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و تجارب پنج كشور منتخب مروري بر تاريخچه، رويكردها 

 بنياندر راستاي استقرار اقتصاد دانش

 

 

 
 

 

 چكيده

بنيان، دالیل ظهور، تاریخچه و سير تحوالت آن به بررسی مفهوم اقتصاد دانش ابتدادر این گزارش در 

از تالش برای استقرار اقتصاد  اصلحوردهای اها و دستها، برنامهشود و در ادامه سياستپرداخته می

ميانه و شمال کشورهای فنالند، هند، کره جنوبی، ترکيه و کشورهای عربی منطقه خاوردر دانش، 

های ، به سازمان همكاریبنياناقتصاد دانش مفهوم اولين سابقهگرفت. خواهد مورد مطالعه قرار آفریقا 

باز  بنياندانشگزارشی با عنوان اقتصاد و انتشار  1994( در سال OECD) توسعه اقتصادی و

موجب جلب توجه  بنياندانشاقتصاد  های سنجشانتشار شاخص 1999آن در سال  به دنبال .گرددمی

تر برای تشریح دیگر مفاهيم ها پيشچه برخی از این شاخص. اگرشدکشورهای مختلف  سياستگذاران

های اقتصادی و همكاری سازمان 1999و  1994کار رفته بود، اما در گزارش سال سياستی نيز به

ضيح ، توبنياندانشطور کلی طرح مفهوم اقتصاد ها و بهتوسعه، هدف از کنار هم قرار دادن این شاخص

که دارای بيش از آن بنياندانشمدت اقتصادی کشورهاست. لذا مفهوم های توسعه بلنددالیل و محرک

سوی مشخصی در وکشورها به سمت سياستگذارانبرای را دقت نظر باشد، نقش هدایت سياستی 

با تعاریف متعددی  بنياندانشعهده داشته است. در تعریف اقتصاد توسعه علم، فناوری و نوآوری بر

را فناوری اطالعات و ارتباطات و تحوالت  بنياندانشاقتصاد  محوراز آنها شویم که برخی مواجه می

يابی به برخی دیگر دست گيرند ودر نظر میهای علمی و فناورانه سریع حاصل از آن در دیگر حوزه

از  گروهبه این  دستيابیمنسجم در  سياستگذاریهای پيشرفته و را در گرو فناوری بنياندانشاقتصاد 

تاکنون دارای بيشترین  بنياندانشاز اقتصاد دوم در ایران نيز تعریف  .دانندهای فناورانه میحوزه

در  های پيشرفتهو توسعه فناوری دستيابیبوده است و گواه آن نيز رویكرد ياستگذاری سکاربرد در 

، بنياندانشهای ازجمله قانون حمایت از شرکت) های حوزه علم، فناوری و نوآوری کشوراکثر سياست

 هایاندازی ستاد، راهجمهوریریاست های کالن ملی شورای عالی عتف و معاونت علمی و فناوریطرح

ـ است. در تعریفی دیگر  (های موضوعی نقشه جامع علمی کشوراولویت تعيين ویژه توسعه فناوری و

 اقتصادی است که بنياندانشاقتصاد  ـ  های کشورهای مختلف مورد وثوق استکه بيشتر در سياست

سطح فناوری پذیری فارغ از به رقابت دستيابیافزوده اقتصادی و نوآوری عامل اصلی ایجاد ارزش در آن

ند شوپذیری افزوده اقتصادی و رقابتای که موجب ارزشهای غيرفناورانههاست، چنانكه نوآوریفعاليت

شوند. تعریف اخير در مقایسه با دو تعریف قبلی که محسوب می بنياندانشمصادیق اقتصاد  ازنيز 
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تر و فراگير دارد که با توجه به کنند، رویكردی گستردهرا عرضه می بنياندانشنگاهی محدود به اقتصاد 

و بعضاً  1های سطح پایين و متوسطهای با فناوریکه اقتصاد عموماً در اختيار بخشـ شرایط ایران 

تر کشورهای منتخب، برای کشور ما مناسب های استخراج شده در مطالعهو داللت است ـ غيرفناورانه

 .ه استو در این گزارش هم مبنا قرار گرفت بوده

توان به ، میبه دست آمدعنوان نقاط تمرکز مشترک ترین نكاتی که از مطالعه کشورها بهاز مهم

ای صنعتی و در هر کشور با توجه به شرایط زمينه بنياندانشهای توسعه اقتصاد خاص بودن سياست

 هایی که در یک کشور در حال توسعه و یاد. بر این اساس سياستکرفناورانه آن کشور اشاره 

، الزاماً در دیگر کشورهای در حال توسعه و یا نداشده بنياندانشموجب توسعه اقتصاد  ،یافتهتوسعه

شوند و حتی ممكن است نتایج اقتصادی مخربی نيز به همراه منجر به نتایج مشابه نمی ،یافتهتوسعه

شرفته اختصاص ندارد و های پيفقط به حوزه فناوری بنياندانشاقتصاد  اینكهداشته باشند. نكته بعدی 

نوآوری  توجه بههای پيشرفته، بر توجه خاص به فناوری، عالوهبنياندانشکليد اصلی در نيل به اقتصاد 

تواند طيف پذیری است که میرقابت یهای اقتصادی و ارتقاوری فعاليتعنوان محور افزایش بهرهبه

هماهنگی و  گيرد. نكته بعدینيز در بر ،دارند پایين و متوسط که سطح فناوری را هاوسيعی از فعاليت

ها( دولتی در سطوح و بازیگران )نهادها و سازمان سياستگذارانخصوص بهیكپارچگی بين بازیگران، 

 شود.محسوب می در سطح ملی بنياندانشعالی است، که یک ملزوم جدی در راستای تحقق اقتصاد 

 د، عبارتند از:شيشينه کشورهای منتخب استخراج ترین نكات مشترک دیگری که از مطالعه پمهم

 ،پذیری صنایع داخلیشدن اقتصاد با گسترش رقابت بنياندانشارتباط تنگاتنگ ـ 

هـای اقتصـاد   های نوسازی صنعتی و نوآوری و سياستافزایی بين سياستهماهنگی و هم به نيازـ 

 بنيان،هت دستيابی به اقتصاد دانشج بنياندانش

 .و تمرکز ویژه بر بازیگران مختلف این اکوسيستم بنياندانشجه به اکوسيستم اقتصاد لزوم توـ 

 

 مقدمه

های توسعه بلندمدت اقتصادی کشورها در در راستای توضيح عوامل و محرک بنياندانشمفهوم اقتصاد 

توسعه قانون برنامه چهارم از زمان تصویب  شد. در کشور ما، پدیدارهای پایانی قرن بيستم سال

و اشاره به اقتصاد ملی  1333در سال  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

اقتصاد ی، یبر دانابرنامه به احكام توسعه مبتنیاین محور در آن و نيز اختصاص فصل چهارم دانایی

خورد که می های کالن کشور به چشمها و برنامههای نيل به آن در اکثر سياستو سياست بنياندانش

کلی اقتصاد های توان به برنامه پنجم توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سياستها میترین آناز مهم

                                                 
1. Low & Medium Tech 



 

گفتنی د. کراشاره  های کلی برنامه ششم توسعهسياستو  کلی علم و فناوریهای مقاومتی، سياست

ر بيانات و بار د 667طور متوسط انه بهياست طی پنج سال گذشته، مقام معظم رهبری سال

و لزوم تالش مجدانه دولت در  آنکه نشان از اهميت  1انددهکراین مفهوم تأکيد  برهای خود سخنرانی

 .دارد بنياندانشراستای تحقق اقتصاد 

یافته و نوظهور و نيز بخش زیادی از کشورهای در حال توسعه، بر این اکثر کشورهای توسعهعالوه

ها اند و آنر سنوات اخير انجام دادهد بنياندانشبه اقتصاد  دستيابی برایهای جدی و مستمری فعاليت

بر ای یكپارچه و منسجم مبتنینند. بر این اساس کشور ما نيز به برنامهکصورت فعال پيگيری میرا به

های داخلی و تعریفی مناسب و بومی از این مفهوم نيازمند است. در این گزارش شرایط و توانمندی

و بررسی و استخراج  بنياندانشبا ارائه تصویری مناسب از تاریخچه و رویكردهای اقتصاد تالش شده 

، بخشی از مقدمات نظری و عملی بارههای کشورهای منتخب در این ها و سياستهای برنامهداللت

 .شودالزم برای این مهم فراهم 

 

 بنياندانشتاريخچه مفهوم اقتصاد  .9

هـای چـارچوب نظـام    نظری، تا حد زیادی ناشی از محـدودیت  لحاظبه بنياندانشظهور مفهوم اقتصاد 

 دسـتيابی مثابه خطوط راهنمایی در حوزه علم و فناوری برای ، بهبنياندانشملی نوآوری و نقش اقتصاد 

دليـل شكسـت یكپـارچگی نهادهـا در     بـه  هـای متمـادی  ، سـال به توسعه اقتصادی اسـت. اقتصـاددانان  

گرفتنـد. ظهـور مفهـوم نظـام ملـی      مـی مورد انتقاد قرار  ،های اقتصادسنجیو مدل های اقتصادیتئوری

دسته اول تعـاریف نظـام نـوآوری     2.شدبخشی از پاسخ اقتصاددانان به این انتقادها محسوب می ،نوآوری

ند و دسته دوم، بر دانش و فرآیند یـادگيری تأکيـد دارنـد. مفهـوم اقتصـاد      احول تحليل نهادی متمرکز

های مرتبط بـا  براساس تعاریف دسته دوم ظهور یافته است. توجه به نظام نوآوری و شاخص بنيانشدان

( بوده OECDهای اقتصادی و توسعه )های سازمان همكاریميالدی از اولویت 1991آن، از اوایل دهه 

ن دانشگاه ب( تعامل بي ،ها در صنعتالف( همكاری :سرفصل عمده پنجها در ابتدا در این شاخص .است

مـورد   ،و هـ( جابجـایی پرسـنل   ،د( انتشار فناوری ،دانشگاهی با صنعت مؤسساتج( تعامالت  ،و صنعت

ی که به چارچوب نظام ملی نـوآوری بـا محوریـت پـایين     هایارزیابی و تحليل قرار گرفت. براساس انتقاد

زمينه بـرای توسـعه    ( وارد شد،OECD ،2112بودن ارزش عملياتی )اجرایی( و دشواری استقرار آن )

 ،)به نظـر منتقـدان   آمدمفاهيم جایگزین حول توسعه و انتشار دانش در راستای توسعه اقتصادی فراهم 

                                                 
1. http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2590 

کننده عملکررد نوآورانره   ها تعیینای از نهادهاست که تعامل آنموعه(، نظام ملی نوآوری مج3991نلسون )تعريف . براساس 2

داند که در تولیرد،  (، نظام ملی نوآوری را عناصر و روابطی می3992ها در سطح ملی است. در تعریفی دیگر، لوندوال )بنگاه
هرا  ها، دانشگاهانتشار و استفاده از دانش جدید و مفید اقتصادی دارای تعامل هستند )این عناصر یا نهادها عبارتند از: بنگاه

 ند(.ادارای تعاملهای عمومی، نهادهای مالی، نظام آموزشی، بدنه سیاستگذاری که با یکدیگر و آزمایشگاه

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2590
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 بر دانش و فرآیندهای آن در چارچوب نظام ملی نوآوری به اندازه کافی، تأکيد نشده است(.

با انتشار گزارشـی توسـط    1994سال  در بنياندانشاولين گام در استفاده فراگير از مفهوم اقتصاد 

(. در ایـن گـزارش از دو حـوزه    OECD, 1995) برداشته شدهای اقتصادی و توسعه همكاری سازمان

ب(  ،هـای جدیـد رشـد   الـف( تئـوری   :اسـت  استفاده شده بنياندانشنظری عمده برای توصيف اقتصاد 

عوامل محرک توسـعه بلندمـدت    عملكرد نوآوری با اشاره به عدم توانایی اقتصاددانان در درک و توضيح

در اقتصاد نئوکالسيک توسط تابع توليد )نيروی کار، سرمایه، مواد اوليـه و   (1994سال )که تا آن تاریخ 

انرژی( و در تئوری جدید رشد با افزودن عامل دانش به عوامل موجود در تابع توليد مورد بررسـی قـرار   

د اقتصـادی بلندمـدت کشـورها، مفهـوم اقتصـاد      دنبال مفهومی جدید بـرای توصـيف رشـ   گرفت، بهمی

هـای جدیـد کـه توانـایی سـنجش عملكـرد       د. بر این اساس، نياز به ایجاد شاخصشمعرفی  بنياندانش

ای رمـورد تأکيـد اعضـا کـه وز     ،را داشـته باشـد   بنيـان دانـش های مرتبط با اقتصـاد  نوآورانه و خروجی

 OECD ( بودنـد، قـرار گرفـت )   OECDه )های اقتصـادی و توسـع  کشورهای عضو سازمان همكاری

1996aبه اقتصاد این سازمان های کاری و متخصصان در های مختلف، گروه(. پس از این جلسه کميته

و  1996هـای  در سال بنياندانشتوسعه مفهوم اقتصاد  ویژه برایو دو کنفرانس  هدکرتوجه  بنياندانش

هـای اقتصـادی و   سـازمان همكـاری  ، 1996(. در سـال  OECD 1996b: 1997د )شـ برگزار  1997

د: اقتصادهایی که مستقيماً بر پایه توليـد، توزیـع و   کرشرح تعریف این را به  بنياندانشاقتصاد  ،توسعه

ـ استفاده از دانش و اطالعات قرار دار عنـوان مبنـا   (. ایـن تعریـف از آن تـاریخ بـه    OECD 1996jد )ن

کار رفته است. در این راسـتا دو مفهـوم جدیـد    به این سازماندر دیگر اسناد  امروزبه تا  و هپذیرفته شد

 د:شمطرح و تعریف به شرح زیر  این سازمانتوسط 

های مرتبط با بهبود دانـش موجـود و   های معطوف به فعاليتگذاری در دانش )هزینهسرمایه الف(

 ،کسب دانش جدید یا انتشار آن(

 .2گذاری در نوآوری، سطح باالی سرمایه .1 :گی)صنایعی که دارای سه ویژ بنياندانشصنایع  ب(

 2111)وِب،  1(،کرده باشدگيری از نيروی کار تحصيلبهره .3 ،استفاده قابل توجه از فناوری کسب شده

 (.2111 و

پـنج شـاخص را بـرای سـنجش اقتصـاد       1997در سـال  های اقتصادی و توسعه سازمان همكاری

ها و یـادگيری.  ها، شبكهها، خروجیها و انباشتها، جریانورودی د که عبارتند از:کرمعرفی  بنياندانش

در کشـورهای عضـو    بنيـان دانـش ها برای سنجش اقتصـاد  از این شاخص1999در سال برای اولين بار 

ای، صـورت منسـجم و دوره  بـه  بنياندانشدر راستای سنجش اقتصاد  این سازماناستفاده شد.  سازمان

                                                 
1. Webb, C. 



 

)هر  کنونتا  1994از سال  1های صنعت و فناوریعنوان کارت امتيازی شاخص بارا هایی گزارشسلسله

هـای  . اولين گزارشی که صراحتاً بـه شـاخص  منتشر کرده استهای فرد ميالدی( دو سال یكبار در سال

بود کـه در جلسـه وزرای کشـورهای عضـو ارائـه شـد        1999پرداخت، گزارش سال  بنياندانشاقتصاد 

(OECD 1999& 1998) ( بــه ســنجش اقتصــاد 1شــاخص )طبــق جــدول  32. ایــن گــزارش بــا

 .اقدام کرد سازماندر کشورهای منتخب عضو  بنياندانش

کـار رفتـه   های بههای بعدی افزایش یافت، اما پایه شاخصتدریج در گزارشها بهتعداد این شاخص

اکتبـر   19 2یـن سـری  ها اشاره شده است و آخرین گـزارش از ا به آن 1هایی است که در جدول اخصش

 شد. منتشر 2114

 

 (OECD, 1999) بنياندانشهاي اقتصاد شاخص .9جدول 

 بنياندانشاقتصاد  .9

 گذاری در دانش و سرمایهسرمایه -

 منابع انسانی )آموزش( -

 کرد ناخالص در تحقيق و توسعههزینه -

 های بنيادیپژوهش -

 تحقيق و توسعه در بنگاه -

 صنایع توليدیتحقيق و توسعه در  -

 تحقيق و توسعه در خدمات -

 نوآوری -

 خطرپذیر گذاریسرمایه -

 هاي علم و فناوريسياست .1

 سهم تحقيق و توسعه بخش دولتی از توليد ناخالص ملی -

 اجتماعی تحقيق و توسعه   ـ اهداف اقتصادی -

 سهم تحقيق و توسعه بخش دولتی -

 ختلفهای مجریان ملی تحقيق و توسعه بين بخش -

 اساس اندازه بنگاهتحقيق و توسعه بنگاه بر -

 های مالياتیمعافيت -

 سازيجهاني .0

 تحقيق و توسعه خارج از کشور -

 مالكيت حق اختراع -

 های فناورانهمشارکت -

 ها در اختراع و ابداع  همكاری -
 (ICTارتباطات )اطالعات و فناوري  .0

سـهمی از   عنوانبه باطاتدر فناوری اطالعات و ارتکرد هزینه -

 توليد ناخالص ملی

 استفاده از کامپيوترها -

 اینترنت و تجارت الكترونيک -

 فناوری اطالعات و ارتباطات بخش -

 فناوری اطالعات و ارتباطاتنوآوری در  -

 ها و اثراتخروجي .5

 منتشرات علمی -

 ثبت اختراعات -

 نوآوری -

 وریبهره -

 افزودهدر ارزش نبنيادانشسهم صنایع  -

 3تجارت تكنولوژی پيشرفته -

 تراز تجاری فناورانه -

 

                                                 
1. Industry & Technology Scoreboard of Indicators 

 شود.منتشر می  OECD Science, Technology and Industry Scoreboardبه بعد این گزارش با عنوان 3999از سال 

2. OECD (2015), OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015: Innovation for 

growth and society, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2015-en 

3. High Technology (Hi-Tech) 
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در سـال   1، این موضوع در قالب پـروژه آسـمان آبـی   بنياندانشدر راستای تدقيق سنجش اقتصاد 

بـرای نهـایی کـردن     1962که در سـال   2های علم و فناوریبه کارگروه متخصصان ملی شاخص 1996

دار زیر را برای تدوین حوزه اولویت 6سپرده شد. کارگروه نيز  3،ل شده بوددستورالعمل فراسكاتی تشكي

 د:کرمعرفی  بنياندانشهای اقتصاد نسل جدید شاخص

 جابجایی نيروی انسانی،ـ 

 ثبت اختراع،ـ 

 ها،های نوآورانه بنگاهظرفيتـ 

 سازی تحقيق و توسعه صنعتی،جهانیـ 

 حمایت دولت از نوآوری،ـ 

 العات.فناوری اط ـ 

در خلـق و انتشـار مفهـوم اقتصـاد     هـای اقتصـادی و توسـعه    سـازمان همكـاری  اگرچه به عملكرد 

عنـوان  به این سازماناما با توجه به نقش  3،خصوص دقت آن، انتقادهایی وارد شده استو به بنياندانش

ت علمـی  اسـت، دقـ   سياسـتگذاران اش تأثيرگذاری بر افكـار و نگـرش   یک سازمان سياستی، که وظيفه

ها در درجه اول اهميت قرار ندارد )برخـی محققـان بـه جدیـد     در مقایسه با تأثيرگذاری برای آنمفاهيم 

ترین هدف از طـرح ایـن   اند، اما باید توجه کرد مهمردهنقدهایی وارد ک بنياندانشمفهوم اقتصاد  4بودن

ا بـا اسـتفاده از دانـش    به رشد اقتصادی بلندمـدت کشـوره   سياستگذارانمفهوم، معطوف نمودن توجه 

که دارای دقت نظر باشد، نقـش هـدایت   بوده است(. لذا این مفهوم بيش از آن ]علم، فناوری و نوآوری[

و  بـه عهـده دارد  علـم، فنـاوری و نـوآوری را     سياسـتگذاری سوی مشخصی در وبه سمت سياستگذاران

بعدی بانک جهـانی، بـه تـرویج    و در سنوات  های اقتصادی و توسعهسازمان همكاریهای منظم گزارش

 ده است.کراین مفهوم کمک شایانی 

 (:2116متصور شد )گودین،  بنياندانشتوان از توسعه اقتصاد در مجموع سه حوزه تأثير عمده را می

توان یافت که به اقتصاد ندرت کشوری را میامروز به :سياستگذارانثيرگذاري بر سياست و أالف( ت

                                                 
1. Project Blue Sky 

2. OECD Working Party of National Experts on Science and Technology Indicators (NESTI) 

هرای علرو و انراوری ازجملره دسرتورالعمل اراسرکاتی و اسرلو        هرای اراوی شرا     لمی تمامی گزارش. بحث و تدوین ع1

 برای کسب اطالعات بیشتر در مورد این کارگروه مراجعه شود به: .برعهده این کارگروه است

G. Sirilli (2006). ISSiRFA, Italiy, Developing science and technology indicators at the OECD: the 

NESTI network, 16 p. Presented at the ENID / PRIME International Conference "Indicators on 

Science, Technology and Innovation: History and New Perspectives", Lugano, Switzerland, 16-17 

November 2006. 

