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چکیده

توسعه اقتصاد دانش بنیان ،هم یک ضرورت و همم ،یمک ررتمب بمرا
کشورها درحال توسعه میباشد .ضرورت اسب ،به دلیم اینهمه با م
حفظ نرخ رشد در آینمد ممیشمود ،و ررتمب اسمب ،بمه دلیم اینهمه
اقتصادها در حال رشد میتوانند به واسمهه اقتصماد دانمش بنیمان در
بازار جهانی به سو پیشررب در زنجیمر هما ارز سمری تمر حرکمب
کنند .به دلی اهمیب اقتصماد دانمشبنیمان در توسمعه کشمور ،در ایم
پژوهش هدف آن اسب تما یمک میای مه تهیییمی بمی کشمور ایمران و
کشورها منتخب آسیایی در حوز اقتصماد دانمشبنیمان انجما شمود.
هدف از انجا ای تحییق ،شناسایی وض موجود کشمورها منتخمب و
 .1شناسه دیجیتال (10.22051/edp.2018.15842.1097 :)DOI

 .2دانشجو دکتر مدیریب تهنولوژ  ،دانشگا المه طیاطیائی (نوی ند م ئول)؛

fallah.elham88@yahoo.com

 . 3استادیار دانشهد مدیریب و ح ابدار  ،دانشگا

المه طیاطیائی؛ rz_salami@yahoo.com
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ایران در شاخص ها اقتصاد دانش بنیان و ارائه نیشه را مناسب بمرا
بهیود وضعیب ایران می باشد .با توجه به ماهیب پژوهش ،ایم پمژوهش
توتیفی از نوع تحلیلی و ثانویه اسب .با توجه به نتایج به دسب آممد از
میای ه تهیییی بی کشور ایمران بما کشمورها منتخمب ،ایم نتیجمه
حات شد که کشور ایران در ابعاد نوآور  ،رناور اطال ات و ارتیاطات
و رژیم اقتصاد و نهاد در وضعیب ضعیفتر ن میب بمه کشمورها
پیشررته آسیایی قرار دارد؛ ولی در حوز آموز در وضمعیب متوسمهی
ن یب به کشورها دیگر قرار گررته اسب.
واژگان کلیدی :اقتصاد دانشبنیان ،نوآور  ،آموز  ،رناور اطال مات
و ارتیاطات ،رژیمها نهاد  ،بانک جهانی

طبقهبندی O10,O20,O31,O53 :JEL

 .1مقدمه

از ابتدا پیدایش لم اقتصاد ،موضوع رشد اقتصاد هموار یهی از مهم تری سمؤاالتی
بود که ذه دانشمندان ای لم را به خود مشغول کرد اسب و موجب شد بمه دنیمال
وام مؤثر بر رشد اقتصاد باشند .از میان وام معرری شد  ،دانش یهی از مهمتمری
واملی اسب که در دور ها مختلف اقتصاد در کنار سایر وام نظیر نیرو ان انی و
سرمایه هموار مورد تأکید رراوان بود اسب .در ای میان با تغییرات شمگرری کمه طمی
چند دهه گذشته در رته دانش به وقوع پیوسته ،اهمیب دانش در اقتصماد پررنمت تمر
شد اسب .واملی نظیر رشد سری رناور اطال ات و ارتیاطات و جهانیشدن کمه از آن
به نوان انیالب دانش نیز یاد میشود ،رضا جدیمد بمرا رقابمب ،تجمارت و رشمد و
توسعه اقتصاد رراهم کرد اسب که منجر به نمودارگیر اقتصادها دانشبنیان شمد
اسب .ای رویهرد نوی در اقتصاد با ایجاد تخصص و بهیمود بهمر ور وامم تولیمد بمه
نوان وام درونزا در رشد اقتصاد ررتب ها جدید را برا رشد کشمورها رمراهم
نمود اسب.
در اقتصاد دانش بنیان ،تولید ،توزی و کاربرد دانش در تمامی تنای به تناسب نیماز،
به کار گررته می شود و مناب جدید در رشد و اشتغال رراهم میشود که از ای منظر،
یک ررتب برا کشورها به شمار میرود .اما باید توجه داشمب کمه بهمر گیمر از ایم
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ررتب نیازمند رراهم ساخت زیرساخب ها متناسب با رته جدیمد ،یعنمی آمموز و
سرمایه گذار در سرمایه ان مانی ،سیاسمبهما حممایتی دولمب ،رنماور اطال مات و
ارتیاطات ،محیط مناسب اجتما ی ،سیاسی ،اقتصماد و قمانونی بمرا سمرمایه گمذار ،
تولید و تجارت می باشد که از مهمتری پیش نیازهما اقتصماد دانمش بنیمان بمه شممار
میروند .ای پیش نیازها باید با چنان کمیب و کیفیتی در اقتصاد کشورها رمراهم گمردد
که بتواند پاسخگو سر ب ب یار زیاد تحوالت در رته لمو و تهنولموژ جدیمد نیمز
باشد (تارو .)1384 ،
توسعه اقتصاد دانشبنیان ،هم یک ضرورت و هم ،یک ررتب برا کشورها درحال
توسعه میباشد .ضرورت اسب ،به دلی اینهه با حفظ نرخ رشد در آیند ممی شمود و
ررتب اسب ،به دلی اینهه اقتصمادها در حمال رشمد ممی تواننمد بمه واسمهه اقتصماد
دانشبنیان در بازار جهانی به سو پیشررب در زنجیر ها ارز سری تر حرکب کنند.
در قرن گذشته ،با توجه به نیرو کار ارزان ،کشورها در حمال توسمعه آسمیایی ،رشمد
بیسابیها در اقتصاد جهانی داشته اند .برا حفمظ م میر رشمد ،اقتصمادها در حمال
توسعه باید به دنیال رویهرها مختلف برا رسیدن رشد اقتصماد و پیشمررب باشمند؛
مخصوتاً اگر بخواهند از سمب درآمد متوسط به سمب درآمد باال حرکمب کننمد (تمارو،
.)1384
از آنجایی که نوآور هموار رابهه تنگاتنگی با توسعه اقتصاد داشته اسب ،در ایم
میاله ،میوله نوآور به نوان یهی از راههارهما اساسمی و الیتمه یهمی از ارکمان مهمم
اقتصاد دانش بنیان مهرح می شود.
ساختار میاله به ای تورت اسب که ابتمدا بمه مفماهیم و تعماریف کلیمد پرداختمه
میشود و سپس براساس رو شناسی بانک جهانی در مورد شاخص اقتصاد دانشبنیمان
و میاح تئوریک ذکر شد  ،وضعیب ایران و کشورها منتخب 1بررسمی ممیشموند .در
ای تحییق سعی بر ای اسب تا بیشتر زیرشاخصها نوآور در اقتصاد دانش بنیان که
از سو بانک جهانی معرری شد و دسترسی به داد ها می ر اسب ،بررسی شوند.
 . 1کشورها منتخب شام کشورها ژاپم  ،سمنگاپور ،کمر جنموبی ،ممالز  ،ایمران ،چمی  ،هنمت کنمت ،نپمال،
بنگالد و میانمار می باشد .دلی انتخاب ای کشورها آن اسب که چهمار کشمور ژاپم  ،کمر جنموبی ،سمنگاپور و
هنتکنت در حوز کشورها پیشررته آسیایی طییه بند می شوند .سه کشمور چمی  ،ایمران و ممالز در حموز
کشورها با توسعه متوسط و سه کشور بنگالد  ،نپال و میانمار در حوز کشورها با توسعه ضعیف طییمهبنمد
میشوند.
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به یارت دیگر ،هدف از انجا ای میاله ،موارد زیر میباشد:

 بررسی وضعیب کشورها منتخب و ایران در شاخصها اقتصاد دانشبنیمان
و میای ه وضعیب ای کشورها با ایران؛

