي توســعه پايدار اقتصــاد ايران به نظر ميرســد که
دستیابي به اهداف توسعه پايدار با ادامه روند فعلي ممكن نبوده و مستلزم سیاستگذاری
برای گذار به اقتصاد زيست -فناورانه است.
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نمودار  .6مقایسه روند شاخص هاي توسعه پایدار در وضعیت کنوني با وضعیت مبتني بر اهداف
توسعه پایدار
نرخ تغییرات اقلیمی

شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه

شاخص بهره برداری از منابع طبیعی

شاخص امنیت غذایی

منبعFAO, 2018 :

 -6جمعبندي و نتیجهگیري
اين مقاله به تبیین مباني نظری -کاربردی مفهوم در حال تكامل اقتصــاد زيســت -فناورانه
در گستره ادبیات توسعه پايدار پرداخته است .به دلیل نقش موثر اين مفهوم در د ستیابي به
اهداف توسعه پايدار از طريق گسترش فعالیت های اقتصادی با رعايت دو اصل محدوديت
منابع و کاراي ي اقت صادی و ايجاد درآمد و م شاغل پايدار –به ويژه در مناطق کمتر تو سعه
يافته -اقتصاد زيستي در حال تبديل به گفتمان مسلط رشد و توسعه پايدار است.
مباني نظری و م طالعات انجام شده تايید مي کنند که فرآيند گذار به اقت صاد زي ستي از
طريق گ سترش اقت صاد دايره ای به معنای فرآيند تولید با منابع قابل بازيافت و تجديدپذير،
تكامل مييابد.
دو هدف اصــلي در اين پژوهش دنبال شــده اســت؛  -1تبیین مباني نظری -کاربردی
مفهوم اقتصاد زيست -فناورانه و روش های ارزيابي و حكمراني اقتصادی گذار -2 .فراهم
کردن چارچوبي برای شــناســايي و تحلیل متغیرهای موثر در فرآيند گذار مبتني بر الگوی
اقت صاد دايره ای .بر اين ا ساس با ا ستفاده از روش تحلیل عاملي اکت شافي و دادههای کالن
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اقتصاد زيستي دايرهای  28کشور اروپايي در حال گذار ،مهم ترين متغیرهای توضیحدهنده
فرآيند گذار برا ساس اهداف تو سعه پايدار شنا سايي شد .در نهايت با محا سبه شاخص
آســیب پذيری نفتي اقتصــاد ايران در چهار دهه اخیر و بررســي روند آتي توســعه پايدار،
ضرورت گذار به اقتصاد زيست -فناورانه تحلیل شد.
مشــارکت علمي ا ين پژوهش در ادبیات توســعه پايدار دو هدف را دنبال کرده اســت؛
 -1تالش شده ا ست که با نگاه کلي نگر مباني نظری و روش های ارزيابي گذار به اقت صاد
زيســت -فناورانه و پیوندهای آن با توســعه پايدار تبیین شــود -2 .در شــناســايي متغیرهای
موثر در فرآيند گذار با تحلیلهای آماری ،سعي شده ا ست يک چارچوب تحلیلي برای
تعیین مولفه های موثر در گ سترش اقت صاد زي ستي دايره ای و در مقیاس کالن فراهم شود.
برای اين منظور ابتدا مباني نظری مفهوم اقتصاد-زيست -فناورانه و مراحل گذار به آن در
چارچوب مدل نظری -کاربردی اقتصـــاد دايره ای تبیین شـــد .با توجه به اينكه براســـاس
اهداف توســعه پايدار ،مهمترين شــاخص های ســنجش گذار به اقتصــاد زيســت -فناورانه
عبارتند از عوامل اقتصادی -اجتماعي-زيست محیطي ،بنابراين ،متغیرهای مرتبط با اين سه
شاخص شامل سرمايه گذاری ،اشتغال ،ارزش افزوده ،تجارت مواد زيستي ،امنیت غذايي و
انرژی ،باز يا فت و آالي نده های محیط زيســـتي و هزي نه های تحقیق و توســـ عه به عنوان
مولفه های اصلي اقتصاد دايره ای و تكامل فرآيند گذار به اقتصاد زيستي تبیین شد .به دلیل
تكاملي بودن عوامل موثر در اقتصــاد زيســتي و همچنین عدم انطباق ســیســتم طبقهبندی
فعالیت های اقتصادی متعارف با ا صول اقتصاد دايره ای ،استفاده از روشهای استاندارد در
ارزيابي ها امكان پذير نیســـت .همچنین به دلیل تنوع و گســـتردگي فعالیت های اقتصـــاد
زي ست -فناورانه در سطوح مختلف بنگاه ،صنعت و اقت صاد کالن از يک روش معیار در
اندازه گیری گسترش اين بخش در روند توسعه نميتوان استفاده کرد .بنابراين ،ضرورت
توجه به مقیاس فعالیت های بخش زيستي در مطالعات ارزيابي فرآيند گذار تبیین شد.
مطالعات انجام شده ن شان مي دهند گذار از اقت صاد کال سیک مبتني بر منابع ف سیلي به
اقت صاد زي ست -فناورانه در چهار مرحله انجام مي شود .با اين وجود بايد توجه دا شت که
تكمیل فرآيندهای اين گذار به میزان و تنوع منابع و عوامل تولید ،زير ساختهای اقت صاد
و سطح توسعه کشور بستگي دارد.
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در بررســي حكمراني اقتصــادی گذار به اين مســاله اشــاره شــد که يكي از چالشهای
مهم ،هزينههای باالی ســرمايه گذاری در زيرســاخت ها و تكمیل فرآيند انتقال اســت که
نیازمند حمايت های دولتي و حكمراني اقتصـــادی در جهت حمايت از رشـــد اقتصـــادی
زي ست -فناورانه ا ست .در اين را ستا مهم ترين ابزارها و مكانی سم های در اختیار دولتها
برای طراحي و اجرای اســتراتژی گذار شــامل گســترش زيرســاخت های مبتني بر اقتصــاد
زيسـت محور ،ايجاد و گسـترش بازارهای محصـوالت بخش های فعالیت اقتصـاد زيسـتي،
افزايش رقابت پذيری محصوالت از طريق يارانهها و آگاهي رساني برای افزايش مشارکت
اجتماعي در فرآيند گذار است.
در جمعبندی مطالعات انجام شده بیان شد که به دلیل ماهیت در حال تكامل مفهوم اقتصاد
زيســت -فناورانه و تفاوت در ســاختار اقتصــادی کشــورهای دارای اســتراتژی گذار و عدم
دسترسي به دادهها ،خال جدی در تحلیلهای آماری و محاسباتي در اين زمینه وجود دارد.
همانطور که ا شاره شد وجه م شتر