 (:22تا  22ه شود به )صفحات عمراج مثال. برای 4

Godin, B. (2006). The knowledge-based economy: conceptual framework or buzzword?. The 

Journal of Technology Transfer, 31(1), 17-30. 

های مورد استفاده که شا   ا( از مفهوم چتری در توصیف اقتصاد دانش بهره برده است. به این معن2002. بنویت گودین )2

یر  چترر    ماننرد ن بره  بنیرا بنیان، اکثرًا پیش از طرح این مفهروم وجرود داشرته اسرت و اقتصراد دانرش      در سنجش اقتصاد دانش
 بنیان در برگراته است. های موجود را در قالب اقتصاد دانشتعدادی از شا  

http://www.enid-europe.org/papers/pdf/sirilli_lugano.pdf
http://www.enid-europe.org/papers/pdf/sirilli_lugano.pdf
http://www.enid-europe.org/
http://www.prime-noe.org/


 

 ده باشد.كرو سند و یا سياستی در این راستا تدوین ن تندداشتوجه ن بنياندانش

سـازی موجـب   این مفهوم ب( تأثيرگذاري بر نظام آمار و اطالعات حوزه علم، فناوري و نوآوري:

هـا و  های آماری بـرای درک بهتـر نـوآوری و تحقيـق و توسـعه در سـطح بنگـاه       تسریع و تقویت تالش

های منظم در مـورد وضـعيت علـم،    يق و توسعه( و نيز گزارشکشورها )در قالب پيمایش نوآوری و تحق

 فناوری و نوآوری کشورها گردید.

مثال، ترویج گسترده  برای :بنياندانشج( توسعه مفاهيم جديد در راستاي پشتيباني از اقتصاد 

ور طها و بهموجب افزایش قابل توجه محبوبيت مفهوم مدیریت دانش در سطح بنگاه بنياندانشاقتصاد 

جهت عـدم تبـدیل    مورد نيازمالحظات  بایداست در اینگونه موارد  گفتنی) دشها خاص در سطح دولت

 سياسـتگذاران مـورد اسـتفاده توسـط     مـدت برخی از این مفاهيم به لفاظی و شعارهای سياسـی کوتـاه  

 1(.اندیشيده شود

 

 بنياندانشرويكردهاي مختلف به اقتصاد  .0

مقـوالت یـادگيری و    بسـيار بـه  موجب جلب توجـه   2بر دانشصنایع مبتنی اخير، توجه به هایسالدر 

 3بـر دانـش  عنوان اقتصاد مبتنیعنوان هسته رشد کشورها شده است که در سطح ملی از آن بهدانش به

کـه در تعـاریف اقتصـاد     بایـد گفـت  (. در ابتـدا  2112 3،شـود )اسـميت  ( یـاد مـی  بنيـان دانش)اقتصاد 

شود و تعریف منسجم مورد توافقی هم در ارتباط همگرایی دیده نمی ،ی مختلفدر کشورها بنياندانش

سازمان همكـاری اقتصـادی و    ند.ابا آن ارائه نشده و تعاریف نظری این مفهوم نيز دارای وضعيتی مشابه

کـه   4دانـد مـی  بنيـان دانـش را ، اقتصادی بنياندانشکننده مفهوم اقتصاد عنوان سازمان مطرحبه توسعه

(. مشـكل  OECD 1996dصورت مستقيم بر پایه توليد، توزیع و استفاده از دانش و اطالعات باشد )به

پوشـش  را زمان بسياری از مصادیق اصلی این تعریف سطح بسيار گسترده تحت پوشش آن است که هم

پایه  (، زیرا بيشتر اقتصادها تا حدودی بر2112دهد )اسميت، یک از مصادیق را پوشش نمیداده و هيچ

دیگر بسيار دشوار است که بتوان اقتصادی را با تمام شـئون آن مسـتقيماً بـر     سویدانش قرار دارند و از

جـایی کـه در   بر دانش و اطالعات(. از آنی توليد و توزیع محصوالت مبتنیاد )به معنکرپایه دانش فرض 

ابتدا دانش را شـناخت و کليـد   ید با، تمرکز اصلی بر توليد و توزیع دانش است اصوالً بنياندانشاقتصاد 

                                                 
 . برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مفاهیمی از این دست مراجعه شود به:3

Beniger, J.R., (1986). The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the 

Information Society, Cambridge (Mass.): Harvard University Press 

2. Knowledge-Intensive 

3. Knowledge-driven economy 

4. Smith, K. H.  

5. OECD (1996). The Knowledge Based Economy, OECD/GD (96) 102, p.7. 
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(، چهار نگاه عمده به مقوله دانـش  2112، شناخت مفهوم دانش است. اسميت )بنياندانشدرک اقتصاد 

تـوان یـک رویكـرد عمـده بـه      ها به دانش، می)براساس هریک از این نگاه کندمیشرح زیر توصيف را به

 شود(:ها پرداخته میرا توصيف کرد که در ادامه به آن بنياندانشاقتصاد 

تری در مقایسـه بـا گذشـته    و نيز تا حدی کيفی به ورودی مهم صورت کمیدانش به نگاه اول: ـ

معـروف   2یكی از طرفداران اصلی این نگاه )که به اقتصاد دانـایی  عنوانبه 1تبدیل شده است. پيتر دراکر

دانـد )در مكاتـب   و سـرمایه مـی   تـری از نيـروی کـار   رد استفاده در توليد را عامل مهماست(، دانش مو

داری، توليد تابعی از دو عامل اصلی نيروی کار و سرمایه است و عوامل فرعـی دیگـری   اقتصادی سرمایه

 های اقتصادی و توسـعه سازمان همكاری د(.نشونيز مانند فناوری گاهی در تابع توليد در نظر گرفته می

دارای اهميـت بيشـتری نسـبت بـه      ،روی کار و سرمایهنيز نقش دانش را در مقایسه با منابع طبيعی، ني

را در حال گذار بـه سـمت اقتصـاد     سازمانتمام کشورهای عضو  ،داند و با این نگاه به دانشگذشته می

 (.   OECD 1999) ندکتوصيف می بنياندانش

ور در قالـب ظهـ   وتری در مقایسه با گذشته تبدیل شده دانش به کاالی )نتيجه( مهم نگاه دوم: ـ

 ها در تجارت )تبادل( کاالهای دانشی قابل مشاهده است.های جدید فعاليتروش

تـری در پایـه دانشـی کشورهاسـت.     عنصـر اقتصـادی مهم   ]کدشـده [دانش صـریح   نگاه سوم: ـ

دی اخيـر  ترین ویژگی رشد اقتصـا ان اصلی این رویكرد معتقدند، مهمعنوان حاميبه 3آبراموویتز و دیوید

هـای اقتصـادی مـرتبط    عنوان پایه فعاليتها و بهبه دانش صریح در سازمان هاتكای آنکشورها، افزایش ا

 (.1996بوده است )آبراموویتز و دیوید، 

را به تغييـرات فناورانـه حاصـل از فنـاوری      بنياندانشاقتصاد  ،طرفداران این نگاه نگاه چهارم: ـ

هـا  نگاه، نقش نوآوری در تغيير محدودیت دهند. دليل اصلی این( نسبت میICTاطالعات و ارتباطات )

اطالعـات و  هـای  آوری و انتشار اطالعات است. ظهور فناوریجمع های محاسباتی و ارتباطی درو هزینه

بنيان در ایـن نگـاه اسـت. النـدوال و     گذار به اقتصاد دانش عامل عمده ICTو صنایع پيچيده  ارتباطات

 فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات   نگاه معتقدنـد کـه اگـر انقـالب      ترین طرفداران اینعنوان مهمبه 3فوری

را  بنيـان دانـش اگـر هـم نتـوان پيـدایش اقتصـاد       حتی و شده باشد بنياندانشموجب پيدایش اقتصاد 

فنـاوری  نسبت داد، این دو پدیده دارای ارتباط بسيار معناداری بـا یكدیگرنـد.    مزبورمستقيماً به انقالب 

قرار داده کـه شـرایط    بنياندانشایه فناورانه جدید و متفاوتی را در اختيار اقتصاد پ اطالعات و ارتباطات

نـد  کخوش تغييـر مـی  صـورت بنيـادی دسـت   ظام توليـد را بـه  ها با نيد و توزیع دانش و نيز ارتباط آنتول

                                                 
1. Peter Drucker 

2. Knowledge Economy 

3. Abramovitz, M., & David, P. A. 

4. Lundvall, B. A., & Foray, D. 



 

 (.1996)الندوال و فوری، 

صادیق آن تا حدی دشـوار و  و م بنياندانشعمده باال، تشخيص اقتصاد  با در نظر گرفتن چهار نگاه

محـور مـورد تمرکـز، تغييـر سـازوکار اقتصـادی و        :بندی این چهار نگاه از سه منظرپيچيده است. جمع

 آورده شده است. 2مفهوم دانش در جدول 

 

 ( 0220براساس اسميت ) بنياندانشهاي مختلف به اقتصاد نگاه مقايسه .0جدول 

 كار اقتصادي و مفهوم دانشتغيير ساز و  محور مورد تمركز نگاه

 دانش ضمنی و صریح ـ کار اقتصادی تغيير نكردهسازو عنوان محور فرآیندهای اقتصادیدانش به اول

 دانش به مثابه کاالیی قابل مبادلهـ  اقتصاد وارد دوره جدیدی شده عنوان یک کاالدانش به دوم

 دانش آشكار و صریح ـ سازوکار اقتصادی تغيير نكرده تسهيل کدسازی دانش سوم

 دانش به مثابه اطالعات ـ اقتصاد وارد دوره جدیدی شده ارتباطاتانقالب اطالعات و  چهارم

 .33، ص 1393سوزنچی، مأخذ: 

 

يادگيري و نوآوري بـر  باید مورد توجه قرار گيرد،  بنياندانشدر مجموع آنچه در نگاه به اقتصاد 

 هـاي پيشـرفته و برتـر   نه صرفاً تمركز بر فنـاوري دانش ضمني و مهارت است و  يپايه ارتقا

گيـرد و بـه   مـی  انجـام های اقتصادی کشورها گذاری بر دانش در تمام بخش(. سرمایه1393)سوزنچی، 

 شود.و صرفاً از طریق تحقيق و توسعه محدود نمی 1صنایع پيشرفته

 1993، از سـال  بنيـان انـش دعنوان یكی از نهادهای پيشـگام در تـرویج مفهـوم اقتصـاد     بانک جهانی به

وردهای اهـا و دسـت  ها، برنامهو سياست بنياندانشهای متعددی به بررسی مفهومی اقتصاد در گزارش کنونتا

پرداخته است. از منظر بانک جهانی نقـش و اهميـت دانـش     بنياندانشکشورهای مختلف در استقرار اقتصاد 

واسـطه اهميـت دانـش ر     ه شده و رهبری انقالبی که بـه تر از گذشتدر رشد و توسعه اقتصادی بسيار پررنگ

از دیـدگاه   بنيـان دانـش فناوری و مواد جدید است. اقتصاد ، زیستفناوری اطالعات و ارتباطاتداده، در دست 

، نظـام  فناوری اطالعـات و ارتباطـات  های نهادی و اقتصادی، زیرساخت :بانک جهانی شامل چهار محور عمده

   2.(1393دیده است )سوزنچی، انسانی ماهر و آموزش ملی نوآوری و نيروی

)تعاریف  بنياندانش( پس از بررسی پيشينه نظری و تعاریف مختلف دانش و اقتصاد 1393مروی )

کـه  ، ...(، سـه تعریـف عمـده را    OECD ،3ESRC ،The Work Foundation 3،بانک جهانی، رَند

 ت:ده اسکرهستند، استخراج  بنياندانشمعرف اقتصاد 

 بـرای مثـال  ) عنوان یک پارادایم جدیـد و یـک تغييـر رادیكـال در اقتصـاد     بنيان بهاقتصاد دانشـ 

                                                 
1. Hi-Tech Industries 

هرای  بنیران نیرز در ب رش   هاي اقتصادي و توسعه و چگونگی ظهور مفهروم اقتصراد دانرش   . در مورد رویکرد سازمان همكاري2

 ابتدایی گزارش توضیحات الزم ارائه شد.

3. RAND Corporation (Research ANd Development) 

4. U.K Economic and Social Research Council (ESRC) 
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 1،های دات کام(شرکت

فنـاوری   خصـوص بـه و  (Hi-Tech) بـا فنـاوری پيشـرفته    هایبنيان معادل بخشاقتصاد دانشـ 

 ،(ICTاطالعات و ارتباطات )

وری همـه  محـور در افـزایش بهـره   های دانـش بنيان حاصل کاربست دانش و بخشاقتصاد دانشـ 

 .نوآوریاز طریق  های اقتصادیبخش

 تعریـف برمبنای  بنياندانش( با ارزیابی تعاریف نوع اول و دوم، تعریف خود را از اقتصاد 1393مروی )

بنيـان، نظـامی اقتصـادی اسـت کـه در آن اسـتفاده از       ده است: اقتصاد دانـش کرسوم، به این ترتيب ارائه 

هـا، دولـت و تعـامالت    های دانشیِ )در معنای خاص خود( بازیگران مختلف اقتصادی )افراد، بنگـاه فيتظر

هـای اقتصـادی از طریـق    وری فعاليـت بردن بهره ها و مناطق مختلف برای باالها، بنگاهبين آنها( در بخش

 .پذیردصورت می آخدمت به نحوی کار های فرآیند و محصول/نوآوری

مثـال،   برایهای سنجش اقتصاد کالن از منظر رقابتی )رد یاد شده و نگاهی به چارچوببا مرور موا

شـود( بـاالترین   منتشر مـی  3اقتصاد یکشورها که توسط مجمع جهان 2پذیریانه رقابتيهای سالگزارش

 انبنيـ دانـش از اقتصـاد   دومو  اولداند که با تعاریف دسـته  بر نوآوری میسطح رقابتی را اقتصاد مبتنی

بـر منـابع بـه    (. اما درواقع این مسير یک گـذار تـدریجی از اقتصـاد مبتنـی    1393سازگار است )مروی، 

کـه  ـ وضـعيت ایـران     بـه  بر نوآوری است. بـا توجـه   یی و در نهایت اقتصاد مبتنیآبر کاراقتصاد مبتنی

ل و تا حـدی دسـته   استفاده از تعاریف دسته او ـ  یی استآبر کارکشوری در حال گذار به اقتصاد مبتنی

 لحـاظ بـه )، شاید تعبير مناسـبی  بنياندانشدوم برای توصيف اقتصاد ایران و نسبت دادن آن به اقتصاد 

 3،با در نظر گرفتن نقش توسعه فناوری که موجب ایجاد توانمندی فناورانـه )لـل   بنابرایننباشد.  (نظری

(، مناسـب  1997 4،؛ فریمن و سـوئت 7193د )فریمن، شونهایت بروز و توسعه نوآوری میدر ( و 1992

، جنبه توسعه فنـاوری و نـوآوری کـه بـا وضـعيت      بنياندانشاست که در تعریف و تعبير مفهوم اقتصاد 

یی( نيـز سـازگاری بيشـتری دارد، مبنـای تعریـف اقتصـاد       آبـر کـار  فعلی ایران )نيل به اقتصـاد مبتنـی  

براساس چهار دسته نگـاه متـداول    بنياندانشاد قرار گيرد. لذا تعریف پيشنهادی برای اقتص بنياندانش

عامل اصلي  6اقتصادي كه نرخ نوآوري در آن باالست و نوآوري عبارت است از: (،2112)اسميت، 

هاي مختلف صنعتي و فناورانـه  هاي اقتصادي در بخشافزوده فعاليتيي و ارزشآافزايش كار

يي بايـد در  آافزوده و كـار اين ارزش)جدا از سطح پيچيدگي و پيشرفته بودن فناوري( است. 