 ارائه یک نیشه را مناسب برا کشور ایران جهب رسیدن به وضعیب مناسب.
ای میاله در  5بخش سازماندهی شد اسب .پمس از میدممه در بخمش دو  ،ادبیمات
تحییق شام مفاهیم دانش ،اطال ات و اقتصاد دانش بنیان بود  ،شاخصهما ارزیمابی
اقتصاد دانشبنیان نیز مورد بررسی قمرار گررتمه ،در بخمش سمو  ،رو انجما تحییمق
توضیح داد شد  ،در بخش چهار  ،یارتمه هما تحییمق ارائمه گردیمد و در نهایمب در
بخش پنچم تحییق ،نتیجه گیر انجا  ،و یمک نیشمه را متناسمب بما وضمعیب ایمران
طراحی شد اسب.
 .2چارچوب مفهومی

 .1-2دانش و اطالعات

دانش به دو دسته تی یم می شود :دانش ینی و دانش ذهنی .دانش ینی دانشی اسب
که به تورت اطال ات بیان میشود و کدبند شد میباشد .دانش ذهنی دانشمی اسمب
که به تورت نانوشته در برگیرند مهارتهایی نظیر بصیرت ،خالقیب و قضماوت اسمب و
قاب نوشت نی ب یا هنوز نوشته نشد اسب .دانش نوشته نشد بمه چهمار نموع تی میم
میشود که یارتند از :دانش چه چیز  ،دانمش چرایمی ،دانمش چگمونگی و دانمش چمه
ک ی.
 -1دانش چه چیز  :ای دانش اشار به حیایق و واقعیب ها موجود در جهان اطمراف
ما می کند .ای دانش با آنجه به طور معمول اطال ات نامید میشمود ،برابمر اسمب.
در بعضی تخصصها پیچید  ،میدار زیاد از ای نوع دانش استفاد میشود؛ مث
وکالب و پزشهی (سازمان همهار و توسعه اقتصاد .)1996 ،1
 -2دانش چرایی :به دانش لمی در مورد اتول و قموانی موجمود در طییعمب ،در رهمر
ان ان و در جامعه مربوط شد و دسترسی به آن موجب پیشررب سری در رنماور
و کاهش خهاها در رو ها اولیمه میتنمی بمر آزممون و خهما ممیشمود .تولیمد و
بازتولید دانش چرایی غالیاً در نهادها ویژ ا ماننمد آزمایشمگا هما تحیییماتی و
1. OECD
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دانشگا ها سازماندهی میشود .ای دانش بر توسعه رناورانه در محصوالت میتنی بمر
لومی مانند الهترونیک و برق کاربرد دارد (سازمان همهمار و توسمعه اقتصماد ،
.)2000
 -3دانش چگونگی :به کلیه مهارتها و قابلیبها کارکنان و سمازمان در سمهح کمالن
در رابهه با تولید ررتبها خرید مواد اولیه و نیمز ررتمب هما رمرو کاالهما
تولید شد مربوط میگردد .دانش چگونگی به وسیله بنگا  ،در سهح ررد و در یمک
سی تم اقتصاد در سهح کالن در ررایند مم و تجربمه توسمعه یارتمه و در آنهما
حفظ میشود (سازمان همهار و توسعه اقتصاد .)1998 ،
 -4دانش چه ک ی  :استفاد از ای نموع دانمش در ممدیریب و سمازمان هما نموی در
واکنش به نرخ تغییرات الز اسب و در شرایط رعلی سمازمانهما از رتیمه و اهمیمب
باالیی برخوردار اسب .ای نوع دانش که بمه اطال مات موجمود در ممورد چمه ک می
چیز را می داند و چه ک ی چه چیز را می تواند انجا دهد ،اطالق ممی شمود و
به توانایی اجتما ی همهار و برقرار ارتیاط با انواع مختلف ارراد و کارشناسمان و
ترکیب اطال ات جهب ک ب دانش از آنهما مربموط ممیشمود (سمازمان همهمار و
توسعه اقتصاد .)2001 ،
اطال ات داد ها ترکییی و مرتیط ،همرا بما زمینمه و تف میر آن اسمب .در واقم ،
ارتیاط داد ها ممه اسب بیانکنند اطال ات باشد ،اما ترراً ارتیاط داد ها به اطال مات
منجر نمی شود؛ مگر اینهه موجب درک مفهو آنها باشد .اطال ات در حیییب داد هما
خالته شد را در بر میگیرد که گرو بند  ،ذخیر  ،پاالیش ،سازماندهی و تحلی شمد
اند تا بتوانند زمینه را روش کنند (اخوان و باقر .)1389 ،
 .2-2اقتصاد دانش بنیان

پس از اقتصاد کشاورز و اقتصاد تنعتی ،که در آنها به ترتیب ،زمی و منماب طییعمی،
مناب کلید بودند؛ نوبب به اقتصاد دانش بنیان رسمید اسمب کمه در آن ،دانمش منیم
کلید اسب .در اقتصاد دانشبنیان ،تولید و اشا ه و بهر بردار از دانش ،نیمش کلیمد
در خلق ثروت ایفا میکند .در ای نوع اقتصاد ،تنها جابهجمایی مرزهما دانشمی مهمرح
نی ب؛ بلهه استفاد و بهر بردار مؤثرتر از انواع دانشها در رعالیبهما اقتصماد نیمز
هدفگذار میشود .الیته استفاد از دانش تنها بمه صمر اقتصماد دانمشبنیمان محمدود
نمی شود؛ لیه ای استفاد در صر حاضر بمه او خمود رسمید و دانمش را بمه نصمر
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پایها اقتصاد تیدی کرد اسب که تحوالت بنیادی اقتصاد را با