مطالعات انجام شده اين ا ست که اوال همه اين

مطالعات در ارزيابي گذار از مدل نظری -کاربردی اقتصاد دايره ای استفاده کردهاند .دوم
اينكه تاکنون يک مجموعه شــاخص اســتاندارد پذيرفته شــده توســط همه کشــورها برای
تو صیف و ارزيابي عملكرد مدل اقت صاد دايره ای تدوين ن شده ا ست .فقدان شاخصهايي
استاندارد شده برای سنجش میزان گسترش اقتصاد دايره ای و همچنین تصريح تابع عوامل
موثر بر اقت صاد دايره ای از مواردی ا ست که در پژوهش های انجام شده کمتر مورد توجه
قرار گرفته است .همچنین بررسي روشهای اندازه گیری گسترش اقتصاد زيستي نشان داد
که به دلیل محدوديتهای داده ها و ناهمگني شـــاخصها ،روش های تحلیل آماری مبتني
بر اســتفاده از داده های مقطعي بیشــترين کاربرد را در اين مطالعات داشــته اند .بنابراين ،با
توجه به مباني نظری و مطالعات انجام شده ،تالش شد که عوامل موثر در گسترش اقتصاد
دايرهای براســـاس داده های کشـــورهای اتحاديه اروپا و به روش تحلیل عاملي اکتشـــافي
شناسايي و تحلیل شود.
به منظور شناس ايي عوامل موثر در فرآيند گذار به اقتصاد زيست -فناورانه و با توجه به
مباني نظری موجود ،ماتريس دادهها برای  49متغیر و  28کشــور اتحاديه اروپا جمعآوری
شده و با تحلیل سه ماتريس مجزای تحلیل عاملي ،عوامل ا صلي برای سه د سته متغیرهای
شاخص اقتصاد دايره ای شناسايي مورد بررسي قرار گرفت.
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روش تحقیق با توجه به ماهیت مقطعي بودن داده ها ،روش تحلیل عاملي در نظر گرفته
شــد .بر اين اســاس ،ماتريس داده ها برای هر دســته از متغیرها تشــكیل و عوامل مشــتر ،
اهمیت نســبي هر يک از شــاخص ها و ســپس بردارهای ويژه برای تمام مقادير غیرصــفر
محاســبه شــد  .بنابراين ،با تحلیل ســه ماتريس مجزای تحلیل عاملي ،عوامل اصــلي برای
متغیرهای موردنظر شناسايي و متغیرهای  28گانه در پنج عامل نهايي تجمیع شدند .در میان
متغیرهای اقتصادی موثر مي توان به نسبت سرمايه گذاری ،صادرات زباله ،شاخص رويكرد
به بازار و نســـبت تولید ناخالص دا خلي به زمین مصـــنوعي به عنوان مهم ترين عوا مل
اقت صادی موثر ا شاره کرد .اين نتیجه منطبق با مباني نظری در مورد نقش سرمايهگذاری،
تجارت مواد زيستي و بازنگری در فرآيندهای تولید در گسترش اقتصاد زيست -فناورانه
بوده و از ديدگاه سیا ست گذاری بر نقش موثر اين متغیرها تاکید دارد .همچنین مهمترين
متغیر اقت صادی -اجتماعي موثر در اقت صاد زي ست -فناورانه سرانه کالری روزانه برا ساس
منبع شـــناســـايي شـــد .اين نتیجه نیز منطبق با مباني نظری و در راســـتای تاکید ادبیات در
خصوص نقش متغیرهای اقتصادی -اجتماعي و کیفیت زندگي بر گسترش اقتصاد زيستي
اســـ ت .در نهايت در میان متغیرهای زيســـتمحیطي موثر مي توان به بازيافت زباله های
زيســـتي ،حق ثبت اختراع ،مواد بازيابي شـــده و منطقه کشـــاورزی ارگانیک به عنوان
مهم ترين عوامل موثر اشـــاره کرد .اين نتیجه در مطالعات و مباني نظری در مورد نقش
