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 تعاليبسمه
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 گذار به اقتصاد دانش بنیان، فرآیندی جامع و عمیق است که طی آن عناصر و اجزای فعالیتت-

های چنین اقتصادی عبارت است از شود و مشخصهای اساسی متحول میاقتصادی به گونههای 

  .عوامل تولید اساسی در اقتصادو  انتقال دانش به شکل مواد، سرمایه، محصوالت

 های دانتش بنیتان از تولیتد های صندوق نوآوری و شکوفایی سهم کنونی شرکتبراساس داده

های کلی علم و فنتاوری ن در حالی است که براساس سیاستناخالص داخلی نیم درصد است، ای

درصتد  50سهم تعیین شده تولید ناخالص داخلی از فناوری و اقتصاد دانش بنیان  1404در افق 

 .تعیین شده است

  اکنون رتبه گذشته، همسال  رتبه طی چهار 55جایگاه اصلی اقتصاد دانش بنیان ایران با بهبود

 .جهانی را داراست 65

 استقبال از نوستازی شامل بر گذار اقتصاد فنالند به سمت اقتصاد دانش بنیان  ترین عوامل مؤثرمهم

اجترای سیاستت ، هدایت اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان، آموزش به عنوان پارادیم رقابتی، صنعتی

 باشد.ها میگذاریپایش و ارزشیابی سرمایهو  نوآوری

 ش بنیان از اجزای مختلف و متنوعی شامل: تعداد زیتادی کتارگر کشور هند برای گذار به اقتصاد دان

با عملکرد مناسب، بتازار داخلتی بتزرخ، خلتق  ساختار دمکراتیکماهر و مسلط به زبان انگلیسی، 

سازی، ثبات اقتصاد کالن، بخش خصوصی پویا، نهادهای اقتصاد بازار آزاد، بخش مالی دانش و شبکه

  استفاده کرده است. نوع و گسترده علم و فناوریهای متتوسعه یافته و زیرساخت

  ه است.آغاز شد 2000جنوبی از دهه دوران گذار به اقتصاد دانش بنیان در کره 

 هتای های جدید به ویژه شترکتترکیه گذار به اقتصاد دانش بنیان را از طریق حمایت از شرکت

هتای ها و شایستتگیارتقا مهارتکوچک و متوسط که توان رقابت در بازارهای جهانی را دارند، 

ها و توسعه خدمات دولتت الکترونیتک ها در زیرساختگذارینیروی انسانی و گسترش سرمایه

 کند.پیگیری می

  درک گسترده از نوآوری، هماهنگی و یکپارچگی بین بازیگران اصتلی صتنعتی، علمتی، فناورانته و

 ضروری است. کشور حقق اقتصاد دانش بنیاننوآورانه و مشارکت تمامی ذینفعان در اقتصاد، برای ت
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   مقدمه مقدمه  
هتای ( سیاستت2در حال حاضر موضوع اقتصاد دانش بنیان در کشور نسبت به سنوات قبل اهمیت بیشتری یافته و بند )

نتوآوری سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی پیشتازی، پیاده»کلی اقتصاد مقاومتی 

بنیتان و به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و ختدمات دانتش

هتای تأمین رشد پویتا و بهبتود شتاخص»را زمینه ساز « دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه

هتای ه است. عالوه بر این در سیاستتدانست« انداز بیست سالهمقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم

دانش بنیان نمودن صنایع باالدستتی و پتایین ( »17امه ششم توسعه نیز در بندهای مختلف از جمله بند )نکلی بر

های دانش بنیتان بترای طراحتی، مهندستی، ستاخت، نصتب سیس و تقویت شرکتادستی نفت و گاز با ت

تولیتد و  دانتش بنیتان نمتودن شتیوه( »27، بنتد )«دکفاییتجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خو

، «سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهانمحصوالت صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان

بخش در حوزه علم و فناوری بتا ستایر کشتورها و گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام( »79بند )

ای و جهانی به ویژه جهان اسالم و توستعه تجتارت و صتادرات محصتوالت معتبر منطقهمراکز علمی و فنی 

هتای مستهله محتور و توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پتژوهش» (80و بند )« دانش بنیان

« سازی پژوهش و نوآوری و توسعه نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش بنیتانتجاری

است. بنابراین دستیابی به اهداف ذکر شده نیازمند سیاستگذاری منسجم برای غلبه بتر موانت   شدهبر این موضوع تأکید 

منتدی از تجتارت کشتورهای موفت  در در  تذار بته در این راستا، بهتره 1ها است.موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت

ریزی در مستیر دانتش اقتصادی آنها، راهنمای سیاستگذاری و برنامه اقتصاد دانش بنیان و اثر ذاری آن بر رشد و توسعه

رو که به شیوه اسنادی تهیه شده است، ضمن ارائه تعتاریف رو، در  زارش پیشبنیان نمودن اقتصاد کشور است. از همین

هتای ههتار سیاستتبنیان و سهم اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی کشتور، اقتدامات و مختلف از اقتصاد دانش

و پس از آن برخی مالحظات سیاستتی بترای کشور فنالند، هند، کره جنوبی و ترکیه در  ذار به اقتصاد دانش بنیان ارائه 

 شود.میپیشنهاد  در کشور اقتصاد دانش بنیان تقویت

   

                                                           
کتالن  تحلیتل هتارهوا قتانونی در ایتران و ارائته الزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیتان در ست   » ا علیزاده؛. قاسمی، محمد؛ مهدی فقیهی، پریس1