                                                 
1. Com Companies 

2. World Competitiveness Report (GCR) 

3. World Economic Forum (WEF) 

4. Lall, S. 

5. Freeman, C., & Soete, L. 

 . در این تعریف دانش )در معانی م تلف آن( نقش بسیار مهمی در  لق نوآوری دارد.2



 

 هاي مختلف قابل مشاهده باشد.پذيري در گذر زمان در بخشقالب رقابت

 بنيـان تحقق اقتصـاد دانـش   برایهای جدی سياستی که در کشور است، تقریباً اکثر تالش گفتنی

انـد. بـرای مثـال    هـای پيشـرفته را مـدنظر قـرار داده    توسعه فناوری برمبتنیگرفته است، رویكرد  انجام

های مهندسی و علوم پایه، قانون خصوص در حوزههای موضوعی نقشه جامع علمی بهتوان به اولویتمی

منـدی از  کـه بهـره   ـ   ها و اختراعاتسازی نوآوریو تجاری بنياندانشها و مؤسسات حمایت از شرکت

هـای برتـر   پيشـرفته )فنـاوری   های فنـاوری بينی شده در آن مستلزم فعاليت در حوزههای پيشحمایت

ـ ، طرحـ   طبق بيان قانون( است ت علمـی  های کالن ملی شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری و معاون

ـ و ستادهای ویژه توسعه فناوری  ـ های پيشرفته را هدف گرفته  فناوری که ـ  جمهوریو فناوری ریاست

 اشاره کرد.،  ـ اندهای پيشرفته تأسيس شدهکه عموماً حول توسعه فناوری

 

 9هاي مقام معظم رهبريبنيان در بيانات و سخنراني. فراواني كاربرد مفهوم اقتصاد دانش9شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کـارگيری و اسـتقرار مفهـوم    هتجارب کشورهای منتخب در ب بررسینكته قابل توجهی که پيش از 

اسـت.   بنيـان دانـش بـر مفهـوم اقتصـاد    ، تأکيدات مقام معظم رهبری قابل ذکر است بنياناقتصاد دانش

انـد و  هداشـت ای ویژه( بر این مفهوم تأکيد 1339طوری که ایشان از ابتدای برنامه پنجم توسعه )سال به

های خود حول این مفهوم تأکيد بار در بيانات و سخنرانی 667طور متوسط انه بهيدر پنج سال اخير سال

بـه اقتصـاد    دسـتيابی ریـزی سياسـتی مناسـب بـرای     م برنامـه نشان از اهميت و لـزو  1شكل  اند.کرده

 در کشور است. بنياندانش

 
 

                                                 
1. http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2590 

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2590 ( 3194آذر  32آ رین تاریخ دسترسی:  )  

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2590
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=2590
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 بنياندانشوردهاي پنج كشور منتخب در استقرار و گذار به اقتصاد ابررسي تجارب و دست .1

 فنالند  .9-1

 بنيان در فنالندعوامل مؤثر بر گذار به اقتصاد دانش .9-9-1

پذیری و برابری اقتصادی پایداری برخـوردار اسـت، شـناخته    ز رشد، رقابتعنوان کشوری که افنالند به

هـای کشـورهای دیگـر    ده بـا چـالش  کـر هایی که این کشور در آغاز قرن بيستم تجربـه  شود. چالشمی

هـا  اما با وجود مشكالتی نظير فقدان منابع طبيعی کافی، بازار محلی کوچک، جنـگ  ،تقریباً مشابه است

 1941بر کشـاورزی در دهـه   اجتماعی و مسائلی از این دست، توانسته از اقتصاد مبتنی هایو نابسامانی

اقتصـاد  بـه  گـذار   مـؤثر بـر  عوامـل   2د. شـكل  شـو بنيان دنيـا تبـدیل   به یكی از اقتصادهای برتر دانش

 .دهدمیفنالند نشان در را بنيان دانش

 

 (0290 9،ند )هالم و همكارانفنالبنيان در دانشاقتصاد به گذار  مؤثر بر. عوامل 0شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استقبال از نوسازي صنعتي 

هـای  ، در تالش برای بقا در بازارهای جهانی بـا چـالش  بنياندانشعنوان یک اقتصاد کوچک و فنالند به

تـرین ایـن   جملـه مهم المللی مواجه بـوده اسـت. رقابـت جهـانی و اقتصـادهای نوظهـور از      داخلی و بين

                                                 
1. Halme et, al. 

پايش و ارزشيابي 

 هاگذاريسرمايه



 

بلكـه   ،اما هدف نباید فرار از رقابت باشـد  ،اندتمامی اقتصادهای باز با این مشكالت مواجه .ستهاچالش

های جهـانی بـرای   عنوان فرصتشناخت تغييرات به بنابراینپذیری ملی باشد. باید بهبود و حفظ رقابت

وری، ود بهـره ترین اقدامات در این حوزه بهبجمله مهمسياستی بسيار حائز اهميت است. از ،ریزیبرنامه

هـای الزم  توانـد چـارچوب  گذاران در بلندمدت است که میپذیری و افزایش جذابيت برای سرمایهرقابت

 را فراهم آورد.   سياستگذارانبرای 

 عنوان پارادايم رقابتيآموزش به 

 است. عناصر اصـلی موفقيـت آموزشـی فنالنـد     بنياندانشپایه اصلی اقتصاد  ،گذاری در آموزشسرمایه

مناسب، هدایت درست، آموزش معلمان، اساتيد و نظـام آمـوزش جـامع بـوده اسـت. برخـی از        مقررات

 های نظام آموزش فنالند عبارتند از:ویژگی

 ند.انقطه شروع آموزش باکيفيت ،آموزگاران و اساتيد شایسته و الیقـ  

 آموزش برای همه در دسترس است.ـ  

 ی است.آموزش پایه یک مفهوم اصلی و اساسـ  

 شبكه مدارس در سطح کشور گسترده است.ـ  

 نظام آموزش فنالند بر یادگيری مداوم و هميشگی متمرکز است.ـ  

 از مزیت این تحصيالت برخوردار خواهند شد.کشور جمعيت بخش زیادی از ـ  

 نشان داده شده است. 3نظام آموزش فنالند در شكل 

 بنيانهدايت اكوسيستم اقتصاد دانش 

های فناورانـه  يت کشورها به توانایی آنها در خلق و استفاده از اطالعات جدید برای خلق شایستگیموفق

در توسعه دانش و  گذاریسرمایهچنين درک بازار بستگی دارد. به همين دليل فنالند و هم کاروکسبو 

و نوآوری یک پـروژه   عالوه، توسعه آموزش، تحقيق، فناوریکار خود قرار داد. به دانش فنی را در دستور

 ملی بوده است.
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 (0290 ،. نظام آموزشي فنالند )هالم و همكاران1شكل 

ییادتبا زا شيپ شزومآ

)لاس 9( هیاپ شزومآ

ناتسريبد شزومآ :یدورو نومزآ
)لاس 3(

یا هفرح و ینف
)لاس 3(

)کينكت یلپ( یتعنص هدكشناد رد یسانشراک هرود
)لاس 3-4(

هاگشناد
)دشرا یسانشراک و یسانشراک(

یصصخت و یمومع یارتکدکينكت یلپ رد دشرا یسانشراک

 
 

های بلندمدت اسـت  پافشاری و تعهد دولت به سياست ،فنالندکشور  ترین نقاط قوتیكی از بزرگ

هـای  بـر تحقيـق و توسـعه و فعاليـت    وهشود. عالای در اجرای آن ایجاد نمیخدشه ،هاکه با تغيير دولت

قوی، رویكردهای افقی که تمام سـطوح جامعـه را تحـت پوشـش      فناوری اطالعات و ارتباطاتبر مبتنی

 ها چند نكته حائز اهميت است:داد نيز وجود داشت. در تدوین این دستورالعملقرار می

 ،فراهم آوردن اجماع و توافق عمومی در استراتژی ملیـ 

دهـد چگونـه دولـت، مجلـس و نهادهـای مختلـف از       بلندمدت در این زمينه که نشان مـی نگاه ـ 

 برند،بهره می سياستگذاریاز  برای پشتيبانینگاری مفاهيم مختلفی نظير آینده

 ،های آموزش، تحقيق و نوآوری در سطوح ملی و استراتژیکهماهنگی بين سياستـ 

 .ژی ملیهای آموزش با استراتسازی سياستیكپارچهـ 

 د:  کربندی به سه دسته اصلی تقسيم توانمی فنالند را بنياندانشبازیگران و نهادهای اقتصاد 

 ،(سياستگذارانها )سياستگذاری و تعيين استراتژیالف( مسئوالن 

 ،ها )توانمندسازها(ب( مسئوالن تأمين سرمایه و حمایت

 .ج( نهادهای تحقيقاتی و آموزشی

 بازیگران و نهادها عبارتند از:ترین این برخی از مهم

شورای تحقيق و نوآوری که مسئول توسعه اسـتراتژیک و همـاهنگی سياسـت علـم و فنـاوری و      ـ 



 

وزیـر مسـئول ایـن شوراسـت و اعضـای آن از تمـامی وزرای       همچنين نظام ملی نوآوری است. نخسـت 

 های مختلف تشكيل شده است.کليدی و نماینده دستگاه

مستقيم به پارلمان فنالند گـزارش  طور بهعمومی مستقل یا اتاق فكر است که یک بنياد  Sitra:ـ 

 دهد.می

هـای  نهاد تأمين سرمایه برای فناوری و نوآوری است که مسئوليت تأمين مالی فعاليت Tekes:ـ 

و بـه وزارت اشـتغال و    عهـده دارد رها و نهادهـای پژوهشـی ب  تحقيق و توسعه و نوآوری را برای شرکت

 دهد.گزارش می اقتصاد

گـذاری در تحقيقـات دانشـگاهی اسـت و ذیـل وزارت      مسـئول سـرمایه  که آکادمی علوم فنالند ـ 

 آموزش و فرهنگ قرار دارد.

هـایی کـه در پـی رشـد و حضـور در بازارهـای       برای شرکترا خدمات بانكی و وام  Finnvera:ـ 

 و Veraventure ،Seeds Fund veraهای وابسـته آن یعنـی   کند. سازمانفراهم می ،نداالمللیبين

Finnish Industry Investment هـای سـهام   بـرای صـندوق  را گذاری خطرپـذیر عمـومی   سرمایه

 کنند.ها، فراهم میخصوصی و شرکت

مسـئول فعاليـت و توسـعه نـواحی      1،نقـل و محـيط زیسـت   ومرکز توسعه اقتصادی، حملپانزده ـ 

تـأمين مـالی و    ایـن مراکـز  کنند. از دولت مرکزی فعاليت می ایعنوان زیرمجموعهمختلف هستند و به

 .برعهده دارندو آموزش آنها را ها شرکتهای مرتبط با نيروی کار خدمات توسعه و همچنين کمک

المللــی هــا و حضــور در بازارهــای بــينگــذاریتجــارت، ســرمایه TeamFinlandو  Finproـــ 

 کنند.های خارجی را ترویج میشرکت

 24دانشـگاه و   13سـازمان عمـومی تحقيقـاتی،     21ای تحقيـق و آمـوزش مشـتمل بـر     نهادهـ ـ 

 .است تكنيکپلی

هـای بخـش خصوصـی و    نهادی ميـانجی در همكـاری   2:مراکز استراتژیک علم، فناوری و نوآوریـ 

های تحقيق و توسعه دولتی، برای تسریع فرایندهای نوآوری و یكپارچگی تحقيقات دانشگاهی با فعاليت

 است، وصیخص

های نوآوری محلی المللی از طریق ایجاد هاببا هدف خلق جذابيت بين 3برنامه شهرهای نوآوریـ 

 های عمومی و خصوصی تدوین و اجرا شده است.و همچنين تشدید هماهنگی بين بخش

 .دهدمیفنالند را نشان  بنياندانشنظام اقتصاد  3شكل 

 

                                                 
1. ELY centers 

2. SHOKs 

3. INKA 
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 بنيان فنالند. نظام اقتصاد دانش0شكل 

لجم
س

يراذگتسايس

تلودیروآون و قيقحت یاروش

گنهرف و شزومآ ترازو داصتقا و لاغتشا ترازو اه هناخترازو ریاس
S

it
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با وجـود  زیرا گرفته است.  انجام بازنگری اساسی در دهه گذشته در سياست پژوهش و نوآوری اروپا

هـای  شـرکت  برای رشد و شكوفاییمحيط مناسبی  ،ریزی بنيان فناورانهپایه های فراوان در زمينهتالش

جدیـد گـزارش گـروه     هـای طه شروع این سياست(. نق2111 1،)بليند و جورجيو نشده بودخالق فراهم 

وزیر سـابق فنالنـد در تعيـين چگـونگی     نخست 3،يس گروه، اسكو اهو( اتحادیه اروپا بود. رئ2116) 2اهو

گذاری تحقيق و توسعه در طول رکود دهـه  پذیری فناورانه و بهبود سرمایهبه رقابتاین کشور  دستيابی

بر نياز اروپا به اسـتفاده از رویكـرد    آن 3«خلق اروپای نوآور» ـ داشته است. گزارشنقش بسزایی  1991

است. تحول بعدی در تغيير سياست نـوآوری در اتحادیـه اروپـا در     تأکيد کردهبر بازار در نوآوری مبتنی

تعـادل ایجـاد    ،نوآوری یبين عرضه و تقاضا 4،بر نوآوری گستردهاتفاق افتاد. سياست مبتنی 2116سال 

تـأثيرات مسـتقيم    وتری بـر مفروضـات   های غيرفناورانه، تأکيد گستردهر گرفتن نوآوریکرد و با در نظ

ینـدهای  آرسانی به نـوآوری در فر یندهای سازمانی و خدمتآاجتماعی داشت. این رویكرد، نوآوری در فر

چنين با در نظر گرفتن این کـه نـوآوری نبایـد فقـط بـه      هم .دکرنتی و محصوالت را تقویت فناورانه س

ارائـه   تـری از نـوآوری را  مفهوم گسـترده  های علمی و فناورانه محدود شود،و حوزه باالنایع با فناوری ص

ینـدهای همكـاری   آ، اهميت گسترش تعـامالت و فر نگاه گسترده به نوآوری از دیگر نكات مطرح درد. دا

                                                 
1. Blind & Georghiou 

2. Aho Group’s (2006) report 

3. Esko Aho 

4. Creating an Innovative Europe 

5. Broad-based innovation policy 



 

جهـانی شـدن،    نهمچـو هایی در نوآوری و تمرکز بر نيازهای مشتری است. در دنيای امروزی با ویژگی

بـر تقاضـا اسـت و    سياسـت نـوآوری بيشـتر مبتنـی     ،محيط اقتصادی رقابتی و مـواردی از ایـن دسـت   

هـای سـاختاری متعـددی را در    های تقاضا توجه داشـته و بازسـازی  بيشتر باید بر گلوگاه سياستگذاران

ها و سایر نهادهـای  توسعه ساختاری دانشگاه همچوندستور کار قرار دهند. این تغييرات شامل مواردی 

در  بـازنگری هـای ملـی و   های بهبود زیرسـاخت های دولتی، سياستتحصيالت تكميلی، اصالح پژوهش

بر فنـاوری بـه رویكـرد    های فنالند از رویكرد محدود مبتنینظام شغلی محققين است. بنابراین سياست

بر تقاضا و کـاربر و  ورانه، مبتنیفناهای غيران توجه بيشتری به نوآوریرگسترده تغيير یافت و سياستگذ

هـا در  (. بعد از اجرای ایـن اسـتراتژی  STPC 12008ند )داشتهای آموزش و پرورش معطوف سياست

وری و بـر نـوآوری در بهـره   اخير، فنالند استراتژی نوآوری ملی خود را با دو هـدف توسـعه مبتنـی    دهه

 توسعه داده است.  ،پيشگامی در فعاليت نوآوری

المللــی از طریــق تقویــت هــای فنالنــدی در بــازار بــيناف بــه موفقيــت و رشــد شــرکتایــن اهــد

بر سياست نـوآوری  این استراتژی  چنينهمد. کرکمک خواهد وری تخصص و بهره یپذیری، ارتقارقابت

هـای  های اجتماعی را با سياستچالش باید)مسائل واقعی( متمرکز است. این سياست  2بر چالشمبتنی

هـای فناورانـه و   ای بـه بخـش  ند و توجه ویژهکگار در تمامی مرزهای اجرایی کشور برطرف جامع و ساز

افزوده قابل توجـه جهـانی دسـت یابـد و     نوآوری داشته باشد. همچنين فنالند باید به ارزش غيرفناورانه

(. وزارت اشـتغال و  MEE 32008نـد ) کتوانایی جذب متخصصين مـاهر و سـرمایه را در خـود ایجـاد     

کارگـاه سياسـت نـوآوری     یـازده ، 2117با مشارکت ذینفعان مختلف در سـال   (MEE)تصاد فنالند اق

هـای  متخصـص و تشـكيل کميتـه راهبـری ویـژه، سياسـت       311د و بعد از مصاحبه با حدود کربرگزار 

 دهد.می ناشنقاط تمرکز این استراتژی را ن 4نوآوری خود را بازنگری کرده است. شكل 

 

                                                 
1. Science and Technology PolicyCouncil 

2. challenge-driven innovation policy 

3. Ministry of Employment and the Economy 
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 مركز سياست نوآوري فنالند. نقاط ت5شكل 
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 اجراي سياست نوآوري 

بـه   ،آنهـا کـارآ و اثـربخش    ازیسـ های مختلف توزیـع شـده و یكپارچـه   های نوآوری بين بخشسياست

بـر  ساختارهای سازمانی و ابزارهای سياستی مناسب نيازمند است. سياسـت نـوآوری در فنالنـد مبتنـی    

تـوان گفـت در فنالنـد    راین مـی بنـد. بنـا  ااگرچه منـابع مـالی متمرکـز    دایی اجرایی است،مدل تمرکزز

، یـافتن و حفـظ   بنيـان دانـش گيری سياستی از اجرای عملياتی مجزاست. نكته مهم در اقتصـاد  تصميم

هـای علمـی، پژوهشـی و نوآورانـه     بين حـوزه  هاگذاری و اجرای سياستنقطه تعادل مناسب در سرمایه

 ین تعادل باید برمبنای موارد ذیل شكل گيرد:است. ا

 ،گذاری دولتیتأمين مالی بخش خصوصی در مقابل سرمایهـ  

 ،های تحقيقاتیرقابتی و اساسی در سازمان گذاریسرمایهـ  

 ،های باال به پایين )استراتژیک( و پایين به باال )آزاد(گذاریسرمایهـ  

 ای یا استانی(زدایی )ناحيهصورت متمرکز )ملی( در مقابل تمرکزها بهو اجرای سياست گذاریـ سرمایه 

 هاگذاريپايش و ارزشيابي سرمايه 

عـد  در ایـن ب   ،های نوآوری کشـور و اسـتفاده از تجـارب دیگـران    مند و استخراج مشكالت سياستپایش نظام

در سـطوح مختلـف   فنالنـد   گذاریسياسـت ناپـذیر  بخـش جـدایی   ،مدنظر است. درواقـع یـادگيری سياسـتی   

 نگاری است.  ، لزوم توجه به آیندهی دیگر از مفاهيم مدنظر سياستگذاران در این ب عدگيری است. یكتصميم

 سازيبنيان و جهانياقتصاد دانش 

یافته و همچنين کشورهای نوظهور و در حـال  های سنتی اقتصادهای توسعهنقش ،2111ل دهه در اوای



 

این تغيير سبب شـد فنالنـد اسـتراتژی و رویكـرد خـود را در قبـال ایـن         د وکرسرعت تغيير توسعه به

کـه در آن هـر دو   ) 1با توجه به مفهوم یـادگيری مشـترک   ،همكاری ،کشورها تغيير دهد. در این دوران

ـ      (طرف همكاری بایـد نقـش فعـالی داشـته باشـند      عـالوه  ه، مـورد توجـه سياسـتگذاران قـرار گرفـت. ب

یند به شناسـایی و درک  آاند که اثربخشی این فره این نكته نيز توجه داشتهگيرندگان فنالندی بتصميم

 نيازهای کاربران وابسته است.

 در فنالند بنياندانشهاي اقتصاد تكامل سياست .0-9-1

تجربه کرده است. در اواسـط  دیرتر در بين کشورهای اروپایی جزو کشورهایی است که توسعه را فنالند 

ميليون نفر جمعيت بود. شروع توسـعه   6/1 کشاورزی با تقریباً برک اقتصاد مبتنی، این کشور ی19قرن 

ها، بانكداری، آموزش و نهادهای مالی در این زمان اتفـاق  فنالند همراه با اصالحات اساسی در زیرساخت

 یافتـه غـرب  و رسيدن به اقتصـادهای توسـعه   2پاییهای داخلی، در حال همدر طول جنگفنالند افتاد. 

ها با عدم یكپارچگی ملی، سياسی و اجتماعی همراه بود و کشور در حال تجزیه شدن بـود  بود. این سال

، هنـوز  1941در اواخـر دهـه   فنالنـد  و یكپارچگی مجدد آن در طول جنـگ جهـانی دوم اتفـاق افتـاد.     