هزينه های تحقیق و تو سعه و صنعت با زيافت در گ سترش اقت صاد زي ست -فناورانه مورد
تاکید جدی اســـت و در تدوين اســـتراتژی گذار اهمیت زيادی دارد .نتايج اين تحلیل
مي تواند در ارزيابي وضــعیت گذار يک کشــور به اقتصــاد زيســت -فناورانه و همچنین به
عنوان چارچوبي در تدوين سیاست گذارهای گذار مورد استفاده قرار گیرد.
در نهايت ،ضــرورت اقتصــاد ايران در گذار به اقتصــاد زيســت -فناورانه از دو منظر
شــاخص آســیب پذيری نفتي اقتصــاد ايران و بررســي روند توســعه پايدار تحلیل شــد .اين
تحلیلها نشــان ميدهند که شــاخص آســیب پذيری اقتصــادی به طور میانگین در طول ســه
دهه اخیر کاهش يافته ا ست ،اما همچن ان واب ستگي اقت صاد ايران به صادرات نفت بهطور
جدی وجود دارد .عالوه بر اين ،براساس تحلیل آينده پژوهي روند توسعه پايدار اقتصادی
در ايران ،يک واگرايي فزاينده بین و ضعیت موجود و اهداف تو سعه پايدار م شاهده شد
که اين فاصــله در ســال های آينده در حال افزايش اســت .بنابرا ين ،براســاس هر دو معیار
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شــاخص آســیب پذيری نفتي اقتصــاد ايران و گزارش آينده پژوهي به نظر ميرســد تداوم
وضــعیت فعلي برای اقتصــاد ايران امكان پذير نبوده و حكمراني اقتصــادی در ايران برای
انطباق و گذار به يک الگوی اقت صاد زي ست -فناورانه که همزمان اهداف ر شد و تو سعه
پايدار را تامین کند ،اجتناب ناپذير باشد.
به دلیل اينكه اقت صاد ايران ا ستراتژی فعالي در زمینه گذار به اقت صاد زي ست -فناورانه
در چارچوب دستیابي به اهداف توسعه پايدار ندارد ،تحلیل وضعیت ايران از منظر مطالعه
تجربي گذار به اقت صاد زي ستي دايره ای امكان پذير نی ست ،اما با رويكرد بحث ضرورت
اجتناب ناپذير ايران در راستای دستیابي به اهداف توسعه پايدار و توجه به مباني نظری که
تاکید ميکند شاخص های سنجش توسعه پايدار در حال انطباق با فرآيند گذار به اقتصاد
زي ست -فناورانه ا ست ،اين پژوهش تالش کرد با بهره گیری از دو شاخص آ سیبپذيری
نفتي و بررســي روند آتي توســعه پايدار اقتصــاد ايران ،اهمیت ســیاســتگذاری گذار به
اقت صاد زي ستي را برج سته کند .در حقیقت مباني نظری و تجربي اين مطالعه در شنا سايي
عوامل موثر در گســـترش اقتصـــاد زيســـتي دايره ای اروپا در تدوين تطبیقي برنامه ها و
گام های گذار به اقتصاد زيستي در ايران نقش موثری دارند.
رهیافت سیا ستي اين پژوهش برای اقت صاد ايران اين ا ست که راهبرد موثر و اجرايي
برای د ستیابي به ر شد اقت صادی پايدار حتي در شرايط تنگنای اقت صادی و نااطمینانيها،
گذار از اقتصاد بر پايه نفت به اقتصاد زيست -فناورانه است .با توجه به نتايج برآوردهای
تحلیل عاملي و همانطور که ادبیات نظری تاکید شــده اســت ،ســرمايه گذاری بر تحقیقات
زيســــت -فنــاورانــه ،کــاربردی کردن اين تحقیقــات در پردازش و بهبود مواد اولیــه
زيســـت محور ،تجاری ســـازی فناوری های زيســـتي و ايجاد زنجیره های ارزش جديد،
مهمترين گامها در فرآين د گذار به اقتصاد زيست -فناورانه و توسعه پايداراست.