 1397، بهار 1شماره پیاپی  -68، شماره 18، پژوهشنامه اقتصادی، دوره «های سیاستیتوصیه
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  رویکردها و تعاریف مختلف از اقتصاد دانش بنیانرویکردها و تعاریف مختلف از اقتصاد دانش بنیان  
بنیان را متناسب با شرایط اقتصادی، فناوری و نوآوری در کشور ختود تعریتف از آنجا که عموماً کشورها، اقتصاد دانش

شتده کته برختی از آنهتا در  بیانبنیان کنند، تاکنون تعاریف و رویکردهای مختلفی نسبت به مفهوم اقتصاد دانشمی

 شود جدول زیر ارائه می

 اقتصاد دانش بنیان ریفاتع

(، اقتصاد دانش بنیان را به عنوان اصت الحی جدیتد OECD) اقتصادیم، سازمان همکاری و توسعه 1996در سال 

 1در ادبیات اقتصادی م رح کرده و آن را به عنوان فرآیند تولید، توزی  و استفاده مستقیم از دانش تعریف کرد.

تولیتد،  داند کته در آن( اقتصاد دانش بنیان را اقتصادی میAPECهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه)سازمان همکاری

 2ترین پیشران رشد، خل  ثروت و ایجاد اشتغال در تمامی صنای  است.توزی  و کاربرد دانش مهم

 هتای دانشتی بتازیگران مختلتف اقتصتادیاقتصاد دانش بنیان نظامی اقتصادی است که در آن استفاده از ظرفیتت

-وری فعالیتتمناط  مختلف برای باال بردن بهترهها و ها، بنگاهها، دولت و تعامالت بین آنها( در بخش)افراد، بنگاه

 پذیرد.خدمت به نحوی کارا صورت می های فرآیند و محصول/های اقتصادی از طری  نوآوری

اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی است که نرخ نوآوری در آن باال بوده و نوآوری عامل اصتلی افتزایش کتارایی و ارزش 

های مختلف صنعتی و فناورانه است. این ارزش افزوده و کارایی باید در قالتب شهای اقتصادی در بخافزوده فعالیت

 های مختلف قابل مشاهده باشد.پذیری در  ذر زمان در بخشرقابت

اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که در آن نوآوری عامتل اصتلی ایجتاد ارزش افتزوده اقتصتادی و دستتیابی بته 

ای کته موجتب ارزش افتزوده هتای غیرفناورانتهکه نوآوریها است، هنانی فعالیتپذیری فارغ از س   فناوررقابت

 شوند.پذیری شوند نیز از مصادی  اقتصاد دانش بنیان محسوا میاقتصادی و رقابت

کننتد، رویکتردی ریف قبلی که نگاهی محتدود بته اقتصتاد دانتش بنیتان را عرضته متیاتعریف اخیر در مقایسه با تع

هتای بتا ست   های با فناوریفرا یرتر دارد که با توجه به شرایط ایران که اقتصاد عموماَ در اختیار بخشتر و  سترده

تر است. براساس دید اه مزبور،  ذار به اقتصاد دانش بنیان، فرآینتدی ، مناسبپایین و متوسط و  اه غیرفناورانه است

-هشتود و مشخصتای اساسی متحول میصادی به  ونههای اقتجام  و عمی  است که طی آن عناصر و اجزای فعالیت

های هنین اقتصادی عبارت است از انتقال دانش به شکل مواد، سرمایه، محصوالت، عوامل تولیتد اساستی در اقتصتاد 

 شتوند، ذخیتره شتوند، یتاد  رفتته متیشتوند، اختذ متیشوند، فروخته میکه از طری  فرآیندهای اقتصادی ایجاد می

 3شوند.شوند و تجزیه میداده می شوند، توسعهمی

  سهم اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی کشورسهم اقتصاد دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی کشور  
هتای صتندو  در تولید ناخالص کشور عدد قابل تتوجهی استت. براستاس داده های دانش بنیانشرکت سهمایران در 

است، این در حتالی استت  های دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی نیم درصدنوآوری و شکوفایی سهم کنونی شرکت

سهم تعیین شده تولید ناخالص داخلی از فناوری و اقتصتاد  1404های کلی علم و فناوری در اف  که براساس سیاست

                                                           
-مروری بر تاریخچه، رویکردها و تجارت پنج کشتور منتختب در راستتای استتقرار دانتش»های مجلس شورای اسالمی با عنوان .  زارش مرکز پژوهش1

 1394؛ بهمن ماه «بنیان

 9/7/97، «جایگاه ایران در اقتصاد دانش بنیان جهانی». پایگاه اینترنتی  روه مشاوران مدیریت و م العات راهبردی تدبیر، 2

رائته الزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیتان در ست   کتالن  تحلیتل هتارهوا قتانونی در ایتران و ا» ا علیزاده؛. قاسمی، محمد؛ مهدی فقیهی، پریس3

 1397، بهار 1شماره پیاپی  -68، شماره 18، پژوهشنامه اقتصادی، دوره «های سیاستیتوصیه
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درصتدی بترای  40هتای پیشترفته و از فنتاوری GDPدرصدی  10درصد تعیین شده است که سهم  50دانش بنیان 

های مهتم تحقت  و پژوهش و افزایش آموزش تکمیلی یکی از شاخصهاست. البته مسئله توسعه تحقی  سایر فناوری

شتد ستهم پتژوهش از بینی متیاین موضوع است. براساس اطالعات جدید مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور پیش

درصد افزایش یابد، اما پس از پایان اجرای این برنامه ایتن ستهم  3تولید ناخالص ملی در پایان برنامه پنجم توسعه به 

تاکنون نیز هشم انداز قابل توجهی در این  1396نها به حدود نیم درصد رسید و از زمان اجرای برنامه ششم توسعه ت

 1حوزه ارائه نشده است.