، تجهيزات آالتهای کالن در طول جنگ برای کاالها، ماشينبر کشاورزی داشت. هزینهاقتصادی مبتنی

د. صنعتی شدن پـس  کرهای پس از جنگ فراهم ها، ورودی الزم برای صنعتی شدن را در سالو کشتی

ها به تشریح چرایی گسـترش سـطح تحصـيالت در ایـن کشـور      از جنگ و ظهور دولت رفاه در آن سال

هيا شـد. بـا   ها مدر این سال بنياندانشد و به اصطالح زمينه توسعه و حرکت به سمت اقتصاد کرکمک 

تـرین بـازار صـادرات محصـوالت     عنـوان مهم ، با فروپاشی شوروی )بـه 1991اوایل دهه  در وجود اینكه

ایجـاد شـد، امـا     ایـن کشـور  های مـالی(، مشـكالتی بـرای    مصرفی فنالند( و بحران اقتصاد ملی )بحران

سـمت اقتصـاد    ن در حرکـت بـه  آعنـوان نقطـه عطـف    توان بهتصميمات اتخاذ شده در این دوره را می

 تصميمات عبارتند از:این ترین بر دانش و نوآوری تلقی کرد. مهممبتنی

 .باز نمودن اقتصاد با هدف تالش برای حضور فنالند در بازارهای جهانیـ  

 .پذیریرقابت یخرد در جهت ارتقا های اقتصادتأکيد بيشتر بر سياستـ  

ر فناوری اطالعات و ارتباطات و ساماندهی نظام بدستورالعملی برای رشد اقتصادی مبتنیتدوین ـ  

. در نتيجـه ایـن دسـتورالعمل    (STPC) تأسيس سياست علم و فناوریشورای تازهتوسط ملی نوآوری 

 تحصيالت تكميلی بهبود یافت. مؤسساتگذاری در تحقيق و توسعه و سرمایه

صـورت  بـه  3ست که در جـدول  فنالند در فازهای مختلفی اتفاق افتاده ا بنياندانشتوسعه اقتصاد 

گذار اقتصادی و نوسازی ساختارهای صنعتی و نهادهـای عمـومی و خصوصـی در     د.وشمیخالصه ارائه 

                                                 
1. Joint learning 

2. Catch-up 
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و تمـایالت سياسـی و    هاهای اثربخش در این حوزهاما معموالً به فعاليت ،است دستيابیقابل  یک کشور

مواقـع لـزوم و    درقتصاد یـک کشـور را   اتواند نفعان وابسته است. چنين تعهد مشترکی میهوشياری ذی

ند و امكان استفاده از فرصـت ایجـاد   کهای اقتصادی، به سمت توسعه هدایت ها و نابسامانیوقوع بحران

های اقتصادی برای نوسازی و تغييرات ساختاری فراهم آورد. گذار اقتصادی در فنالنـد  در بحرانرا شده 

محقق شده است. دولت در این گـذار نقـش کليـدی     از طریق همكاری نزدیک بخش خصوصی و دولتی

فرمـی بـرای   لـت عـالوه ایجـاد پ  عهـده داشـته اسـت. بـه    گـر تغييـرات را بـه   کننـده و تسـهيل  هماهنگ

کـه   را صورت دقيق این مقولـه به فنالندعهده دولت بوده است. ها بهتعيين اولویت نيزها و گيریتصميم

« توان از توسعه آنها آموختهایی میچه درس»و « هستند چگونه کشورهای پيشرفته در حال فعاليت»

هـای  ، مـدل گذاریسياسـت هـای  دکتـرین  همچـون ها مفـاهيمی  ده است. این بررسیکرپایش و بررسی 

 گيرد.نهادی، سازمانی و مواردی از این دست را در بر می

 

 در فنالند بنياندانشفازهاي گذار به اقتصاد  .1جدول 

 معيارها
هاي اختاصالح زيرس

 (9172و  9162اصلي )دهه 

 فشار فناوري

 (9182)دهه 

 خروج از ركود

 (9112)دهه 

در  بنياناقتصاد دانش
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 هند   .0-1

رشـد   1931، اقتصـاد هنـد در دهـه    1971تـا   1941هـای  درصدی اقتصادی در دهـه  4/3بعد از رشد 

ایـن کشـور    1997-1996و  1993-1992رد. بين سـال  سال تجربه کدر را درصد  4/4اقتصادی باالی 

این رشـد   2112-2111، 1993-1997های ولی در سال ،رسانددرصد  7/6خود را به  انهيسال نر  رشد



 

کـاهش نـزول    ،کاهش یافت کـه دليـل اصـلی آن    2113-2112در سال درصد  3/3و سپس به  4/4به 

 2117-2116و  2113-2112هـای بـين   سال باران و در نتيجه محصول کشاورزی کمتر بوده است. در

درصد رسيد و در نتيجه، رشد پایداری برای کشور هند به همراه داشت. کشور هند بـرای   3این رشد به 

تعـداد زیـادی    ده اسـت: کـر استفاده  بدین شرح ختلف و متنوعیم یبنيان از اجزاگذار به اقتصاد دانش

دمكراتيک با عملكرد مناسب، بازار داخلـی بـزرگ، خلـق    کارگر ماهر و مسلط به زبان انگليسی، ساختار 

ثبات اقتصاد کالن، بخش خصوصی  همچونمواردی  ،عوامل تأثيرگذاراین فهرست  .سازیدانش و شبكه

های متنوع و گسترده علـم  یافته و زیرساختپویا، نهادهای اقتصاد بازار آزاد )فراگير(، بخش مالی توسعه

بنيـان  . یكی دیگر از توانمندسازهای این کشور در گذار بـه اقتصـاد دانـش   ردگينيز دربر میو فناوری را 

هـای  1های اخير بوده است. ایـن کشـور نـيچ   توانمند در سال فناوری اطالعات و ارتباطاتتوسعه بخش 

کننـدگان اصـلی   های بازار( سودآور در فناوری اطالعات خلق کرد و در کنار آن به یكی از تـأمين )گوشه

افزار در دنيا تبدیل شد. این نقاط قـوت باعـش شـد هنـد بتوانـد از مزایـای انقـالب دانـش         مخدمات نر

منظور بهبود عملكرد اقتصادی و رفاه مردم استفاده کند. ارزیابی آمادگی هند برای تبـدیل شـدن بـه    به

 مـدل اقتصـاد   گانـه چهارابعـاد  اسـاس  هـای آن بـر  هـا و فرصـت  و بررسی محدودیت بنياندانشاقتصاد 

خصـص و مـاهر،   تقویت رژیم اقتصادی و نهادی، توسعه نيروی انسانی مت یعنی ،بانک جهانی بنياندانش

 و ایجاد زیرساخت اطالعاتی پویا، قابل بررسی است. خلق نظام نوآوری کارا

 تقويت رژيم اقتصادي و نهادي .9-0-1

قتصـادی مناسـب اسـت کـه     اهـا و نهادهـای   منوط به مشـوق  ،های انقالب دانشمندی از پتانسيلبهره

سازد. عناصر مهم رژیم اقتصادی و نهادی عبارتند از: ثبـات اقتصـاد   تر از منابع را ممكن میاستفاده کارا

پذیری را افزایش خواهـد  کالن، رقابت، نظارت، قواعد حقوقی و ابزارهای مناسب که کارآفرینی و ریسک

هـای  رشد کـارآفرینی، بنگـاه   همچونن در مواردی تواداد. نقاط قوت رژیم اقتصادی و نهادی هند را می

وصی، بازارهای سرمایه شفاف و های خصهای پيشرفته برای حمایت از بنگاهخصوصی و فعال، زیرساخت

و قوه قضائيه پيشرفته جستجو کرد. حقوق مالكيـت از دیگـر مـواردی اسـت کـه       قانونگذاری، نظام کارا

گيری بهبـود  طـور چشـم  حاکميت شرکتی نيز بهار است و ر قرطور مناسب و با امنيت کامل در هند ببه

، ثبـات  کـرده یـاری   بنيـان دانـش یافته است. از دیگر مزایایی کـه هنـد را در گـذار بـه سـمت اقتصـاد       

شـوند کـه هـر    باعـش مـی   کار ماهر و ارزان اسـت. ایـن مـوارد   اقتصادکالن، بازار بزرگ داخلی و نيروی 

 د. شونایع توليدی و خدماتی تبدیل کشوری بتواند به پایگاهی برای ص

هایی مواجه است. تعـدد قـوانين   های اخير، هنوز این کشور با محدودیتبا وجود رشد هند در دهه

هـا  توان مهمترین ایـن محـدودیت  کار را میومربوط به بازار محصول و مالكيت گسترده دولتی در کسب

                                                 
1. Nich 
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ز اقتصـادی تقریبـاً بسـته دارد، اگرچـه ایـن امـر       کشورهای آسيایی هنو سایربا مقایسه دانست. هند در 

بـه   دسـتيابی  همچـون ولـی از مزایـایی    ،مقاومت اقتصادی را در مقابل رونـدهای جهـانی افـزایش داده   

ای، قيمت مثل کاالهای سرمایههای خارجی ارزانمند شدن از ورودیپذیری جهانی و توانایی بهرهرقابت

تـدریج بـه   ی بهره کافی نخواهد برد و در نتيجه سهم بـازار را بـه  گذاری خارجاجزا، محصوالت و سرمایه

مسـتقيم خـارجی نيـاز دارد تـا      گـذاری سـرمایه به اقتصاد هند  چنينهمير چين خواهد داد. رقبایی نظ

شد تا دانش و فناوری به این کشـور وارد   سبب خواهد گذاریسرمایهبتواند به رشد خود ادامه دهد. این 

 .یابدیافته کاهش با سایر کشورهای توسعه ميان آنشده و شكاف موجود 

 توسعه سرمايه انساني ماهر و متخصص .0-0-1

، آموزش و پرورش و حضور افراد متخصص و تحصـيلكرده  بنياندانشهای اساسی هر اقتصاد یكی از پایه

قرن بيستم  در بنياندانشصورت اثربخش است. اقتصادهای برای خلق، تسهيم، توزیع و کاربرد دانش به

هـای  مهـارت های حل مسئله، ، مهارتICTهای مهارت همچونهای جدید ای از شایستگیبه مجموعه

هـا  به این شایستگی دستيابیصورت گروهی و ارتباطات مؤثر نيازمند است و به تحليلی، یادگيری و کار

اس یادگيری را فـراهم آورد  های ابتدایی، پایه و اسبه نظام آموزشی منعطفی نياز دارد که در آن آموزش

بر آن آموزان بياموزد. عالوههای کليدی، خالقيت و تفكر انتقادی را به دانشمهارت ،های باالترو در دوره

نظام یادگيری مستمر در طول زندگی افراد نيز یكی دیگر از ابعادی اسـت کـه در یـک نظـام آموزشـی      

 اثربخش باید مدنظر قرار گيرد.  

وری و کــارآیی اقتصــاد متمرکــز اســت. بــا وجــود بهــره یبيشــتر بــر ارتقــا نظــام آموزشــی هنــد

تـا   6باالست و مشـارکت دختـران    در این کشورسوادی ، هنوز نر  بیابتداییدر آموزش  گذاریسرمایه

ویـژه در زمينـه علـوم،    اگرچه تعداد افراد با تحصيالت باال بـه  1.در آموزش ابتدایی پایين است هسال 13

اما هنوز این تعداد درصـد انـدکی از جمعيـت     ،و تحقيق و توسعه در این کشور زیاد است ITمهندسی، 

بـه اقتصـاد    دسـتيابی کـه از ملزومـات    ـ   آمـوزش دانشـگاهی  در زمينه . دهندمیاین کشور را تشكيل 

این کشور با وجود تالش برای خلق و تأسـيس نهادهـایی در سـطح کـالس جهـانی       ـ  است بنياندانش

ــاوری هنــد ماننــد مؤسســا ــد  ،(IITs)ت فن ــد و (IIMs)مؤسســات مــدیریت هن ــم هن ، مؤسســه عل

، همچنان باید نيروی انسانی تحصيلكرده، باکيفيت و چابک (RECs)ای های مهندسی منطقهدانشكده

هزار دانشـمند،   211انه در حدود ياگرچه هند سال ،های علوم و مهندسیپرورش دهد. در حوزه آموزش

استفاده کند. این امـر   نحوتواند به بهترین ها نمیهای آنکند، اما از مهارتيت میربمهندس و تكنسين ت

هـای  کار است. یكی از چـالش  نيازهای بازارای و دانشگاهی و دليل تفاوت بين تحصيالت حرفهعمدتاً به

                                                 
درصد از جمعیت برین   57/7(، نظام دانشگاهی این کشور اقط برای 2003ریزی هند )با توجه به گزارش کمیسیون برنامه .3

 ساله قابل دسترسی بوده است.  31-22



 

معيـت  اعالم کرد ج 2111آمریكا در سال  .پدیده فرار مغزها است ،مهم دیگر که هند با آن مواجه است

 2111 سرعت در حال افزایش اسـت و همـين امـر باعـش شـد در سـال      و ثروت هندیان مقيم آمریكا به

منـدی از ایـن   هـای بهـره  ای عالی در هند تشكيل شود تا گزارشی در زمينه مشـخص کـردن راه  کميته

 (.2111 1،خارجه هند د )وزارت امورشونيروی انسانی تدوین 

 ارانظام نوآوري ك ساماندهي .1-0-1

محـدود  هـای مـرز دانـش )پيشـرفته(     توسعه بومی فناوریبه نوآوری در کشورهای درحال توسعه فقط 

گيرد. در هنـد،  بر می بلكه کاربرد و استفاده از دانش جدید و موجود در داخل کشور را نيز در ،شودنمی

)داخلـی و   اراهـای کـ  انتشـار فنـاوری و فعاليـت    های نظام نوآوری به چگـونگی ترین بخشیكی از مهم

این فعاليت را در بخش کشاورزی انجام  نحو. این کشور به بهترین استمرتبط  ،خارجی( توسط کاربران

غـذایی   از یک کشور واردکننده به یک کشور صـادرکننده مـواد   «انقالب سبز» واسطهبه هندداده است. 

های فقير و بهبود آمد خانوادهدر توليد شير خوراکی دو هدف افزایش در «انقالب سفيد» باد و شتبدیل 

های بومی نوآورانه خـود ادامـه   . هند به ایجاد مزیتکردمحقق را تغذیه مواد مغذی در بين اتباع کشور 

دهـد. ایجـاد   وری در کشاورزی، صـنعت و خـدمات خـود را افـزایش مـی     داده و تالش برای بهبود بهره

 ،های مرتبط با اطالعات فنـی دگیوری، نماینبهره یهای ارتقانهادهای متولی در انتشار فناوری، سازمان

دیگـر   سـوی اندازی کرده است. ازهای بومی راهبه مزیت دستيابیند که هند در راستای اجمله مواردیاز

به بهبـود نظـام اسـتانداردها )کيفيـت      امر های بومی خود است و اینفعاليت دنبال ارتقایاین کشور به

هـای مـذکور نظـام    بر تـالش اظت از محيط زیست( وابسته است. عالوهمحصول، ایمنی محيط کار و حف

عملكـرد،   یبهبود توزیع فناوری از طریق تقویت رقابت، ارتقـا  همچوننوآوری در هندوستان بر مواردی 

منـدی از  ها و نواحی مختلف هندوسـتان، بهـره  ایجاد و تقویت قوانين مناسب، تشویق تجارت بين ایالت

بـر  قتصاد مقياس و تسهيل توزیع و انتشار بهترین محصوالت از طریق رقابـت مبتنـی  مزایای مربوط به ا

 قيمت و کيفيت، متمرکز است.  

مندی از دانش در حـال رشـد   در نظام نوآوری هند، تالش در جهت بهرهتأکيد دیگر موارد مورد  از

انس )الیسـنس(  (، حـق ليسـ  FDI) گذاری مستقيم خارجیسرمایه همچونهایی جهانی از طریق کانال

 مقایسه بـا ولی در  ،ای دانشی، محصوالت، اجزا و خدمات پيشرفته استفناوری، واردات کاالهای سرمایه

تر عمل کرده اسـت. اسـتفاده از ایـن    ضعيف ،مندی از این منابعکشورهایی نظير برزیل و چين، در بهره

آمریكـا نيـز دانـش     همچـون ای یافتهویژه اینكه کشورهای توسعهست بهاها برای رشد هند حياتی کانال

 د.  نکنبرداری میکرده و از آن بهره کسبشده در خارج از مرزهای خود را برای مقاصد گوناگون  توليد

                                                 
1. India, Ministry o f External Affairs 
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 بـه مخارج تحقيق و توسعه درصد از  27( تنها 2113) 1آمار کميسيون علم و فناوری هند براساس

 )کمتـر از سـه درصـد( بـه     و هـای مرکـزی  ولـت د درصد( 4/71)به ها گذاریها و مابقی سرمایهشرکت

بـه   2112و  2111 هـای از سـال هنـد  گرفته است.  تعلق ا و سایر نهادهای تحصيالت تكميلیهدانشگاه

های فناورانـه و تغييـر مـدل ذهنـی     های تحقيق و توسعه، توسعه نوآوریدنبال تقویت زیرساختبهبعد 

از دانشـمندان،   ایاز مجموعـه  بـوده اسـت و اکنـون   ری افراد به سمت خلق، اکتساب و کاربرد بهتر فناو

 همچـون های پویـای نـوآوری   برد و هابهای باکيفيت در تحقيق و توسعه بهره میو تكنسين انمهندس

  را ایجاد کرده است. 3و حيدرآباد 2بنگلر

 تـوان بـه آن اشـاره کـرد،    از دیگر موارد حائز اهميتی که در توسعه نظام نـوآوری هندوسـتان مـی   

های تحقيـق و توسـعه جهـانی اسـت. در حـدود      فعاليتها برای تبدیل این کشور به پلتفرم اصلی تالش

مراکـز تحقيـق و توسـعه خـود را در ایـن کشـور و بـا هـدف توسـعه عمـق            ،شرکت چنـدمليتی  111

انـد. چنـدین شـرکت هنـدی     دهکـر های هندی تأسيس های فناورانه و نوآورانه در بين شرکتتوانمندی

هـای جهـانی آغـاز    با شـرکت را تحقيق و توسعه مشترک  4،های دکتر ردیو آزمایشگاه 3رانبكسینظير 

چندین مزیـت   ،ها و مراکز تحقيقاتیهای محلی، دانشگاههمراه ارتباط بين شرکتاند. این موارد بهکرده

 :که عبارتند از برای هندوستان دارد

 ،صاحب فناوری در سطح جهانیدهنده و تبدیل هند به یكی از کشورهای توسعه .1

 ،سازی در بين دانشمندان هندیسازی فرهنگ تجاریتقویت و نهادینه .2

سپاری تحقيق و توسـعه بـه هنـد در صـنایع داروسـازی، فنـاوری ارتباطـات و اطالعـات،         برون .3

 ،اتومبيل و مخابرات

 .توسعه ارتباطات بين بخش خصوصی و دولتی .3

ترین این مـوارد  که مهم یی الزم را نداشته استار برخی از موارد کارنظام نوآوری هند دهمچنين، 

 د:کرتوان به صورت زیر بيان را می

 ،در تحقيق و توسعه از توليد ناخالص ملی گذاریسرمایهسهم اندک  .1

 ،مستقيم خارجی گذاریسرمایهسهم کمتر از استاندارد جهانی در جذب  .2

 ،هند گذاری خطرپذیر درفقدان سرمایه .3

 ،ها در تحقيق و توسعههای خصوصی و دانشگاهمشارکت کم شرکت .3

 .سهم کم هند در ثبت پتنت جهانی .4

                                                 
1. Department of Science and Technology 

2. Bangalore 

3. Hyderabad 

4. Ranbaxy 

5. Dr. Reddy’s Laboratories 



 

 هاي پوياي اطالعاتيزيرساخت ايجاد .0-0-1

هـای  های مخابراتی و ارتباط از راه دور، نظـام شبكه همچونهای فناوری ارتباطات و اطالعات زیرساخت

ی قانونی و سياسـتی و منـابع انسـانی مـاهر بـرای توسـعه و اسـتفاده از        هااطالعات راهبردی، چارچوب

نياز است. عالوه بر توسعه مناسـب ایـن سـاختارها،     مورد بنياندانشاطالعات در جهت گذار به اقتصاد 

هند دستاوردهای قابل توجه و چشمگيری در صنعت فنـاوری ارتباطـات و اطالعـات در جهـان داشـته      

های اطالعـاتی در  مدیریت شبكه 3،و تاتا 2اینفوسيس 1،های هندی نظير ویپروتا جایی که شرکت ،است

اینتـل و   همچونهایی اند و شرکتعهده گرفتهکار آنها را بهویندهای کسبآآمریكا و مهندسی مجدد فر

هـاب تحقيـق و توسـعه خـود در زمينـه       عنـوان بههند را  ،هادر طراحی ریزتراشه تگزاس اینسترومنت،

اند. این توسـعه فنـاوری ارتباطـات و اطالعـات در هنـد،      ای برگزیدههای چندرسانهده و ریزتراشهپردازن

های کـارآفرینی  برند کشور در جهان و توسعه فرصت یپذیری صنایع دیگر این کشور، ارتقابهبود رقابت

 را نيز در بر داشته است.