میشمود (هماگت

و شیهان .)2000 ،1به طور کلی ،هیچ تعریف معتیر از اینهه اقتصاد میتنی بمر دانمش

2

واقعاً چی ب ،در کتب بی المللی و استانداردها جهانی بمه میمان نیاممد اسمب .امما از
سو دیگر ،ای اتفاق نظر وجود دارد که اقتصاد میتنی بر دانمش مشممول توانماییهما
پایدار و مداو در ابداع و نوآور از طریق دستیابی ،پرداز و تحلی  ،استفاد و خلمق و
ایجاد دانش اسب.
اپک 3ویژگیها کلید اقتصاد میتنی بر دانش را بهطور خالته ارائه میدهد« :یک
اقتصاد میتنی بر دانش ،به اقتصاد اطالق میشود که در آن تولید ،توزی و به کارگیر
دانش و اطال ات ،محرکها و یا به یارتی هدایب کنند ها اتلی رشمد ،ثمروتزایمی و
اشتغال در کلیه تنای مح وب میشوند» .با ای تعریف از اقتصاد میتنی بر دانش بماز و
یا روش کردن دو دیدگا زیر که به شناسایی آنها جهب نیشهبردار از اقتصاد میتنی بر
دانش سنگاپور نیاز اسب ،ضرور بهنظر ممیآیمد .اول اینهمه ،مما بایمد بمه درک و رهمم
واژ ها «تولید ،توزی و بهکارگیر دانش و اطال ات» بپردازیم .با درک و رهم واژ ها
روق میتوانیم به یک نگر نظا مند و یا سی تماتیک از قابلیب و توانماییهما اقتصماد
میتنی بر دانش سنگاپور دسب یابیم .دو آنهه ،می بای ب به ارزیابی و یا تهمی کمیمب
کارکردها دانش و اطال ات که برا اقتصاد مفید ه تند پرداخب ،زیرا ای رعالیبهما،
«هدایبکنندگان اتلی رشد ،ثروت زایی و اشتغال در کلیه تنای مح وب میشوند».
طیق تعریف اسمیب ،اقتصاد دانش بنیمان ،اقتصماد اسمب کمه نمرخ نموآور در آن
باالسب و نوآور ام اتلی ارزایش کارآیی و ارز ارمزود اقتصماد در بخمش هما
مختلف تنعتی و رناورانه (جدا از سهح پیچیدگی و پیشررته بودن رناور ) اسمب .ایم
ارز ارزود و کارآیی باید در قالب رقاببپذیر در گذر زمان در بخشها مختف قاب
مشاهد باشد (اسمیب .)2002 ،4در مجموع آنچه در اقتصاد دانشبنیان باید مورد توجمه
قرار گیرد ،یادگیر و نوآور بر پایه ارتیا دانش ضممنی و مهمارت اسمب و نمه تمرف
تمرکز بر رناور ها پیشررته و برتر (سوزنچی.)1393 ،
یهی از بارزتری وجو تمایز اقتصاد دانش بنیان ن یب به سایر نظریهها اقتصماد ،
تهیه و تمرکز بر رو تهنولوژ به نوان یک ابزار و موتور محرکه رشد اقتصاد اسمب.
1. Houghton & Sheehan
2. Knowledge-Based Economy
3. APEC
4. Smit
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در ای رویهرد ،ترغیب نوآور و به دنیال آن ،توسعه تهنولوژ مهمتمری ماملی اسمب
که میتواند بر رشد اقتصماد تأثیرگمذار باشمد .بمر ایم اسماس ،تمدوی مهانی ممهما و
استراتژ هایی برا ترویج ررهنت نوآور و ایجاد زمینهها توسعه و انتشار تهنولموژ
از ارکان کلید دستیابی به ای مفهمو اقتصماد اسمب .در ایم میمان ،وظیفمه اتملی
هماهنت کردن نهادها و زیرساخب ها در بیشتر کشورها بر هد دولمبهما قمرار داشمته
اسب .بر ای اساس ،چنانچه دولب بمه نموان یمک نهماد تنظمیمکننمد جریانمات کمالن
اقتصاد در نظر گررته شود ،تال ها دولبهما بمرا سموق دادن ملمبهما بمه سمو
پایهگذار یک اقتصاد دانشبنیان در حوز ها متعدد متیلور خواهمد بمود (هماگت و
شیهان.)2000 ،1
حوز سیاستی :سیاسبگذار دولتی در راستا تشویق نظا نموآور و تمرویج ررهنمت
کارآررینی؛
حوز قانونگذار  :تصویب قوانی و میررات پیشتییان نمودارگیر و توسعه شرکبها
کوچک و متوسط؛
حوز زیرساختی :ایجاد مراکز رشد و پارک ها لم و رناور به نموان زمینمها بمرا
نمودار گیر شرکبها تاز تأسیس؛
حوز برنامه ریز  :تدوی نظا ملی نوآور و نیشه جام لمی؛
حوز استراتژیک :تدوی چشم انداز تهنولوژیک و هدایب تال ها.
موارد روق تنها موارد معدود از تال دولب ها برا ایجماد پویمایی در حموز هما
تهنولوژیک و ارز آررینی از طریق قابلیبها تهنولوژیک نزد تنای اسب .در ای بی ،
نهات قاب توجه آن اسب که هیچیک از تال ها روقالذکر جنیمه اجرایمی و ملیماتی
ندارند و ملیاتیشدن خواستهها و برناممههما دولمبهما در گمرو بمه کمارگررت سمایر
بازیگران اسب؛ اما ای بازیگران با توجه به رضما اقتصماد  ،تمنعتی ،ررهنگمی و ...همر
جامعه ،منحصر به خود آن جامعه خواهند بود (خیاطیان.)1394 ،
 .3-2اندازهگیری اقتصاد دانش بنیان

برا انداز گیر پیشررب در اقتصاد دانشبنیان ،مناب مختلف شاخصهما متفماوتی را
ارائه کرد اند .در جدول زیر ای شاخصها ارائه شد اند.
1. Houghton & Sheehan
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منابع

بانک جهانی
APEC

فاکتورها
رژیم اقتصاد
و نهاد
آممممممموز و
مهارت
زیرسممممماختار
اطال ات
سی مممممممتم
نوآور
خلق دانش
تحصمممممی و
یممممممادگیر
دانش
انتشار دانش
کاربرد دانش

اقتصمممممممماد
دانشبنیان

OECD

زیرسممممماختار
ارتیاطات
سیاسب هما
لم و رناور
جهانیساز
خروجی

نوآور
اتحادیه اروپا

ایجاد دانش

جدول  .1انداز گیر اقتصاد دانش بنیان
شاخص ها

موان تعررها و غیر تعررها  ،کیفیب تنظیم میررات ،نیش قوانی
نرخ سواد بزرگ االن ،نرخ ثیب نا ناخالص تحصیالت تهمیلی ،نرخ ثیب نا آموز

الی

میزان تلف در هر  1000نفر ،میران کامپیوتر در هر  1000نفر ،میزان استفاد از اینترنب در همر
 100نفر
میزان ثیب پتنب ،تعداد میاالت مجالت رناورانه از هر یک میلیون ،تعداد محییان لم و رناور
درتد مخار تحییق و توسعه از ک تولید ناخالص داخلی ،سرانه محییان ،سرانه ثیب اخترا ات
سهم واردات رناور از ک واردات ،درتد سرمایه گذار م تییم خارجی از ک تولیمد ناخمالص
ملی ،انداز بخش خدمات تجار دانش بنیان
درتد مخار رناور اطال ات و ارتیاطات 1از ک تولید ناخالص داخلی ،درتد هزینمه دسمتیابی
به اینترنب از سرانه ،درتد نیرو کار با آموز کمتر از تحصیالت تهمیلی
درتد نیرو کار با سهح آموز دانشگاهی ،درتد نیرو کمار دانما بمه کم نیمرو کمار ،نمرخ
کارآررینان
درتد سرمایهگذار دانش (آموز و پرور  ،تحییق و توسمعه و نمر ارمزار) از تولیمد ناخمالص
داخلی ،درتد آموز و پرور جمعیب بزرگ ال از ک جمعیب  25تا  64سال ،درتد مخمار
تحییق و توسعه از تولید ناخالص داخلمی ،درتمد مخمار تحیییمات ممومی از تولیمد ناخمالص
داخلی ،مخار تحییق و توسعه ک بوکار در تولیمد داخلمی تمنعب ،سمهم خمدمات در مخمار
تحییق و توسعه ،مخار نوآور از ک میزان ررو  ،درتد سرمایهگذار ری کپمذیر در تولیمد
ناخالص داخلی
درتد هزینه رناور اطال ات و ارتیاطات از ک تولید ناخالص داخلی ،نفوذ کامپیوتر در خانواد ،
تعداد هاسب 1ها اینترنب در هر  100نفر ،درتد سهم تنای رناور اطال مات و ارتیاطمات در
تولید ناخالص داخلی ،سهم رناور اطال ات و ارتیاطات در پتنبها تولیدشد در پتنب امریها
درتد بودجه دولتی از تولید ناخالص داخلی ،مخار تحییق و توسعه دولمب در بخمش سمالمب،
دراع و محیطزی ب ،مخار تحییق و توسعه دولمب در کم مخمار تحییمق و توسمعه ،مخمار
تحییق و توسعه ک ب و کار از ک مخار تحییق و توسعه ،سهم مخار تحییق و توسمعه دولمب
و ک ب و کار با هم ،نرخ سوب ید مالیاتی برا تحییق و توسعه
اشتراک مالهیب داخلی و خارجی در ک اخترا ات ،تعداد اتحماد هما تهنولوژیمک بمی المللمی،
درتد نشریات لمی با همهار نوی ند خارجی ،درتد پتنب با یک شرکب سرمایهگذار خارجی
نشریات لمی از هر  10هزار نفر ،تولید ناخالص داخلی به ازا هر نفر شاغ  ،اشتراک تمنای بما
رناور  high tech 2در تادرات تولید ،تعادل تهنولوژ پرداخمب بمه نموان درتمد از تولیمد
ناخالص داخلی
رارغ التحصیالن جدید  20تا  29سال در هر  1000نفر ،جمعیب با آموز الی از هر  100نفمر
جمعیب بی  25تا  64ساله ،تعداد خهوط پهنا باند در همر  100نفمر ،مشمارکب در یمادگیر
مادا العمر از هر  100نفر  25تا  64ساله ،درتد جمعیب  20تا  24ساله که تحصیالت تهمیلی
را تما کرد اسب.
مخار مومی تحییق و توسعه از ک تولید ناخالص داخلی ،مخار ک ب و کار تحییق و توسعه
از ک تولید ناخالص داخلی ،تی یم کردن هزینه هایی که به شمرکب از سمو دولمب اختصما
یارته برا بخشها مختلف نوآور ،تی یم کردن مخار تحییمق و توسمعه دانشمگا کمه توسمط
ک ب و کار تأمی شد

