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چارچوب سیاستی اقتصاد دانش بنیان در شرايط تحريم هاي اقتصادي
( با تکیه بر نظريه هاي رشد درون زا)
محمد نثاري  ،1سید رضا سالمی

2

چکیده
3

امروزه ،بسیاری از کشورهای در حال توسعه حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان را به عنوان راهکار اصلی نیل به توسعه پایدار
برگزیده اند  .ایران نیز در چند سال اخیر تالش های بسیاری برای طی این مسیر انجام داده است .لیکن تحریم های اقتصادی
ظالمانه به عنوان یکی از موانع پیشرو کشور ،سیاست گذاری در این راستا را با چالش مواجه نموده است  .در پاسخ به این
چالش ،محققین با تکیه بر نظربه های رشد درون زا که نیروی انسانی متخصص ،تحقیق و توسعه ،نوآوری و فناوری های جدید
را از عوامل موثر استقرار اقتصاد دانش بنیان می دانند ،به بررسی اق دامات و سیاست های کشورهای مختلف پرداخته و در
نهایت چارچوب سیاستی را جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان در شرایط تحریم اقتصادی ارائه نموده اند .در این راستا در ابتدا
با مطالعه تجربیات کشورهای منتخب 17 ،سیاست استخراج گردیده است .پس از بررسی تحریم های اقتصادی اعمال شده بر
ایران نیز  5گروه تحریم شناسایی گردیدند .با استفاده از روش دلفی ،نظر خبرگان در خصوص مناسب بودن و نبودن سیاست
های استخراج شده در شرایط تحریم های اقتصادی اعمال شده بر ایران ،اخذ شده است .پس از انجام دو دور دلفی ،با استفاده
از ضریب هماهنگی کندال  4تعداد  15سیاست اعم از مناسب و نامناسب در حوزه های مختلف اجماع خبرگان را کسب نمودند.
سیاست های مناسب تشخیص داده شده به صورت چارچوبی به سیاست گذار ارائه شده اند.

واژگان کلیدي :اقتصاد دانش بنیان ،تحريم هاي اقتصادي ،رشد درون زا

مقدمه
.1
امروزه نقش دانش در فرآیندهای اقتصادی بسیار تغییر کرده است .در دو دهه آخر قرن بیستم نظریه پردازان
اقتصادی نظیر رومر  ،5مچالپ  6و دراکر  7عصر جدید اقتصادی را پیش بینی کردند که در آن ،دانش منبع اصلی ثروت
به شمار می آید (دیزجی ,دانشور & ,بابایی اناری . )1391 ,مچالپ به عنوان بنیانگذار نظریه اقتصاد دانشی از آن به
گونه ای تعبیر می نماید که در آن بخش دانشی نقش حیاتی بازی کرده و تولید دانش ،منبع رشد اقتصادی می
باشد ) .(Thachenko, Bodrunov, & Rogova, 2017در سطح کالن ،کشورهای در حال توسعه و سازمانهای
اقتصادی بین المللی اقدام به ایجاد راهبردها و چارچوب هایی برای رسیدن به اقتصاد دانش محور که در آن ثروت و
درآمد بر اساس توانایی های دانش و نوآوری است ،تالش می کنند .در این بین ایران نیز در تالش برای حرکت به
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سمت اقتصاد دانش بنیان بوده است و این مهم همواره مورد نظر مقامات عالی کشور می باشد .لیکن آنچه حائز
اهمیت می باشد مواجه با تحریم های ناعادالنه و ظالمانه اقتصادی می باشد که به عنوان مانعی در این مسیر عمل
می نماید  .لذا می بایست در هرگونه الگویی که در راستای حرکت اقتصاد کشور به سمت دانشی شدن انتخاب می
گردد نقش این تحریم ها در نظر گرفته شود .ب دین ترتیب می توان با بکارگیری سیاست های مناسب ،نه تنها تحریم
های اقتصادی را بی اثر و کم اثر نمود بلکه به رشد اقتصادی قابل مالحظه ای نیز دست یافت .این مقاله تالشی است
برای ارائه چارچوبی سیاستی مناسب جهت حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان با در نظر گرفتن شرایط تحریم
اقتصادی .در این مسیر از تجربیات سایر کشورها و آرای خبرگان استفاده شده است.
بیان مسئله
.2
در دنیای پر از تغییر امروز ،دانش و نوآوری اساسی ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب می گردند و از
حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان به عنوان مسیر بی بدیل پیش روی کشورهای در حال توسعه جهت نیل به رشد
همه جانبه پایدار یاد می گردد .ایران نیز از این قاعده مستثنی نم ی باشد و می بایست هرچه سریعتر پای در این
مسیر پر فراز و نشیب قرار دهد .از سوی دیگر ،ایران پس از انقالب شکوهمند اسالمی همواره تحت تاثیر تحریم های
اقتصادی ظالمانه قرار گرفته است .از این تحریم ها همواره به عنوان حربه ای جهت جلوگیری از پیشرفت و توسعه
اقتصادی ایران استفاده شده است .لذا مسئله این است که با توجه به لزوم حرکت به سمت اقتصاد دانشی ،چه
چارچوب سیاستی باید بکار گرفته شود تا اثر این تحریم ها حذف و یا به حداقل میزان خود برسد .در این تحقیق
برای رفع این مشکل با تکیه بر نظریه های رشد درون زا و تجربه سایر کشورها به ارائه چارچوبی سیاستی جهت
توسعه اقتصاد دانش بنیان با در نظر گرفتن تحریم های اقتصادی پیش روی کشور خواهیم پرداخت.
چارچوب نظري
.3
مفهوم اقتصاد دانش بنیان ریشه در نظریه های مختلفی دارد از نظریه اطالعات (مچالپ )1962،تا نظریه های فرا
صنعتی (بل ،) 1973،همچنین در عقاید پیتر دراکر که مفهوم جامعه دانشی را رواج داد ).(Svarc & Dabic, 2017
این مفهوم که به آن اقتصاد دانشی  ،1اقتصاد بی وزن  2و اقتصاد ایده ها  3نیز گفته می شود در دهه  90میالدی ظهور
پیدا نموده است .در این اقتصاد ،کلید ایجاد ارزش اقتصادی یا ثروت و رسیدن به استاندارد باالی زندگی ،انباشت و به
کارگیری دانش در فعالیتها و جهانی شدن اقتصاد است (حسینی & چهارمحالی بیغش .)1384 ,در نظام اقتصادی
دانش محور سرمایه دانشی جایگزین سرمایه فیزیکی ،نوآوری جایگزین سنت و اندیشه های جدید جایگزین کار یدی
به عنوان منبع اصلی رشد اقتصادی می شود (باصری ,اصغری & ,کیا .)1390 ,بر اساس تعریف سازمان توسعه و
همکاری های اقتصادی  ،4اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که مستقیما" مبتنی بر تولید ،توزیع و استفاده از دانش
و اطالعات می باشد ).(OECD, 1996
با توسعه و روند رو به رشد مفهوم اقتصاد دانش بنیان ،نظریات مختلفی در این حوزه مطرح گردید که مهمترین آنها
در جدول  1ارائه گردیده است.
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جدول .1نظریات مطرح شده در خصوص اقتصاد دانش بنیان ][12
دانش به مثابه دارایی
نظریه های
اقتصاد دانش بنیان

نظریه های جدید رشد
(رومر و لوکاس)

دانش به مثابه توانمندی
نظریه های تکاملی
(نلسون و وینتر )1

نظریه شکاف دانش
(آبرامویتز  ،3باسکاران و موشیه )4

دانش به مثابه رابطه
نظریه مارپیچ سه گانه (اتزکوویتز و
لیدزدرف )2
نظریه نظام ملی نوآوری
(الندوال 5و ؛نلسون )6

در میان این نظریات ،نظریه های جدید رشد یا همان نظریات رشد درون زا  7از اهمیت ویژه ای برخوردارند .تئوری
رشد درون زا مفهومی ساده برای رشد اقتصادی است که از درون سیستم و یا به عبارت بهتر از درون یک کشور،
تحقق پیدا می کند .تئوری رشد درون زا بر روی آموزش ،مهارت نیروی کار و توسعه فناوری های جدید تاکید دارد
(الفتی & بابایی .)1381 ,براساس این نظریه ها سرمایهگذاری در سرمایه انسانی ،نوآوری و دانش اثر قابل توجهی در
رشد اقتصادی دارد و سیاستهایی که اقتصاد باز ،بازار رقابتی و ابتکارات را حمایت کنند ،منجر به رشد میشوند
) .(Barro & Martin, 2004با تکیه بر این نظریات ،حرکت موفق به سوی اقتصاد دانش بنیان همراه با سرمایه گذاری
بلند مدت روی آموزش ،توسعه توانمندی های نوآوری ،بروزرسانی زیرساختهای اطالعاتی و ایجاد یک محیط
اقتصادی سودمند برای تراکنش های بازار می باشد .این عناصر از سوی بانک جهانی  8به عنوان ارکان اقتصاد دانش
بنیان  9معرفی شده و تواما" چارچوب اقتصاد دانش بنیان را تشکیل می دهند ).(Chen & Dahlman, 2005
از طرفی ت حریم های اقتصادی به یکی از ابزارهای مهم کشورداری در سیاست گذاری بین المللی تبددیل شدده اندد .ایدن
ابزارها برای تغییر سیاست های کشورهای هددف طراحدی شدده اندد ) .(Neuenkirch & Neumeier, 2015حجدم ایدن
نوع تحریم ها در چند سال اخیری به طور فزاینده ای افزایش یافته است) . (Smeets, 2018تحدریم هدا سدبب مشدکالت
اجتماعی دیگر چون کاهش امید به زندگی به میزان  1,2تا  1,4سال ،افزایش اخدتالف بدین زندان و مدردان (Gutmann,