جهتانی  65اکنون رتبته  ذشته، هم سال رتبه طی ههار 55همچنین جایگاه اصلی اقتصاد دانش بنیان ایران با بهبود 

  2را داراست.

   33اقتصاد دانش بنیان در برخی کشورهااقتصاد دانش بنیان در برخی کشورهاعوامل گذار به عوامل گذار به  

 فنالند 

هتای اجتمتاعی و هتا و نابستامانیکشور فنالند با وجود مشکالتی نظیر فقدان مناب  طبیعی کافی، بازار محلی کوهک، جنگ

تبتدیل به یکی از اقتصادهای برتر دانش بنیان دنیا  1950بر کشاورزی در دهه مسائلی از این دست توانسته از اقتصاد مبتنی

تترین شتود. مهتمپذیری و برابری اقتصادی پایدار برختوردار استت، شتناخته متیشود و به عنوان کشوری که از رشد، رقابت

 عواملی که بر  ذار اقتصاد فنالند به سمت اقتصاد دانش بنیان مؤثر بوده، عبارت است از 

پتذیری و افتزایش جتذابیت وری، رقابتتاز جمله اقدامات در این حوزه بهبود بهره استقبال از نوسازی صنعتی: -

های الزم را برای سیاستگذاران فراهم آورد و به حفت  تواند هارهوامی ذاران در بلندمدت است که برای سرمایه

 بقای اقتصاد کشور در بازارهای جهانی کمک نماید.

 ذاری در آموزش پایه اصلی اقتصاد دانش بنیان است. عناصتر اصتلی ایهسرم آموزش به عنوان پارادیم رقابتی: -

و نظتام جتام  آمتوزش بتوده  استتادانموفقیت آموزشی فنالند مقررات مناسب، هدایت درست، آموزش معلمتان، 

 است.

-از جمله اقدامات فنالند در هدایت اکوسیستم دانتش بنیتان سترمایه هدایت اکوسیستم اقتصاد دانش بنیان: -

هتا بته دولتت ری در توسعه دانش و دانش فنی به عنوان یک پروژه ملی بوده است و از آنجا که در ایتن کشتور ذا

مستئوالن ای در اجترای ایتن پتروژه ایجتاد نشتده استت. همچنتین، های بلندمدت پایبند هستند، خدشهسیاست

)توانمندستازها( و  هتاحمایتت)سیاستتگذاران(، مستئوالن تتأمین سترمایه و  هتاسیاستگذاری و تعیین استتراتژی

 باشند.نهادهای تحقیقاتی و آموزشی به عنوان بازیگران اصلی هدایت اکوسیستم دانش بنیان در فنالند می

بتر تمرکززدایتی اجرایتی استت، ا رهته منتاب  متالی سیاست نوآوری در فنالند مبتنی اجرای سیاست نوآوری: -

کته بایتد از طریت    یری سیاستی از اجرای عملیاتی مجزاستمیمتوان  فت در فنالند تصمتمرکزند. بنابراین می

هتای  تذاری رقتابتی و اساستی در ستازمان ذاری دولتتی، سترمایهتأمین مالی بخش خصوصی در مقابل سرمایه

                                                           
 28/3/98؛ «برابر ایران 40ها از اقتصاد کشورهای توسعه یافته؛ سهم دانش بنیان». خبر زاری ایرنا، 1

 1398تیر  3؛ «رتبه شصت و پنجم ایران در اقتصاد دانش بنیان جهان». خبر زاری دانشجو، 2

-مروری بر تاریخچه، رویکردها و تجارت پنج کشتور منتختب در راستتای استتقرار دانتش»های مجلس شورای اسالمی با عنوان .  زارش مرکز پژوهش3

 1394؛ بهمن ماه «بنیان
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)استراتژیک( و پایین به باال )آزاد( به ایجاد و حفت  تعتادل در اجترای  های باال به پایین ذاریتحقیقاتی و سرمایه

 های علمی، پژوهشی و نوآورانه در راستای اقتصاد دانش بنیان پرداخت.ها بین حوزهیاستس

های نوآوری کشور و استتفاده مند و استخراج مشکالت سیاستپایش نظام ها:گذاریپایش و ارزشیابی سرمایه -

هتای نگتری، بختشینتدهاز تجارت دیگران در این بُعد مدنظر است. در واق ، یاد یری سیاستی و لزوم توجته بته آ

  یری است.ناپذیر فنالند در س وح مختلف تصمیمجدایی

هتای ستنتی اقتصتادهای توستعه یافتته و ، نقتش2000در اوایتل دهته  ستازی:اقتصاد دانش بنیان و جهانی -

همچنین کشورهای نوظهور و در حال توسعه به سرعت تغییر کرد و این تغییر سبب شد فنالنتد نیتز استتراتژی و 

رویکرد خود را در قبال این کشورها با توجه به مفهتوم یتاد یری مشتترغ تغییتر دهتد. در ایتن راستتا، از جملته 

های نوآوری، تقویتت توان به خل  و رشد شرکتسازی میاقدامات فنالند برای اقتصاد دانش بنیان در عصر جهانی

اشاره کرد که در این میان، دولت نقتش کلیتدی اکوسیستم نوآوری و ایجاد مراکز راهبردی علم، فناوری و نوآوری 

  ر را داشته که با همکاری نزدیک بخش خصوصی محق  شده است.کننده و تسهیلهماهنگ

 