تعارض منافع
تعارض منافع ندارم.

ORCID
https://orcid.org/0000-0003-2425-5676
https://orcid.org/0000-0002-0200-1889

Marzieh Asaadi
Mohammad Mahdi Lotfi Heravi

177 | اسعدي و لطفیهروي

منابع
 مباني نظری و محاســـبه شـــاخص.) 1395( . حامد، تیمور و نجفي، عباس؛ محمدی،شـــاکری
 پژوهشنامه اقتصاد،)آسیب پذيری نفت برای کشورهای صادرکننده نفت (مطالعه موردی ايران
.79-111 ،33)19( ،انرژی ايران
 بررســـي رخداد.)1392( . جواد، حمی د و طاهرپور، تیمور؛ ناظمان، عباس؛ محمدی،شـــاکری
50)13( ، پژوهشــنامه اقتصــادی،بیماری هلندی در اقتصــاد ايران و اثر آن بر رشــد اقتصــادی
.63-86،
 بررســـي اثر.)1392( . فرهاد، الهام و طهماســـبي بلداجي، محمدتقي؛ غالمي،ضـــیائي بیگدلي
،48)13( ، پژوهشنامه اقتصادی، کاربردی از مدل جاذبه:تحريم های اقتصادی بر تجارت ايران
.109-119
 ترجمه ســید جالل صــدرالســادات و اصــغر. راهنمای آســان تحلیل عاملي.)1392( . پل،کالين