هند تأثيرگذار است. نيـروی کـار    چندین عامل در موفقيت صنعت فناوری ارتباطات و اطالعات در

التحصـيل شـده و دسـتمزد    های صـنعتی هنـد فـارغ   متخصص و مسلط به زبان انگليسی که از دانشگاه

 1991کنند و همچنين کـاهش قـوانين و مقـررات مخـل توسـعه صـنعت در دهـه        کمتری دریافت می

هـای کشـور   برنامـه  3جدول  .(2113)وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات هند،  ندامهمترین این عوامل

صورت خالصه نمـایش  بنيان بههند را برای توسعه چهار محور تعيين شده و گذار موفق به اقتصاد دانش

 دهد.می

 

 (0225 0،در هند )برگرفته از دالمن و آتز بنياندانشهاي گذار به اقتصاد ترين برنامهبرخي از مهم .0جدول 

 رژيم اقتصادي و نهادي
يه انساني ماهر و توسعه سرما

 متخصص
 هاي پوياي اطالعاتيساخت زيرساخت تقويت نظام نوآوري

ــا ـــ  اصــالح رژیــم تعرفــه ب

ــدف    ــا ه ــه ب ــاهش تعرف ک

دســـتيابی بـــه واردات بـــه 

ــویق    ــانی و تش ــت جه قيم

 صادرات

 FDIتشویق ـ 

رشد صادرات محصوالت و ـ 

 خدمات

ــ  تقویــت نظــام حقــوق   ـ

 مالكيت فكری و اجرای آن

 تمـام  تسریع سازی وسادهـ 

یی در اسـتفاده از منـابع   بهبـود کـارا  ـ 

 عمومی در نظام آموزش

هـای  و مهـارت آموزش تفكر انتقادی ـ 

 یادگيری

های ابتدایی و کيفيت آموزش یارتقاـ 

 متوسطه

های اطمينان از سازگاری بين مهارتـ 

ــه شــده در دوره ــيش از آموخت ــای پ ه

ــاد     ــک اقتص ــای ی ــا نيازه ــگاه ب دانش

 بنياندانش

بازنگری در محتوای درسی مؤسسات ـ 

برداری مؤثر از دانـش رو بـه   بهرهـ 

های الزم رشد جهانی و ارائه مشوق

نيـاز   های موردبرای انتقال فناوری

، FDIالمللی از طریق تجارت، بين

ــراد و   ــایی اف ــوز، جابج صــدور مج

هـــای غيررســـمی نظيـــر کانـــال

 ی معكوس و سرریز فناوریمهندس

صـورت اثـربخش   به FDIجذب ـ 

ــش آن در   ــرفتن نق ــر گ ــا در نظ ب

 تحقيق و توسعه بومی یارتقا

 تشویق دانشمندان و مهندسـين ـ 

در راسـتای   شفاف و کارا گذاریـ نظام قانون

ــد را در    ــه هن ــد ک ــدمات جدی ــهيل خ تس

هـای جدیـد و   فناوری برداری از مزایایبهره

 سازد.موجود توانمند می

ــ  ــذب ـ ــزایش ج ــائل   ICTاف ــا حــل مس ب

رگوالتـــوری در ارتباطـــات و کـــاهش و    

ــی ــ منطق ــازی س ــهس ای در اختارهای تعرف

 افزارافزار و نرمسخت

یـک   عنـوان به ICTگيری از افزایش بهرهـ 

ــد و    ــارآیی تولي ــود ک ــابتی در بهب ــزار رق اب

 هابازاریابی شرکت

                                                 
1. Wipro 

2. Infosys 

3. Tata 

4. Dahlman, C. and Utz 
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 رژيم اقتصادي و نهادي
يه انساني ماهر و توسعه سرما

 متخصص
 هاي پوياي اطالعاتيساخت زيرساخت تقويت نظام نوآوري

 خـروج  و ورود بـرای  مراحل

 ها به کشورشرکت

بهبــود دسترســی بــه   ـــ 

هـای  اعتبارات برای شـرکت 

 کوچک و متوسط

اطمينـان از دسـتيابی بـه    ـ 

انرژی الكتریسيته با هزینـه  

قابـــل قبـــول از طریـــق   

های منطقـی و بهبـود   تعرفه

ــاتی   ــالی و عملي ــرد م عملك

 های توليد برقشرکت

فيـت  بهبود ظرفيـت و کي ـ 

آهن ای، راهنقل )جادهوحمل

 و بنادر(

ــ  ــت و بهبــود کــاراـ یی دول

ــاربرد  ــا ICTکـ  یدر ارتقـ

پـذیری  شفافيت و مسئوليت

 آن

ــ  ــتفاده از ـ ــرای  ICTاس ب

خــدمات اجتمــاعی بهتــر   

مخصوصاً در بخش سـالمت  

 و آموزش

آموزش عـالی در جهـت شـامل شـدن     

هــای اقتصــاد هــا و شایســتگیمهــارت

 بنياندانش

بهبود کيفيت نهادهـای آموزشـی در   ـ 

سطح تحصيالت تكميلی و رسيدن بـه  

 سطح کالس جهانی

تغيير نقش مدیریتی و اجرایی دولـت  ـ 

ــه نقــش معمــاری نظــام   در آمــوزش ب

موزش از طریق تعيـين اسـتانداردها و   آ

مقـــررات، بهبـــود و پـــایش کيفيـــت 

ــه ــين  برنامـ ــگاهی، تعيـ ــای دانشـ هـ

هــای اخــذ مجــوز، اسـتانداردها و روش 

هماهنگی با بازیگران متعدد در جهـت  

 بنياندانشدستيابی به اهداف اقتصاد 

ســهم بخــش خصوصــی در  یارتقــاـــ 

 آموزش

های هندی ایجاد ارتباط بين دانشگاهـ 

ــظ   ــذب و حف ــت ج ــارجی در جه و خ

نيروی کار با کيفيـت و ایجـاد فرصـت    

برای دانشجویان در جهـت آشـنایی بـا    

 المللیمحيط بين

 دانشگاهـ  ارتباط صنعت یارتقا ـ

ــ  ــاربرد ـ ــعه و   ICTک ــت توس در جه

 بهبود کيفيت آموزش

های آموزشـی  در دوره گذاریسرمایهـ 

 ضمن خدمت

ــادگيری ـــ  توســعه چــارچوبی بــرای ی

 مداوم

هــای مربــوط بــه فنــاوری دســتيابیـــ 

 آموزش از راه دور

هنــدی مقــيم در آمریكــا و ســایر  

یافته به همكاری کشورهای توسعه

هــای چنـــدمليتی و  بــا شــرکت  

هـایی  تأسيس شرکت یا آزمایشگاه

بــرای انجــام تحقيــق و توســعه در 

 هند

ــ  ــالش ـ ــایش ت ــزی و پ ــا و ممي ه

 عملكرد نهادی علم و فناوری

تقویت ارتباط دانشگاه و صـنعت  ـ 

ــایر    ــت و س ــاد گرن ــق ایج از طری

 هامشوق

بخشی به منابع تأمين مـالی  تنوعـ 

 زمـانی  تحقيق و توسعه مخصوصـاً 

ــن کــه بودجــه هــای دولتــی در ای

 زمينه با کاهش همراه است.

ارائه مجوز به مؤسسات پژوهشی ـ 

های محلـی  برای مشارکت با بنگاه

 و خارجی

هـــای حفـــظ ایجـــاد برنامـــهــــ 

دانشمندان و مهندسين متخصـص  

 در داخل کشور

روز کـردن  ار و بـه بازسازی ساختـ 

ــگاه ــومی  دانش ــای عم ــا و نهاده ه

 تأمين مالی تحقيق و توسعه

های کـارآفرینی و  توسعه مهارتـ 

 های مدیریتی آموزش

ــ  تشـــویق بخـــش خصوصـــی بـــه ــ

گــذاری در تحقيــق و توســعه و ســرمایه

 هاتقویت تحقيق و توسعه در سطح بنگاه

هـای الزم در  توسـعه زیرسـاخت  ـ 

 عهجهت تقویت تحقيق و توس

های علم و فناوری تأسيس پارکـ 

مخصوصــــاً در جهــــت جــــذب 

ــت ــعه  فعالي ــق و توس ــای تحقي ه

هــای داخلــی و خــارجی و شــرکت

ــا هــای صــنعت و همكــاری یارتق

 دانشگاه

 پذیرخطر گذاریسرمایهتشویق ـ 

اده از فناوری ارتباطات و اطالعات در استفـ 

فـزوده بـاال از طریـق    اتوسعه محصوالت بـا  

فيــت، توســعه تحقيــق و توســعه، بهبــود کي

 بازاریابی و ایجاد برند ملی

هـای  برنامه یهایی برای ارتقاایجاد مشوقـ 

مربوط به فنـاوری اطالعـات بـرای اقتصـاد     

 بومی هند

 گيری از نيروی انسانی متخصص بهرهـ 

های رسانی مطالب آموزشی در حوزهروزبه ـ

مهندسـی کــامپيوتر، الكترونيـک و فنــاوری   

 اطالعات

 در بين افراد مختلف ICTسواد  یارتقاـ 

مانند  ICTهایی برای توسعه خلق فرصتـ 

ــت ــالی  ایجــاد حمای ــأمين م ــر ت ــایی نظي ه

 های موردهای بومی و تأمين فناورینوآوری

گـذاری  مایهسـر  ینياز با قيمـت کـم، ارتقـا   

، ICTهـای  بخش خصوصـی در زیرسـاخت  

هــای مؤسســات دولتــی، همكــاری یارتقــا

در  NGOsها، نهادهای پژوهشی و دانشگاه

 ICTهای توسعه زیرساخت

توسـعه بيشـتر و گسـترش انـدازه بخـش      ـ 

ICT    ــی در ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش )ب

 مواقعی که امكانپذیر است(

 ICTهای موفق گذاری برنامهبه اشتراکـ 

ایجاد جو مناسب بـرای اسـتفاده مـؤثر از    ـ 

ICT  در جهــت نفــوذ آن در تمــام اقتصــاد

 کاروپذیری و کسبهند و رشد رقابت

 

 تركيه .1-1

 هاي توسعه مليبنيان در برنامهد دانشاجايگاه اقتص .9-1-1

جتمـاعی  سرمایه ا شاملعد اساسی ( با تمرکز بر چند ب 2113-2113دهمين برنامه توسعه ملی ترکيه )

وری، اطمينان از تداوم توسـعه ترکيـه بـا در نظـر گـرفتن      پذیری و افزایش بهرهرقابت یو انسانی، ارتقا



 

محـور اصـلی،    چهارالمللی تدوین شده است. در ذیل این محيطی و همكاری و توسعه بينمسائل زیست

بـوده و نشـان از پيچيـدگی    ها بين بخشی که بخش زیادی از آن اندت قرار گرفتهبرنامه ملی در اولوی 24

ترکيه در جهت رسيدن به کشوری با درآمد باال دارد. یكی دیگر از نقاط تمرکز ایـن   فرارویهای چالش

بـرای هـر    «زیرساخت آمار و اطالعات ترکيـه »برنامه، پایش و ارزشيابی است که با توجه به برنامه ملی 

 د است.هدمینشان محورهای این برنامه را  6برنامه اجرا خواهد شد. شكل 

 

 . نماي كلي از برنامه توسعه دهم تركيه6شكل 

مهد هعسوت همانرب

 طيحم ،یگدنز لباق طيحم
رادیاپ تسیز

 یالاب دشر ،هناروآون ديلوت
رادیاپ

 یارب یللملا نيب یاه یراكمه
هعسوت

 هعماج ،تيفيک اب دارفا
دنمتردق

دوجوم عضو رييغت یاه همانرب تیولوا 25

یبايشزرا ،شیاپ ،ارجا

 
 

در را  بنيـان دانـش توجه ویژه به گذار به اقتصـاد   ،تر به محورهای این برنامهاست که توجه دقيق بدیهی

امه تغيير وضع موجـود مـدنظر   برن 13. در محور اول )افراد باکيفيت، جامعه قدرتمند(، دهدنشان میترکيه را 

رفاه عمومی تأکيد داشته و بر توازن بين مـردان و زنـان،    یهای برابر و ارتقاقرار دارد که تمامی آنها بر فرصت

و رشد باالی پایدار(، بـر اسـتراتژی رشـد از طریـق      جوانان و کودکان متمرکز است. محور دوم )توليد نوآورانه

 وری جامعه تأکيد دارد. چهار برنامه ذیل این محور عبارتند از:پذیری و بهرهبهبود رقابت

 ،گذاریسرمایهکار و وبهبود محيط کسب .1

 ،چارچوب رقابت .2

 ،افزایش تحقيق و توسعه و نوآوری .3

 1.های غيررسمیکاهش فعاليت .3

کشـور برتـر    41گـرفتن در بـين    )قرار کاروکسبتوان بهبود فضای ها را میمهم این برنامهاهداف 

های مناسب، های نهادی، ارائه مشوقدنيا(، بهبود چارچوب رگوالتوری )شامل سياست رقابت( و ظرفيت

هـای اطالعـات و   های کوچک و متوسط، نظام حقوق مالكيت فكری، گسترش فنـاوری حمایت از شرکت

ها، اصالح و بهبود بخش مالی ترکيـه اسـت. محـور    های مهم این برنامهدیگر بخش ازدانست.  ،تباطاتار

و محور چهارم نيـز نقـش    کردههای زیرساختی اضافه سوم، مفهوم پایداری، را به شهرنشينی و سياست

                                                 
1. Reducing Informality 
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 داده است.  توجه قرار در اقتصاد جهانی موردرا نوظهور ترکيه 

 كيهگذار اقتصاد تر .0-1-1

توسعه اقتصادی همگام با تغييرات اساسـی در اجتمـاع شـكل خواهـد گرفـت. بسـياری از اقتصـادهای        

ساختارهای اجتماعی و نهادهای سياسی و اقتصادی مشـابهی دارنـد. توجـه     ،یافته و با درآمد باالتوسعه

ولـد و  وين زادشهرنشـينی، نيـروی کـار متخصـص، نـر  پـای       یالمللی، ارتقاویژه به بازار، ارتباطات بين

 بـر حاکميـت قـانون و   مير، خدمات عمومی گسترده، نهادهای قوی سياسـی و اقتصـادی )مبتنـی   ومرگ

هـای مشـترک ایـن اقتصـادها     از ویژگـی  1«دسترسی آزاد» رقابت و استقرار و حفاظت از حقوق فردی(

را در راسـتای اقتصـاد    به این موارد است تا بتواند اقتصاد خـود  دستيابیاست و کشور ترکيه نيز در پی 

گيـری از  پـایی اقتصـادی ترکيـه بـا بهـره     (. هم2112 2،اوغلو و رابينسـون توسعه دهد )آصم بنياندانش

ماشـين  » خواهنـد از کـه مـی   های اتحادیه اروپا در دهه گذشته، مورد توجـه کشـورهای دیگـر   پتانسيل

سه عامل اصلی گذار ترکيـه  (. 2112 3،رند، قرار گرفته است )گيل و رِیزِشومند اروپا بهره در «همگرایی

 :(2113)بانک جهانی،  دکربندی صورت زیر جمعتوان بهرا می بنياندانشبه اقتصاد 

تغييـر اشـتغال در کشـاورزی و حرکـت بـه       رشد اقتصادي از طريق اعمال تغييرات ساختاري: ــ  

زادسـازی تجـارت در دهـه    وری و درآمـد شـد. آ  سبب افزایش چشمگير بهره ،سمت توسعه صنعت و خدمات

، تسهيل و خلـق اشـتغال   کاروکسبگذاری مناسب برای توسعه ساختاردهی مجدد بخش بانكی، قانون، 1931

المللـی،  هـای بـين  هـا، گسـترش همكـاری   گذاری دولتی و خصوصی در زیرسـاخت در بخش صنعت، سرمایه

 حات ساختاری بوده است.جمله این اصالایجاد جذابيت برای جذب سرمایه از و شهرنشينی سریع

رفاه و دسترسی بـه خـدمات عمـومی ترکيـه      0:خدمات عمومي ابدهي ب جايگزيني خدماتـ  

 دارد.   فاصله قابل توجهی افزایش یافته است. اما ترکيه هنوز هم تا نقطه بهينه طوربه

وسـعه  توسعه ترکيه برمبنـای ت  همراه توسعه نهادهاي رقابتي:هاي طرفدار بازار بهسياستـ  

 گرفته است.  انجامهای توسعه بازار حلبر راهبخش خصوصی و هوشمندی سياستی مبتنی

پذیر، ملحق شدن به کشورهای بـا درآمـد   به هرحال کشور ترکيه برای دستيابی به اقتصادی رقابت 

 (:2113نماید )بانک جهانی، های زیر را پيگيری می، سياستبنياندانشباال و گذار به اقتصاد 

هـا و حتـی   بعضـی از شـرکت   :بنيـان دانشبه اقتصاد  دستيابيهاي نوآوري براي سياستـ  

انـد.  در اقتصـاد جهـانی بـه خـود اختصـاص داده      را جایگـاه مناسـب و ثـابتی    ،های اقتصاد ترکيهبخش

ایـن   امـا  ،هزینه پایين نيروی کار بنا نهاده شـده اسـت   همچونمبنای عواملی پذیری کشور نيز بررقابت

                                                 
1. open-access 

2. Acemoğlu and Robinson 

3. Gill & Raiser 

4. From Debt Service to Public Service 



 

ضع با قدرت گـرفتن حضـور رقبـایی از اروپـای غربـی و آسـيا تضـعيف شـده اسـت. اگرچـه تعـداد            مو

گـذاری  امـا سـرمایه   ،های اخير افـزایش یافتـه  هایی که تحقيق و توسعه فعال دارند در طی سالشرکت

 32هـا در ترکيـه در حـدود    گذاریسرمایهنها در تحقيق و توسعه وجود ندارد و سهم این آکافی توسط 

رقم پـایينی بـه    ،های اقتصادی و توسعهعضو سازمان همكاریرصد است که نسبت به بقيه کشورهای د

گيرد )ایـن رقـم در   ها انجام میدرصد از تحقيق و توسعه ترکيه در دانشگاه 61آید و بيش از حساب می

وه عـال درصـد اسـت(. بـه    24 طـور متوسـط  به ،های اقتصادی و توسعهکشورهای عضو سازمان همكاری

هـای تحقيـق و توسـعه در شـهرهای آنكـارا و اسـتانبول قـرار دارد. اگرچـه ظرفيـت          بيشتر زیرسـاخت 

اما ارتباطات بين صنعت و دانشگاه در ترکيه  ،ها برای تحقيق و توسعه بسيار باال و مناسب استدانشگاه

يـزات تحقيقـاتی   ها و تسـهيالت و تجه های مشترک برای پروژهگذاریسرمایهدرستی شكل نگرفته و به

درسـتی سـامان نيافتـه و    های تحقيقـاتی نيـز بـه   نيز در موارد محدودی انجام گرفته است. نظام مشوق

هـای ماليـاتی و   بيشتر اساتيد دانشگاه به دنبال کارهای پژوهشی نظری هسـتند. تـأمين مـالی، مشـوق    

های نـوآوری  سياست ن موارد،بر ایخطرپذیر در ترکيه نيز با مشكالتی مواجه است. عالوه گذاریسرمایه

های کوچک و متوسط که توان رقابـت در  ویژه شرکتهای جدید بهدر کشور ترکيه بر حمایت از شرکت

توانند به اشتغال و صادرات کشور کمک کنند، متمرکز است. جنبه دیگـر  بازارهای جهانی را دارند و می

 ستقيم خارجی ارتباط دارد.م گذاریسرمایهسياست نوآوری در ترکيه به ميزان باالی 

دو نكته برای کشور ترکيـه حـائز    در این باره :بنياندانشمناب  انساني براي گذار به اقتصاد ـ  

بـه   دسـتيابی هـای الزم بـرای   هـا و شایسـتگی  ب( مهـارت  ،الف( نر  بيكاری بين جوانان :اهميت است

 .  بنياندانشاقتصاد 

 :عبارت است ازت این حوزه های ترکيه برای برطرف کردن معضالسياست

بـه بخـش    کنندگان خـدمات ها )مانند مالياتی، تحریک ارائههای مالی و دیگر مشوقایجاد مشوقـ  

های کوچک و متوسط( برای تشـویق  وسيله شرکتها بهآموزش یدولتی و خصوصی در این حوزه، ارتقا

 .گذاری در آموزشسرمایه بهها افراد و شرکت

هـا  موزشآهای دانشگاهی و دبيرستان با هدف افزایش ارتباط بين ح برنامه آموزشتكميل و اصالـ  