عوامل گذار به

اقتصاد دانش

ندبنیان در فنال

ی استقبال از نوساز

صنعتی

آموزش به عنوان 

پارادیم رقابتی

هدایت اکوسیستم

اناقتصاد دانش بنی

اجرای سیاست 

نوآوری

پایش و ارزشیابی

هاگذاریسرمایه

ان و اقتصاد دانش بنی

سازیجهانی
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 هند 

ترین آنها شامل  تعداد زیادی کتار ر متاهر و مستلط بته زبتان انگلیستی، ستاختار دمکراتیتک بتا عملکترد استفاده کرده است که مهممختلف و متنوعی کشور هند برای  ذار به اقتصاد دانش بنیان از اجزای 

باشتد. متی متنوع و  سترده علم و فنتاوریهای توسعه یافته و زیرساختای اقتصاد بازار آزاد، بخش مالی سازی، ثبات اقتصاد کالن، بخش خصوصی پویا، نهادهمناسب، بازار داخلی بزرگ، خل  دانش و شبکه

های بتازار( ستودآور ) وشه هایهای اخیر بوده است. این کشور نیچتوسعه بخش فناوری اطالعات و ارتباطات توانمند در سال یکی دیگر از توانمندسازهای این کشور در  ذار به اقتصاد دانش بنیان

افزار در دنیا تبدل شد. این نقاط قوت باعث شد هند بتواند از مزایای انقالا دانش به منظور بهبتود عملکترد کنند ان اصلی خدمات نرمو در کنار آن به یکی از تأمین در فناوری اطالعات خل  کرد

ر انه مدل اقتصاد دانتش بنیتان بانتک جهتانی، یعنتی تقویتت رژیتم اقتصتادی و بنیان براساس ابعاد ههاارزیابی آماد ی هند برای تبدیل شدن به اقتصاد دانش اقتصادی و رفاه مردم استفاده کند.

 نهادی، توسعه نیروی انسانی متخصص و ماهر، خل  نظام نوآوری کارا و ایجاد زیرساخت اطالعاتی پویا به شرح جدول زیر قابل بررسی است 

 های پویای اطالعاتیساخت زیرساخت آوریتقویت نظام نو توسعه سرمایه انسانی ماهر و متخصص رژیم اقتصادی و نهادی

اصالح رژیم تعرفه با کتاهش تعرفته بته  -

منظتتور دستتتیابی بتته واردات بتته قیمتتت 

 جهانی و تشوی  صادرات

)سترمایه  تذاری مستتقیم FDIتشوی   -

 خارجی(

تقویت نظتام حقتو  مالکیتت فکتری و  -

 اجرای آن

سازی و تسری  تمام مراحتل بترای ساده -

 ها به کشورشرکتورود و خروج 

بهبتتود دسترستتی بتته اعتبتتارات بتترای  -

 های کوهک و متوسطشرکت

اطمینتتتان از دستتتتیابی بتتته انتتترژی  -

الکتریسته با هزینه قابتل قبتول از طریت  

های من قی و بهبود عملکرد مالی و تعرفه

بهبود کارایی در استفاده از مناب  عمومی در  -

 نظام آموزش

 های یاد یریآموزش تفکر انتقادی و مهارت -

هتتای ابتتتدایی و ارتقتتای کیفیتتت آمتتوزش -

 متوس ه

هتتای اطمینتتان از ستتاز اری بتتین مهتتارت -

های پیش از دانشتگاه بتا آموخته شده در دوره

 بنیاننیازهای یک اقتصاد دانش

بتتازنگری در محتتتوای درستتی مؤسستتات  -

ها و آموزش عالی در جهت شامل شدن مهارت

 های اقتصاد دانش بنیانشایستگی

بهبود کیفیت نهادهتای آموزشتی در ست    -

رسیدن به ست   کتالس  تحصیالت تکمیلی و

 جهانی

برداری مؤثر از دانش رو بته رشتد جهتانی و بهره -

های مورد های الزم برای انتقال فناوریارائه مشو 

، صتتدور FDIالمللتتی از طریتت  تجتتارت، نیتتاز بتتین

های غیررسمی نظیتر مجوز، جابجایی افراد و کانال

 مهندسی معکوس و سرریز فناوری

به صورت اثربخش با در نظر  ترفتن  FDIجذا  -

 نقش آن در ارتقای تحقی  و توسعه بومی

تشوی  دانشمندان و مهندسین هندی مقتیم در  -

به همکتاری  آمریکا و سایر کشورهای توسعه یافته

های هند ملیتتی و تأستیس شترکت یتا با شرکت

هایی بترای انجتام تحقیت  و توستعه در آزمایشگاه

 هند

ها و عملکرد نهادی علتم و ممیزی و پایش تالش -

 فناوری

قانونگتتذاری شتتفاف و کتتارا در نظتتام  -

یل خدمات جدید که هنتد را هتس راستای

برداری از مزایای فناوری جدیتد و بهرهدر 

 سازد.موجود توانمند می

بتتا حتتل مستتائل  ICTافتتزایش جتتذا  -

ر والتتتتوری در ارتباطتتتات و کتتتاهش و 

ای در ستتازی ستتاختارهای تعرفتتهمن قتتی

 افزارافزار و نرمسخت

به عنوان یتک  ICT یری از افزایش بهره -

ابتتزار رقتتابتی در بهبتتود کتتارآیی تولیتتد و 

 هابازاریابی شرکت

استفاده از فناوری ارتباطات و اطالعتات  -

ه بتتاال از در توستتعه محصتتوالت بتتا افتتزود

طریتت  توستتعه تحقیتت  و توستتعه، بهبتتود 
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 های پویای اطالعاتیساخت زیرساخت آوریتقویت نظام نو توسعه سرمایه انسانی ماهر و متخصص رژیم اقتصادی و نهادی