. انتشارات سمت: تهران.3 چ. .مینايي

References
Adamowicz, M. (2014). European Concept of Bioeconomy and Its Bearing on
Practical Use. Economic and Regional Studies. 7(4), 5-21.
Arrow K.J., Dasgupta P., Goulder L.H., Mumford K.J, Oleson K. (2012).
Sustainability and The Measurement of Wealth. Environment and
Development Economics. 17(3), 317–53.
Biernat, K. (2019). Introductory Chapter: Objectives and Scope of
Bioeconomy. Elements of Bioeconomy. 1st Edition: IntechOpen
Publication. DOI: 10.5772/intechopen.88966. Available from:
https://www.intechopen.com/chapters/68851.
Bracco, S., Calicioglu, O., Gomez San Juan, M., & Flammini, A. (2018).
Assessing the Contribution of Bioeconomy to the Total Economy: A
Review
of
National
Frameworks. Sustainability, 10(6),
1698.
doi:10.3390/su10061698.
Căutișanu, C., Asandului, L., Borza, M. and Turturean, C. (2018).
Quantitative Approach to Circular Economy in the OECD Countries.
Amfiteatru Economic, 20(48), 262-277.doi:10.24818/EA/2018/48/262.
Corrado S., Sala S. (2018). Bio-Economy Contribution to Circular Economy.
In: Benetto E., Gericke K., Guiton M. (eds) Designing Sustainable
Technologies,
Products
and
Policies.
Springer,
Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-66981-6_6.
de Besi, M., McCormick, K. (2015). Towards a Bioeconomy in Europe:
National, Regional and Industrial Strategies. Sustainability, 7(8), 10461–
10478. doi:10.3390/su70810461.

1399  | زمستان79  | شماره20  | پژوهشنامه اقتصادي | سال178

Dietz, T., Börner, J., Förster, J., & von Braun, J. (2018). Governance of the
Bioeconomy: A Global Comparative Study of National Bioeconomy
Strategies. Sustainability, 10(9), 3190. doi:10.3390/su10093190.
Egelie, K. J., Graff, G. D., Strand, S. P., & Johansen, B. (2016). The emerging
patent landscape of CRISPR-Cas gene editing technology. Nature
Biotechnology, 34(10), 1025–1031. https://doi.org/10.1038/nbt.3692.
FAO. (2018). Assessing the Contribution of Bioeconomy to Countries’
Economy a Brief Review of National Frameworks. Towards Sustainable
Bioeconomy Guidelines (SBG), 5-67, Rome.
FAO. (2018). The Future of Food and Agriculture – Alternative pathways to
2050. Rome. 224 pp. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Geng, Y., Doberstein, B. (2008). Developing the Circular Economy in China:
Challenges. International Journal of Sustainable Development & World
Ecology. 15:3, 231-239, doi: 10.3843/SusDev.15.3:6.
Geng, Y., Fu, J., Sarkis, J., Xue, B. (2012). Towards A National Circular
Economy Indicator System In China: An Evaluation. Journal of Cleaner
Production, (23), 216-224. doi:10.1016/j.jclepro.2011.07.005.
Giampietro, M. (2019). On the Circular Bioeconomy And Decoupling:
Implications for Sustainable Growth. Ecological Economics, 162 (C), 143156. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.05.001.
Gottinger, A., Ladu,L., Quitzow, R. (2020). Studying the Transition towards
a Circular Bioeconomy—A Systematic Literature Review on Transition
Studies and Existing Barriers. Sustainability (12), 1-25. doi:
https://dx.doi.org/10.3390/su12218990.
Gupta, E. (2008). Oil Vulnerability Index of Oil-Importing Countries. Energy
Policy, 36(3), 1195–1211. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2007.11.011.
Haraldsson, G., Carey, D., (2011). Ensuring a Sustainable and Efficient
Fishery in Iceland. OECD Economics Department Working Papers, No.
891, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5kg566jfrpzr-en.
Heimann, T .(2018). Bioeconomy and Sustainable Development Goals
(SDGs): Does the Bioeconomy Support the Achievement of the SDGs?
Earth's Future, 7(1), 43-57. https://doi.org/10.1029/2018EF001014.
Herring, H., Roy, R. (2007). Technological Innovation, Energy Efficient
Design and The Rebound Effect. Technovation, 27(4), 194–203.
https://doi.org/10.1016/j.technovation.2006.11.004.
Heijman W. (2016). How Big Is the Bio-Business? Notes on Measuring the
Size of The Dutch Bio-Economy. NJAS Wageningen Journal of Life
Science , 77, 5–8, https://doi.org/10.1016/j.njas.2016.03.004.
Heshmati, A. (2015). A Review of the Circular Economy and its Implations.
Institute for the Study of Labor (IZA), IZA Discussion Papers, No. 9611,
Bonn.
Kardung, M., Cingiz, K., Costenoble, O., Delahaye, R., Heijman, W., Lovrić,
M., van Leeuwen, M., M’Barek, R., van Meijl, H., Piotrowski, S., Ronzon,
T., Sauer, J., Verhoog, D., Verkerk, P., Vrachioli, M., Wesseler, J., Zhu,
B. (2021). Development of the Circular Bioeconomy: Drivers and
Indicators. Sustainability 13(1),1-24. https://doi.org/10.3390/su13010413.