) Neuenkirch, & Neumeier, 2018و ن قد

حقدوب بشدر بخصدوص در زندان میگدرد & (Gutmann, Neuenkirch,

) .Neumeier, 2017این تحریم ها در زمره عوامل خارجی قرار میگیرندد کده فرآیندد رشدد اقتصدادی کشدورها را مختدل
ش مندابع مدالی ،انسدانی و طبیعدی خدود و از طریدق
می نمایند .کشورهای تحت تحریم باید با مدیریت مبتندی بدر داند ن
ارتقای سرمایه گذاری موثر ،تولید ملی ،بهره وری و رقابت پذیری این تحریم ها را بده فرصدتی بدرای تقویدت پایده هدای
اقتصادی خود تبدیل نمایند) .(Shahabadi & Bahari, 2013با توجه بده مطالدب فدوب مدی تدوان ارتبدای بدین توسدعه
اقتصاد دانش بنیان با تحریم ها را با تکیه برنظریه های رشد درون زا را به شکل  1نمایش داد:
شکل .1ارتبای بین اقتصاد دانش بنیان ،نظریه های رشد درون زا و تحریم های اقتصادی
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نظریه های رشد درون زا
نوآوری

فناوری های جدید

آموزش نیروی انسانی

اتحريم هاي اقتصادي

تحقیق وتوسعه
تحريم هاي اقتصادي

توسعه اقتصاد دانش بنیان
نظام نهادی /مشوب ها
تحريم هاي اقتصادي

نظام نوآوری

فناوری اطالعات و ارتباطات

توسعه اقتصادی

نیروی انسانی ماهر
تحريم هاي اقتصادي

تجزيه و تحلیل اقدامات کشورهاي منتخب
.4
ت
در این قسمت تجارب و اقدامات کشورهای منتخب در زمینه اقتصاد دانش بنیان بررسی میگردد .علت انتخاب این
کشورها این است که اغلب آنها از مسیر اقتصاد دانش بنیان به رشد و توسعه مناسبی دست یافته اند و تحوالت عمده
ای در اقتصادهای خود با محوریت اقتصاد دانش بنیان ایجاد کرده اند.
 1,4جمهوری خلق چین
اقدمات کشور چین برای حرکت به سمت اقتصاد دانش از میانه دهه  90میالدی آغاز شده است .این کشور به طور
قابل توجهی در زیر ساختهای اطالعاتی سرمایه گذاری نمود و فرایند اصالحات را برای آماده نمودن اقتصاد و جامعه
جهت ورود به سازمان تجارت جهانی  1پیش گرفت .در حوزه آموزش و پرورش و نیروی کاری ماهر ،با سوادی در دهه
اول قرن حاضر به میزان تقریبا  % 90رسیده است .ثبت نام از دوره ابتدایی به راهنمایی و دوره راهنمایی به دوره
متوسطه به طور شگفت انگیزی به ترتیب تا بیش از  %20و  %50از سال های  1990تا  2004افزایش داشته است.
تعداد  1731دانشگاه و دانشکده موجود در این کشور ساالنه  2,4میلیون فارغ التحصیل را روانه بازار نموده اند .تعداد
کارکنانی که در فعالیتهای علمی و فناورانه درگیر شده اند تا انتهای سال  2004به مرز  3,48میلیون نفر رسیده
است .در حوزه نظام ملی نوآوری ،کشور چین در سال  2004در مقابل هر یک میلیون نفر ،تعداد  2678محقق داشته
است و  1732دانشمند و مهندس در هر یک میلیون نفر درگیر فعالیتهای علمی و فناوری بوده اند .نظام ملی نوآوری
این کشور در مرحله سازمان دهی مجدد و اصالحات اساسی می باشد .برای مثال دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ملزم
به انجام تحقیقات مرتبط با فعالیتهای صنعت و بازار شده اند .با حمایت دولت ،آکادمی علوم چین برنامه نوآوری
دانش را با هدف بازسازی مجدد بیش از  100مرکز تحقیقاتی شروع نمود .سایر حمایتهای دولت عبارتند از
حمایتهای مالی و مشوب های مالیاتی برای توسعه صنایع با فناوری پیشرفته .در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و
شبکه ها ،سرمایه گذاری سنگینی در قسمت های داخلی و به دور از ساحل غربی صورت پذیرفته است .وزارت علوم و
فناوری برنامه ای را برای نواحی غربی کشور جهت تامین زیرساختهای ارتباطاتی و اطالعاتی عمومی و اجرای برنامه
های آموز شی در خصوص فناوری اطالعات و ارتباطات و ارتقای صنایع سخت افزاری و نرم افزاری شامل توسعه
شبکه های کسب و کار شرو ع نموده است .چین نقشه راه  15ساله ای را برای توسعه اطالعات تدوین کرده است که
 8جنبه کلیدی را در بر می گیرد )1 :ارتقای فناوری اطالعات و ارتباطات )2 ،گسترش دولت الکترونیک  )3 ،2پیاده
سازی فرهنگ پیشرفته اینترنت )4 ،تقویت زیرساختهای فناوری ارتباطات و اطالعات )5 ،بکارگیری موثرتر منابع
اطالعاتی  )6ارتقای رقابت پذیری صنعت اطالعات  )7تقویت امنیت در حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات و )8
)World Trade Organization (WTO
E-Government
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ارتقای مهارتها .در زمینه محیط سیاستی و تنظیمی ،سیاست های کشور چین در خصوص حرکت به سمت اقتصاد
دانش بنیان در دهمین برنامه  5ساله توسعه آن گنجانده شده است .این برنامه اهمیت آموزش و توسعه مهارتها را
برجسته نموده است :کار کردن روی نوآوری های فناورانه و تحقیقات پایه مرتبط با آنها ،پیگیری سیاستهای گسترده
آموزش منطبق با مدرن سازی کشور و پرورش و جذب افراد نخبه (Moving Toward Knowledge-Based
).Economies: Asian Experiences, 2007

 2,4مالزی
در سال  1991در کشور مالزی برنامه بلند مدتی به نام دیدگاه  2020با هدف تبدیل این کشور به یک کشور کامال
صنعتی و توسعه یافته ارائه گردید .بر این اساس مالزی تا سال  2020میباید درآمد سرانه خود را به چهار برابر
افزایش دهد .اجزا سیاست در پیش گرفته شده توسط کشور مالزی عبارت از :توسعه اقتصاد دانش بنیان به عنوان
یک حرکت استراتژیک جهت افزایش ارزش افزوده در تمامی بخش های اقتصادی و بهینه سازی ذهنیت ملت ،و
تقویت توسعه منابع انسانی برای ایجاد نیروی کار صالح ،مولد و متخصص .مالزی برنامه های خود را برای تقویت
منابع انسانی خود بدین شرح توسعه داده است )1 :گسترش نیروی انسانی ماهر  )2افزایش دسترسی به آموزش و
آموزش با کیفیت به منظور افزایش توانایی تولید درآمد و کیفیت زندگی )3 ،بهبود کیفیت آموزش و پرورش و
سیستم ارائه آموزش به منظور اطمینان از عرضه نیروی انسانی همگام با تقاضای تکنولوژیکی و بازار و  )4ترویج
یادگیری مادام العمر برای ارتقای قابلیت های استخدام و بهره وری نیروی کار .دولت مالزی اقداماتی را برای ایجاد
نهادها ،زیرساخت ها و ساختارهای اطالعاتی انجام داده است :برخی از این موارد عبارتند از )1 :شورای ملی فناوری
اطالعات ) 2 ،موسسه سیستم های میکرو الکترونیک مالزی )3 ،پروژه چندرسانه ای ) 4 ،قوانین جدید چند رسانه ای و
سایبری و  )5شورای انکشافی منابع انسانی برای آموزش ). (Bhatiasevi, 2010
 3,4هند
کشور هند به دلیل وجود مهارتها و توانایی های شهروندان و توانمندی های این کشور در حوزه فناوری ارتباطات و
اطالعات از جایگاه خوبی برای بهره مندی از انقالب دانش در راستای تسریع در رشد و رقابت پذیری برخوردار است.
در سال  ،2005کمسیون ملی دانش برای هدایت دولت به سمت اقتصاد دانش بنیان تشکیل شده است .در زمینه
آموزش و پرورش و نیروی کاری ماهر ،رهبری هند متعهد به افزایش مهارتهای آموزش است .در سال  ،2001برنامه
ملی آموزش ابتدایی جهانی یا آموزش برای همه آغاز گردید .در سال  2002قانون اساسی در راستای تبدیل آموزش
ابتدایی به یک حق برای هر کودک اصالح گردید .اقداماتی جهت ایجاد دانشگاه هایی با کیفیت باال مانند مرکز
فناوری هند ،موسسه مدیریت هند ،موسسه علوم هند و کالج های محلی مهندسی انجام گردید .در حوزه نظام ملی
نوآوری دولت نقش محوری در آن بازی می نماید .این کشور بنیاد ملی نوآوری را به عنوان قسمتی از توسعه بخش
علم و فناوری مندرج در دهمین برنامه  5ساله خود ،بنا نهاده است .در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات و شبکه
ها ،کشور هند در دنیا به عنوان مصرف کننده و تامین کننده ابزارهای فناوری ارتباطات و اطالعات شناخته شده
است .این کشور صنایع مرتبط با فناوری اطالعات خود شامل تولید نرم افزا ،خدمات و محتوا را توسعه داده است .در
حیطه اشتراک دانش و اطالعات ،اقدامات شامل کیسوکهای اینترنت روستایی ،مراکز الکترونیکی اجتماعی ،مراقبت از
بهداشت الکترونیکی ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،اپلیکیشن های بخش دامداری ،آموزش معلمین ،سیستم های
کشاورزی برخط ،راه حل های چرخه محلی بی سیم ،پایگاه داده های نوآوری های روستایی و سایر خدمات معطوف
به زنان و کودکان می باشد .در حوزه خدمات عمومی ،پروژه دولت الکترونیک شامل سند اسناد و امالک بر خط و ..
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می باشد .در محیط سیاستی و تنظیمی 8 ،عامل اصلی به عنوان  C8جهت استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات
برای توسعه شناخته شده اند :قابلیت اتصال ،محتوا ،جامعه ،تجارت ،ظرفیت ،فرهنگ ،سرمایه و همکاری (Moving