 های تولید بر عملیاتی شرکت

 بهبود ظرفیت و کیفیت حمل و نقل -

در  ICTکتاربرد بهبود کتارایی دولتت و  -

 ارتقای شفافیت و مسئولیت پذیری آن

برای خدمات اجتمتاعی  ICTاستفاده از  -

 بهتر مخصوصاَ در بخش سالمت و آموزش

تغییتر نقتش متدیریتی و اجرایتی دولتتت در  -

آمتتوزش بتته نقتتش معمتتاری نظتتام آمتتوزش از 

طری  تعیین استانداردها و مقتررات، بهبتود و 

هتای دانشتگاهی، تعیتین پایش کیفیت برنامته

های اخذ مجوز، همتاهنگی استانداردها و روش

 با بازیگران متعدد در جهت دستیابی به اهداف

 اقتصاد دانش بنیان

ارتقتتای ستتهم بختتش خصوصتتی در زمینتته  -

 آموزش 

هتای هنتدی و ایجاد ارتبتاط بتین دانشتگاه -

خارجی در جهت جذا و حف  نیروی کتار بتا 

کیفیت و ایجتاد فرصتت بترای دانشتجویان در 

 المللیجهت آشنایی با محیط بین

 دانشگاه –ارتقای ارتباط صنعت  -

و بهبود کیفیت در جهت توسعه  ICTکاربرد  -

 آموزش

هتای آمتوزش ضتمن  ذاری در دورهسرمایه -

 خدمت

 توسعه هارهوبی برای یاد یری مداوم -

های مربتوط بته آمتوزش از دستیابی فناوری -

 راه دور

تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت از طریت  ایجتاد  -

 ها رنت و سایر مشو 

بخشتی بته منتاب  تتأمین متالی تحقیت  و تنوع -

هتای دولتتی در مخصوصاً زمانی که بودجته توسعه

 این زمینه با کاهش همراه است.

ارائه مجوز به مؤسسات پژوهشی برای مشتارکت  -

 های محلی و خارجیبا بنگاه

های حف  دانشتمندان و مهندستین ایجاد برنامه -

 متخصص در داخل کشور

هتا و روز کتردن دانشتگاهبازسازی ستاختار و بته -

 مین مالی تحقی  و توسعهنهادهای عمومی تأ

هتای هتای کتارآفرینی و آمتوزشتوسعه مهتارت -

 مدیریتی

 تذاری در تشوی  بخش خصوصتی بته سترمایه -

تحقیتت  و توستتعه و تقویتتت تحقیتت  و توستتعه در 

 هابنگاه

هتتای الزم در جهتتت تقویتتت توستتعه زیرستتاخت -

 تحقی  و توسعه

های علم و فناوری در جهت جذا تأسیس پارغ -

های داخلتی و های تحقی  و توسعه شرکتفعالیت

 های صنعت و دانشگاهخارجی و ارتقای همکاری

  ذاری خ رپذیر تشوی  سرمایه -

 کیفیت، بازاریابی و ایجاد برند ملی

-هایی برای ارتقتای برنامتهایجاد مشو  -

های مربوط به فنتاوری اطالعتات اقتصتاد 

 بومی هند

  یری از نیروی انسانی متخصصبهره -

-روزرسانی م الب آموزشتی در حتوزهبه -

و  هتتای مهندستتی کتتام یوتر، الکترونیتتک

 فناوری اطالعات

 در بین افراد مختلف ICTارتقای سواد  -

 ICTهتتایی بتترای توستتعه خلتت  فرصتتت -

هایی نظیر تأمین مالی مانند ایجاد حمایت

هتای های بتومی و تتأمین فنتاورینوآوری

-مورد نیاز با قیمت کتم، ارتقتای سترمایه

هتای  ذاری بخش خصوصی در زیرساخت

ICT 
ازه بختش توسعه بیشتر و  ستترش انتد -

ICT با مشارکت بخش خصوصی 

 ICTهای موف   ذاری برنامهبه اشتراغ -

ایجاد جو مناسب برای استتفاده متؤثر از  -

ICT  در جهتتت نفتتوذ آن در تمتتام اقتصتتاد

 وکارپذیری و کسبهند و رشد رقابت
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 کره جنوبی 

بتر صتادرات  سازی مبتنتیبا صنعتیسیاست توسعه صنعتی را  1960، کره که از سال براین اساس. بنیان را تدوین کندهر اقتصادی باید متناسب با شرایط خود برنامه خاص  ذار به اقتصاد دانش 

آوری در صتنای  بتر فنتاوری و تترویج نتو های توسعه اقتصادی خود را بر پایه  ستترش صتنای  مبتنتیبرنامه ورود به دوران اقتصادی جدید، برای 1990و  1980های در دهه رفته بود،  در پیش

  دهدهای کره را در  ذار به اقتصاد دانش بنیان ارائه میجدول زیر سیاست ، دوران  ذار به اقتصاد دانش بنیان در کره آغاز شد.2000پیشرفته بنا نهاد و پس از آن در دهه 

 و فناوریعلم  توسعه منابع انسانی چارچوب سیاست اقتصاد کالن هاوسوی اصلی سیاستسمت اهداف توسعه 