179 | اسعدي و لطفیهروي

Khramov, V., Ridings Lee, J., & Mozhin, A. (2013). The Economic
Performance Index (EPI): an Intuitive Indicator for Assessing a Country's
Economic Performance Dynamics in a Historical Perspective, IMF
Working Papers, 2013(214), A001. Retrieved Sep 14, 2021,
from https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2013/214/articleA001-en.xml.
Kline, P. (1994). An Easy Guide to Factor Analysis. Translated by Seyed Jalal
Sadr al-Sadat and Asghar Minaei. 3rd Edition. Tehran: Samt Publications.
[In Persian]
Kubiszewski, I., Costanza, R., Franco, C., Lawn, P., Talberth, J., Jackson, T.,
Aylmer, C. (2013). Beyond GDP: Measuring and Achieving Global
Genuine Progress. Ecological Economics, 93(C), 57–68. doi:
10.1016/j.ecolecon.2013.04.019.
Lieder,M., Rashid, A. (2016). Towards circular economy implementation: a
comprehensive review. Journal of Cleaner Production, 115, 36-51. doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.12.042
Lewandowski, I., (2018). Bioeconomy: Shaping the Transition to A
Sustainable,
Biobased
Economy.
Springer
Nature.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-68152-8.
Lonca G., Muggéo R., Tétreault-Imbeault H., Bernard S., Margni M. (2018).
A Bi-dimensional Assessment to Measure the Performance of Circular
Economy: A Case Study of Tires End-of-Life Management. In: Benetto E.,
Gericke K., Guiton M. (eds) Designing Sustainable Technologies,
Products and Policies. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3319-66981-6_4.
McCormick, K., Kautto, N. (2013). The Bioeconomy in Europe: An Overview.
Sustainability, 5 (6), 2589-2608, https://doi:10.3390/su5062589.
Mulaik, S.A (2010). Foundations of Factor Analysis. Second Edition,
Chapman and Hall/CRC.
Pearce, D.W., Turner, R.K. (1990). Economics of Natural Resources and
Environment. Baltimore MD, John Hopkins University Press.
Roy, N., Árnason, R. & Schrank, W. E. (2009). The Identification of
Economic Base Industries, with an Application to the Newfoundland
Fishing Industry. Land Economics, 85 (4), 675-691.
Shakeri, A., Najafi, H., najafi jezeh, H. (2016). Introducing the Theoretical
Basis of Oil Vulnerability Index for Oil Exporting Countries (the Case of
Iran). Iranian
Energy
Economics,
5(19),
79-111.
doi:
10.22054/jiee.2017.7305. [In Persian]
Shakeri, A., Mohammadi, T., Nazeman, H., Taherpoor, J. (2013). A Study on
the Occurrence of the Dutch Disease in Iranian Economy and Its Impact
on Economic Growth. Economics Research, 13(50), 63-86. [In Persian]
Staffas, L., Gustavsson, M., McCormick, K. (2013). Strategies and Policies
for the Bioeconomy and Bio-Based Economy: An Analysis of Official
National Approaches. Sustainability, 5(6), 2751-2769. https://
doi:10.3390/su5062751.
Steffen, W., Richardson, K., Rockström, J., Cornell, S. E., Fetzer, I., Bennett,
E. M., Biggs, R., Carpenter, S. R., de Vries, W., de Wit, C. A., Folke, C.,