).Toward Knowledge-Based Economies: Asian Experiences, 2007
 4,4سنگاپور
در کشور سنگاپور ،دولت با تمرکز بر روی توسعه مهارتهای نیروی انسانی برای برنامه ریزی رایانه ها حرکت به سمت
اقتصاد دانش بنیان را آغاز نمود.در سال  ،1985دولت یک کمیته کاری را برای تهیه برنامه ملی فناوری اطالعات
تشکیل داد .اهداف اصلی این برنامه عبارت بودند از :توسعه و گسترش بیشتر تله ویو  ،1همگرایی فناوری های رایانه
ای و ارتباطات از راه دور در جهت بهبود تراکنش ها کسب و کار ،اجرای شبکه یکپارچه خدمات دیجیتال در سطح
جزیره و توسعه ابزارهایی چون سیستم مستند سازی بازرگانی به نام تریدنت  ، 2مدینت  3برای صنعت پزشکی و
الونت  4برای بخش حقوقی .در اواخر سال  ،1990سند نکستلپ  5منتشر گردید .به مح انتشار این سند ،کار بر
روی بینش فناوری اطالعات 2000که در سال  1991شروع شده بود ،آغاز گردید .محوریت این بینش ،که دیدگاهی
از جزیره ای هوشمند بود ،ایجاد یک زیرساخت اطالعاتی ملی بود که رایانه های موجود در خانه ها ،دفاتر تجاری،
مدارس و کارخانجات را به یکدیگر متصل می نمود .شبکه گسترده جهانی  6در سال  1994توسط اولین تامین کننده
خدما ت اینترنت  7سنگاپوری در اختیار عموم قرار گرفت .در سال  1996برنامه یک شبکه برای هر نفر شروع گردید
خدماتی نظیر کنفرانس های ویدئویی ،اینترنت پر سرعت ،خرید از راه دور ،سرگرمی و کتابخانه الکترونیک را برای
کاربران فراهم می نمود .عالوه بر تمرکز بر روی ایجاد زیرساختهای اطالعاتی و ارتباطی ،رکود اقتصادی در سال
 1985منجر به افزایش این آگاهی شده که اقتصاد سن گاپور باید تغییر کند تا بتواند به توسعه پایدار در آینده دست
یافته و زنجیره ارزش خود را ارتقاع دهد .این آگاهی منجر به تشکیل هیات ملی علم و فناوری در سال  1991گردید
که بعدا به ای استار  8تغییر نام داد .عالوه بر این ،دولت نیاز به افزایش سطح آموزش در جامعه را درک نمود .برای
این کار ،دولت برنامه اقدامی به نام کتابخانه  2000را در سالهای  1994و  1995منتشر نمود و هیاتی به نام
کتابخانه ملی را برای آ ن تشکیل داد .توسعه بیشتر زیرساختها بعد ها توسط برنامه اینفوکام 9 21ا انجام گردید که در
سال  2000منتشر گردید .این برنامه از اقدامات اصلی متعددی تشکیل شده بودکه هدفشان توسعه کشور به یک
مرکز اصلی در منطقه بود .همزمان ،دولت همچنان به دنبال ایجاد گوناگونی در اقتصاد کشور بود و در سال 2002
مبادرت به توسعه صنایع خالب به عنوان یک بخش اقتصادی نمود .برنامه "سنگاپور متصل  "10تنظیم بهتری از
برنامه اینفوکام  21است که شامل  4راهبرد می باشد :تاکید بر استفاده از رایانه توسط همگان برای کار ،بازی ،سبک
زندگی و یادگیری ،تمرکز روی توسعه سنگاپور به عنوان یک مرکز جهانی تبادل و توزیع دیجیتال ،رشد فعالیتهای
جدید اقتصادی و خلق مشاغل و در نهایت تمرکز بر روی کسب و کار و نهادهای دولتی برای استفاده از فناوری های
ارتباطی و اطالعاتی جهت کسب کارایی و بهره وری بیشتر .برنامه  L2010در سال  2005منتشر گردید که تمرکز
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آن توسعه کتابخانه های عمومی بود ) .(Hornidge A.-K. , 2005نگاهی به اهداف کلی و جزئی سنگاپور نشان میدهد
در تمامی این سیاستها و برنامه های بلند مدت ،ارتباطات نقش محوری دارد (عمادزاده & شهنازی.)1386 ,