 .2رناور با تهنولوژ برتر

2

3

1. host
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فاکتورها
نمممممموآور و
کارآررینی

کاربرد دانش

چارچوب جهان مشیک
هاروارد

مالهیمممممممب
معنو
دسترسممی بممه
شیهه
دانش شیهه

مدل ان تیتو مدیترانه

انجممم همما
شیهه
اقتصاد شیهه
شمماخصهمما
ملهرد
شمماخصهمما
انگیمممممممممز
اقتصاد

شاخص ها
درتد شرکب ها کوچک و متوسهی که در داخ شرکب نوآور می کننمد ،درتمد همهمار
ها نوآورانه شرکب ها کوچک و متوسط با هم ،هزینمه هما نوآورانمه بمه نموان درتمد از
گرد مالی ،میزان سرمایه گذار ری ک پذیر از تولید ناخمالص داخلمی ،هزینمه هما رنماور
اطال ات و ارتیاطات از ک تولید ناخالص داخلی ،درتد شمرکب هما کوچمک و متوسمهی کمه
تغییرات غیر رنی انجا می دهند.
درتد اشتغال در خدمات با تهنولوژ باال از ک نیرو کار ،تادارت محصوالت دارا تهنولوژ
پیشررته از ک سهم تادرات ،ررو محصوالت جدید به بازار به نوان درتد از گرد ممالی،
ررو محصوالت جدید به شرکب به نوان درتد از گرد مالی ،اشتغال در تولید تهنولموژ
متوسط به باال از ک
اختراع ثیب شد جدید در درتر ثیب اخترا ات اروپا در میلیمون نفمر ،اختمراع ثیمب شمد و نما
تجار جدید در پتنب امریها ،طرح ها تنعتی جدید در هر میلیون نفر
دسترسی به اینترنب ،سر ب شیهه ،موجود بودن سخب ارزار و نر ارزار
دسترسی مدارس به رناور اطال ات و ارتیاطات ،آموز
نیرو کار در بخش رناور اطال ات و ارتیاطات

از طریق رناور اطال ات و ارتیاطمات،

ظرریب ها منهیه ،رناور اطال ات و ارتیاطات در زندگی روزانه ،ارراد آنالی
ررتب ها شغلی در بخش رناور اطال ات و ارتیاطات ،تجارت الهترونیک ،دولب الهترونیک
شاخص توسعه جن تی ،ریر ،مرتیه ترکییی ری ک کشور ،نرخ بیهار  ،رشد بهر ور
تشهی سرمایه ناخالص به تورت درتد از تولید ناخالص داخلی ،ک مر بودجمه ممومی بمه
تورت درتد از تولید ناخالص داخلی ،حجمم تجمارت بمه تمورت درتمد از تولیمد ناخمالص
داخلی ،میزان حمایب از مالهیب معنو  ،سالمب بانهها،کفایب میررات ،نظارت بر نهادها ممالی
و رقابب پذیر داخلی
همان شاخصها بانک جهانی

چارچوب مهرح در چشم انداز مالز

رژیم نهاد
نظا نوآور
زیرساخبها اطال اتی
کیفیب مناب ان انی شام سهح سواد ،ثیب نا در سهوح دو و سو آموز و نیز ثیب نا در رشمته هما
لو و رناور  ،رارغ التحصیالت لو و رناور  ،مخار انجا شمد بمرا آمموز  ،مهمارت هما نموآور و
رهر  ،ررهنت یادگیر طول مر ،مهارت ها زبان انگلی ی
هزینه ها تحییق و توسعه شام مخار بخش ها خصوتی و مومی در تحییق و توسعه ،تعداد پرسمن
در بخش تحییق و توسعه ،تعداد دانشمندان و زمینه ها ثیب اخترا ات
زیرساخب ها اقتصاد مانند سرمایهگذار در زیرساخب ها رناور اطال ات و ارتیاطمات ،نیمرو بمرق
کامپیوترها شخصی ،کاربران اینترنب ،کاربرد اینترنب
اقتصاد شام کارگران دانا ،تنای دانش بنیان ،خدمات دانش بنیان ،طیق بند و درجه بند دانش ،مظاهر
دانش در ررایندها کار و تولید ،تجارت الهترونیک ،تادرات تنای با رناور برتر ،سرمایه گمذار مخماطر
آمیز ،کارآررینی ،ررهنت ری کپذیر
مأخذ :مردوخی1384 ،؛ مادزاد 1386 ،؛ بانک جهانی 2001 ،2OECD ،2008 ،1؛ باتر و همهاران1390 ،

 .3روش تحقیق

ای تحییق به تورت توتیفی تحلیلی اسب که به بررسی شاخص اقتصاد دانشبنیان در
کشورها منتخب میپردازد و وضعیب ایران را نیز در ای شماخص ممورد بررسمی قمرار
 .2سازمان همهار و توسعه اقتصاد

1. World Bank
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میدهد .برا انجا بررسی در زمینه اقتصاد و آموز دانمایی محمور ،در ایم تحییمق از
رو شناسی بانک جهانی استفاد شد اسب .برا ارزیابی سهح دانایی و میمزان کماربرد
آن رو ها مختلفی بمه کمار گررتمهشمد کمه الگمو موس مه بانمک جهمانی یهمی از
معتیرتری آنهما ممیباشمد .بانمک جهمانی از یمک رو شناسمی اسمتفاد ممیکنمد کمه
مجمو ها از  69متغیر ساختار و کیفی را در بر دارد و بر پایه آن ،کشورها ممیتواننمد
اقتصاد خویش را با هم ایگان ،رقیا و یا کشورهایی که بمه نموان الگمو خمود انتخماب
میکنند ،میای ه نمایند .از ای طریق میتوان نمودارها و امهانات یک کشور یا منهیه را
تشخیص داد و زمینهها م تعد یا نیازمند سیاسبگذار یا سرمایهگذار برا آینمد
را تعیی کرد .تا به حال در مهالعات انجا شد  ،میای ه اقتصاد داناییمحور در دو سهح
اجمالی مشمتم بمر  14متغیمر و تفضمیلی  69متغیمر ،تنهما بمه تمورت بمی کشمور
(144کشور) انجا شد اسب .ای متغیرها دربردارند چهار حوز ا اسب که در توسمعه
یک اقتصاد دانشبنیان نیش دارند و ارکان آن را تشهی ممیدهنمد و بمرا انجما یمک
تحلی اجمالی به تورت زیر میباشند (بانک جهانی:)2008 ،
اولی محور ،مربوط به آموز و مناب ان انی اسب .جمعیب آمموز دیمد و مماهر،
نیاز اساسی یک جامعه برا خلق ،ک ب ،انتشار و استفاد از دانش اسب .آموز با م
میشود که ارراد به تورت مداو در حال ک ب دانشهما جدیمد و یما ارتیما دانمش
موجود باشند .ای کار با ارزایش بهر ور و متعاقیاً ارزایش رشد اقتصماد ممیشمود
(لدرم و مالونی.)2003 ،1
دومی محور ،مربوط به سی تم ابدا ات اسب .یک سی تم ابدا ات شمام شمیهها
از مؤس ات ،قوانی وررایندهایی اسب که بر رو ها خلق ،ک ب ،انتشار و اسمتفاد از
دانش تأثیر میگذارند .ای سی تم می تواند محیهمی را ایجماد کنمد کمه در آن بخمش
تحییق و توسعه پرور یابد .ای کار با ارزایش ابدا ات کاالها جدیمد ،رراینمدها
تولید جدید و دانش جدید و به دنیال آن ،با ارمزایش رشمد اقتصماد و بهمر ور
می شود (چ و داهلم .)2004 ،2
سومی محور زیرساخبها اطال ات اسب .ای بخش استخوانبنمد یمک اقتصماد
دانشبنیان اسب و میتواند به طور مؤثر رراینمدها ارتیماطی و اطال ماتی و ک مب و
انتشار دانش را ت هی کند .ای جنیه ممیتوانمد بما هزینمههما اسمتفاد کمم ،کماهش
1. Lederman & Maloney
2. Chen & Dahlman
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نااطمینانی ،کاهش هزینهها میادالتی و غلیه بر محدودیبها مهانی ،انتیال اطال ات
و رناور را ارزایش دهد .ای کار با م ارمزایش رشمد اقتصماد و بهمر ور ممیشمود
(اولها.)2007 ،1
چهارمی محور به رژیمها اقتصاد و نهاد مربوط میشود .ای بخش شام یمک
دولب کارا و قاب اطمینان (ثیات سیاسبها دولب) و پایی بودن سهح ر ماد در ایم
دولب اسب .در ای رژیم همچنی یمک سی متم قمانونی وجمود دارد کمه از قمانونهما
اساسی تجارت و حیوق مالهیب ماد و معنو حمایب میکند .بیوس بیان میکند کمه
حمایبها قانون از قوانی مالهیب معنو به منظمور بازگشمب هزینمههما تحییمق و
توسعه و ادامه رعالیبها در ای بخش ضرور اسب .ای محور باید مناب را از بخشها
ناکارا به بخشها کارا هدایب کند و با ارائه مشوقهمایی بمرا اسمتفاد کمارا از دانمش
موجود ،ک ب دانش جدید و تلفیق کاربرد دانشها موجود بما دانمش جدیمد ،موجمب
ارزایش بهر ور و رشد اقتصاد شود (ب حییب و اسپیگ .)1994 ،2
الو بر محورها و متغیرها روق ،شاخصها اقتصاد دانایی متغیرهایی را در زمینه
ملهرد اقتصاد نیز شام می شود که یارتند از :متوسط رشد سماالنه تولیمد ناخمالص
داخلی و شاخص توسعه ان انی .بدی ترتیب متغیرها چهمارد گانمه مزبمور ب متر الز
برا انجا تحلی اقتصاد دانایی را در چارچوب رویهرد اجمالی نمودار میدهد.
 .4یافتهها