1399  | زمستان79  | شماره20  | پژوهشنامه اقتصادي | سال180

Gerten, D., Heinke, J., Mace, G. M., Persson, L. M., Ramanathan, V.,
Reyers, B., & Sörlin, S. (2015). Sustainability. Planetary Boundaries:
Guiding Human Development on A Changing Planet. Science. 347(6223),
1259855. https://doi.org/10.1126/science.1259855.
Stegmann,P, Londo,M, Junginger, M. (2020). The Circular Bioeconomy: Its
Elements and Role in European Bioeconomy. Resources, Conservation &
Recycling: X, 6, 1-17. doi: https://doi.org/10.1016/j.rcrx.2019.100029.
Su,B., Heshmati, A., Geng, Y., Yu, X. (2013). A Review of the Circular
Economy in China: Moving From Rhetoric. Journal of Cleaner
Production, 42, 215-227. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.11.020.
Trica, C., Banacu, C., & Busu, M. (2019). Environmental Factors and
Sustainability of the Circular Economy Model at the European Union
Level. Sustainability, 11(4), 1-16. doi:10.3390/su11041114.
Viaggi, D. (2016). Towards an Economics of The Bioeconomy: Four Years
Later. Bio-based and Applied Economics, 5(2): 101-112. https://
doi:10.13128/BAE-20086.
Zawojska, A., Siudek, T. (2016). Bioeconomics as an Interdisciplinary
Science. Proceedings of the 2016 International Conference “Economic
Science for Rural Development, No 41 Jelgava, LLU ESAF, 274-281.
Ziyaee Bigdeli, M., Gholami, E., Tahmasebi Boldaji, F. (2013). The Impact
of Economic Sanctions on Trade in Iran An Application of Gravity
Model. Economics Research, 13(48), 109-119. [In Persian]

اسعدي و لطفیهروي | 181

پیوست
فهرست متغیرهاي سنجش اقتصاد دایره اي در اتحادیه اروپا
متغیر
سرمایه گذاری ناخالص در کاالهای مشهود  -درصد
تولید ناخالص داخلی
اشخاص شاغل  -درصد کل اشتغال
ارزشافزوده  -درصد تولید ناخالص داخلی
فناوریهای کاهش تغییرات آب و هوایی مربوط به
تصفیه فاضالب یا مدیریت پسماند
زباله سرانه تولید شده -کیلوگرم
زنجیرههای تولید -کیلوگرم در هر هزار یورو

طبقه بندی
سرمایه گذاریهای خصوصی ،مشاغل و ارزشافزوده
ناخالص مربوط به بخشهای اقتصاد دایرهای
[]CEI_CIE010
حق ثبت اختراع مربوط به بازیافت و مواد اولیه ثانویه
تولید سرانه زبالههای شهری
تولید زباله به استثنای پسماندهای عمده معدنی در واحد
تولید ناخالص داخلی []CEI_PC032

تولید زباله به استثنای ضایعات معدنی عمده در مصرف

تولید زباله به استثنای ضایعات عمده مواد معدنی در

مواد خانگی

مصرف مواد خانگی []CEI_PC033

واردات خارج از EU27
صادرات خارج از EU27

تجارت مواد اولیه قابل بازیافت []CEI_SRM020

واردات داخل EU27
سهم مواد بازیابی شده و دوباره به اقتصاد بازگردانده
شد
بازیابی  -بازیافت
عملیات مدیریت پسماند

میزان استفاده از مواد دایره ای []CEI_SRM030
میزان بازیافت همه زبالهها به استثنای ضایعات معدنی
عمده []CEI_WM010
میزان بازیافت زبالههای شهری []CEI_WM011

سهم زبالههای بسته بندی بازیافتی
سهم زبالههای بستهبندی بازیافتی -بستهبندیهای
پالستیکی
سهم زبالههای بسته بندی بازیافتی  -بسته بندیهای

میزان بازیافت ضایعات بستهبندی براساس نوع بستهبندی
[]CEI_WM020

چوبی
بازیافت -کمپوست
میزان بازیافت زبالههای ساختمانی و تخریب
عملیات مدیریت پسماند

بازیافت زبالههای زیستی []CEI_WM030
میزان بازیافت زبالههای ساختمانی و تخریب
[]CEI_WM040
میزان بازیافت زبالههای الکترونیکی []CEI_WM050
آالیندههای هوا براساس منبع (منبع  ،EEAجمعآوری