 5,4جمهوری کره
در زمینه آموزش و پرورش و نیروی کاری ماهر ،در سال  1996خدمات اطالعات ،تحقیق و آموزش کره ،سازمانی با
هدف فراهم نمودن دسترسی آزاد و منعطف به یادگیری و توسعه منابع آموزشی از طریق فناوری ارتباطات و
اطالعات  ،ادونت  1را راه اندازی نمود .دولت پروژه آموزش فناوری اطالعات برای  10میلیون نفر را در سال  2000راه
اندازی نموده است .این پروژه به کشاورزان ،ماهیگیران ،زنان خانه دار و افراد معلول آموزش می دهد .جمهوری کره
دارای یک نظام ملی نوآ وری است که به طور متمرکز مدیریت می شود .این کار از طریق سیاست های نوآوری در
سطح نخست وزیر انجام می گردد .بخش کسب و کار در احاطه تعداد کمی از مجتمع های صنعتی است که به شدت
درگیر تحقیق و توسعه بوده ومحصوالت نوآورانه برای سایر نقای جهان تولید می نمایند .دولت سیستمی را برای
انتخاب موضوعات تحقیق توسعه داده است و به توسعه روش های مدیریت موثر تحقیقات کمک نموده است تا کمک
های مالی در بخش تحقیق و توسعه به نحوه موث رتری مصرف شده و مزایایی تحقیق و توسعه را بیشنیه نماید .برای
ارتقای تحقیقات پایه در بخش فناوری ارتباطات و اطالعات ،دولت  88,4میلیون دالر در نیمه اول سال  2001هزینه
کرده است تا از فعالیتهای تحقیق و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط حمایت نماید ،سیاست های ارتباطات و
اطالعات را توسعه دهد ،کتابخانه الکترونیکی را ایجاد نماید و سکوهای نسل بعدی اینترنت را آماده سازد .در بحث
فناوری اطالعات و ارتباطات و شبکه ها ،دولت تقویت عملکرد بخش خصوص را از طریق اعطای فناوری های اصلی
مانند نسل بعدی اینترنت ،ارتباطات چشمی ،خبرپراکنی دیجیتال  ،2ارتباطات بی سیم  3و نرم افزارهای رایانه ای ادامه
داده است .دولت  120,7میلیون دالر برای کسب لبه رقابت پذیری فناورانه در بازار جهانی هزینه کرده است .در
بخش ارتباطات از راه دور ،شاخص های استاندارد سازی فناوری ارتباطات و اطالعات اجرا شده است تا سیست م های
گواهی دهی و آزمایش تجهیزات ارتباطات از راه دور توسعه یابد .دولت الکترونیک از ابتدای سال  1987در کره در
دستور کار قرار گرفته است .در بحث محیط سیاستی و تنظیمی مسیر سیاستی کره در برنامه اصلی سوم فناوری
ارتباطات و اطالعات کشور به نام "کره الکترونیک بینش  " 2006مشخص شده است .این برنامه سه هدف دارد)1 :
بهبود نظام اجتماعی و بهره وری )2 ،تغییر شکل رابطه بین دولت و بازار و  )3تشویق به ادامه یک راهبرد محوری در
بخش های خدمات و فناوری ).(Moving Toward Knowledge-Based Economies: Asian Experiences, 2007
 6,4آفریقای جنوبی
کشورآفریقای جنوبی نه تنها بزرگترین اقتصاد قاره آفریقا با نرخ رشد ساالنه تولید ناخالص ملی  %5,4از سال 2006
می باشد بلکه پیشرفته ترین کشور این قاره در حوزه فناوری نیز می باشد .پیش از دهه  90میالدی توسعه صنعت
این کشور به واسطه انزوای ناشی از تحریم ها بیشتر به صورت مستقل از رقابت بین المللی صورت پذیرفته است .پس
از پایان نظام آپارتاید ،این کشور به نظام بین الملی بازگشته و بیشترین سرمایه گذاری مستقیم در قاره آفریقا را
جذب کرده است .نظام نوآوری در آفریقای جنوبی از اواسط دهه  90رشد چشمگیری داشته است .این کشور موفق
شده است در دوره کوتاهی نهادها و سیاستهای متعددی را برای تسریع نوآوری بومی ،توسعه فناوری و همچنین
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بهبود میزان جذب فناوری وارداتی ،پایه ریزی نماید .در سال  2002دپارتمان جدید علم و فناوری با راهبرد ملی
تحقیق و توسعه وارد عمل شده است .در سال  ،2004وزارت علوم و فناوری اعالم نمود که برنامه  10ساله ای را در
سال  2007ارائه خواهد داد تا این کشور را از یک اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصادی دانش محور تبدیل نماید.
آفریقای جنوبی با تمرکز بر روی فناوری ،تجارت الکترونیک و خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات مسیر خود را در
این راه آغاز نمود ) .(Salami & Soltanzadeh, 2012برنامه  10ساله کشور آفریقای جنوبی جهت تبدیل اقتصاد این
کشور به یک اقتصاد مبتنی بر دانش ،با اتکا به نظام ملی نوآوری این کشور در برگیرنده سیاست های ذیل می باشد:
افزایش نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی ،توسعه منابع انسانی ،توسعه زیر ساختهای
دانشی ،توسعه علوم و فناوری های زیستی و فضایی ،ایجاد امنیت در حوزه تامین انرژی ،توسعه علوم مرتبط تغییرات
آب و هواف توسعه پویایی های انسانی و اجتماعی ،توسعه نوآوری های فناورانه و علمی ،بهینه سازی ارزش تحقیق و
توسعه از سازمان های دولتی ،توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی و ایجاد محیطی جذاب و مناسب برای جذب
سرمایه گذاری های خارجی در حوزه علم و فناوری (Innovation Towards A Knowledge-based Economy
):Ten-Year Plan for South Africa (2008-2018), 2007

 7,4روسیه
این کشور برای ورود به جامعه اطالعاتی و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان در سال  2002برنامه جاه طلبانه ای
را با نام "روسیه الکترونیک  "2002- 20101آغاز نموده است .برخی از اهداف این برنامه عبارتند از :رشد کارایی
عملکرد اقتصاد ،دولت و مدیریت از طریق بهبود و توسعه گسترده فناوری اطالعات و ارتباطات ،ایجاد بنیان های
فناورانه برای توسعه جامعه شهری از طریق دسترسی آزاد به اطالعات و گسترش آموزش متخصصان فناوری های
اطالعاتی و کاربران ماهر .برنامه شامل سه مرحله می باشد :مرحله اول سال  ،2002مرحله دوم  2003- 2004و
مرحله سوم  . 2005- 2010حجم کل سرمایه گذاری مورد نیاز این برنامه  2,5میلیارد دالر پیش بینی شده است.
سیاست ها و اقداماتی که در این برنامه در نظر گرفته شده اند عبارتند از )1 :بروز رسانی سیستم قانون گذاری و
قوانین اقتصادی در حوزه فناوری اطالعات )2 ،ایجاد شرایط مناسب برای تعامل بین دولت و شهروندان بر اساس
استفاده گسترده از فناوری اطالعات )3 ،بروز رسانی سازمان های دولتی و سازمان های خصوصی با استفاده از
فناوری اطالعات )4 ،تامین بودجه کارآمد در فضای اطالعاتی و  )5توسعه نظام آموزشی برای متخصصان فناوری
اطالعات و کاربران حرفه ای ).(Chkoliar
در حوزه فناوری های ارتباطات و اطالعات ،این کشور در برنامه میان مدت توسعه سیاسی اقتصادی خود تا سال
 ، 2008اقدام به توسعه خطوی تلفن زمینی با پراکندگی  280درسال  2008و  468در سال  2012نموده است.
گسترش تلفن همراه در روسیه از سال  2002با سرعت باالیی انجام شده است .روسیه موفق شده است تعداد
کامپیوترهای شخصی را به مرز  320دستگاه برای هر  1000نفر در سال  2008برساند .هدف سال  2010رساندن
این تعداد به میزان  430دستگاه بوده است .در جوالی  ،2005رییس جمهور این کشور دستور ایجاد مناطق ویژه
اقتصادی را صادر می نماید که در این راستا  4منطقه بر روی نوآوری و فناوری پیشرفته تمرکز می نمایند .این
مناطق از مع افیتهای مالیاتی و تعرفه ای بهره می برند .پس از بازدید رییس جمهور از کشور هند در سال  ،2004وی
دستور ایجاد منطقه ای مشابه با بنگالور  2هند با هدف توسعه فناوری اطالعات و سایر فناوری های پیشرفته را

1

Electronic Russia
2 Bangalore
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میدهد .به موازات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیز راهکار خود به شکل پارکهای فناوری اطالعات را برای
توسعه فناوری ارتباطات و اطالعات و فناوری نرم افزاری ارائه می دهد). (Cooper , 2006