 .و نيازهای اقتصاد

 .المللیهای بينافزایش مشارکت نيروی انسانی در پروژهـ  

فنـاوری  در ترکيـه بخـش    :بنيـان دانشفناوري اطالعات و ارتباطات براي گذار به اقتصاد ـ  

در بخـش رگوالتـوری و    ، اماشده است بسياریها موجب توسعه حوزه در بعضی از اطالعات و ارتباطات

هنوز نتوانسته است بـه توسـعه مناسـبی     فناوری اطالعات و ارتباطات کاربرد، توزیع و توليد محصوالت

مندی از پتانسـيل فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در     های اقتصادی ترکيه برای بهرهدست یابد. سياست



 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 

 

 عبارتند از: بنياندانشتوسعه اقتصاد 

 ،+e-Europeبرنامه به های مربوط کارگيری اثربخش سياستهبـ  

 ،فناوری اطالعات و ارتباطاتمستقيم خارجی در  گذاریسرمایهجذب ـ  

فنـاوری اطالعـات و   هـا بـا هـدف جـذب و رسـو  بيشـتر       گذاری در زیرساختگسترش سرمایهـ  

 ،در ترکيه ارتباطات

   ،لكترونيکتوسعه خدمات دولت اـ  

   ،بهبود کيفيت محتوای بومیـ  

 .سواد رایانه یارتقاـ  

گـذاری،  ای از قانونبه ترکيب بهينه کاروکسبمحيط  :بنياندانشو گذار به اقتصاد  كاروكسبمحيط ـ  

ر ها و نهادها نياز دارد. اداره ناکارآمد دولـت و تأکيـد ناکـافی بـر سياسـت مشـارکتی د      های عملی، مشوقفعاليت

ترین معضالت سياستی است. نوسانات اقتصاد کالن، توسعه صنایع نوآور را بـا مشـكل   ، یكی از مهمسياستگذاری

 توان به موارد زیر اشاره کرد:، میکاروکسبهای کالن ترکيه در بخش مواجه خواهد کرد. در زمينه سياست

 ،های تحت مالكيت دولت و...(ریزی، شرکتمدیریت اثربخش بخش عمومی )شامل اجرا، نظام بودجهـ  

 ،التحصيالن دانشگاهیویژه در کارکنان دولت و فارغافزایش روحيه کارآفرینی و خطرپذیری بهـ  

 ،گذاری اقتصادیو قانون سياستگذارینفعان اقتصادی در ـ مشارکت ذی 

 .های ترکيهکاروکسبهای قوی در توسعه اتحادیهـ  

ها و منافع حاصل شده در این کشور را ، چالشبنياندانشاقتصاد طورکلی گذار اقتصاد ترکيه به به

 د.کربندی جمع 4توان در جدول می

 

 (0290)بانک جهاني،  بنياندانشگذار اقتصاد تركيه به اقتصادي پيشرفته و  .5جدول 
 روهاي پيشچالش هاي مهمدرس مزاياي ايجاد شده در تركيه

 يكپارچگي

دیـه اروپـا و اقتصـاد    یكپارچگی ترکيه بـا اتحا 

جهانی، ایـن کشـور را بـه مـرز کشـورهای بـا       

 درآمد باال رسانده است.

 1931آزادسازی فعاليـت اقتصـادی در دهـه    ـ 

بـر  به اقتصاد مبتنـی  دستيابیهایی برای حلراه

بازار خلق کـرد و روح کـارآفرینی در ترکيـه را    

 نمود.  احيا

نگرش مثبت به بخش خصوصی یـک ویژگـی   ـ 

 سعه ترکيه بوده است.بارز تو

افزایش درآمـد سـرانه ترکيـه، بـه گسـترش      ـ 

های گذاری در حمایت از افزایش داراییسرمایه

 زیربنایی ترکيه نياز خواهد داشت. 

و حكومـت   گذاریسرمایهبهبود بيشتر در فضای ـ 

، گــذاریســرمایهقــانون و در عــين حــال افــزایش 

 نيازمند تغييرات اساسی در ترکيه است.  

اندازهای داخلـی و مـدیریت نوسـانات    هبود پسبـ 

مرتبط با وابستگی به تأمين مالی خارجی از دیگـر  

 های پيش روی ترکيه در این بخش است.چالش

 تجارت

بودن اقتصـاد )نسـبت تجـارت محصـوالت و      بازـ 

 1971درصـد در سـال    11( از GDPخدمات به 

ای اوليه برای آزادسازی در اوایل دهه هتالشـ 

ــا درآو اوج  1931 ــال نهــ ــه  1994 ســ پایــ

ترکيـه   1که صـادرات فنـاوری متوسـط   ر حالیدـ 

طـور چشـمگيری افـزایش یافتـه اسـت، امـا در       به

                                                 
1. Medium-Tech 



 

 روهاي پيشچالش هاي مهمدرس مزاياي ايجاد شده در تركيه

 ارتقا یافته است. 2112درصد در سال  43به 

هـا و خـدمات   ه گذشته صادرات کـاال در دهـ 

 درصد رشد داشته است. 14انه يترکيه سال

ری موجب شده ترکيـه  افزایش صادرات فناوـ 

ترین کشورها در زنجيره توليـد  به یكی از مهم

 اروپا تبدیل شود.

تنوع در صادرات ترکيه را قادر نمـوده رکـود   ـ 

 تقاضا در اروپا را با موفقيت پشت سر گذارد.

 یكپارچگی ترکيه با اقتصاد جهانی بود.

سازی اقتصاد ترکيه حضور بيشتر ایـن  جهانیـ 

ــانی و در نتيجــه   ــره ارزش جه کشــور در زنجي

صادرات محتوای فناورانه و همراه با پيچيـدگی  

 بيشتر صادرات را به همراه داشت.

گذاری در زیرساخت و توسعه سياسی سرمایهـ 

ــد تنــوع بيشــتری در   ــه بتوان ســبب شــد ترکي

 شرکای تجاری خود ایجاد کند.

 سطح فناوری باال ترکيه در رکود باقی مانده است.

ــا ارزشـــ  ــزصــادرات محصــوالت ب ــاالاف ــه  ،وده ب ب

کارگيری آن توسـط  هروزرسانی فناوری، نوآوری و ببه

 های بزرگ و کوچک احتياج خواهد داشت.شرکت

مستقيم خارجی بيشـتر   گذاریسرمایهجذب ـ 

به یكپارچگی با زنجيـره ارزش کمـک خواهـد    

نمود و به ترکيه اجازه خواهد داد بتواند رقابـت  

آسـيا  تری با بازارهـای در حـال رشـد در    موفق

 داشته باشد.

 تأمين مالي

نظام بانكی ترکيه مقاوم است و تنها نظام مالی 

بود که بحران مالی و  OECDبين کشورهای 

 اقتصادی را با موفقيت پشت سر گذاشت.

پذیری اصالحات دولتی در شفافيت و مسئوليت

و همچنين رگوالتوری و اقدامات قـانونی بـرای   

خش بانكی های اخالقی، بکردن ریسک محدود

 ترکيه را قدرتمند ساخته است. 

بازار سرمایه ترکيه در مقایسه بـا کشـورهای   ـ 

 مشابه هنوز کوچک است.

ترکيه را در مقابل وابسـتگی   ذخيره ملی باال،ـ 

 تر ساخته است.های خارجی مقاومبه جریان

 هابنگاه

 وری رشد بهره

های حمایت ، سياستکاروکسببهبود محيط ـ 

 پذیری بازار نيروی کارشينی، انعطافاز شهرن

هـای  تواند با سياسـت ای میگرایی منطقههمـ 

ــرانه در      ــارج س ــد مخ ــاتی )مانن ــالی و مالي م

ــل ــرانه در  وحم ــل و ارتباطــات و مخــارج س نق

 های اجتماعی( مرتبط شود.زیرساخت

 ها باید افزایش یابد.وری در هر بخش و بنگاهبهرهـ 

ن و بازارهای نيـروی  رگوالتوری، عدم اطميناـ 

هایی بـر تخصـيص   کار ممكن است محدودیت

 ور ایجاد نماید.مجدد نيروی کار بهره

بایـد   ترکيـه  ،با وجود رشد مخارج تحقيق و توسعهـ 

تری بين تحقيقات و کاربرد در بخـش  ارتباط مناسب

ایجاد نماید و وضعيت ثبت پتنت، حقـوق   کاروکسب

 را بهبود بخشد. هامالكيت فكری و کيفيت دانشگاه

 زيرساخت

نقـل،  وهای مـرتبط بـا حمـل   ترکيه زیرساخت

ارتباطات مخابراتی و انرژی خود را بهبود داده 

کشـور برتـر جهـان در     31کـه بـين    تا جایی

زمينــه عملكــرد لجســتيک )زیرســاخت( قــرار 

 گرفته است.

ـ   ـيش از نيمــی از ســرمایه   ــ گــذاری ترکيــه در   بـ

نقل، ارتباطات مخابراتی وهای مربوط به حملزیرساخت

 و انرژی توسط بخش خصوصی انجام گرفته است.

ــ  ــی بخــشـ ــیتمرکززدای ــا، خصوص ــازی ه س

گـذاری مسـتقل قـوی، بهبـود     هـا و قانون دارایی

یی و اثربخشـی هزینـه بـرای شـهروندان و     اکار

 تجار ترکيه ایجاد کرده است.

با وجود ارتباطات بين بخش خصوصـی و دولتـی،   

اثربخشی کافی برخـوردار نبـوده و    هنوز تبادالت از

تأمين مالی نيز به اصالحاتی نياز دارد. یكی از ایـن  

گيری از ظرفيت تـأمين مـالی خـارجی    موارد، بهره

است. این موارد بـه بهبـود چـارچوب رگوالتـوری،     

هــای مـدیریت ریســک،  انتخـاب پــروژه و فعاليـت  

 دارد. ارزیابی و قرارداد نياز

 بازار نيروي كار

حفـظ شـده    1931نر  اشتغال از دهه  رشدـ 

 است.

با خلق بـيش از   2113ایجاد اشتغال از سال ـ 

نهــا در آميليــون شــغل جدیــد کــه بيشــتر  3

 سطوح با مهارت باال بودند سرعت گرفت.

ــوزش   ــود آم ــاختاری، بهب ــالحات س ــا و اص ه

این اطمينـان را ایجـاد نمـود کـه      ،شهرنشينی

تغال های ایجاد شـده، اشـ  بخش زیادی از شغل

 اند.ور بودهبهره

 اشتغال کم زنانـ 

وری بـاال بـه اقـداماتی    های با بهرهخلق شغلـ 

پــذیری بــازار نيــروی کــار و انعطــاف همچــون

هـای  بندی بين بـازار کـار بخـش   کاهش بخش

 رسمی و غيررسمی اقتصاد نياز دارد.

 نهادها

گيری در عملكـرد  ترکيه به بهبودهـای چشـم  

بعد  ی خود مخصوصاًنهادی و اداره بخش دولت

 ، دست یافته است.2111 سال از بحران

سرعت کمتـری   2117اصالحات نهادی از سال 

ای در برخـی از  داشته و به بهبودهـای حاشـيه  

 ها محدود شده است.  بخش

ترکيه هنـوز در پـی ایجـاد الزامـات نهـادی      ـ 

و  بنيـان دانـش جهت تبدیل شدن به اقتصادی 

 با درآمد باال است.

، قانونگذاری، کاروکسبایی در محيط بهبودهـ 

ــت ــوق   سياس ــمين حق ــوری، تض ــای رگوالت ه

سياسی و مـدنی، پاسـخگویی بخـش عمـومی،     

گيری مشارکتی ازجمله بهبودهای مورد تصميم

 است. بنياندانشنياز ترکيه در گذار به اقتصاد 
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 كره جنوبي .0-1

تجربـه کـرده اسـت. بعـد از جنـگ       2111کره جنوبی رشد اقتصادی سریع و پایداری را از اوایل دهـه  

توليد ناخالص ملی سرانه در کره جنوبی در سطح فقيرترین کشورهای آفریقا بـود و جنـگ    ،جهانی دوم

سـال از   41 حـدود گذشت  باتر کرد. امروزه این وضعيت را وخيم 1943تا  1941های دو کره بين سال

توليد ناخالص ملی سرانه آغاز شد،  1961دهه  های دولتی که ازبر سياستشدن کامل و مبتنی صنعتی

. دهـد میرا نشان  سال گذشته 31رشد اقتصادی کره در طول  7. شكل برابر شده است 12 کره بيش از

تـوان آن را  مـی  کـه ویژه با بررسی نقش دانش دهه گذشته و به 3با تحليل رشد اقتصادی کره در طول 

درصد از رشـد   74در حدود  2114تا سال  ،نشان داد P)(TF2 1وری کلی عواملشاخص بهرهوسيله به

مـرتبط بـوده اسـت و ایـن رشـد سـریع و پایـدار اقتصـاد          TFPتوليد ناخالص ملی این کشور با سرانه 

بـرای   بنيـان دانـش گذار به سمت اقتصاد تحليل ازای جذاب بنيان، سبب شده این کشور به نمونهدانش

 (. 2117 3،چن سایر کشورها تبدیل شود )ساه و

د، توجه ویژه به ماهيت جدید رقابـت در  ش که موجب پيشرفت اقتصادی کره جنوبی از دیگر موارد

و نـوآوری نيـز از    گوییبلكه سرعت پاسخ ،زینه پایين نيستبرمبنای ه هسطح جهان است. رقابت امروز

هـای دارای  ليـت سـازی اقتصـاد، تمرکـز بـر فعا    اهميت باالیی برخوردار است. این امر به همراه جهـانی 

چندان ساخته است. صنایع مختلف برای پيشرفت  افزوده باال را موجب شده و اهميت دانش را دوارزش

طور مؤثر به زنجيره ارزش جهانی وارد شوند و زنجيره جدیدی خلق کنند. برای ایـن کـار   باید بتوانند به

 دادند.و ارتقا می دهکر های خارجی را کسبفناوری بایدصنایع و بخش خدمات کره جنوبی 

                                                 
های سنتی )مانند سرمایه و وری کلی عوامل در سطح ملی، متغیری اقتصادی است که اثر عواملی غیر از نهادهبهره .3

دهد. مهمترین عوامل تأثیرگذار بر نیروی کار( را در اازایش تولید نا ال  ملی/ دا لی کشورها مورد بررسی قرار می
 آالت، رشد اناوری، بهبود کارآیی سرمایه انسانی و مدیریت.لی عوامل عبارتند از: بهبود ماشینوری کبهره

2. Total Factor Production 

3. Suh & Chen 



 

 )0227. مسير پيشرفت اقتصادي كره )ساه و چن، 7شكل 

12646

7355

11432
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 دانشي در كره اقتصاداستراتژي توسعه  .9-0-1

ریزی سياستی راهبـردی اسـت کـه در آن دولـت اهـداف      یند توسعه کره، برنامهآیک ویژگی مهم در فر

نـد. ایـن   کی سياستی مختلف را در جهت دستيابی به آن تـدوین مـی  را مشخص کرده و ابزارها توسعه

توسعه اقتصادی در کره تحقق یافته اسـت. دوره اول مربـوط بـه     سالهپنجهای ها از طریق برنامهيتفعال

طـور  در این دوره هـر دو سياسـت جـایگزینی واردات و توسـعه صـادرات بـه       .ميالدی است 1961دهه 

مـواد خـام    همچـون هایی دان کره قرار گرفت. در آن زمان کره با محدودیتزمان مورد توجه دولتمرهم

نتيجه صادرات با دستمزد پایين مواجه بود و در )اوليه(، ساختارهای ناقص صنعتی و نيروی کار ساده و 

هـای  ای وارداتی متمرکز شده بود. اسـتراتژی بر مواد خام و کاالهای واسطهکشور بر صنایع کاربر مبتنی

کـم، رشـد پـایين از     گذاریسرمایهخيره( و ذانداز )پس) با هدف حذف دور باطل 1961ه در دهه توسع

 (بر صـادرات سازی مبتنیانداز دولت و افزایش جریان سرمایه خارجی با هدف صنعتیطریق افزایش پس

 :نظر داشتشدن در  صنعتی برایهای زیر را تدوین شده بود و دولت سياست

گـذاری در  هـای جـایگزینی واردات از طریـق افـزایش سـرمایه     ت همزمان بـا سياسـت  توجه به صادراـ  

 ،های جدیدهای مدیریت و فناوریهایی برای بهبود مهارتای و ایجاد مشوقهای سرمایهانباشت دارایی

 1(،گذاری در حوزه محصوالتی که پتانسيل صادرات دارند )محصوالت قابل فروش روشناییسرمایهـ  

هـای  های دولتی با هـدف توسـعه صـادرات )نظيـر معافيـت     پذیری با ایجاد مشوقیش رقابتافزاـ  

 ،خدمات عمومی یارانه( و های ترجيحی، معافيت مالياتیای برای ورود مواد خام، وامتعرفه

                                                 
1. Light consumer Products 
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 ،های بخش خصوصیتوجه ویژه به بنگاهـ  

 .های حين خدمتتقویت نظام آموزش با تأکيد بر آموزشـ  

 ارتقـای  از را اتخـاذ کـرد و   هـای توسـعه  اسـتراتژی  یدی ازدولت کره مجموعه جد 9711در دهه 

زمان بـا  هم 1931جهت داد. در دهه تغيير   2(HCI) به سمت صنایع سنگين و شيميایی 1صنایع کاربر

قـرار گرفـت. در    در دستور کار 3های استقالل اقتصادیتر شدن فضای اجتماعی کره، سياستدمكراتيک

های توسعه قبلـی  شده در طول برنامه ایجاددولت جدید کره با این نگاه که نهادهای متنوع  1991دهه 

جدیـدی را تـدوین   سـاله توسـعه   پنجبرای دوران اقتصادی جدید نياز به بازنگری و اصالح دارند، برنامه 

هـای سياسـتی   تاصالح رژیم مالی بود که از باالترین اولوی ،های آن دورانترین برنامهکرد. یكی از مهم

 .دهدمیارائه  بنياندانشهای کره را در گذار به اقتصاد سياست 6آمد. جدول شمار میکره به

 

 (0227بنيان و فازهاي توسعه اقتصاد كره )ساه و چن، هاي گذار به اقتصاد دانشسياست .6جدول 

 اهداف توسعه 
سوي اصلي وسمت

 هاسياست

چارچوب سياست 

 اقتصاد كالن
 علم و فناوري مناب  انسانيتوسعه 

ــه  ده

9162 

پایـه توليـد    ایجـاد ــ  

ســازی بــرای صــنعتی

 بر صادراتمبتنی

 صنابع سبکگسترش ـ 

 بر صادراتمبتنی

بسيج سرمایه داخلـی  ـ 

 و خارجی

های قانونی تدارک پایهـ 

و نهــــادی الزم بــــرای 

 سازیحمایت از صنعتی

 سوادیکاهش بیـ 

 های ملیایجاد زیرساختـ 

ــ  ــــ ــی: ایجـ ــای علمـ اد نهادهـ

 های اجرایی و قانونیچارچوب

ــه  ده

9172 

ایجــاد پایــه رشــد ـــ 

متكی بر نيـروی کـار   

 داخلی

ترویج صنایع سـنگين  ـ 

ــيميایی و ارتقــا   یو ش

 ساختار صنعتی

ـــ  ــرمایه  ــ ــاد سـ ایجـ

 اجتماعی

حداکثرســازی رشــد: ـــ 

هــای گســترش سياســت

 دهیوام

 دخالت دولت در بازارـ 

ــ  ــوزش حــين   ـ افــزایش آم

 متخد

 بهبود کيفيت تدریسـ 

ــ  ــارغـ ــزایش ف التحصــيالن اف

ــته ــی در  رشـ ــای مهندسـ هـ

 دانشگاه

ــ  ــاخت ـ ــتفاده از زیرس ــای اس ه

علمی: تخصصی کردن نهادهـای  

علم و فناوری، ایجاد شهر علمـی  
Daeduck 

ــه  ده

9182 

ــ  ــنایع ـ ــترش ص گس

 بر فناوریمبتنی

ــ  ــنایع  ــ ــزایش صـ افـ

 زیرساختی

کاهش یارانه صادرات ـ 

ــترش آز ــازی و گس ادس

 واردات

 تثبيتـ 

افـــزایش اســـتقالل ــــ 

 خصوصی و رقابت

توســعه نظــام آموزشــی   ـــ 

 تحصيالت تكميلی

 ماهرایجاد منابع انسانی نيمهـ 

توسعه مراکز تحقيق و توسعه و ـ 

 پژوهش خصوصی

ــ  ــهـ ــاز برنام ــق و آغ ــای تحقي ه

 توسعه ملی

ــه  ده

9112 

تـرویج نــوآوری در  ــ  

ــاوری    ــا فن ــنایع ب ص

 پيشرفته

ــ  ــتـ ــعه  حمای از توس

 فناوری

هـای  ایجاد زیرساختـ 

 اطالعات

 آزادسازیـ 

ــ  ــد ــ ــالح و تجدیـ اصـ

 ساختار

ایجاد منابع انسانی مـاهر در  ـ 

های استراتژیک: فناوری زمينه

 اطالعات، بيوتكنولوژی و ...