در ای ق مب ،سعی میشود که وضعیب هر یک از شاخص ها اقتصماددانش بنیمان در
ایران با کشورها منتخب آسیایی بررسی شود .وضعیب ای شاخصها و میای مه آن بما
سایر کشورها آسیایی ،جهب ارزیابی حرکب یک کشور به سو اقتصاد دانش بنیمان و
دسب یارت به جایگا باال اقتصاد  ،لمی و رنماور مهمم ممیباشمد .در ایم میالمه،
وضعیب ایران با کشورها منتخب آسیایی شام کشورها ژاپ  ،سنگاپور ،کر جنوبی،
مالز  ،چی  ،هنت کنت ،نپال ،بنگالد و میانمار میای ه می شود .بایمد گفمب همدف
چشم انداز  ،1404ابتنا بر اقتصاد دانش بنیان را تأکید میکند و از آنجمایی کمه اقتصماد
دانش بنیان شام  4جز اساسی آموز  ،رناور اطال ات و ارتیاطمات ،نموآور و رژیمم
1. Ulku
2. Benhabib & Spiegel
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نهاد و اقتصاد میباشد ،در زیر از طریق بررسی تهیییی ای شاخصها به زمینههما
منجر به وضعیب اقتصاد دانشبنیان پرداخته میشود.
 .1-4اقتصاد دانشبنیان در کشورهای منتخب

میای ه بی کشورها مختلف در شاخصها اقتصاد دانشبنیان 1نشمان ممیدهمد کمه
ملهرد اقتصادها در حال ظهور در آسیا ب یار ضعیفتمر از کشمورها ضمو سمازمان
همهار و توسعه اقتصاد  2میباشد .در بخش زیر یک ارزیمابی از موقعیمب اقتصمادها
کشورها منتخب آسیایی ارائه شد اسب.

8.59 8.96

8.03

8.41
6.55

4.95

3.92

2.25

1.62

2.27

نمودار  .2شاخص کلی اقتصاد دانشبنیان کشورها آسیایی منتخب
منی  :بانک جهانی

با توجه به نمودار  ،2ای نتیجه حات میشود که بهتری ملهرد را کشورها ژاپ
و کر جنوبی و ضعیفتری ملهرد را کشورها میانمار و بمنگالد داشمتهانمد .کشمور
ایران نیز در میانهها ای نمودار قرار گررته اسب.
 .2-4شاخص نوآوری و تحقیق و توسعه

تمامی کشورهایی که در رته اقتصاد دانشبنیان به مورییبهایی دسب یارتهاند ،سمهم
مناسیی از تولید ناخالص داخلی خود را به رعالیمبهما تحییمق و توسمعه و حمایمب از
دانشمندان و مید ان اختصا داد اند .دلی ایم هممه توجمه شمرکبهما و کشمورها
1. KEI
2. OECD
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بزرگ به مخار تحییق و توسعه مشخص اسب .رعالیبها تحییق و توسمعه همر چنمد
پرهزینه میباشند و در ب یار از اوقات نیز با شه ب مواجه میشوند ،اما رعالیمبهما
ای بخش همچون اکتشاف چا ها نفب اسب که اگر از هر هزار چا  ،تنها یهی به نفمب
برسد ،سود و منار سرشار نصیب آن کشمور و بنگما خواهمد شمد (تمارو .)1384 ،در
نمودار زیر میای ه تهیییی بی کشورها منتخب آسیایی و ایمران در حموز نموآور و
تحییق و توسعه بررسی شد اسب.

8.84

3.46

9.93
7.46

9.27

8.65

7.36
3.92
1.85

2.84

نمودار  .3شاخص کلی نوآور کشورها آسیایی منتخب
منی  :بانک جهانی

با توجه به گزار بانک جهانی ،کشورها ژاپ و کر جنموبی بیشمتری نممر را در
شاخص نوآور در اقتصاد دانشبنیان ک ب کرد و کشورها میانممار و نپمال کمتمری
امتیاز را داشتهاند .با توجه به نمودار باال مشخص اسب که وضعیب کشور ایران در پمایی
نمودار و در وضعیب به ن یب نامناسمیی قمرار دارد .از ایم رو ،جهمب پیشمی گمررت از
کشورها آسیایی و رقیب و برخوردارشدن از اقتصماد دانمشبنیمان ،بماال بمردن سمهم
تحییق و توسعه از تولید ناخالص داخلی ضرور اسب.
از جمله زیرشاخصها نوآور میتوان به وام زیر اشار کرد :تعمداد محییمان در
میلیون نفر ،تعداد ثیب اختراع در میلیون نفر و تعداد میاالت لمی.
در جدول زیر ،رتیه هر یک از کشورها منتخب 1در هر یک از ابعاد مشخص شد اسب:
 . 1دلی انتخاب کشورها منتخب ای بود اسب که ای سه کشور در هر  4بعد اقتصاد دانشبنیان دارا امتیاز
باالیی بود اند و به نوان کشورها پیشررته آسیایی مهرح میباشند.
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نا کشور
ایران
ژاپ
کر
سنگاپور

جدول  .2وضعیب کشورها منتخب در هر شاخص نوآور
تعداد میاالت لمی
تعداد ثیب اختراع
تعداد محییان در میلیون نفر
32965
13683
691/4
103377
265959
5386
58844
164073
6899
10659
1303
6658
منی  :بانک جهانی20151 ،

