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خالصه مدیریتی

ایــن گــزارش پیــرو تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص ضــرورت حرکــت اقتصــاد کشــور بــه ســمت دانــش 
بنیــان شــدن و بــه طــور مشــخص نامگــذاری ســال جــاری تحــت عنوان»تولیــد؛ دانش بنیــان، اشــتغال آفریــن« تهیــه 
ــن و برنامه هــای باالدســتی  ــن و طراحــی قوانی ــری و تدوی ــام معظــم رهب ــدات مکــرر مق شــده اســت. علی رغــم تاکی
متعــدد در ایــن خصــوص، امــا شــواهد اقتصــادی گویــای آن اســت کــه اقدامــات و تالش هــای صــورت گرفتــه عمومــا 
ــن  ــا در ای ــدم موفقیت ه ــازند. ع ــرآورده س ــوب ب ــورت مطل ــه ص ــار را ب ــورد انتظ ــداف م ــارات و اه ــته   اند انتظ نتوانس
زمینــه بــه وضــوح نشــان دهنــده  فقــدان دانــش نظــری مــورد نیــاز در ســطح فهــم و شــناخت، متغیرهــا و شــاخص های 
ــران  ــاد ای ــاختار اقتص ــه س ــه ب ــا توج ــان ب ــاد دانش بنی ــق اقتص ــرای تحق ــد ب ــیوه   های کارآم ــا و ش ــدی و ابزاره کلی
ــدون  ــاد دانش بنیــان ب ــرای تحقــق اقتص ــی و سیاســت   گذاری های کالن ب ــزی اصول می   باشــد. بنابرایــن برنامه   ری
بازبینــی مجــدد در مفاهیــم بنیــادی، بررســی مســیر طــی شــده اقتصــاد ایــران و یادگیــری از اشــتباهات و شکســت های 
ــتا،  ــن راس ــود. در ای ــد ب ــز نخواه ــه موفقیت آمی ــن زمین ــت   گذاری ها در ای ــی سیاس ــش کارای ــور افزای ــه منظ ــته ب گذش
ــا و  ــان، )2( پیش نیازه ــش بنی ــاد دان ــوم اقتص ــطح )1( مفه ــه س ــد در س ــعی می کن ــش اول س ــل در بخ ــزارش ذی گ
الزامــات تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان و )3( شــاخص های اقتصــاد دانــش بنیــان یــک صورت بنــدی نظــری و جامــع 

ــه نمایــد. ــه منظــور کاهــش خالء هــای فکــری موجــود در فضــای کارشناســی کشــور ارائ ب

1- در ســطح اول بــرای درک و فهــم بهتــر اقتصــاد دانــش بنیــان بــه ایــن نکتــه مهــم پرداختــه می شــود کــه اقتصــاد 
ــر می گیــرد و صرفــا  دانش بنیــان یــک نظــام حیــات جمعــی اســت کــه تمــام وجــوه حیــات انســان را در جامعــه در ب
ــدار  ــی پدی ــالب دانای ــر انق ــه در اث ــی ک ــن دگرگونی های ــی از مهمتری ــد. یک ــادی نمی باش ــد اقتص ــیوه  تولی ــک ش ی
گشــته، بــروز تغییــرات چشــمگیر در قواعــد بــازی اقتصــادی اســت. بدیــن معنــا کــه اگــر تــا قبــل از انقــالب دانایــی 
مولفه هــای کلیــدی قــدرت را عناصــر مــادی و ملمــوس ماننــد کارخانه هــای بــزرگ، زمین هــای وســیع، ماشــین آالت 
ــه  ــان آنهاســت ک ــط می ــبکه رواب ــی انســان ها و ش ــن دانای ــد ای ــرایط جدی ــد، در ش ــزات و ... تشــکیل می دادن و تجهی
ــع  ــا »تاب ــه تنه ــش ن ــدی دان ــگاه کلی ــری و جای ــن برت ــد. ای ــازی می کن ــرفت   ها ب ــداوم پیش ــرای ت ــور را ب ــش موت نق
تولیــد« و تعامــالت اقتصــادی را شــامل می شــود، بلکــه بــر تمــام مناســبات اجتماعــی ســایه می افکنــد. بدیــن معنــی 
ــن  ــی ای ــان درنظــر گرفــت کــه ویژگــی اصل ــوان یکــی از وجــوه جامعــه ای دانش بنی ــان را می   ت کــه اقتصــاد دانش بنی
جامعــه برتــری اقتدارهــای ناشــی از دانــش نســبت بــه اقتدارهــای ناشــی از ســایر منابــع قــدرت در مناســبات اجتماعــی، 
ماننــد؛ اقتدارهــای ناشــی از قــدرت نظامــی و قــدرت سیاســی اســت و نبایــد ایــن نظــم جدیــد را بــه صرفــا اســتفاده از 
فناوری هــای نویــن تقلیــل داد. همچنیــن بــه نقــش و جایــگاه ویــژه تولیــد فناورانــه بــه عنــوان بســتر خلــق و انباشــت 

دانــش ضمنــی کــه نقشــی کلیــدی در اقتصــاد دانــش بنیــان دارد پرداختــه می شــود.