 8,4ویتنام
ویتنام قصد دارد تا سال  2020تبدیل به یک کشور صنعتی گردد .با داشتن نیروی کار ارزان ،این کشور به سرعت در
حال جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است ) .(Hornidge & Kurfurst, 2011رکن محیط نهادی و کسب و کار
این کشور در حوزه هایی مانند سالمت نظام بانکی ،نرخ رقابت ،ایجاد سازمان و محیط نهادی از امتیاز باالیی
برخوردار نمی باشد .محیط کسب و کار این کشور شرایط برابری را برای دسترسی به فرصتهای تجاری و نیازهای
اولیه راه اندازی یک کسب و کار مانند اعتبار ،زمین و منابع طبیعی فراهم نمی نماید .این نابرابری بین سازمان های
دولتی و غیر دولتی و سازمان های غیر دولتی بومی دیده می شود و مانعی جدی بر سر راه توسعه اقتصاد دانش
بنیان می باشد .همچنین سازمان ها با محدودیت منابع سرمایه و عدم وجود نیروی انسانی ماهر دست و پنجه نرم
می کنند .در این محیط کسب و کار شرکتهایی که دارای منابع انسانی ،مالی و زیرساختهای مناسب می باشند
تمایلی به نوآوری های فناورانه ندارند زیرا اغلب آنها دولتی می باشند .با این وجود ویتنام جهت بهبود محیط نهادی
و کسب و کار خود تالش زیادی را برای انتشار قوانین مورد نیاز نظیر قانون شرکتها ،قانون رقابت ،قانون تجارت،
قانون قیمت ها ،قانون حمایت از مصرف کننده ،قانون فعالیتهای مربوی به علم و فناوری  ،قانون مالکیت معنوی و ....
انجام داده است .سیاست هایی برای افزایش سرمایه گذاری دولتی ،خصوصی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهت
توسعه اقتصاد دانش بنیان صورت گرفته است .سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مهمی در افزایش فشار رقابت،
بهبود کیفیت منابع انسانی و ارتقای نوآوری های فناورانه در ویتنام دارد .هدف مورد نظر برای توسعه اقتصاد دانشی
در ویتنام تا سال  2020خلق محیطی معطوف به استفاده بیشتر از دانش ،علم و فناوری برای توسعه اقتصادی است.
بر همین اساس هدف سیاست های اقتصادی ایجاد یک محیط اقتصادی برای رقابت سالم در راستای نوآوری و خلق
فناوری های پیشرفته است ).(Nguyet Hong & Thu Hoai, 2014
تجزيه و تحلیل مقايسه اي سیاست ها و اقدامات کشورهاي منتخب
.5
بررسی سیاست ها و اقدامات کشورهای منتخب حاوی نکات قابل توجهی می باشد .در کشورهای موفقی چون
سنگاپور ،مالزی و کره جنوبی نقش دولت در سیاست گذاری بسیار پررنگ است و توجه به تمامی ارکان اقتصاد دانش
بنیان مشاهده می گردد .در حوزه آموزش و پرورش و نیروی کاری ماهر اکثر کشورها به توسعه نظام آموزش و
پرورش خود در سطوح مختلف در ابعاد کمی و کیفی پرداخته اند .همچنین آموزش کارکنان سازمان های دولتی و
خصوصی مورد توجه قرارگرفته است  .در این زمینه در کشورهایی چون هند و کره جنوبی از فناوری ارتباطات و
اطالعات در امر آموزش و پرورش استفاده شده است .در هند و مالزی نیز ضمن توجه به توانمندی دانشمندان و
فرهیختگان داخلی ،برنامه های برای استفاده از ظرفیت نخبگان خارج از کشور نیز وجود دارد.
در حوزه نظام ملی نوآوری ،تنوع سیاست ها در بین کشورها زیاد می باشد .در حالیکه کشورهای چون کره و چین
سعی در توسعه و ارتقای نظام ملی نوآوری خود دارند ،سنگاپور به دنبال استفاده از ظرفیت بخش خصوصی،
کارآفرینان ،خوشه های صنعتی و شرکتهای نوپا جهت ترویج نوآوری و تحقیق و توسعه می باشد .البته در این زمینه
کره جنوبی نیز توجه خاصی به بخش خصوصی دارد .کشورهای چین و روسیه توجه به مناطق ویژه اقتصادی،
پارکهای فناوری و صنعتی را مد نظر قرارداده اند .همچنین هند ،مالزی و آفریقا جنوبی با استفاده از همکاری های
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مشترک با سایر کشورها سعی در توسعه فناوری و نوآوری دارند .هند و چین در استفاده از ظرفیت دانشگاه ها در امر
تحقیق و توسعه سیاست های قوی تری دارند .درآفریقای جنوبی ضمن استفاده از شبکه سازی توجه خاصی به رشد
و توسعه فناوری ها و علوم خاص وجود دارد .این کشور در راستای افزایش بودجه تحقیقاتی در این زمینه ها موفق
عمل کرده است .این درحالی است که ویتنام از عدم وجود سرمایه جهت توسعه نوآوری رنج می برد.
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ،چین ،سنگاپور و روسیه در زیر ساختهای مربوی به فناوری ارتباطات و
اطالعات سرمایه گذاری نموده اند .تقریبا تمامی کشورها ،بجز ویتنام که همچنان از کمبود منابع مالی رنج می برد،
سعی نموده اند تا از فناوری ارتباطات و اطالعات در حوزه های مختلفی چون دولت الکترونیک  ،سالمت الکترونیک،
سرگرمی و رسانه و تجارت الکترونیک استفاده نمایند .سه کشور چین ،هند و کره جنوبی سیاست ها و اقداماتی را در
خصوص توسعه صنایع فناوری اطالعات خود به کار گرفته اند که نتیجه این تالش ها بوجود آمدن شرکتهای مطرح
در این حوزه در سه کشور می باشد .چین و کره در حوزه سخت افزاری و هند در حوزه نرم افزاری به موفقیت های
بزرگی دست یافته اند.
در زمینه نظام نهادی و مشوب های اقتصادی ،کشورها با توجه به زمینه و شرایط سیاسی حاکم سیاست های
مختلفی را در پیش گرفته اند .به نظر کشورهای با زمینۀ حکومت های کمونیستی مانند روسیه ،چین و ویتنام نیاز
به تغییرات نهادی وسیعتری دارند .سیاست های مختلف مورد استفاده توسط کشورهای منتخب را می توان به چند
دسته اصلی تقسیم نمود )1 :سیاست های مشوب تحقیق و توسعه و نوآوری )2 ،قانون گذاری در حوزه های مرتبط
مانند تجارت الکترونیک و حقوب مالکیت معنوی )3 ،سیاست ها و مشوب های مالی جهت توسعه فناوری ،نوآوری و
تحقیق و توسعه در بخش خصوصی )4 ،اقدامات فرهنگی جهت تشویق به استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعات)5 ،
ایجاد شرایط سالم جهت فعالیت کسب و کارها )6 ،نهاد سازی،و ) 7ایجاد شرایط مشارکت و همکاری بین دولت و
مردم .ماتریس سیاست ها و اقدامات اتخاذ شده توسط کشورهای منتخب بر حسب ارکان اقتصاد دانش بنیان به شرح
جدول  2میباشد.
جدول .2ماتريس سیاست ها و اقدامات کشورهاي منتخب جهت نیل به اقتصاد دانش بنیان
کشور

برنامه آموزش پایه ا جباری /
آموزش مجدد وسیع کارکنان /
ارتقای آموزش های دانشگاهی

اصالحات کلی در نظام ملی نوآوری /
درخواست از دانشگاه ها و موسسات
تحقیقاتی برای انجام تحقیقات بازار
محور  /ارتقای پارک های صنعتی
فناوری های پیشرفته  /ساختاردهی
مجدد مراکز تحقیقاتی

سرمایه گذاری سنگین در بخش های غربی

برنامه  5ساله دهم با هدف برجسته ساختن
آموزش و پرورش و مهارت  /اصالحات در
زمینه تحقیق و توسعه و نوآوری  /سیاست
های مالی و مشوب های مالیاتی برای توسعه

چین

آموزش و پرورش /نیروی ماهر

نظام ملی نوآوری

فناوری اطالعات و ارتباطات

نظام نهادی /مشوب های اقتصادی

کشور  /استفاده از  ICTحوزه سالمت ،
رسانه و سرگرمی  /کمک به کسب و کارها
در زمینه تجارت الکترونیکی  /انجام 12
پروژه طالیی در حوزه دولت الکترونیک /
ارتقای رقابت پذیری و امنیت صنعت

صنایع  /High-Techپیاده سازی
فرهنگ پیشرفته اینترنت

ICT
پرورش نیروی کار با مهارت های
 / ITآموزش مقدماتی فراگیر /
هند

استفاده نوآورانه از  ICTجهت
آموزش توسط بخش خصوصی /
اجرای سیستم های دانشگاه کیفی
 /حرکت از سمت فرار مغزها به
جذب مغزها

تولید جهانی با فناوری پیشرفته و
فعالیتهای فرامرزی  /دانشگاه ها و
مراکز تحقیقاتی تحقیق محور  /انجام
تحقیقات دانشگاهی با حمایت
شرکتهای بزرگ  /حمایت از علم و
فناوری به کمک بنیاد ملی نوآوری

توسعه صنایع  / ITاستفاده از ICT
برای به اشتراک گذاری دانش و اطالعات
بین بخشها  ،حتی در نواحی روستا نشین
دور دست  /ارائه خدمات دولت الکترونیک

10

 Cدر استفاده از ICT

شناسایی 8
جهت توسعه  /اقتباس سیاست پهنای باند
گسترده برای ارتباطات در سطح کشور /
ایجاد کمیسیون های دانشی
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کشور

آموزش و پرورش /نیروی ماهر

نظام ملی نوآوری

فناوری اطالعات و ارتباطات

مدیریت متمرکز نظام ملی نوآوری /
بازیگران بخش خصوصی با هدف
همکاری در سیاست گذاری درگیر
تحقیقات شده اند  /ارتقای صنایع
دارای فناوری پیشرفته  /پشتیبانی
دولت از فعالیتهای بازرگانی و
بازاریابی جهت رهبری فناوری های

ایجداد برنددهای شدناخته شدده در حدوزه

سرمایه گذاری عظیم توسط دولت
 /پروژه  EduNetکه از

کره

 ICTبرای دا نش آموزان ،
آموزگاران و عموم استفاده می
نماید  /آموزش  ITبرای 10
میلیون نفر شامل کشاورزان ،
ماهیگیران  ،زنان خانه دارد و افراد
معلول

مالزی

ارتقای یادگیری مادام العمر /
جهت گیری سیستم های
آموزشی و پرورشی برای اولویت
بندی علوم  /برنامه بازگشت
دانشمندان به کشور

بازگرداندن نخبگان قادر به نوآوری
به کشور  /اجرای کریدور ابر چند
رسانه ای

سنگاپور

همکاری بین صنعت  ICTو
مدارس  /تماس باند گسترده
مدارس دولتی  /توسعه ظرفیت
سیستم آموزشی

آفریقای جنوبی

توسعه کمی و کیفی نیروی
انسانی ماهر  /ایجاد دانشگاه های
جدید و انجمن های علمی  /ایجاد
مراکز تعالی نیروی انسانی  /ایجاد
کرسی های تحقیقاتی  /پرورش
دانشمندان و مهندسان  /برنامه
های توسعه حرفه ای

ایجاد نهادهای متعدد برای توسعه
نوآوری فناوری  /شبکه سازی بین
نهادها و دانشمندان  /توسعه علوم و
فناوری زیستی  ،فضایی و تغییرات
آب و هوا  /توسعه فناوری های پاک
و انرژی های تجدید پذیر  /افزایش
هزینه های تحقیق و توسعه و
استفاده از همکاری های بین المللی