نوآور

ایران
تعدادمیاالت لمی

ژاپ
تعداد ثیب اختراع

کر

سنگاپور

تعداد محییان در میلیون نفر

نمودار  .4نمودار ستونی میای ه ایران و کشورها پیشررته آسیایی در شاخص نوآور

با توجه به نمودار  4مشخص اسب که وضعیب کشمور ایمران ن میب بمه ژاپم وکمر
جنوبی در وضعیب ضعیفتر قمرار دارد ،ولمی ن میب بمه کشمور سمنگاپور در وضمعیب
مناسبتر قرار گررته اسب.
برا بهیود وضعیب نوآور در اقتصاد دانشبینان ،اقتصمادها نوظهمور در آسمیا بمه
استفاد از روشها همپایی رناورانه 2و ایجاد انگیز برا تولید محصوالت نوآورانه جدید
احتیاح دارند ،مانند تجربه ژاپ  ،کر و سنگاپور که به آن میادرت ورزیمد انمد .همپمایی
رناورانه به معنی توانایی کشورها یا شرکبها در کاهش راتله قابلیبها رناورانمه خمود
با کشمورها یما شمرکب هما پیشمرو اسمب (بم  .)2009 ،3همچنمی کشمورها کمتمر
 . 1نحو محاسیات به ای تورت بود اسب که با توجه به داد ها سال  2015از سایب بانک جهانی ،رتیه هر
کشور در هر شاخص به تورت مجزا استخرا  ،و در قالب یک جدول ارائه شد اسب.
2. Catch-up
3. Bell
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توسعهیارته در آسیا نیاز دارند تا رو ها جذب دانش جهانی را اولویببند کننمد ،در
حالی که اقتصادها با درآمد متوسط باید به سمب ایجاد قابلیبها رناورانه بروند تا بر
ای شهاف موجود غلیه کنند.
 .3-4شاخص آموزش
آموز و یادگیر بلند مدت ،ناتمر کلیمد بمرا اقتصمادها دانمشبنیمان ه متند.
سی تم ها آموزشی جدید و اتالح شد  ،انرژ مورد نیاز اقتصاد دانشبنیمان را رمراهم
می کنند .سی تم آموز و پرور در سراسر جهان تحب تحوالت مد واق شد اند و
بر میزان توسعه اقتصاد ب یار تأثیرگمذار ه متند .دانمش و مهمارت الز انمد ولمی کماری
نی تند .شرکبها با اقتصاد دانشبنیان به تالحیب (مجمو ها از مهارتها سمخب
و نر ) به جا مدرک نیاز دارند .آموز و پرور رنی و حررها و دانشمگاهی نیماز بمه
ارزایش طیف گ ترد ا استعدادها رنی و مهارتها رنی دارد .یمک ویژگمی کلیمد
در سی تم آموزشی ای اسب که برنامهها انعهافپذیرتر مورد نیاز بازار طراحمی شمود.
کشورهایی مانند سنگاپور و کمر کمه بمه تیویمب وضمعیب رنمی و حررمها در آمموز
پرداختهاند ،درسها خوبی برا اقتصادها در حال توسعه ه تند.
نمودار  .5شاخص کلی آموز

کشورها آسیایی منتخب

9.06 8.58
6.23
3.36
2.11

4.42

6.34

5.41
2.1

1.43

منی  :بانک جهانی

با توجه به آمار بانک جهانی ،کشورها کر و ژاپ در ای حوز خوب ،و کشمورها
نپال ،میانمار و بنگالد ب یار ضعیف م کرد اند .با توجه به نمودار  5میتوان نوان
کرد که در بی کشورها منتخب آسیایی ،وضعیب ایران متوسط میباشد.
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از جمله زیرشاخصها آموز  ،میتوان به وام زیر اشمار کمرد :تعمداد ثیمبنما
ابتدایی ،تعداد ثیب نا آموز الی ،نرخ باسواد  ،که در جدول زیر ،نمرات همر یمک از
کشورها منتخب در هر یک از ای ابعاد مشخص شد اسب:
نا کشور
ایران
ژاپ
کر
سنگاپور

جدول  .3وضعیب کشورها منتخب در هر شاخص آموز
ثیب نا آموز الی
ثیب نا ابتدایی
41/5
99/34
78/7
99/95
80/7
96/31
78/87
98/67
منی  :بانک جهانی2015 ،

نرخ باسواد
98
99/6
99/3
99/1

آموز

ایران
نرخ باسواد

ژاپ
ثیب نا سهح سو

سنگاپور

کر
ثیب نا ابتدا

نمودار  .6نمودار ستونی میای ه ایران و کشورها پیشررته آسیایی در شاخص آموز

با توجه به نمودار  6وضعیب کشورها ایران ،کر جنوبی ،ژاپ و سنگاپور در قالب 3
شاخص نشان داد شد  ،و مشخص اسب که ایران ن یب به  3کشمور دیگمر در شماخص
میزان ثیب نا سهوح الی در وضعیب ضعیفتر قرار دارد؛ ولی در دو شماخص دیگمر،
تیرییاً همسهح  3کشور دیگر میباشد.
 .4-4فناوری اطالعات و ارتباطات

1

کشورها پیشررته مانند کر  ،سرمایهگذار سنگینی بر ایجاد زیرساختارها اطال مات
و ارتیاطات انجا داد اند .اقتصادها در حال ظهور باید از تجربمه در ایجماد آممادگی در
1. ict
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رناور اطال ات و ارتیاطات کشورها پیشمررته اسمتفاد کننمد .بمرا ایم اقتصمادها،
زیرساختارها گ ترد رناور اطال ات و ارتیاطات و شیههها ارتیاطات ،میتواند یک
نیرو قو برا توسعه باشند .حصول اطمینان از رقابب در بازار جهانی یک ابمزار مهمم
برا بهیود رناور اطال ات و ارتیاطات میرون به ترره میباشد .بایمد نموان کمرد کمه
اقتصادها آسیا بر رشد رناور تلف همرا متهی ه تند .در ای مورد بایمد بمه حضمور
تلف همرا در همه مهانها توجه کرد.
9.37

9.26

9.21 8.72
7.34

4.8

5.1
2.1

1.84

2.1

نمودار  .7شاخص کلی رناور اطال ات و ارتیاطات کشورها آسیاسی منتخب
منی  :بانک جهانی

با توجه به آمار بانک جهانی ،کشورها ژاپ  ،هنتکنت و سنگاپور بیشتری امتیماز

وکشورها میانمار ،نپال و بنگالد

هم کمتری امتیاز را داشتهاند .کشور ایران همم در

میان کشورها منتخب آسیایی ،وضعیب به ن یب مناسمیی را در ایم شماخص ک مب
کرد و از بی  10کشور منتخب ،رتیه  5را به خود اختصا داد اسب.
از جمله زیرشاخصها رناور اطال ات و ارتیاطات میتوان بمه وامم زیمر اشمار
کرد :تعداد خهوط ثابب و همرا تلفم در  1000نفمر ،سمرانه کمامپیوتر از  1000نفمر و
سرانه استفاد کنندگان از اینترنب در  100نفر.
در جدول زیر ،نمرات هر یک از کشورها منتخب در هر یک از ابعاد مشمخص شمد
اسب:
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جدول  .4وضعیب کشورها منتخب در هر شاخص رناور اطال ات و ارتیاطات
تعداد خهوط ثابب از سرانه استفاد کنندگان
تعداد خهوط همرا
نا کشور
از اینترنب در  100نفر
 1000نفر
تلف در  1000نفر
44/1
304
93/4
ایران
93/3
636
125/1
ژاپ
89/9
288
118/5
کر
82/1
202
146/1
سنگاپور
منی  :بانک جهانی

رناور اطال ات و ارتیاطات

ژاپ

ایران

کر

سنگاپور

تعداد خهوط همرا تلف در  1000نفر
تعداد خهوط ثابب از  1000نفر
سرانه استفاد کنندگان از اینترنب در  100نفر

نمودار  .8نمودار ستونی میای ه ایران و کشورها پیشررته آسیایی
در شاخص رناور اطال ات و ارتیاطات

با توجه به نمودار  8وضعیب کشورها ایران ،کر جنوبی ،ژاپ و سمنگاپور در قالمب
 3شاخص رناور اطال ات و ارتیاطات نشان داد شد  ،و مشخص اسب که ایران ن میب
به  3کشور دیگر در شاخصها سرانه استفاد از اینترنب و تعداد خهموط تلفم هممرا
در هر  1000نفر در وضعیب ضعیفتر قرار دارد .همچنمی ایمران ،در شماخص تعمداد
خهوط ثابب از  1000نفر ،هم از کشور ژاپ در وضعیب ضعیفتر قمرار دارد و ن میب
به کشورها کر جنوبی و سنگاپور وضعیب بهتر دارد.
 .5-4رژیم نهادی و اقتصادی