دهه 

1960 

ایجاد پایه تولید بترای  -

بتر سازی مبتنتیصنعتی

 صادرات

بتتر   ستتترش صتتنای  ستتبک مبتنتتی -

 صادرات

 بسیج سرمایه داخلی و خارجی -

هتتای قتتانونی و تتتدارغ پایتته -

نهتتادی الزم بتترای حمایتتت از 

 سازیصنعتی

 سوادیکاهش بی -

 های ملیایجاد زیرساخت -

هارهوا  ایجاد نهادهای علمی، -

 اجرایی و قانونی

دهه 

1970 

ایجاد پایه رشد متکتی  -

 بر نیروی کار داخلی

تتترویج صتتنای  ستتنگین و شتتیمیایی و  -

 ارتقای ساختار صنعتی

 ایجاد سرمایه اجتماعی -

حداکثرستتتتتازی رشتتتتتد و  -

 دهیهای وام سترش سیاست

 دخالت دولت در بازار -

 افزایش آموزش حین خدمت -

 تدریسبهبود کیفیت  -

هتتای التحصتتیالن رشتتتهافتتزایش فتتارغ -

 مهندسی در دانشگاه

های علمی، استفاده از زیرساخت -

تخصصی کردن نهادهای علم و 

 فناوری

دهه 

1980 

 ستتتتترش صتتتتنای   -

 بر فناوریمبتنی

 افزایش صنای  زییرساختی -

کتتاهش یارانتته صتتادرات و  ستتترش  -

 آزادسازی واردات

 تثبیت -

خصوصتی و افزایش استقالل  -

 رقابت

 توسعه نظام آموزشی تحصیالت تکمیلی -

 ایجاد مناب  انسانی نیمه ماهر -

توسعه مراکز تحقی  و توسعه و  -

 پژوهش خصوصی

های تحقی  و توسعه آغاز برنامه -

 ملی

دهه 

1990 

تتتترویج نتتتتوآوری در  -

صتتتنای  بتتتا فنتتتاوری 

 پیشرفته

 حمایت از توسعه فناوری -

 اطالعاتهای ایجاد زیرساخت -

 آزادسازی -

 اصالح و تجدید ساختار -

هتای ایجاد منتاب  انستانی متاهر در زمینته -

استراتژیک  فناوری اطالعات، بیوتکنولوژی و 

... 

 ایجاد نظام یاد یری دائمی -

دستیابی به نقش رهبری در  -

دار با هدف هم ایی نواحی اولویت

 فناورانه

 2000دهه 
 ذار به اقتصاد دانتش  -

 بنیان

 استفاده از دولت به عنوان حامی بازار -

-وکار خ رپذیر و شترکتترویج کسب -

 های کوهک و متوسط

 سازیجهانی -

 توسعه متعادل ملی -

 وری تحقیقاتافزایش بهره -

 التحصیالن دانشگاهیبهبود کیفیت فارغ -

 ایتمرکز بر توسعه من قه -

ای های ملی و من قهتقویت نظام -

 نوآوری
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کشتور برتتر  10، برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان یک برنامه عملیاتی سه ساله را در قالب پنج محور بتا هتدف دستتیابی بته جایگتاه 2000همچنین، وزارت اقتصاد و امور مالی کره در آوریل 

 تروه »کشورهای  و پیشگامی در علم و فناوری با ارتقای استانداردهای( OECD) سعه اقتصادیسازمان همکاری و تو اطالعات در جهان، ارتقای محیط آموزشی و دستیابی به استانداردهای -دانش

 به شرح جدول زیر تدوین کرد  1(«G-7) هفت

 وظایف سیاستی بخش

 اطالعات

 های نوریهای کابلهای اطالعاتی مانند شبکهتکمیل زیرساخت -

 پرورش و بهبود شبکه اطالعات آموزش -

 دانش و اطالعات ملیمدیریت نظام  -

 تقویت دولت الکترونیک -

 تغییر ذهنیت حول فناوری اطالعات -

 خل  جامعه دانشی فرا یر و ایمن -

 علم، فناوری و نوآوری

  ذاری در تحقی  و توسعهتقویت رویکرد راهبردی به سرمایه -

 تسهیل همکاری صنعت، دانشگاه و مراکز پژوهشی -

 برای پژوهشایجاد نظام حمایتی کارا  -

 ارتقای درغ علم و فناوری و دانشمندان -

 بر دانشصنایع مبتنی
 بنیانهای صنعتی برای اقتصاد دانشخل  زیرساخت -

 بر جدیدحمایت از صنای  دانش -

 ارتقای صنای  سنتی موجود از طری  فناوری اطالعات -

 آموزش و توسعه و مدیریت منابع انسانی
 پذیریبرای بهبود خالقیت و رقابتاصالح نظام آموزشی  -

 نوسازی نظام آموزش ضمن خدمت -

 توسعه بازار کار عادالنه و کارا -

 شکاف دیجیتال
 ارتقای دسترسی به اطالعات و آموزش فناوری اطالعات -

 توانمندسازی و بهبود کیفیت زند ی -

                                                           
 باشد.می و کانادا نگلستان، ژاپن، ایتالیاآلمان، امریکا، فرانسه، ااقتصاد بزرگ دنیا و پیشرفته دنیا شامل  7سازمانی متشکل از  G-7.   روه هفت یا 1
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 بندی کرد  توان به شرح جدول زیر جم اقتصاد دانش بنیان در پیش دارد را میهایی که کره جنوبی برای دستیابی به در حال حاضر نیز، سیاست