روسیه

توسعه نظام آموزشی برای
متخصصان فناوری اطالعات و
کاربران حرفه ای

ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و
پارکهای فناوری جهت رشد نوآوری و
فناوری

ویتنام

حمایت از بخش خصوصی با
تسهیالت خوب در زمینه تح قیق و
توسعه  /هدایت بخش خصوصی در
زمینه نوآوری  /تمرکز بر روی بهبود
سطح فناوری کارآفرینان محلی /
افزایش تعداد شرکتهای نوپای دارای
فناوری پیشرفته  /توسعه صنایع
خالب  /توسعه خوشه های صنعتی

جذب سرمایه گذاری مستقیم
جهت بهبود کیفیت منابع انسانی

جذب سرمایه گذاری مستقیم
خارجی در راستای ارتقای نوآوری
های فناورانه

 / ICTپشتیبانی دولت از توسعه فناوری
هدای اصدلی  /پدروژه شدبکه سدازی بددین
سازمان های کوچک  /حمایدت دولدت از
شرکتهای مخابراتی بدرای دسترسدی بده
مندداطق دور دسدددت  /خدددمات دولدددت
الکترونیک در  5حوزه اصلی
استفاده از  ICTبرای جامعه  ،کشاورزان
و کودکان مناطق توسعه نیافته  /استفاده از

نظام نهادی /مشوب های اقتصادی

برنامه بینش کره  / 2006قوانین متعدد در
حوزه اقتصاد دانش بنیان

بیانیه دیدگاه  / 2020برنامه جامع اقتصاد
دانش بنیان با  7راهبرد اصلی  /بیانیه ملی

 ICTدر کسب و کار  /استفاده از
اپلیکیشن های ممتاز جهت توسعه چند
رسانه ای  /اقدامات حوزه دولت الکترونیک

IT

توسعه برنامه ملی  / ICTارائه خدمات
عمومی از طریق برنامه اقدام دولت
الکترونیک و درگاه شهروند الکترونیک /
ایجاد پیوند بین شرکتهای محلی و
شرکتهای چند ملیتی جهت انتقال فناوری
 /توسعه خدمات شبکه ای در سطح کشور
 /توسعه شبکه فیبر نوری  /توسعه زیر
ساختهای اطالعات ملی

برنامه اصلی  / ICT 21رهبری
مشارکت محلی  /توافق های تجارت آزاد با
بازیگران اصلی تجارت  /اجرای قانون
مالکیت فکری

توسعه و بهبود تجارت الکترونیک  /توسعه
یادگیری از راه دور  /توسعه ناوبری

توسعه زیرساختهای  ICTتوسعه تعداد
کامپیوتر های شخصی  /توسعه فناوری
اطالعات و ارتباطات در سازمان های د ولتی
و خصوصی

تشویق سازمان های دولتی و خصوصی به

سرمایه گذاری در حوزه ICT

ایجاد سازمان های دولتی مناسب  /بهبدود
ساز و کار تامین مالی  /بهبود سداز و کدار
دسترسی به منابع تحقیق و توسعه  /بهبود
محیط قانونی جهت تشدویق بده ندوآوری /
استفاده از ظرفیتهای بخدش خصوصدی در
تحقیقات  /ایجاد محیط جذاب برای جذب
سرمایه گذاری مستقیم خارجی
ایجاد شرایط مناسب برای تعامل بین دولت
و شهروندان  /بروز رسانی سیستم قانون
گذاری و قوانین اقتصادی در خصوص
 / ICTتامین بودجه کارآمد
انتشار قوانین مورد نیاز نظیر قانون شرکتها،
قانون رقابت ،قانون تجارت ،قانون حمایت از
مصرف کننده و قانون مالکیت معنوی /
توسعه محیط اقتصادی سالم برای رقابت در
راستای نوآوری و خلق فناوری  /سیاست
گذاری برای تامین منابع مالی بانکی ،توزیع
موثر سرمایه و تشویق بنگاه ها به استفاده از
دانش

 .6بر اساس نظریات رشد درون زا عواملی چون نیدروی انسدانی مداهر ،فنداوری هدای جدیدد ،ندوآوری ،تحقیدق و توسدعه
موجب رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان می گردند .لذا ،سیاست هایی کده در کشدورهای منتخدب جهدت تقویدت ایدن
عوامل صورت پذیرفته اند استخراج و در جدول  3ارائه می گردد:
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جدول  .3سیاست هاي توسعه اقتصاد دانش بنیان در چارچوب نظريه هاي درون زا
عامل

نیروی انسانی ماهر

فناوری جدید

نوآوری

تحقیق و توسعه

مجموعه سیاست های مرتبط









توسعه آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی و محیط های کسب و کار
ارتقای کمی و کیفی سطح آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی
استفاده از فناوری جهت آموزش
استفاده از توانمندی و ظرفیت نخبگان و دانشمندان خارج از مرزهای کشور
سرمایه گذاری عظیم دولت در زیرساختهای آموزشی

سرمایه گذاری سنگین در توسعه فناوری های جدید و ایجاد برندهای شناخته شده در حوزه ICT
گسترش استفاده از  ICTدر حوزه های مختلف نظیر دولت الکترونیک  ،سالمت الکترونیک ،رسانه  ،سرگرمی  ،ناوبری

اشتراک داده ها کمک به توسعه کسب و کارهای فعال در زمینه تجارت الکترونیکی ،شرکتهای نوپا و صنایع دارای فناوری باال










ایجاد پیوند بین شرکتهای محلی و شرکتهای چند ملیتی جهت انتقال فناوری
توسعه نظام ملی نوآوری در کلیه ابعاد
هدایت بخش خصوصی در زمینه نوآوری
توسعه صنایع خالب ؛ خوشه های صنعتی و علوم نوین
توسعه تحقیقات بازار محور
ساختاردهی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های تحقیق محور
حمایت از تحقیقات دانشگاهی توسط شرکت های بزرگ
حمایت از بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های این بخش در تحقیقات راهبردی و تدوین راهبرهای مناسب تامین

مالی



اجرای قانون مالکیت فکری

 .7تحريم هاي اقتصادي ايران
پیرو آغاز مسئله هسته ای ایران در ابتدای سال  2000تحریم های اقتصدادی اقتصدادی شددیدی توسدط سدازمان ملدل ،
ایالت متحده و اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال گردید .هدف اصلی این تحریم هدا جلدوگیری از دسترسدی ایدران بده مدواد
هسته ای و تحت فشار قراردادن کشور برای پایدان دادن بده برنامده غندی سدازی اوراندیم عندوان شدده اسدت (Smeets,
) .2018علی رغم امضای توافقنامه موسوم به«برجام» بین ایران و کشورهای موسوم به  5+1جهت رفدع ایدن تحدریم هدا،
در تاریخ  8می ،2018رئیسجمهور آمریکدا بدا صددور فرمدانی بده صدورت یدک جانبده از برجدام خدارج و تحدریم هدای
اقتصادی به مراتب شدیدتری را متوجه ایران نمود .مطابق این فرمدان تمدام تحدریمهدای ایداالت متحدده در بخدشهدای
مختلف پس از گذشت دو بازه زمانی  90روزه و  180روزه مجددا" برقرار خواهند شدد .تحدریم هدایی کده در پایدان موعدد
 90روزه تنفس اعمال خواهند شد عبارتند از )1:خرید و فروش اسکناس یا اسناد مبتندی بدر دالر از سدوی دولدت ایدران،
 )2خرید و فروش طال و سایر فلزهای گرانبها )3 ،خرید ،تامین یا انتقال فلزاتی نظیر گرافیت ،فلدزات خدام یدا نیمدهخدام
مانند آلومینیوم و آهن ،زغال سنگ و ندرمافزارهدای مدورد اسدتفاده از سدوی صدنایع ایدران )4 ،افتتداح حسداب ریدالی در
خارج از مرزهای ایران و مبادله ریالی با ارقام قابدلتوجده )5 ،تدامین مدالی خدارجی و خریدد اوراب منتشرشدده از سدوی
دولت ایران )6 ،خودروسازی ایران  )7خرید و فروش و تامین قطعات هواپیمدا و  )8فدرش و مدواد خدوراکی تولیدشدده در
ایران .بر مبنای اطالعیه منتشرشده از سوی وزارت خزانهداری آمریکدا ،تحدریم هدای اعمدال شدده پدس از  180روز ایدن
مدوارد را شدامل میگردنددد  :فعالیدت بندددرگاهی ،کشدتیرانی و صددنایع کشدتی سددازی ایدران ازجملدده خطدوی کشددتیرانی
جمهوری اسالمی ایران وکشتیرانی جنوب و شرکتهدای وابسدته ،مبدادالت نفتدی و هرگونده خریدد مدواد پتروشدیمی از
ایران ،شرکت ملی نفت ،نفتیران و شرکت ملی تانکرسازی ایران ،هر گونه مبادله مالی بدین موسسدات مدالی بدینالمللدی
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با بانک مرکزی ایران یا موسسات مالی ایرانی ،بخش انرژی و همکداری بدا ایدران در قالدب تعهددات خددماتی ،بیمدهای و
بیمه اتکایی(Presidential Documents: Reimposing Certain Sanctions With Respect to Iran, 2018) .