یک رژیم اقتصاد و نهاد قو یک جزء حیاتی از اقتصاد دانش بنیان می باشد .بیشتر
اقتصادها پیشررته مانند سنگاپور و ژاپ رتیه باالیی در ای شاخص ک ب کمرد انمد و
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اقتصادها با بازار داخلی بزرگ مانند کشور ایران رتیه پایینی را در ای شاخص دارنمد.
تال ها نهاد درسب منجر به کاهش بوروکراسی و همچنی بهیود شفاریب نظمارتی
در روند ک ب و کار خواهد شد .برا مثال اتالحات ک ب و کار محیهمی در قزاق متان
با بهیود نمر شاخص رژیم نهاد در ای کشور شد اسب .اقتصمادها پیشمررته بما
درآمد باال دارا سی تم حیوق مالهیب رهر قو ه تند .کشورهایی ماننمد سمریالنها،
مالز و چی  ،در سالها اخیر تال کرد انمد کمه سی متم حیموق مالهیمب رهمر را
بهیود بخشند و نمر خود را در ای شاخص باال بیرند .با ای حال ،م اله حمائز اهمیمب،
قانون گذار اسب .دولبهایی که به طور مداو بر اجرا اهمداف اقتصماد دانمش بنیمان
تأکید دارند ،سری تر در ای حوز پیشررته می کنند؛ مانند تجربه کشمورها پیشمررته
کر و سنگاپور .ملهرد دولب برا تحمی قانون مالهیب رهر  ،کاهش تمأثیر شه مب
بازار و یا جیران نابرابر ها اجتما ی ،ب یار ضرور اسب.
به الو دولب ها برا اطمینان خاطر از ملهرد مؤثر بخش مالی ،باید نیش رهیر را
در توسعه چارچوب قانونی ،داشته باشند .اگرچه کنترل بیش از حد دولب و میررات نیمز
می تواند مشه آرری باشد (ای م اله می تواند مان ایجاد جریان دانمش و رنماور بمه
بازار بشود و بوروکراسی بیش از حد ایجاد ،و برا نوآور و کاراررینی محمدودیب ایجماد
کند) .سنگاپور یک مثال خوب اسب کمه همماهنگی اثمربخش و سمریعی در بخمشهما
مختلف دولب ایجاد کرد اسب .الو بر بهیود محیط قانونگذار  ،اقتصادها در حمال
توسعه ،به سیاسبها قو برا ایجاد سرمایهگذار م تییم خارجی و تجارت خارجی
نیاز دارند .نیش شرکبها چند ملیتمی در خلمق دانمش و تهنولموژ در داخم کشمور
ب یار مهم اسب و به سیاسبها حمایب از حیوق مالهیب رهر سختگیرانه احتیا دارد.
با توجه به نمودار  ،9رتیه بند کشورها منتخب آسیایی در شاخص رژیمم نهماد
و اقتصاد بررسی شد اسب .با توجه به رتیه بند بانک جهانی ،کشورها سمنگاپور و
چی بیشتری رتیه را در رژیمم هما نهماد دارنمد و کشمورها بمنگالد و میانممار
کمتری رتیه را داشته اند .یادآور می شود که با نظر به نمودار  ،9وضعیب کشمور ایمران
ب یار نامناسب میباشد و ایران در ای حوز ب یار ضعیف م کرد اسب.
از جمله زیرشاخص ها حیوق مالهیب رهر می توان به وامم زیمر اشمار کمرد:
سهم تادارت با رناور باال ،میزان مخار تحییق و توسعه از ک تولید ناخمالص ملمی و
میزان ثیب الئم تجار .
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2.71

2.25
0.45

نمودار  .9نمر کشورها منتخب در شاخص رژیم نهاد و اقتصاد
منی  :بانک جهانی

در جدول زیر نمرات هر یک از کشورها منتخب در هر یک از ابعاد مشخص شد اسب:
جدول  .5وضعیب کشورها منتخب در هر شاخص رژیم نهاد و اقتصاد
میزان ثیب الئم
مخار تحییق و توسعه از
سهم تادرات با
نا کشور
تجار
ک تولید ناخالص ملی
رناور باال
31732
0/3
4/1
ایران
100036
4/3
16/7
ژاپ
138040
2/2
26/9
کر
5635
3/6
47/2
سنگاپور
منی  :بانک جهانی2015 ،

رژیم نهاد و اقتصاد

ایران

ژاپ

کر

سنگاپور

سهم تادرات با رناور باال
مخار تحییق و توسعه از ک تولید ناخالص ملی
میزان ثیب الئم تجار

نمودار  .10نمودار ستونی میای ه ایران و کشورها پیشررته آسیایی در شاخص مشوقها اقتصاد

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 165 /

با توجه به نمودار  10مشخص اسب که وضعیب کشور ایران در شاخص میزان ثیمب
الئم تجار ن یب به کشمور ژاپم در وضمعیب ضمعیفتمر قمرار دارد .همچنمی در
شاخص مخار تحییق و توسعه ن یب به ک تولید ناخمالص ملمی و سمهم تمادارت بما
رناور برتر نیز می توان نوان کرد که ایران در وضعیب ب یار نامناسیی قرار دارد.
ایران از نظر حیوق مالهیب رهر در سهح ب میار ضمعیفی قمرار دارد کمه ایم اممر
میتواند یهمی از دالیم توجیمهکننمد حجمم انمدک سمرمایهگمذار هما و بخمشهما
سرمایهگذار شد توسط خارجیان در ایران باشد (مهدو  .)1387 ،همچنی ضعف ای
نهاد مهم در ایران منجر به کاهش سرمایهگذار بنگا هما در بخمش تحییمق و توسمعه،
کاهش تادارت با رناور باال و از همه مهمتر ایجاد ضعف ساختار و نهاد جهبگذار
به اقتصاد دانش بنیان -به نوان ضرورتی انهارناپذیر -شد اسب.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادات

ایران با وجود برخوردار از موقعیب جغراریایی اقتصاد مناسب ،سرمایههما ان مانی
جوان و تحم هزینه ها باال در رتمههما مختلمف اقتصماد دانمشبنیمان ،از جملمه
آموز و رنارو اطال ات و ارتیاطات و با وجود پیشررته گ مترد ا کمه تماکنون در
ای حوز به دسب آورد  ،اما متاسفانه هنوز به جایگما مهلموبی در ایم حموز دسمب
نیارته ،و همچنان در رتیه پمایینی در میمان کشمورها جهمان و همچنمی کشمورها
مهرح در سند چشمانداز اسب .ای م اله مؤید آن اسب که اقدامات انجا شد در ایم
خصو سیب نشد که کشور ایران بتواند با یک جهش خود را از مشهالت و چارچوب
موجود رهایی دهد و ادامه ای روند نیز با به حاشیه ررت هر چمه بیشمتر کشمور از
تحوالت دانش و د بهر ور از ررتبها ایجاد شد خواهد شد کمه در نهایمب ،بمه
ارزایش راتله از م یر توسعه یارتگی منجر خواهد شد.
اگر قرار باشد تا ایران جامعها دانش بنیان شود ،باید پس از هدفگذار تحیح در
ارتیاط با استراتژ ها خردمندانه در جهمب ورود بمه اقتصماد دانمشبنیمان ،در زمینمه
آموز پایه ،حد و مرز دانش پایه و متعاقب آن آموز پایه تغییمر داد شمود .آمموز
پایه می تواند به دلی در برداشت بخش مد ا از جمعیب ،در محیط کمار و اجتمماع
زمینه ها مشترکی برقرار سازد .ای مو جدید به ایجاد رضایی میتنی بر دانش کممک
ب یار نمود و را را برا اجرا سایر سیاسبها هموار خواهد کرد.
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در ای بخش ،نیشه راهی برا بهیود وضعیب ایران و کشورها در حمال توسمعه در
شاخصها مختلف اقتصاد دانش بنیان ارائه میشود .ایم نیشمه را در چهمار شماخص
اقتصاد دانش بنیان به تورت مجزا و هر شاخص هم در سه بخش ارائه می شود :مرحلمه
یادگیر از اقتصادها پیشررته ،بهر بردار از نیاط قوت و انجا همپایی رناورانه.
جدول  .6ارائه نیشه را برا بهیود وضعیب ایران در اقتصاد دانش بینان
یادگیر از اقتصادها پیشررته
 اقتصاد ها با درآممد متوسمط
نیمماز دارنممد کممه قابلیممب همما
تحییمممق و توسمممعه و توسمممعه
رناور را در داخم گ متر
دهند تا به سمب سمهح بعمد
حرکب کنند.
 اقتصمماد همما بمما درآمممد کممم
مممیتواننممد واردات رنمماور و
رعالیب ها تحییق و توسعه را
به تورت ابتدایی انجا دهند تا
پایه قابلیب ها داخلمی ایجماد
شود.
یادگیر از اقتصادها پیشررته
ارزایش میزان ثیب نا آمموز