 هاسیاست اهداف ابعاد

 طراحی چارچوب اقتصادی جدید

بر بازار همتراه بتا  حرکت به سمت اقتصاد مبتنی -

های مختلف از طری  ترویج رقابت آزادسازی بخش

 و کارآفرینی و تنظیم هارهوا ر والتوری مدرن

)حاکمیتت قتانون، شتفافیت،  بهبود رژیم نهادی -

افشتتای اطالعتتات، پاستتخگویی دولتتت و بختتش 

 خصوصی(

  ذاری مستقیم خارجیآزادسازی بازار و سرمایه -

های دولتی و اصالحات ساختاری نظام و بازسازی بخش مالی با تمرکز بر وام -

 نهادهای مالی

)شتامل  اکمیتت شترکتیبازسازی بخش بنگاهی با تمرکز بر ارتقای نظام ح -

شفافیت، پاسخگویی و استتقالل هیئتت متدیره، حفاظتت از حقتو  مالکیتت، 

آزادسازی ادغام و تملتک، ورشکستتگی و حتذف قتوانین و مقتررات دستت و 

 پا یر(

پتذیری نیتروی کتار و بهبتود بازسازی بازار نیروی کار با تأکیتد بتر انع تاف -

 ارتباطات مدیریت با نیروی کار

 ش عمومی و حمایت مالیاتیبازسازی بخ -

  ذاری خ رپذیروکار و سرمایهسیاست کسب -

 فناوری اطالعات و ارتباطات

فتتراهم کتتردن هوشتتمندی بلندمتتدت از مزایتتا و  -

 ICTکاربردهای 

هتای صتنعتی و افتزایش ظرفیتت فعالیت ترویج -

 ICTصنعت 

 اطمینان از رقابت عادالنه -

بر سه حوزه تحقی  و توسعه، توسعه مناب  انستانی  ICTهای صنعت سیاست -

 و حصول اطمینان از دسترسی به سرمایه خ رپذیر متمرکز است.

 های کوهک و متوسط فعال در این حوزهحمایت از شرکت -

-)سیاستگذاری مناستب، خصوصتی های اطالعاتی پیشرفتهایجاد زیرساخت -

پذیری، تترویج دانتش و ابتسازی، آزادسازی خدمات اطالعات و ارتباطات، رق

 های تأمین مالی منع ف(، مکانیسمICTمهارت افراد، محتوا و کاربردهای 

از طری  تترویج تحقیت   ICTهایی برای خل  ظرفیت در بخش ایجاد مشو  -

 های خ رپذیر ذاری و شرکتو توسعه، توانمندسازی مناب  انسانی، سرمایه
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دستیابی به منابع انسانی ماهر 

 نیازمورد 

 تسهیل تربیت نیروهای دانشی و ماهر -

  سترش تحصیالت تکمیلی با کیفیت -

 تأکید بیشتر بر یاد یری به جای آموزش سنتی -

 ثبات در افزایش بودجه آموزش و تأمین مالی عمومی کارا -

  ذاری بخش خصوصی در آموزش سترش سرمایه -

دانشتگاهی، ارتقتای  )قانونگذاری، اصتالح ستاختار اصالح تحصیالت تکمیلی -

توانمندی تحقیقی، تقویت ارتباط صتنعت بتا دانشتگاه، فتراهم کتردن زمینته 

 یاد یری مداوم در توسعه مناب  انسانی(

مندی از ظرفیت علم و بهره

 فناوری

- یری از دانش خارجی و تأکید بتر فعالیتتبهره -

 های فناورانه داخلی

در دار و رشتد متعتادل تمرکز بر نتواحی اولویتت -

 های اخیرسال

بازستازی ستاختارهای ناکارآمتد بتازیگران نظتتام  -

 نوآوری

 تذاری در تحقیت  و توستعه بته عنتوان درصتدی از تولیتد افزایش سرمایه -

 ناخالص ملی

هتای های تحقی  و توسعه ملی در س   وزارتخانهریزی و انجام برنامهبرنامه -

 مختلف

  سترش نهادهای تحقیقاتی دولتی -

 هاانجام تحقیقات کاربردی در دانشگاه -

 ها و تکامل آن برای توسعه فناوری صنعتیخل  مشو  -

های خارجی به عنتوان ابتزاری استفاده از خرید و به تملک درآوردن شرکت -

 برای دستیابی به توسعه علم و فناوری

 ایها و نظام نوآوری من قهتقویت خوشه -
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  ترکیه 

پذیر، ملح  شدن به کشورهای با درآمد باال و  ذار بته اقتصتاد دانتش بنیتان، ترکیه برای دستیابی به اقتصادی رقابت

 نماید های زیر را پیگیری میسیاست

سیاست نتوآوری در ترکیته بتر حمایتت از  :های نوآوری برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیانسیاست -

-های کوهک و متوسط که توان رقابت در بازارهای جهانی را دارنتد و متیهای جدید به ویژه شرکتشرکت

توانند به اشتغال و صادرات کشور کمک کنند، متمرکز است. جنبه دیگر سیاست نوآوری در ترکیه به میزان 

   ذاری خارجی ارتباط دارد.باالی سرمایه

هتای متالی و دیگتر در این راستا ترکیه با ایجاد مشتو  :منابع انسانی برای گذار به اقتصاد دانش بنیان -

های دانشتگاهی و دبیرستتان بتا هتدف آموزش های مالیاتی، تکمیل و اصالح برنامهاز جمله مشو  هامشو 

هتای هژنیتروی انستانی در پترو ها و نیازهای اقتصاد و همچنین، افزایش مشارکتافزایش ارتباط بین آموزش

های نیتروی انستانی را در دستتیابی بته اقتصتاد ها و شایستگیالمللی، ضمن کاهش نرخ بیکاری، مهارتبین

 دانش بنیان ارتقا دهد.

-های اقتصادی ترکیه برای بهرهسیاست بنیان:فناوری اطالعات و ارتباطات برای گذار به اقتصاد دانش -

اطالعات و ارتباطتات در توستعه اقتصتاد دانتش بنیتان عبارتنتد از  بته کتار یری  مندی از پتانسیل فناوری

 تذاری مستتقیم ختارجی در فنتاوری ، جذا سترمایه+e-Europeهای مربوط به برنامه اثربخش سیاست

هتا بتا هتدف جتذا و رستوخ بیشتتر فنتاوری ها در زیرستاخت ذاریاطالعات و ارتباطات،  سترش سرمایه

طات در ترکیه، توسعه خدمات دولت الکترونیک، بهبود کیفیت محتوای بومی و ارتقای ستواد اطالعات و ارتبا

 1رایانه.