با توجه به این موارد می توان تحریم های ایران را به موارد ذیل تقسیم بندی نمدود )1:تحدریم هدای مدرتبط بدا تدامین
منابع مالی (ارزی/ریالی) )2 ،تحریم های مرتبط بدا همکداری هدای فناورانده بدا شدرکای خدارجی (انتقدال ،بکدارگیری و
اشاعه فناوری) )3 ،تحریم های مرتبط با تبادالت بازرگدانی )4 ،تحدریم هدای مدرتبط بدا دسترسدی بده سدرمایه گدذاری
خارجی ،و  )5تحریم های مرتبط به صنایع خاص مانند هواپیما سازی ،خودروسازی و انرژی
 .8روش تحقیق
جهت استخراج سیاست ها و اقدامات مناسب جهت نیل بده اقتصداد داندش بنیدان در شدرایط تحدریم اقتصدادی از روش
دلفی استفاده شده است .دلفی را به شکل خالصه می توان ،کاوشدی هددف گدرا و نظدام مندد بدرای رسدیدن بده اجمداع
نسبی در پاسخ خبرگانن یک گستره علمی و پرسش هایی در آن گستره ،در چند دور متوالی دانسدت .هدیچ قدانون قدوی
و صریحی در مورد تعداد متخصصان وجدود نددارد .انددازه گدروه شدرکت کننددگان در دلفدی بدر حسدب دامنده و گسدتره
موضوع ،همگن یا ناهمگن بودن متخصصان و امکان دسترسی بده آندان و مندابع قابدل دسدترس (زمدان و پدول) متفداوت
خواهد بود .مارتینو  1در یک ق اعده سرانگشتی ،برای جمعیت های همگن متخصصان پیشنهاد مدی کندد کده بهتدر اسدت
اندازه نمونه بین  5تا  10نفر باشد (فیضدی & ایدران دوسدت .)1392 ,بدر ایدن اسداس تعدداد  10نفدر از اعضدای پاندل
خبرگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی انتخاب گردیدندد .اعضدای پاندل از بدین اعضدای هیدات علمدی
دانشگاه ،محققین و مشاورین ،مدیران عامل شدرکتهای داندش بنیدان و مددیران اجرایدی فعدال در حدوزه علدم ،فنداوری و
نوآوری انتخاب گردیده اند .پس از تعیین اعضدای پاندل خبرگدان ،پرسشدنامه ای بدا اسدتفاده از مقیداس لیکدرت جهدت
بررسی تاثیر تحریم های ایران بر روی سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان در چدارچوب نظریده هدای رشدد درون زا
تهیه ،و در یک مطالعه آزمایشی توسط  3نفر از کارشناسان مورد ارزیابی و اصالح قرار گرفت.
سپس در دور اول ،پرسشنامه شامل  85سئوال جهت اعضای پاندل خبرگدان ارسدال گردیدد .نتدایج بدسدت آمدده در دور
اول با استفاده از نرم افزار  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .جهت تعیین میدزان اتفداب نظدر میدان اعضدا ،از ضدریب
هماهنگی کندال  2با عالمت اختصاری  Wاستفاده شده است .ضریب هماهنگی کندال از صفر تدا یدک متغیدر اسدت ،کده
صفر نشان دهنده عدم هم رایی و یک نمایانگر هم رایی کامل است .مقددار  0,7یدا بیشدتر بدرای ضدریب کنددال ،توافدق
رضایت بخش را نشان می دهد .اما اگر ضدریب همداهنگی کنددال ،کمتدر از  0,7باشدد ،پرسشدنامه را بایدد دوبداره بدرای
متخصصان ارسال نمود (فیضی & ایران دوسدت . )1392 ,ضدریب کنددال محاسدبه شدده بدرای دور اول عددد  0,56مدی
باشد که بیانگر این نکته است که اجماع کافی بدین خبرگدان کسدب نشدده اسدت .لدذا جهدت اجدرای دور دوم تحقیدق
چنین فرض گردید که چنانچه بیشتر از  %70از تعداد خبرگان یعنی  7نفر و بیشتر ،در خصوص تداثیر و یدا عددم تداثیر
منفی یک تحریم بر روی یک سیاست اتفاب نظر داشته باشند آن سیاست بده عندوان سیاسدت ندامطلوب و یدا مطلدوب
شرایط خاص ایران ،از پرسشنامه خارج گردد .بر این اساس تاثیر منفی تحدریم هدا روی  1سیاسدت و عددم تداثیر آنهدا
روی  9سیاست مشخص گردید .در دور دوم پرسشنامه با تعداد  35سئوال جهت تعدداد  9نفدر از اعضدای پاندل خبرگدان
که در دور اول شرکت کرده بودند ارسال گردید .بر اساس پاسخ های دریافتی در مرحلده دوم تعدداد  3سیاسدت مناسدب
و  2سیاست نامناسب در شرایط خاص تحریم ایران به اجماع خبرگان رسدید .در خصدوص  2سیاسدت نیدز اجمداع الزم
1 M artinio
2 Kendall’s W
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به دست نیامد .ضریب کندال  0,72در این مرحله نشان از توافق رضایت بخش بین اعضای پاندل مدی باشدد .لدذا توزیدع
پرسشنامه در این مرحله متوقف گردید.
 .9يافته هاي تحقیق
یافته های تحقیق نشان می دهد که خبرگان تاثیر منفی تحریم ها را بر  12سیاسدت مدورد اسدتفاده توسدط کشدورهای
منتخب ناچیز و بر  3سیاست زیاد می شمارند .لذا این موارد در قالب سیاسدت هدای مناسدب و نامناسدب در در جددول
 3و در قالب چارچوب پیشنهادی شکل  2ارائه می گردند .خبرگان در خصوص  2سیاست نیز به اجماع نرسیدند.
جدول .3سیاست های مناسب و نامناسب توسعه اقتصاد دانش بنیان در شرایط تحریم اقتصادی ایران
سیاست های نامناسب

سیاست های مناسب
.1توسعه آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی و محیط های کسب و کار
 .2ارتقای کمی و کیفی سطح آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی
.3توسعه نظام ملی نوآوری در کلیه ابعاد
.4هدایت بخش خصوصی در زمینه نوآوری
.5توسعه تحقیقات بازار محور
 .6ساختاردهی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های تحقیق محور
 .7حمایت از تحقیقات دانشگاهی توسط شرکت های بزرگ
 .8حمایت از بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های این بخش در تحقیقات راهبردی و
تدوین راهبرهای مناسب تامین مالی
 .9اجرای قانون مالکیت فکری
 .10استفاده از توانمندی و ظرفیت نخبگان و دانشمندان خارج از مرزهای کشور

 .1ایجاد پیوند بین شرکتهای محلی و شرکتهای چند ملیتی جهت انتقال فناوری
 .2سرمایه گذاری سنگین در توسعه فناوری های جدید و ایجاد برندهای شناخته شده

در حوزه ICT
 .3سرمایه گذاری عظیم دولت در زیرساختهای آموزشی

.11گسترش استفاده از  ICTدر حوزه های مختلف نظیر دولت الکترونیک  ،سالمت
الکترونیک  ،رسانه  ،سرگرمی  ،ناوبری  ،اشتراک داده ها و .محیط های کسب و کار
.12توسعه صنایع خالب  ،خوشه های صنعتی و علوم نوین

شکل .2چارچوب سیاستی توسعه اقتصاد دانش بنیان در شرایط تحریم های اقتصادی ایران
سیاست ها و اقدامات توسعه اقتصاد دانش بنیان
حوزه نیروی انسانی :

حوزه نوآوری :



گسترش استفاده از  ICTدر حوزه های مختلف
نظیر دولت الکترونیک  ،سالمت الکترونیک ،
رسانه  ،سرگرمی  ،ناوبری اشتراک داده ها و

مرزهای کشور

محیط های کسب و کار
جدید

حوزه تحقیق و توسعه :




حمایت از بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های این بخش در تحقیقات راهبردی
اجرای قانون مالکیت فکری

تحریم همکاری
تحریم تامین منابع مالی

های فناورانه

تحریم های اقتصادی
تحریم FDI
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تحریم صنایع خاص
تحریم تبادالت بازرگانی

تحقیق و توسعه





توسعه تحقیقات بازار محور
ساختاردهی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های تحقیق محور
حمایت از تحقیقات دانشگاهی توسط شرکت های بزرگ

فناوری های

رشد و توسعه اقتصادی



استفاده از توانمندی و ظرفیت
نخبگان و دانشمندان خارج از

حوزه :ICT

نیروی انسانی



ارتقای کمدی و کیفدی سدطح
آمددوزش در مقدداطع مختلددف
تحصیلی

رشد درون زا

نوآوری





توسعه نظام ملی نوآوری
هدایت بخش خصوصی در زمینه نوآوری
توسعه صنایع خالب و خوشه های صنعتی