الی و دسترسی بمه آمموز و
پمممرو حررمممه ا و توسمممعه
مهارت هما ،همخموانی داشمت
توسعه مناب ان انی بما اهمداف
اقتصاد و رقابب پذیر اقتصاد
بهیود نظا آمموز و پمرور ،

بهیود ا تیار آموز و پمرور
رنی و حرره ا و بازار از طریق
ایجاد هماهنگی بمی نهادهما
آموزشی و کارمندان
ارزیش حمایب از استیرار مراکز

رشد رنماور و شمتاب دهنمد
ها رناور  ،تیویب کاراررینی
آموز و پرور در مؤس مات
آموزشی







نوآوری
بهر بردار از نیاط قوت
انجا اقدامات الز برا تشویق
سرمایهگذار در ایجاد سرمایه
دانشممی (ماننممد نمما تجممار ،
بازایابی و ارز ویژ برند) برا
رقاببپذیر بخشهما نمیچ،2
مخصوت ماً بخممش هممایی ماننممد
کاالهمما خممالق کممه با مم
ارزایش ارز نهفته می شود.

آموزش
بهر بردار از نیاط قوت
احیا محوطمه هما دانشمگاهی
بزرگ با خودمختار بیشتر ممالی
و ادار برا ایجماد دانمش ممورد
نیاز اقتصاد ،تیویب تفهر انتیماد
و مهارت ها نر ارزار
انجا اقدامات الز بمرا تشمویق
تنعب برا را انداز آزمایشگا
ها تحییق و توسعه در دانشمگا
ها و توسعه برنامه هما مشمترک
تحیییاتی ،ایجاد رابهه همهمار -
همما دو طررممه بممی دانشممگا و
تمممنعب و ایجممماد کریمممدورها
اقصاد که تحییق و توسعه بتواند
سری تر تجار شود.

1













انجا همپایی رناورانه
نوآور سیز برا ارزایش امنیب
انرژ و غذا ،ایجماد و گ متر
بخش انمرژ هما تجدیدپمذیر
غیممر متمرکممز ،خصوت ماً انممرژ
خورشید و نموآور در حموز
کشاورز .
ایجاد خوشمه هما نموآور در
تنای جدید مانند بیوتک ،نمانو
تک ،مواد پیشررته

انجا همپایی رناورانه
معررممی مممدل همما ترکییممی از
آمممموز و پمممرور  ،مخصوتممماً
یممممادگیر از طریممممق آممممموز
الهترونیهی
ارزایش استفاد از رناور اطال ات
و ارتیاطات برا تیدی آموز بمه
تورت دانشجو محور و حمایمب از
خالقیممب  ،توسممعه یممادگیر بممه
تورت هر زمان و هر مهمان بمرا
بهیود پاسخگویی به تغییرات بازار
ایجاد و تیویمب شمیهه هما غیمر
متمرکممز آممموز و پممرور بممرا
رسیدن بمه نموآور و تشمویق بمه
اخترا ات
مهندسی مجدد آموز و پمرور
توسط جذب آخری رنماور هما
رناور اطال ات و ارتیاطات مانند
آموز و یادگیر میتنی بر بماز
و شییه ساز  ،یمادگیر و ک مب
مهارت میتنی بر تلف همرا
1. Catch up
2. Niche
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یادگیر از اقتصاد ها پیشررته
بهیممود آمممادگی شممیهه همما و
سممممممممرمایهگممممممممذار در
زیرساختارها رناور اطال ات
و ارتیاطات
بهیود رقابب بازار و آزاد سماز
در بخش تلها برا اطمینان از
مزایمممما گ ممممترد انیممممالب
مخابراتی و بویژ تلف همرا
پرکممردن شممهاف دیجیتممال بمما
دسترسمممی جهمممانی و رانمممد
خممدمات ،اتخمماذ یممک سیاسممب
پهنا باند ملی ،سرمایه گذار
بخممش مممومی در زیرسمماختار
رناور اطال ات و ارتیاطات
تیویمممب اسمممتفاد از رنممماور
اطال مممات و ارتیاطمممات بمممرا
تیویب دولب الهترونیک

یادگیر از اقتصادها پیشررته
 دولب نیش ایجاد همماهنگی بمی
آژانس ها مختلف را برا بهیمود
اقتصاد دانش بنیان انجا دهد.
 تأمی ممالی دولمب در زیرسماخب
ها مختلف اقتصاد دانمش بنیمان
ب یار مهم اسب؛ بویژ بماز کمردن
را بخش خصوتی در ای حوز .
 بهیود استارتاپ ها ها تمک بما
یک سر از مهانیز ها تشوییی
و حممممایتی ،توسمممعه چمممارچوب
سیاستی جذب سمرمایه خصوتمی
در شرکب ها دانش بنیان.
 ایجاد رژیم هما حیموق مالهیمب
رهر سخبگیرانه توسط دولب.
 توسممعه بازارهمما سممرمایه شممام
سرمایهگذار ری ک پذیر.

فناوری اطالعات و ارتباطات
بهر بردار از نیاط قوت
 اجممرا طممرح همما ملممی سممواد
دیجیتالی ،توسمعه مشمارکب بخمش
خصوتی و دولتی برا رسمیدن بمه
مهارت هما بماال در حموز رنماور
اطال ات
 حمایب از توسعه سازمانی و ک ب و
کار برا بمازار داخلمی و محلمی بمه
انداز بازار بی المللی

رژیمهای نهادی
بهر بردار از نیاط قوت
 حمایممب دولممب از تجممار سمماز
نوآور به نوان یک راکتور کلیمد
برا اثر اجتما ی مح وب می شود.
 ایجاد راند خصوتی برا شرکبها
کوچک و متوسط در حوز تحییق و
توسعه ،حمایب از کارآررینمان بمرا
توسعه محصوالت و خدمات نوآورانه
 ایجاد برا انتخاب رناور همایی کمه
ظرریب باالتر برا ایجماد اشمتغال
دارند.
 توسعه زیرساختها ممالی و ترکیمب
زیرساخب هما ریزیهمی و رنماور
اطال مممات و ارتیاطمممات از طریمممق
مشارکب بخش خصوتی و دولتی.

انجا همپایی رناورانه
 سممرمایه گممذار در ن مم بعممد
زیرساختار پهنا باند تلف هممرا
با اسمتفاد از دسترسمی جهمانی و
خممدمات سممرمایه بممرا حصممول
اطمینان از اتصال پهنا باند
 سرمایه گذار در رایانش ابمر  1و
خدمات میتنی بر رناور اطال ات
 بهیود سرمایه گذار بمرا ایجماد
سرمایه دانشی برا ایجاد تنایعی
مانند نا تجار و ارز برند

انجا همپایی رناورانه
رراهم کردن شرایط برا

انتشار تحییمق و توسمعه در بخمش
کاالها مومی.
در بخش سالمب برا در

دسترس کردن داروها ،برا رقابب
یک قیمب منهیی ایجاد شمود .بمه
ای تورت که سیاسبها مناسب
مانند مجوز غیرانحصار به شرکب
ها داد شود.

1. cloud computing
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