ــات  ــن الزام ــی از مهمتری ــه برخ ــز ب ــان نی ــش بنی ــق اقتصــاد دان ــات تحق ــا و الزام ــی پیش نیازه 2-در ســطح دوم یعن
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نهــادی و ســازمانی کــه پیش نیــاز تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان در یــک جامعــه بــه شــمار می رونــد پرداختــه می شــود 
ــرح داده   ــان ش ــاد دانش بنی ــک اقتص ــات ی ــکل گیری و حی ــر ش ــا ب ــذار آنه ــاری اثرگ ــازوکار و مج ــک س ــه تفکی و ب
ــادالت  ــه مب ــری و کاهــش هزین ــت فک ــوق مالکی ــن حق ــامل: تضمی ــده ش ــه ش ــرار گرفت ــی ق ــوارد بررس ــود. م می ش
ــری از ســرمایه انســانی و  ــتفاده حداکث ــت، اس ــه محــور دول ــی برنام ــا فســاد، نقش آفرین ــارزه ب ــش، مب ــر دان ــی ب مبتن
ــای ارزش  ــام در زنجیره ه ــی و ادغ ــل بین الملل ــدی و تعام ــای تولی ــوق فعالیت ه ــی مش ــام انگیزش ــود، نظ ــادی موج م

ــود. ــی می ش جهان

ــوه  ــه نح ــت ک ــت اس ــز اهمی ــث حائ ــوم از آن حی ــطح س ــان در س ــش بنی ــاد دان ــاخص های اقتص ــه ش ــه ب 3- توج
اندازه گیــری و ســنجش اقتصــاد دانش بنیــان نــه تنهــا بازتابــی از درک و تعریــف تصمیم گیــران از اقتصــاد دانش بنیــان 
را ارائــه می دهــد، بلکــه بــه مــرور بــر اهــداف و مســیر حرکــت اقدامــات توســعه ای در ایــن زمینــه نیــز شــکل خواهنــد 
داد. همچنیــن بایــد توجــه نمــود کــه هــر کــدام از شــاخص های موجــود در محافــل علمــی بــر ویژگی هــای محــدودی 
از اقتصــاد دانش بنیــان متمرکــز شــده اند. لــذا اســتفاده کارآی آنهــا از یــک ســو نیازمنــد شــناخت کامــل از بافــت نهــادی 
و ســازمانی جامعــه مــورد نظــر و از ســوی دیگــر، تســلط بــر نقــاط قــوت و ضعــف هریــک از ایــن شــاخص ها می باشــد. 
ــه، شــاخص بهــره وری،  ــان، شــاخص مارپیــچ ســه گان ــن بخــش شــاخص های تعــداد شــرکت های دانش بنی ــذا در ای ل
ــری  ــاخص رقابت پذی ــش، ش ــی دان ــاخص جهان ــرکت ها، ش ــه ش ــهم بودج ــش1 در س ــق و پژوه ــهم تحقی ــاخص س ش

جهانــی و شــاخص پیچیدگــی اقتصــادی معرفــی و از لحــاظ نظــری بررســی می شــوند. 
ــا بخــش اول، در ســه ســطح بــه بررســی اقتصــاد دانش بنیــان در  در بخــش دوم ایــن گــزارش بــه صــورت متناظــر ب
ایــران پرداختــه می شــود. بــه ایــن صــورت کــه در ســطح اول بــه نقــد برداشــت حاکــم از مفهــوم اقتصــاد دانش بنیــان 
ــی نظــام وار  ــان کــه دارای ماهیت ــه اقتصــاد دانش بنی ــا ک ــن معن ــه می شــود. بدی ــران پرداخت ــری ای در نظــام تصمیم گی
اســت و تمامــی مناســبات اجتماعــی را در برمی گیــرد، در وهلــه ی نخســت بــه یــک تابــع تولیــد و در مرحلــه ی بعــد بــه 
بنگاه هایــی کــه صرفــا در فعالیت هــای بــا فنــاوری بــاال مشــغول هســتند، تقلیــل داده شــده اســت. ایــن برخوردهــای 
ســطحی بــا مفاهیــم بنیــادی در دوران ســلطنت پهلــوی و در مواجهــه بــا انقــالب صنعتــی نیــز تکــرار شــد. بــدان معنــی 
کــه در آن زمــان نیــز از بررســی و ارزیابــی مــوج اول انقــالب صنعتــی غفلــت شــد و اقتصــاد صنعتــی صرفــا در قالــب 
کارخانجــات و بنگاه   هــای صنعتــی تعریــف و هدف   گــذاری شــد. در آن زمــان نیــز اقتصــاد صنعتــی بــه شــاخص تعــداد 
کارخانجــات تقلیــل پیــدا نمــود و اســتراتژی تحقــق آن نیــز محــدود بــه واردات کارخانجــات صنعتــی دســته دوم از اروپــا 
ــای  ــری فّناوری ه ــا به کارگی ــًا ب ــم و عموم ــرمایه گذاری های عظی ــا س ــا ب ــن کارخانه ه ــه ای ــم آن ک ــد. علی رغ گردی
ــات  ــه حی ــا نتوانســتند ب ــب آن ه ــا اغل ــود، ام ــدازی شــده ب ــر پشــتوانه های سیاســی راه ان ــا تکیه ب ــان و ب ــد آن زم تولی
خــود ادامــه دهنــد. ایــن رونــد احــداث و واردات صنایــع بــه ایــران بــا کشــف و ســرریز درآمدهــای نفتــی بــه اقتصــاد 
ایــران بــا شــدت بیشــتری نیــز حتــی تــا بــه امــروز ادامــه پیــدا کــرده اســت. در نهایــت علــی رغــم وجــود کارخانجــات 
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و بنگاه هــای اقتصــادی متعــدد در زمینه هــای گوناگــون کــه تحــت مالکیــت بخــش دولتــی و خصوصــی هســتند، امــا 
هنــوز ایــران را نمی   تــوان در زمــره  یــک اقتصــاد صنعتــی برشــمرد، کــه ایــن مســئله خــود نشــان دهنــده  ناکارآمــدی 
ــا پدیده هــای عمیــق اجتماعــی همچــون  سیاســت ها و هدف گذاری هــای برآمــده از یــک درک ســطحی در مواجهــه ب