آالیندههای هوا و گازهای گلخانهای

شده توسط )Eurostat
][ENV_AIR_EMIS_IND

 | 182پژوهشنامه اقتصادي | سال  | 20شماره  | 79زمستان 1399

ادامه فهرست متغیرهاي ...
متغیر
بخشهای منبع انتشار گازهای گلخانه ای
مصرف واقعی فردی
درصد کل اشتغال
عملیات مدیریت پسماند
سهم تجدیدپذیرها

طبقه بندی
انتشار گازهای گلخانهای براساس منبع (منبع)EEA :
[]ENV_AIR_GGE
سرانه کل تولید ناخالص داخلی
[]NAMA_10_PC $ DV_648
اشتغال در تولید با تکنولوژی باال و متوسط و خدمات
دانشمحور []SDG_09_20
میزان بازیافت زباله ها به استثنای پسماندهای عمده مواد
معدنی []SDG_12_60
سهم انرژی تجدیدپذیر در مصرف نهایی انرژی ناخالص
[]T2020_31

میلیون تن معادل روغن ()TOE

مصرف انرژی اولیه []T2020_33

میلیون تن معادل روغن ()TOE

مصرف نهایی انرژی []T2020_34

انتشار گازهای گلخانهای در بخشهای تصمیمگیری

انتشار گازهای گلخانهای در بخشهای ESD
][T2020_35
بهرهوری از زمین مصنوعی []T2020_RD100

پوشش زمین

مناطق ساخته شده []T2020_RD110

تولید ناخالص داخلی با قیمتهای بازار

بهرهوری آب []T2020_RD210

مشترک ()ESD
تولید ناخالص داخلی با قیمتهای بازار

انتشار ملی گازهای گلخانهی « -سبد کیوتو»

سرانه انتشار گازهای گلخانه ای []T2020_RD300

یورو به ازای هر کیلوگرم معادل روغن ()KGOE

بهره وری انرژی []T2020_RD310

طبقهبندی استاندارد بینالمللی محصوالت انرژی
()SIEC

وابستگی به انرژی []T2020_RD320

سهم انرژی تجدیدپذیر در مصرف نهایی انرژی

سهم انرژی تجدیدپذیر در مصرف نهایی انرژی ناخالص

ناخالص []T2020_RD330

[]T2020_RD330

محصول کشاورزی

سرانه تامین کالری روزانه توسط منبع
[]T2020_RK100

روغن و فرآوردههای نفتی

مصرف نهایی انرژی در خانوارها توسط سوخت

(به استثنای بخش سوختهای زیستی)

[]T2020_RK210

تولید ناخالص داخلی تقسیم بر مصرف مواد داخلی

بهرهوری منابع []T2020_RL100

مقدار کل مواد به طور مستقیم در اقتصاد استفاده شده و
برابر است با ورودی مستقیم مواد ( )DMIمنهای
صادرات

سرانه مصرف مواد خانگی []T2020_RL110
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ادامه فهرست متغیرهاي ...
متغیر

طبقه بندی

درصد کل سطح کشاورزی مورد استفاده

منطقه تحت کشاورزی ارگانیک []T2020_RN120

آالیندههای هوا و گازهای گلخانهای
زباله به استثنای پسماندهای عمده معدنی
دفع  -محل دفن زباله ()D12 ،D5 ،D1
سهم پسماندهای بازیافتی شهری در کل تولید زبالههای
شهری

مواجهه جمعیت شهری با آلودگی هوا توسط ذرات معلق
[]T2020_RN210
تولید زباله به استثنای پسماندهای عمده معدنی
[]T2020_RT100
میزان دفن زباله به استثنای پسماندهای عمده معدنی
[]T2020_RT110
میزان بازیافت زبالههای شهری []T2020_RT120

شاخص نوآوری در محیطزیست

شاخص نوآوری در محیطزیست []T2020_RT200

شاخص رویکرد اقتصادی

شاخص رویکرد اقتصادی []TEIBS010

شاخص حسابهای ملی
درصد تولید ناخالص داخلی -متوسط سه ساله
درصد تولید ناخالص داخلی ()GDP

تولید ناخالص داخلی با قیمتهای بازار -دادههای ساالنه
[]TIPSAU10
مانده حساب جاری  -متوسط  3سال []TIPSBP10
هزینه داخلی ناخالص برای تحقیق و توسعه (تحقیق و
توسعه) []TIPSST10