   

                                                           
-مروری بر تاریخچه، رویکردها و تجارت پنج کشتور منتختب در راستتای استتقرار دانتش»های مجلس شورای اسالمی با عنوان .  زارش مرکز پژوهش1

 1394؛ بهمن ماه «بنیان
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  پیشنهادهای سیاستی برای تقویت اقتصاد دانش بنیان کشورپیشنهادهای سیاستی برای تقویت اقتصاد دانش بنیان کشور  
با توجه به تجارا کشورهای م العه شده، هندین نکته و پیشنهاد سیاستی برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیتان بته شترح 

 1قابل طرح است زیر 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   

                                                           
-تاریخچه، رویکردها و تجارت پنج کشتور منتختب در راستتای استتقرار دانتشمروری بر »های مجلس شورای اسالمی با عنوان .  زارش مرکز پژوهش1

 1394؛ بهمن ماه «بنیان

ای ، گزینه1404با توجه به روندهای جهانی مرتبط با اهمیت دانش و به منظور تحقق اهداف چشم سند چشم انداز  .1

های انجام گرفته توسط کشورهای منطقه ریزیبه جز دانش بنیان شدن کل اقتصاد وجود ندارد و با توجه به برنامه

با ستهولت فتراهم نخواهتد شتد و نیازمنتد  1404اقتصادی در منطقه در افق در این مورد، دستیابی به رتبه اول 

 سیاستگذاری و اجرای هدفمند توسط دولت است.

در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان، مفهوم محدود که اغلب در کشور رواج یافته است، باید کنار گذاشته شتود.  .2

ه در صورتی توسعه اقتصادی در کشتور اتفتاق خواهتد دهد کتجربه کشور فنالند و به ویژه کره جنوبی نشان می

افتاد که دانش به کمک حل مشکالت جامعه، صنایع و نوسازی و ارتقتای آن بیایتد. همینتین، درک گستترده از 

نوآوری، هماهنگی و یکپارچگی بین بازیگران اصلی صنعتی، علمی، فناورانه و نوآورانه و مشارکت تمامی ذینفعتان 

 تحقق اقتصاد دانش بنیان ضروری است.در اقتصاد، برای 

هایی همیون بهبود محتیط کستب و کتار، فنتاوری گذاری در زیرساختهای افقی مانند سرمایهعالوه بر سیاست .3

هتای های عمودی( با توجه بته ویژگتی)سیاست های سیاست مشخصارتباطات و اطالعات و آموزش، باید اولویت

 خاص کشور طراحی شود.

هتای هتای صتنعتی و فناورانته، ارتقتای کیفیتت دورههای مرتبط با نیازهای بخشدانش و مهارتتوجه به بهبود  .4

 توسعه اقتصاد دانش بنیان، ضروری است. هایآموزشی و یادگیری مداوم به عنوان جزئی مهم از سیاست

و التتزام  یکپارچگی و اراده اجتماعی و تقویت فرهنگ پشتیبان اقتصاد دانش بنیان در کل جامعته، احتترام .5

کامل حاکمیت قانون، اصالحات مناسب، مبارزه و تالش جدی در راستای کتاهش فستاد، توجته بته محتیط 

سازی اقتصتاد های کوچک و متوسط، توجه ویژه به جهانیکارآفرینی و حل موانع سیاستی مربوط به شرکت

توستعه صتادرات و حضتور پذیری در سطح جهان بتا های داخلی برای رقابتداخلی و توانمندسازی شرکت

تدریجی در زنجیره تأمین/ ارزش جهانی، توجه و تقویت نهادهای عمومی فراگیر شامل رفاه اجتماعی به ویژه 

-هایی همیون سالمت و آموزش به همراه نگاه وسیع به سیاست پژوهش، فناوری و نوآوری و بهرهدر شاخص

ین و اجرای نظام قدرتمند پایش و ارزیابی کتارآیی گیری از ابزارهای سیاستی مناسب و تسهیل کننده و تدو

بنیان براساس اهتداف و اثربخشی ابزارهای سیاستی مورد استفاده از دیگر الزامات دستیابی به اقتصاد دانش

 باشد.تعیین شده می
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  بندیبندیجمعجمع  
دانش بنیان در رشد و توسعه اقتصادی کشتور اذعتان  ساز کشور به اهمیت اقتصادتمامی مراج  قانونگذار و تصمیم ا رهه

، نیازمنتد همکتاری و همیتاری 1404دارند، اما برای رسیدن به نتیجه م لوا و دستیابی بته رتبته اول من قته در افت  

هتای موجتود بنیان کشور براساس قتوانین و سیاستتدانش ها و فعاالن حوزهبیشتر نهادهای مربوط در حمایت از شرکت

توانند با استفاده از تجتارا کشتورهای موفت  در ایتن ریزان کشور میهستیم. در این راستا، سیاستگذاران و برنامهکشور 

افزایی و همکتاری ستایر رف  مشکالت و موان  پیش روی تحق  اقتصاد دانش بنیان، زمینه همشناسایی و حوزه، عالوه بر 

، همچنتینمودن اقتصاد کشتور فتراهم نماینتد. روند دانش بنیان ندر  تسری  برایها مرتبط با این حوزه نهادها و دستگاه

براساس اهداف تعیتین شتده و رشد و توسعه صادرات و خدمات محصوالت دانش بنیانی  دستیابی به اقتصاد دانش بنیان

از جمله مناب  نفتتی کتاهش و پایتداری اقتصتاد را افتزایش به صادرات مناب  خام را وابستگی کشور  اسناد باالدستی، در

  خواهد داد. 