 ایجاد نظام یادگيری دائمیـ 

بـه نقـش رهبـری در     دستيابیـ 

دار با هدف همپایی نواحی اولویت

 3فناورانه

ــه  ده

0222 

ــ  ــه اقتصــاد ـ ــذار ب گ

 بنياندانش

اســتفاده از دولــت  ـــ 

 حامی بازار عنوانبه

ــ  ــرویج ـ ــاروکســبت  ک

های خطرپذیر و شرکت

 کوچک و متوسط

 سازیجهانیـ 

 توسعه متعادل ملیـ 

 وری تحقيقاتافزایش بهرهـ 

بهبـــــود کيفيـــــت  ــــــ 

 التحصيالن دانشگاهیفارغ

 ایتمرکز بر توسعه منطقهـ 

ــ  ــتـ ــام تقوی ــی و  نظ ــای مل ه

 ای نوآوریمنطقه

                                                 
1. Labour – Intensive Industries  

2. Heavy and Chemical Industries (HCIs) 

3. economic autonomy 

4. Technological Catch-up 



 

 9111در سال  بنياندانشطرح جام  كره براي توسعه اقتصاد  .0-0-1

نـد. نقـاط   کرا تـدوین   بنياندانشگذار به اقتصاد  متناسب با شرایط خود باید برنامه خاص یاقتصادهر 

 (:EMOF 1999) 1عبارتند از بنياندانشقوت، ضعف، فرصت و تهدید کره برای گذار به اقتصاد 

 ،الف( انگيزه و ظرفيت جذب باال در نيروی کار که دارای تحصيالت مناسـب بودنـد   نقاط قوت:ـ  

های مناسـب صـنعتی و زنجيـره    های توليد مدرن و در سطح کالس جهانی، پایهب( تسهيالت و مشوق

نعتی کـره را  های توليدی داخلی که سطح حداقلی از عملكـرد صـ  تأمين قابل اعتماد متشكل از شرکت

 کرد.تضمين می

شـكاف   : الـف( بنـدی شـده اسـت   به دو دسته شكاف منابع و شكاف نهادی تقسيم :نقاط ضعفـ  

عدم دسترسی کره به عوامل کليدی توليد مانند دانش، فناوری و سرمایه در مقایسه بـا  معنای منابع به 

 و منـد ماننـد اقتصـاد بـازار    ممقـوالتی نظـا   عبـارت اسـت از:   شكاف نهـادی  ، ب(یافتهکشورهای توسعه

 نياز است. از منابع مورد برداری کاراهای سازمانی که برای بهرهدارایی

های چندمليتی که استراتژی توسعه خود را در شمال شرق آسيا دنبـال  الف( شرکت ها:فرصتـ  

کـره در   بينـی نشـده بـرای   پـيش  ها فرصتی مناسب وهای ایجاد شده در آن سالب( بحران ،کردندمی

 اصالح و تجدید ساختار ایجاد کرد.

بحـران   ]پایان غيرمنتظره[فشار رقابتی ایجاد شده توسط کشورهای با درآمد پایين و  تهديدها:ـ  

 ند.کهای این کشور را با مشكل مواجه توانست برنامهمالی کره که می

توان در موارد را می بنياندانشبه اهداف برنامه اقتصاد  دستيابینيروی محرکه راهبردی کره برای 

 د:کربندی زیر جمع

اصالحات ساختاری عمده که اکنون هـم   آميزطریق تكميل موفقيت اصول بازار از برداری ازبهره. 1

 ،در حال انجام است

 تبــدیل کــره بــه کشــوری متصــل بــه جامعــه جهــانی از طریــق اقــدامات آزادســازی بيشــتر و. 2

 ،ری مستقيم خارجیگذاسرمایه تر وهای فعالسياست

 تقویت نظام ملی نوآوری. افزایش ظرفيت نوآوری بومی با. 3

با سه هـدف اصـلی    را سالهعملياتی سه برنامهیک  2111در آوریل وزارت اقتصاد و امور مالی کره 

 :کردتدوین  بنياندانشبه اقتصاد  دستيابیبرای 

 ،ر سطح جهاناطالعات دـ  کشور برتر دانش دهبه جایگاه  دستيابی. 1

 ،OECDمحيط آموزشی و دستيابی به استانداردهای  یارتقا. 2

 .G-7استانداردهای  یپيشگامی در علم و فناوری با ارتقا. 3

                                                 
1. Ministry of Finance and Economy 
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محـور   پـنج زیروظيفه عملياتی تدوین شد که در  33وظيفه سياستی و  13برای دستيابی به این اهداف 

هـای مقابلـه   ، علم و فناوری و روشبنياندانشه صنایع اصلی زیرساخت اطالعاتی، توسعه منابع انسانی، توسع

 دهد.سطح اول و دوم این برنامه را نشان می 7اند. جدول بندی شدهبا شكاف دیجيتال تقسيم

 

 (MOFE ،0222) بنياندانشساله كره براي اقتصاد برنامه عملياتي سه .7جدول 

 وظايف سياستي بخش

 اطالعات

 های نوریعاتی مانند شبكه کابلهای اطالتكميل زیرساختـ 

 پرورش و بهبود شبكه اطالعات آموزشـ 

 ش و اطالعات ملیمدیریت نظام دانـ 

 ]سایبری[تقویت دولت الكترونيک ـ 

 ها حول فناوری اطالعاتتغيير ذهنيتـ 

 خلق جامعه دانشی فراگير و ایمنـ 

 علم، فناوری و نوآوری

 ری در تحقيق و توسعهگذاتقویت رویكرد راهبردی به سرمایهـ 

 تسهيل همكاری صنعت، دانشگاه و مراکز پژوهشیـ 

 برای پژوهش ایجاد نظام حمایتی کاراـ 

 درک علم و فناوری و دانشمندان یارتقاـ 

 بر دانشصنایع مبتنی

 بنياندانشهای صنعتی برای اقتصاد خلق زیرساختـ 

 بر جدیدحمایت از صنایع دانشـ 

 موجود از طریق فناوری اطالعاتصنایع سنتی  یارتقاـ 

آموزش و توسعه و مدیریت منابع 

 انسانی

 پذیریاصالح نظام آموزشی برای بهبود خالقيت و رقابتـ 

 نوسازی نظام آموزش ضمن خدمتـ 

 اتوسعه بازار کار عادالنه و کارـ 

 شكاف دیجيتال
 دسترسی به اطالعات و آموزش فناوری اطالعات یارتقاـ 

 ی و بهبود کيفيت زندگیتوانمندسازـ 

 

کـره،   2111با بودجه مناسب دولتی اجرا شد. در بودجـه سـال    2111این برنامه عملياتی از سال 

 بـه  اما در بخش فناوری و تحقيق و توسعه، این رشـد بـه ترتيـب    ،درصد بود 7/3نر  رشد کلی بودجه 

بودجـه مربـوط بـه اطالعـات،      نيز این روند ادامـه داشـته و   2111. در سال رسيددرصد  3/13و  9/12

که نر  رشد کلی در حالی ،درصد رشد داشت 1/19و  3/16، 7/14تحقيق و توسعه و آموزش به ترتيب 

هایی که کره جنـوبی بـرای دسـتيابی بـه     طور کلی سياستبه درصد بوده است. 7/4بودجه در این سال 

 د.کردی بنجمع 3توان در جدول را می دارددر پيش  بنياندانشاقتصاد 



 

 (0227، ساه و چن؛ 0222، 9دالمن و اندرسون)بر اساس  بنياندانشهاي كره در اقتصاد سياست .8جدول 

 هاسياست اهدف ابعاد

طراحی چارچوب 

 اقتصادی جدید

بـر  حرکت به سـمت اقتصـاد مبتنـی   ـ 

 هـای بازار همراه بـا آزادسـازی بخـش   

ــت و     ــرویج رقاب ــق ت ــف از طری مختل

چــــارچوب  کــــارآفرینی و تنظــــيم

 رگوالتوری مدرن

بهبود رژیم نهادی )حاکميت قـانون،  ـ 

شفافيت، افشای اطالعات، پاسـخگویی  

 دولت و بخش خصوصی(

بـر اقتصـاد   های مبتنیتداوم فعاليتـ 

 بنياندانش

 گذاری مستقيم خارجیآزادسازی بازار و سرمایهـ 

تاری نظام های دولتی و اصالحات ساخبازسازی بخش مالی با تمرکز بر وامـ 

 و نهادهای مالی

نظـام حاکميـت شـرکتی )شـامل      یبازسازی بخش بنگاهی با تمرکـز بـر ارتقـا   ـ 

شــفافيت، پاســخگویی و اســتقالل هيئــت مــدیره، حفاظــت از حقــوق مالكيــت، 

 پاگير(وآزادسازی ادغام و تملک، ورشكستگی و حذف قوانين و مقررات دست

پـذیری نيـروی کـار و بهبـود     نعطـاف بازار نيروی کار با تأکيد بر ا بازسازیـ 

 ارتباطات مدیریت با نيروی کار

ـازی،  بازسازی بخش عمومی و حمایت مالياتی )رژیم نهادی، ماليات و خصوصـی ـ  س

 بهبود نظام عدالت و رفاه اجتماعی(

 گذاری خطرپذیر )جسورانه(و سرمایه کاروکسبسياست ـ 

فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

مندی بلندمدت از فراهم کردن هوشـ 

 ICTمزایا و کاربردهای 

ش یهای صنعتی و افـزا ترویج فعاليتـ 

 ICTظرفيت صنعت

 اطمينان از رقابت عادالنهـ 

بر سه حـوزه تحقيـق و توسـعه، توسـعه منـابع       ICTهای صنعت سياستـ 

 اطمينان از دسترسی به سرمایه خطرپذیر متمرکز است. حصولانسانی و 

 چک و متوسط فعال در این حوزههای کوحمایت از شرکتـ 

ـازی،  مناسـب، خصوصـی   سياستگذاریاطالعاتی پيشرفته ) هایزیرساختایجاد  ـ س

ـارت افـراد،    آزادسازی خدمات اطالعات و ارتباطات، رقابت پذیری، ترویج دانـش و مه

 های تأمين مالی منعطف(مس، مكانيICTمحتوا و کاربردهای 

از طریق تـرویج تحقيـق و    ICTدر بخش  هایی برای خلق ظرفيتیجاد مشوقاـ 

 های خطرپذیرگذاری و شرکتتوسعه، توانمندسازی منابع انسانی، سرمایه

دستيابی به منابع 

 انسانی ماهر مورد

 نياز

تسـهيل تربيـت نيروهـای دانشـی و     ـ 

 ماهر  

 گسترش تحصيالت تكميلی با کيفيتـ 

جـای  تأکيد بيشتر بـر یـادگيری بـه   ـ 

 آموزش سنتی

 جه آموزش و تأمين مالی عمومی کارادر افزایش بود ثباتـ 

 گذاری بخش خصوصی در آموزشگسترش سرمایهـ 

 یاصالح تحصيالت تكميلی )قانونگذاری، اصالح ساختار دانشـگاهی، ارتقـا  ـ 

توانمندی تحقيق، تقویت ارتباط صنعت بـا دانشـگاه، فـراهم کـردن زمينـه      

 یادگيری مداوم در توسعه منابع انسانی(

مندی از رهبه

ظرفيت علم و 

 فناوری

گيری از دانش خارجی و تأکيـد  بهرهـ 

 های فناورانه داخلیبر فعاليت

دار و رشـد  تمرکز بر نـواحی اولویـت  ـ 

 های اخيرمتعادل در سال

ـاختارهای ناکار ـ  ـازیگران   ابازسازی س مـد ب

 نظام نوآوری

توليـد   درصـدی از  عنـوان بـه گـذاری در تحقيـق و توسـعه    افزایش سرمایهـ 

 ناخالص ملی

ـای تحقيـق و توسـعه ملـی در سـطح وزارتخانـه      ریزی و انجام برنامـه برنامهـ  ـای  ه ه

 مختلف

 گسترش نهادهای تحقيقاتی دولتیـ 

 هاانجام تحقيقات کاربردی در دانشگاهـ 

 ها و تكامل آن برای توسعه فناوری صنعتیخلق مشوقـ 

ابـزاری   عنـوان بهای خارجی هاستفاده از خرید و به تملک درآوردن شرکتـ 

 به توسعه علم و فناوری دستيابیبرای 

 ایها و نظام نوآوری منطقهتقویت خوشهـ 

 

هـای  کره که بسيار مورد توجه محققين قرار گرفته، سياسـت  بنياندانشهای اقتصاد یكی از جنبه

ـ   توسعه فناوری صنعتی در قالب برنامه ين برنامـه تحقيـق و   های ملی تحقيق و توسعه کشـور اسـت. اول

عبـارت  های خارجی بود. بـه د و هدف اصلی آن تسهيل جذب فناوریشآغاز  1932توسعه ملی در سال 

                                                 
1. Dahlman, C. J., & Andersson, T. 
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نياز برای توليد داخلی محصوالت، قطعـات، اجـزا و    های مورددیگر برنامه یاد شده برپایه توسعه فناوری

ها کـامالً بـاال بـه    مه در انتخاب پروژهمتمرکز بود. رویكرد اصلی برنا ،توسعه صنعتی در جهتاصلی  مواد

د. در برنامـه  کـر های خصوصی را درگير مـی شد که شرکتپایين بود و اولویت به پيشنهادهایی داده می

سـازی  شود، رویكـرد سـاده داخلـی   از آن یاد می 1( که با نام مرحله جهش9119-1936ساله دوم )پنج

هـا را  صـنایع خصوصـی توانـایی ورود بـه آن     کهـ ليدی  های کهای مرحله قبل به توسعه فناوریفناوری

تغيير یافت. در این دوره ایجاد و تقویت پایه فناورانـه بـرای    ـ  دليل ریسک باالی فنی و مالی نداشتندبه

هـای توسـعه فنـاوری    هـا نيـز، برنامـه   صنایع با فناوری باال از اهداف اصلی برنامه بود و در انتخاب پروژه

تحقيـق و   یهـا های مختلـف نيـز برنامـه   خانهگرفت. در پایان این مرحله وزارت قرار بلندمدت در اولویت

ساختار حاکميتی کره در بخـش مـدیریت تحقيـق و توسـعه      1992دند. در سال کرتوسعه خود را آغاز 

سـاله  را برای یک دوره ده 2(HAN) عنوان پروژه ملی بسيار پيشرفته باای عمومی شكل گرفت و برنامه

ریـزی در کـره بـود کـه     گـرفتن چرخـه کامـل برنامـه     د. این اولين برنامه جـامع بـا در نظـر   رکتدوین 

 9های مختلـف و... دربـر داشـت. جـدول     خانهدر وزارترا نگاری فناوری، مشارکت تمامی ذینفعان هآیند

 .دهدمیریزی تحقيق و توسعه ملی کره را نشان مراحل و تغييرات مرتبط با برنامه

 

 (MOST ،9117رات برنامه تحقيق و توسعه ملي كره )تغيي .1جدول 

 مرحله بلوغ مرحله جهش گيريمرحله شكل 

هدف برنامه تحقيـق  

 و توسعه ملی
 های محوریتوسعه فناوری های خارجیسازی فناوریداخلی

بـر  تحقيق خـالق و تحقيـق مبتنـی   

 آینده

 ریزیبرنامه
ریزی و رویكرد از باال بدون برنامه

 به پایين
 های بلندمدتبر برنامهتنیمب

ریـــزی تحقيـــق و توســـعه، برنامـــه

 نگاری فناوریآینده

 مؤسسات تحقيقاتی دولتی بازیگر اصلی
 اصلی: مؤسسات تحقيقاتی دولتی

 ها و صنایعفرعی: دانشگاه

اصلی: مؤسسات تحقيقاتی دولتی بـا  

 ها و صنایعافزایش نقش دانشگاه

 

 عربي در كشورهاي بنياندانشاقتصاد  .5-1

هـای جدیـدی   فرصت ،سازی و توسعه فناورانهنقش کليدی دانش در توسعه کشورها و دو نيروی جهانی

 دیگر پدیده بيداری اسالمی در کشورهای عربـی نشـان   سویبرای توسعه اقتصادی فراهم آورده است. از

ود ادامـه دهنـد و   داد کشورهای عربی دیگر نخواهند توانست با استفاده از روندهای گذشته به توسعه خ

چنينـی، کشـورهای عربـی    به رشد این دستيابیند. برای کهای رشد در این کشورها باید تغيير پارادایم

 .شودمینشان داده  3باید سه جنبه را در نظر داشته باشند که در شكل 

                                                 
1. Takeoff stage 

2. Highly Advanced National (HAN) 



 

 (0291. اركان گذار در كشورهاي عربي )بانک جهاني، 8شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای کشورهای عربی وجود دارد که آنهـا را بـه گـذار بـه سـمت اقتصـادهای        بسياریهای چالش

ها، گسترش بيكاری است. در کشـورهای  عبارتی ملزم خواهد کرد. یكی از این چالشدانشی هدایت و به

نر  بيكاری تا دو برابر متوسـط جهـانی و در برخـی از کشـورها      )خاورميانه و شمال آفریقا( 1منطقه منا

(. برخـی از  2113 2،درصد نيز رسيده است )گتـی و دیگـران   31نر  به تونس این عدد  مصر و همچون

انـد و حرکـت خـود را بـه سـمت اقتصـاد       بـرده  کشورهای عربی به اهميت نقش دانش در اقتصـاد پـی  

منابع انسانی خـود از طریـق بهبـود آمـوزش هسـتند کـه        یاند. آنها در حال ارتقادهکربنيان آغاز دانش

و دانش فنی را در این کشـورها بهبـود داده اسـت. همچنـين      مگيری ظرفيت جذب فناوریطور چشبه

های فناوری اطالعات و ارتباطات، تدارک بنيان الزم برای اتصال بـه اقتصـاد   گذاری در زیرساختسرمایه

هـای اصـلی ایـن    ازجمله سياسـت  ،کاروکسبجهانی، خلق ساختارهای تحقيق و توسعه و بهبود فضای 

 (:2113)بانک جهانی،  شودمیآید. برخی از مهمترین این اقدامات سياستی در ادامه بيان رها به حساب میکشو

بـه مسـائل    نسـبت شورای اقتصاد و جامعه ملی، کنفرانسی ملی ترتيب داده است تا  الجزايردر ـ 

انجـام   ICTشند. دولت نيـز اصـالحاتی در بخـ   کایجاد  آگاهی نسبی در جامعه بنياندانشمهم اقتصاد 

های علم و فناوری ایجاد کرده است. در برنامه توسعه این کشور سـهم تحقيـق و توسـعه از    داده و پارک

                                                 
1. Middle East and North Africa (MENA) 

2. Gati et, al. 
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GDP ،3  باید محقق شود. 2114درصد عنوان شده که تا سال 

ای برای اصالح نظام آموزش در دوران پيش از مدرسه و سطح ابتـدایی  های گستردهتالش اردنـ 

نياز برای گذار به اقتصاد دانـش را   تواند نيروی انسانی متخصص و تحصيلكرده موردده است تا بکرآغاز 

هـایی  گـام  فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات   ای ند. این کشور  برای تبدیل شدن به مرکز منطقـه کتربيت 

هـای اشـتغال   فرصـت  ،سيسـكو و  مایكروسـافت  همچـون هایی با شرکت همكاری ازجمله برداشته است

خلـق سـاختاری نهـادی بـه نـام       نيزو  به وجود آوردهآموختگان جوان و تحصيلكرده شدانجذابی برای 

های اخير، اکوسيستم نوآوری را بهبود داده اسـت. از دیگـر   در سال 1پذیری و نوآوریشورای ملی رقابت

اوری و عنوان استراتژی علم، فن بااشاره کرد که از آن  2116-2112توان به برنامه های اردن میفعاليت

 شود.صنعت کشور یاد می

و هدف  کردهتدوین  بنياندانشبه اقتصاد  دستيابیرا با هدف  2124برنامه  عربستان سعوديـ 

علم  یویژه برای ارتقاهای جدید، بهگذاری در دانشگاهاصلی آن اصالح نظام آموزش کشور است. سرمایه

هـایی بـا   های عربستان ایجاد برنامهترین فعاليتو فناوری، از دیگر اقدامات این کشور است. یكی از مهم

است که شهر مدینه را نيز در بر گرفتـه اسـت. ایـن مفهـوم بيشـتر بـا هـدف         «شهرهای دانش» عنوان

جهان و جذب و توسعه اسـتعدادها از سراسـر    بنياندانشطراحی موقعيت مناسب این کشور در اقتصاد 

 جهان مطرح شده است.