توسددعه آمددوزش در مقددداطع
مختلف تحصیلی و محیط های
کسب و کار

ارکان نظریه های
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همانگونه که نتایج تحقیق نشان می دهد در شرایط تحریم اقتصادی و با تکیه بر نظریه های رشد درون زا ،سیاست
های مناسب توسعه اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر توسعه نیروی انسانی ماهر و متخصص ،تحقیق و توسعه ،نوآوری و
فناوری ارتباطات و اطالعات می باشند .بر همین اساس در حوزه سیاست گذاری توسعه منابع انسانی ،کشور نیاز به
گسترش کمی و کیفی نظام آموزشی در کلیه مقاطع دارد .نکته مهمی که در باید در نظر داشت توجه به امر آموزش
در محیط های کسب و کار می باشد .واقعیت امر این است که علی رغم تالش های صورت گرفته ،نظام آموزشی
کشور همچنان با مشکالت عدیده ای مواجه است که می توان به مواردی چون :مهارت محور نبودن نظام آموزشی،
بازار محور نبودن آموزش ،عدم استفاده از روش های جدید آموزشی ،ناکارایی نظام آموزشی در پرورش افراد خالب و
کارآفرین ،ارتبای نامناسب نظام آموز شی با صنعت و  ...اشاره نمود .در این حوزه استفاده از ظرفیت نخبگان خارج از
کشور از طریق فراهم نمودن زمینه و مشوب های الزم جهت مراجعت ایشان به کشور بسیار مهم و ضروری می باشد.
در حوزه تحقیق و توسعه در گام اول گسترش فرهنگ تحقیق و توسعه به عنوان زیربنای اصلی پیشرفت اقتصادی،
ضروری می باشد .همچنین تدوین قوانین مناسب جهت حفظ حقوب مالکیت معنوی از ضروریات این حوزه می باشد.
عدم وجود قوانین مناسب ،انگیزه الزم در خصوص سرمایه گذاری بخش خصوصی در امر تحقیق و توسعه را از بین
خواهد برد .تجربه کشور نشان داده است که در هر حوزه ای که توجه الزم به امر تحقیق و توسعه در آن صورت
گرفته است ،پیشرفت های کم نظیری بدست آمده است ،از جمله فناوری نانو و فناوری های فضایی نظیر ساخت
ماهواره .در حوزه نوآوری ،پیاده سازی و توسعه نظام ملی نوآوری ضروری می باشد ،هرچند که در این زمینه اقدامات
وسیعی ان جام پذیرفته است لیکن واقعیت امر این است که نظام ملی نوآوری کشور در ترویج فرهنگ نوآوری موفق
نبوده است .استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و توسعه خوشه های صنعتی منطقه ای و بخشی می تواند کمک
موثری به توسعه ظرفیت نوآوری در کشور نماید .در حوزه فناوری های ارتباطات و اطالعات نیز با توجه به محدودیت
های تاثیر گذار تحریم ،باید نگاه به ظرفیت های داخل کشور باشد .در عمل بسیاری از فناوری های جدید در ابعاد
سخت افزاری و نرم افزاری وارداتی می باشند .این مسئله در شرایط تحریم های اقتصادی مربوی به حوزه بازرگانی و
تبادالت مالی مشکال ت فراوانی را ایجاد خواهند نمود .لذا توسعه این فناوری ها چالش بزرگی خواهد بود که با توجه
به تحقیق و توسعه در این خصوص و اتکا به نیروهای متخصص داخلی برطرف خواهد شد .در این زمینه استفاده از
تجربیات هند در حوزه نرم افزاری و تجربیات چین و کره جنوبی در حوزه سخت افزاری توصیه می گردد .با توجه به
موارد فوب پیشنهادات مندرج در جدول  5به عنوان مکمل سیاست های برگزیده ارائه می گردند.
جدول  .5سیاست های مکمل جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان در شرایط تحریم اقتصادی ایران
حوزه

سیاست مکمل پیشنهادي

نیروی انسانی

توسعه آموزشهای بازار محور در خصوص فناوری های جدید  /ایجاد فرهنگ کارآفرینی در خانواده ها و نظام آموزشی
توجه به امر پرورش نسل خالب و نوآور در کلیه مقاطع تحصیلی  /توجه به علوم پایه و علوم انسانی

نظام نوآوری

شبکه سازی جهت بهره مندی از تجربیات نخبگان خارج از کشور و شناسایی ظرفیت های بالقوه موجود  /استفاده از رویکرد مارپیچ سه گانه
جهت تقویت همکاری دولت ،صنعت و دانشگاه تمرکز سیاست گذاری نظام ملی نوآوری  /توجه ویژه به شرکتهای دانش بنیان از طریق مشوب
های مالیاتی و تعرفه ای  /توسعه شرکتهای نوپا و استفاده از الگوهای نوین کسب و کار

فناوری

انجام آینده نگاری های دوره ای فناوری در سطح ملی جهت شناخت فرصتها  /حمایت از بخش خصوصی جهت توسعه فناوری های پیشرفته

تحقیق و توسعه

فرهنگ سازی در راستای تغییر نگرش به دانش به عنوان منبع تولید ثروت  /حمایت از تحقیق و توسعه با استفاده از مشوب های مالی و
نهادی  /توسعه بخش های تحقیق و توسعه در  SMEها

15
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در تحقیق پیش رو سعی گردید با مطالعه کشورهای مختلف و با در نظر گرفتن تحریم های اقتصادی اخیر تحمیل
شده به ایران ،سیاست های مناسبی جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان استخراج گردد .با این نگاه تعداد  15سیاست
در حوزه های مختلف ارائه گردید .نکته قابل توجه در اجرای این سیاست ها در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور است .پیشنهاد می گردد همانند تجربه اغلب کشورهای مورد مطالعه نسبت به
ایجاد بستر نهادی مناسب در ابعاد قانونی ،سازمانی و اجتماعی  -فرهنگی اقدام گردد .در این خصوص نیاز به تمرکز
مراکز تصمیم گیری و هدایت در حوزه علم  ،فناوری و نوآوری به شدت احساس می گردد .به نظر تعدد این دستگاه
ها عمال باعث سردرگمی بحث سیاست گذاری  ،اتالف منابع و در نهایت بی ثمر بودن بسیاری از سیا ست ها گردیده
است .از سوی دیگر توجه به نقش دانشگاه ها و استفاده از ظرفیت بالقوه ایشان می تواند به افزایش قدرت جذب
دانش و فناوری ملی کمک نماید .در این زمینه ارتبای ضعیف صنعت و دانشگاه یکی از مشکالت عدیده ای که علی
رغم تالش های انجام شده در سال های اخیر  ،اثر بخشی الزم را نداشته است .استفاده از تجربیات چین ،هند،
سنگاپور و آفریقای جنوبی در توسعه این نوع ارتباطات و استفاده از نظام مارپیچ سه گانه  1در این حوزه توصیه می
گردد .نکته مهم دیگری که امری بسیار حیاتی می باشد ،توسعه یک عزم ملی در راستای حرکت به سمت اقتصاد
دانش بنیان می باشد .در این راستا با استفاده از شبکه های اجتماعی و به پشتوانه سرمایه اجتماعی قوی و فرهنگ
جهادی حاکم بر کشور می توان فضایی پر انرژی در این حوزه محیا نمود .محققین قویا اعتقاد دارند زمینه های الزم
جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور با توجه به نیروی جوان تحصیل کرده و منابع سرشار طبیعی وجود دارد.
قطعا سیاست های ارائه شده الزم ،و لیکن کافی نمی باشند .لذا پیشنهاد میگردد در تحقیقات آتی تجربیات
کشورهای دیگری مانند کشورهای حوزه اروپای شمالی  2نظیر فالند  ،دانمارک و نروژ و کشورهای در حال توسعه
نظیر برزی ل ،مکزیک و ترکیه نیز مطالعه و سیاست های بیشتری استخراج گردد.
محدودیت های پیش روی این تحقیق را می توان در وهله اول استفاده از روش تحقیق دلفی دانست که مبتنی بر
نظرات خبرگان امر می باشد .چنانچه گروه خبرگان تغییر یابند امکان حصول به نتایج دیگر وجود دارد .در عین حال
جهت دسترسی به سیاست ها و اقدامات کشورهای منتخب بیشتر از مقاالت معتبر موجود در این زمینه استفاده شده
است .این مقاالت در خصوص برخی از کشورها نظیر روسیه ،آفریقای جنوبی و ویتنام از کمیت الزم برخوردار نمی
باشند .همچنین در استخراج سیاست های پیشنهادی از فی لتر تحریم های خاص اعمال شده بر ایران استفاده شده
است ،لذا در صورت تغییر هریک از این تحریم ها احتمال تغییر سیاست ها وجود دارد.
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