اسـت. تأسـيس منـاطق     1991ان اصالحات بخش تلفن همراه در دهـه  یكی از پيشگام مراكشـ 

مستقيم خـارجی و عمليـات توليـدی     گذاریسرمایههای فناوری با هدف جذب صنعتی فناورانه و پارک

هـای ملـی در   ای از برنامـه د. مـراکش بـا مجموعـه   شوپيشرفته از دیگر اقدامات این کشور محسوب می

و گردشـگری   فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات   شاورزی، مـاهيگيری،  های مختلف ازجمله صنعت، کبخش

 را دنبال کرده است. بنياندانشبه اقتصاد  دستيابیمسير 

ای در راسـتای حمایـت از   برنامهحمایت بانک جهانی را برای تدوین لبنان  دولت 2111در سال ـ 

اصالح نظـام تـأمين مـالی در     . این پروژه به لزومخود خواستار شدهای نوآورانه بخش خصوصی فعاليت

هـایی  ها( و سایر شـرکت تأسيس )استارت آپهای تازههای نوآورانه، شرکتجهت ارتقا و حمایت از ایده

ا در راستای گذار به اقتصاد همهمترین پيشنهاد عنوانبهکه در مراحل اوليه چرخه عمر خود قرار دارند، 

 د.کراشاره  بنياندانش

های حمایت از اشتغال، دسترسی به مالكيت زمين، تسهيل مصـرف  ياستترکيبی از س عماندر ـ 

ویژه در خـدمات سـالمت و آمـوزش در دسـتور کـار      محصوالت مقرون به صرفه و دسترسی همگانی به

 ،دولتمردان قرار دارد. همچنين شورای تحقيقات بـرای نشـان دادن اولویـت بـاالی نـوآوری و پـژوهش      

                                                 
1. National Council for Competitiveness and Innovation.  



 

 ده است.کرتدوین ها جهت اعطای گرنتای برنامه

 روایـن ازند. کدر تالش است تا شهر دوحه را به مرکز سرآمد آموزشی در منطقه منا تبدیل  قطرـ 

، 2119و از سـال   شهر آموزش را تأسيس کـرده  1،«توسعه جامعه قطر و پرورش، علوم آموزش و بنياد»

 کند.را ميزبانی می 2انه نواوری جهانی آموزشيدوحه اجالس سال

کنـد و ایـن اقتصـاد را    را منتشـر مـی   بنيـان دانـش مربوط به اقتصاد  هایانه گزارشيسال تونسـ 

 3هـا ای از تكنوپـل ساله خود مدنظر قـرار داده اسـت. مجموعـه   پنجهای توسعه بخشی از برنامه عنوانبه

ده کـه  بر فناوری اطالعات( در سراسر این کشور تأسـيس شـ  )مراکز توليد صنایع با فناوری باال و مبتنی

 است. بنياندانشهای اقتصاد هدف اصلی آنها بازسازی و توسعه بنيان

بی در طول دو دهه گذشته همواره برمبنای دانـش و نـوآوری   وشهر دامارات متحده عربي،  درـ 

ای جذاب نقل و لجستيک، این کشور را به منطقهومرکز )هاب( حمل توسعه یافته و استراتژی تبدیل به

در فنـاوری، رسـانه   را های محوری خود عالوه این کشور شایستگیبدل کرده است. بهم برای گردشگران

 و مخابرات ارتقا داده است.

 در كشورهاي عربي بنياندانشهاي منتخب گذار به اقتصاد ها و برنامهسياست

  هـای ایـن حـوزه را    تـرین سياسـت  مهمو بهبود حاكميت قانون؛  كاروكسباصالحات پشتيبان

 د:کربندی وان در موارد زیر جمعتمی

هـای محلـی   نر  پایين ورود شـرکت )شـرکت   ،های عربیویژگی بارز کشور بهبود فضاي كارآفريني:ـ  

های خارجی( است. این نر  نشان از ميزان پویایی اقتصاد داشته و عدد پایين آن رشـد آهسـته،   جدید و شرکت

هـای ایـن   دهـد. بنـابراین دولـت   را نشـان مـی   کـار وکسب کيفيت پایين فضای و ظرفيت کم برای خلق اشتغال

و از بين بردن امتيـازات کسـب    پاگيروهایی از قبيل کاهش بروکراسی، حذف قوانين زائد و دستمنطقه سياست

های ایـن حـوزه کـه ایـن     اند. یكی دیگر از سياستهای حاکم را در دستور کار قرار دادهشده برای اطرافيان گروه

 (.2119اید به آن توجه بيشتری داشته باشند، اصالحات نظام بانكی است )بانک جهانی، کشورها ب

هـای ایـن حـوزه کـه در مـراکش      یكی از سياست گذاري خارجي:تسهيل تجارت و سرمايهـ  

 شود، ایجاد مناطق صنعتی ویژه است.دنبال می

جمعيـت ایـن کشـورها در     ای ازدليل اصلی این امر که بخـش عمـده   اصالح بازار نيروي كار:ـ  

اند، فقدان مشـاغل  های اقتصادی مشارکت ندارند و یا سهم اندکی از آن را به خود اختصاص دادهفعاليت

وری پایينی دارد. برای غلبه بر در این ناحيه بهره کاروکسبعبارت دیگر بازار به .افزوده باال استبا ارزش

ها، بهبود نظام آموزشی متناسب بـا نيازهـا   و زنان در فعاليتبر مشارکت بيشتر جوانان این چالش، عالوه

                                                 
1. Qatar Foundation for Education, Science,and Community Development 

2. World Innovation Summit on Education (WISE) 

3. Technopoles 
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 در دستور کار این کشورها قرار گرفته است. بنياندانشو الزامات اقتصاد 

 کردشرح زیر بيان توان بههای این حوزه را میاهم سياست ؛فراهم آوردن آموزش بهتر و بيشتر: 

 ،های پایهبهبود کيفيت آموزشـ 

 ،ایهای فنی و حرفهتوسعه آموزشـ 

 .باال یتشویق علم و فناوری در مقاطع تحصيلـ 

تـوان  می 1اردن بنياندانشساله اصالح آموزش برای اقتصاد ای از این اقدامات را در برنامه دهنمونه

 مشاهده کرد.

 تـر از حـد انتظـار اسـت.     نوآوری در کشورهای عربی بسـيار پـایين   تحريک نوآوري فناورانه؛

 توان در موارد زیر خالصه کرد:های این حوزه را میسياست

هـای نـوآوری )انكوباتورهـا و    محـور از طریـق ایجـاد سـایت    هـای تقاضـا  توجه بيشتر به پژوهشـ 

همكـاری صـنعت و دانشـگاه و یـا      یهای فناوری( و طراحی ابزارهای سياستی مناسب برای ارتقـا پارک

 ،گذاری خطرپذیر )جسورانه(تحریک سرمایه

، نهـاد تـأمين   Kafalatهای فنی، تجاری، قانونی و مـالی ) پشتيبانیحمایت از نوآوران از طریق ـ 

 ،مالی خطرپذیر در لبنان(

 همچـون مند ساختارهای پژوهش عمومی و دانشگاهی با در نظر گـرفتن مـواردی   ارزشيابی نظامـ 

 ،نعت و دانشگاه در مصر(دانشگاه و... )ارتباط ص ـ های دولتی، ميزان ارتباط صنعتیی مشوقاکار

هـای چنـدمليتی )صـنعت    تسهيل حضور در شبكه دانش و فناوری جهانی با تمرکـز بـر شـرکت   ـ 

 .لبنان( فناوری اطالعات و ارتباطاتاتومبيل مراکش، 

 که در گـزارش جهـانی فنـاوری اطالعـات      2ایشاخص آمادگی شبكه توسعه جامعه اطالعات؛

 یدر ارتقـا  فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات   گيـری از  در بهـره را ا ظرفيت کشـوره  ،مجمع جهانی اقتصاد

 31سه کشور بحرین، قطـر و امـارات را بـين     2112و  2111 هایدر سال .کندپذیری بررسی میرقابت

کشور برتر این حوزه ارزیابی کرده است و این نشان از تقویـت محـيط کـارآفرینی و نـوآوری از طریـق      

اسـت.   فناوری اطالعـات و ارتباطـات  حوزه  گذاری مالی این کشورها دررمایهسها و ها، مهارتزیرساخت

 توان در موارد زیر خالصه کرد:های کشورهای یاد شده این حوزه را میبرخی از سياست

 ،افزایش پهنای باند و رسو  اینترنت در جامعهـ 

 ،نيکشامل خدمات دولت الكترو فناوری اطالعات و ارتباطاتایجاد کاربردهای ـ 

 .وریبهره یگيری از آن در ارتقاو بهره فناوری اطالعاتهای پرسنل حوزه بهبود مهارتـ 

                                                 
1. Jordan’s Education Reform for the Knowledge Economy (ERfKE) Program 

2. Networked Readiness Index (NRI) 



 

 بندي و پيشنهادهاجم 

برای گـذار بـه آن بایـد مـدنظر      سياستگذاریو  بنياندانشای که در مواجهه با اقتصاد مهمترین مسئله

هـای پيشـرفته   فقـط بـه حـوزه فنـاوری     بنيـان قرار گيرد، این مطلب است که اقتصاد دانش سياستگذاران

 توجـه بـه  هـای پيشـرفته،   بر توجه خـاص بـه فنـاوری   ، عالوهآنبه  دستيابیاختصاص ندارد و کليد اصلی 

پـذیری اسـت کـه    رقابـت  یهـای اقتصـادی و ارتقـا   فعاليت تمامیوری محور افزایش بهره عنوانبهنوآوری 

گيـرد. در برخـی   پایين و متوسط دارند، نيـز در بـر   وریها را که سطح فناتواند طيف وسيعی از فعاليتمی

پوشـی از  های سطح پایين و حتی غيرفناورانه به حدی مهم است، که چشـم در فناوری موارد نقش نوآوری

 های جدی مواجه سازد.های پيشرفته را هم با چالشبه فناوری دستيابی تواندمی ،سياستگذاریآنها در 

ای درک چند نكته ضروری است. اولـين نكتـه   ،بنياندانشپذیر و ی رقابتبه اقتصاد دستيابیبرای 

در هر کشور، یـک اسـتراتژی    بنياندانشد این است که استراتژی توسعه اقتصاد کرکه باید به آن اشاره 

ای هـر کشـور بایـد    هـا و شـرایط زمينـه   ها، کاسـتی منحصر به فرد خواهد بود که با توجه به توانمندی

خصـوص بـازیگران   بـه گيری شود. دومين نكته، لزوم هماهنگی و یكپارچگی بين بازیگران، طراحی و پي

ویژه در مورد کشـور کـره جنـوبی    ها( دولتی در سطوح باالست که در موارد مختلف به)نهادها و سازمان

بيان ه ای از این هماهنگی را مشاهده کرد. همانطور کتوان نمونههای ملی تحقيق و توسعه میدر برنامه

اند. بخـش  توجه و تمرکز خود را بر دو بخش قرار داده بنياندانش، اغلب کشورها در گذار به اقتصاد شد

، آمـوزش و فنـاوری   کـار وکسـب در این بخش سه محور اصلی یعنـی محـيط   که ها است اول زیرساخت

هـای  سياسـت  ،عـات فناوری ارتباطات و اطالیعنی ارتباطات و اطالعات مورد توجه است. در محور سوم 

نند و موجبات رشـد و شـكوفایی کشـورها را    کمیمحور قبلی عمل  مكمل دو عنوانبهفناوری و نوآوری 

 آورند.فراهم می

اینكـه   اولد. کـر اشـاره   توان به وجوه مشترک کشورهادر مقام مقایسه در مطالعات انجام شده می

پذیری صنایع داخلی گره خـورده اسـت. ایـن    تشدن اقتصاد با گسترش رقاب بنياندانش ،در اکثر موارد

پذیری داخلی در کشورهای نوظهور و در حال توسعه مورد بررسی، اغلب از طریـق حضـور فعـال    رقابت

ر   ] شـود ها تعيين میالبته همراه با ضوابط مشخص همكاری که توسط دولت[ های چندمليتیشرکت

هـای بـزرگ و   قتصاد و برخورد فعال با حضـور شـرکت  کردن هوشمندانه ا عبارت دیگر، بازداده است. به

ا از طریـق اجـرای   ر پذیری کشورهای مورد مطالعهکالس جهانی توانسته است رقابت در صاحب فناوری

 گسترش دهد. بنياندانشهای اقتصاد سياست

و توسعه صنعتی است کـه   بنياندانشهای هماهنگ توسعه اقتصاد وجه مشترک، سياستدومين 

تـوان  عبارت دیگر مید. بهکرتوان مشاهده کشور فنالند و کره جنوبی به وضوح این مورد را می در مورد

افزایـی  د، هماهنگی و هـم کریاری خواهد  بنياندانشبه اقتصاد  دستيابینتيجه گرفت آنچه کشور را در 
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اسـت در   گفتنـی اسـت.   بنيـان دانشهای اقتصاد و سياست های نوسازی صنعتی و نوآوریبين سياست

هـای گـذار بـه    سياسـت شباهت بسيار زیـادی بـا   های تقویت نظام ملی نوآوری برخی کشورها سياست

، نظـام ملـی   بنيـان دانـش های عمليـاتی از اقتصـاد   كه در تعریفبا توجه به این .دارند بنياندانشاقتصاد 

 ح است.پوشانی قابل توضيگيرد، این همقرار می بنياندانشنوآوری عموماً ذیل اقتصاد 

و تمرکـز ویـژه بـر بـازیگران      بنياندانشمقوله مشترک، لزوم توجه به اکوسيستم اقتصاد سومين 

هـای بـزرگ و کوچـک،    مختلف این اکوسيستم است. نهادهای حمـایتی و تـأمين مـالی، دولـت، بنگـاه     

، نـد. ایـن نگـاه   اثرؤجامعه در یک کشـور بـرای تحقـق ایـن اکوسيسـتم م      حدودیها و حتی تا دانشگاه

های فنی و غيرفنـی را نيـز دربـر    و تمامی نوآوری دارد بنياندانشسياست اقتصاد رویكردی گسترده به 

کلی با توجه به تجارب کشورهای مطالعه شده، چندین نكته و پيشنهاد سياستی بـرای   طورگيرد. بهمی

 قابل طرح است: بنياندانشبه اقتصاد  دستيابی

انـداز  منظور تحقق اهـداف سـند چشـم   تبط با اهميت دانش و بهبا توجه به روندهای جهانی مر. 1

شـدن کـل اقتصـاد وجـود نـدارد. البتـه بـا توجـه بـه مطالعـات و            بنيـان دانـش ای بجـز  ، گزینه1313

طـور خـاص کشـورهای خاورميانـه و شـمال      های انجام گرفته توسط کشورهای منطقه )بـه ریزیبرنامه

با سهولت فـراهم نخواهـد    1313ه اول اقتصادی در منطقه در افق آفریقا( در این مورد، دستيابی به رتب

 و اجرای هدفمند توسط دولت است. سياستگذاریشد و نيازمند 

، مفهوم محدود که اغلب در کشور رواج یافتـه اسـت، بایـد    بنياندانش اقتصادتحقق  راستایدر . 2

دهـد کـه در صـورتی توسـعه     مـی  ویژه کـره جنـوبی نشـان   فنالند و به تجربه کشور .کنار گذاشته شود

اقتصادی در کشور اتفاق خواهد افتاد که دانش به کمـک حـل مشـكالت جامعـه، صـنایع و نوسـازی و       

را  رویكـرد بياید. ایـن   ]های با سطح پایين و متوسط استکه عموماً در ایران از نوع فناوری[آن  یارتقا

بـر درک گسـترده از   عـالوه  کـه د. کـر شـاهده  خـوبی م در فنالند بـه  توان در نگاه گسترده به نوآوریمی

به هماهنگی و یكپارچگی بين بازیگران اصلی صنعتی، علمـی، فناورانـه و نوآورانـه نيـاز دارد و      ،نوآوری

 نند.کآن مشارکت  تحققتمامی ذینفعان باید در 

 هدفمند در اقتصـاد هسـتند. بررسـی    گذاریسرمایهبارزی از  هایمثال ترکيهکشورهای هند و . 3

هـایی  در زیرسـاخت  گـذاری سـرمایه هـای افقـی ماننـد    بر سياستدهد که عالوهاین دو کشور نشان می

هـای سياسـتی   ، فناوری ارتباطات و اطالعـات و آمـوزش، بایـد اولویـت    کاروکسببهبود محيط  همچون

 د.شوهای خاص کشور طراحی های عمودی( با توجه به ویژگیمشخص )سياست

ـ یابـد، مگـر    دست بنياندانش اقتصاده تواند بکشور نمی. 3 . در آمـوزش جـدی   گـذاری سـرمایه ا ب

 یهـای صـنعتی و فناورانـه، ارتقـا    های مرتبط با نيازهای بخـش تر، بهبود دانش و مهارتعبارت سادهبه

سه عنصری است که در تمامی کشـورهای مـورد مطالعـه     ،های آموزشی و یادگيری مداومکيفيت دوره



 

 مطرح بوده است. بنياندانشهای توسعه اقتصاد م از سياستجزئی مه عنوانبه

 :استضروری  بنياندانشمطالعه، موارد زیر نيز برای تحقق اقتصاد مورد براساس کشورهای . 4

 در کل جامعه بنياندانشان اقتصاد بیكپارچگی و اراده اجتماعی و تقویت فرهنگ پشتي 

  حاکميت قانون(، اصـالحات حـاکميتی مناسـب، مبـارزه     احترام و التزام کامل به قوانين موجود(

 های دولتیطور کلی خلق فضای اعتماد به دولت و سياستجدی و تالش در راستای کاهش فساد و به

 های کوچک و متوسطهای شرکتتوجه به محيط کارآفرینی و حل موانع سياستی مربوط به فعاليت 

 پـذیری  های داخلی برای رقابـت و توانمندسازی شرکتسازی اقتصاد داخلی توجه ویژه به جهانی

 در سطح جهان با توسعه صادرات و حضور تدریجی در زنجيره تأمين/ ارزش جهانی

 همچـون هـایی  ویـژه در شـاخص  توجه و تقویت نهادهای عمومی فراگير شامل رفاه اجتماعی به 
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