ــی می باشــد. ــالب صنعت انق
در ســطح دوم نیــز بــه ارزیابــی آمــاری اقتصــاد ایــران از زاویــه پیش نیازهــای ســاختاری و نهــادی اقتصــاد دانش بنیــان 
ــی؛  ــی یعن ــورد بررس ــای م ــدام از موئلفه ه ــچ ک ــد در هی ــزارش نشــان می ده ــن گ ــود. بررســی های ای ــه می ش پرداخت
تضمیــن حقــوق مالکیــت فکــری و کاهــش هزینــه مبــادالت مبتنــی بــر دانــش، مبــارزه بــا فســاد، نقش آفرینــی برنامــه 
محــور دولــت، اســتفاده حداکثــری از ســرمایه انســانی و مــادی موجــود، نظــام انگیزشــی مشــوق فعالیت هــای تولیــدی و 
تعامــل بین المللــی و ادغــام در زنجیره هــای ارزش جهانــی، اقتصــاد ایــران از لحــاظ آمــاری از وضعیــت قابــل قبــول و 
مطلوبــی برخــوردار نیســت. ضمــن آنکــه تجربــه بشــری حاکــی از آن اســت کــه اقتصــاد دانــش بنیــان در کشــورهایی 
بــه الگــوی مســلط تولیــد و ارزش آفرینــی بــدل شــده اســت کــه اقتصادهــای بــاز داشــته انــد و توانســته اند بــا برقــراری 
ــش بیشــترین اســتفاده را داشــته  ــار ســرریز پیشــرفت دان ــی، از آث ــره هــای ارزش جهان ــا زنجی پیوندهــای منســجم ب

باشــند. 

ــری  ــاظ نظ ــه لح ــش اول ب ــه در بخ ــان ک ــش بنی ــاد دان ــاخص های اقتص ــاس ش ــر اس ــوم ب ــطح س ــن در س همچنی
معرفــی شــدند، اقتصــاد ایــران مــورد ســنجش و ارزیابــی قــرار گرفتــه شــد. بررســی ها در ایــن قســمت نشــان می دهــد 
ــری را طــی 10 ســال گذشــته  ــه رشــد حــدود 110 براب ــان ک ــش بنی ــداد شــرکت های دان ــه برخــالف شــاخص تع ک
ــاخص  ــره وری، ش ــاخص به ــه ش ــان از جمل ــش بنی ــاد دان ــردی اقتص ــاخص های کارک ــایر ش ــا س ــد، ام ــان می ده نش
ــی و شــاخص پیچیدگــی  ــی دانــش، شــاخص رقابت پذیــری جهان ســهم R&D در بودجــه شــرکت ها، شــاخص جهان
ــی برعکــس  ــد و حت ــور نشــان نمی دهن ــال های مذک ــابهی را طــی س ــودی مش ــد صع ــه رون ــچ وج ــه هی اقتصــادی ب
نمایانگــر عملکــرد نزولــی بــا شــیب کــم اقتصــاد ایــران بــه لحــاظ تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان طــی ســال های اخیــر 
ــزان  ــد می ــان نمی   توان ــای دانش بنی ــرکت ه ــداد ش ــاخص تع ــه ش ــود ک ــان داده می ش ــر نش ــارت دیگ ــه عب ــتند. ب هس
ــد  ــن شــرکت ها فاق ــه ای ــرا ک ــد، چ ــران باش ــان در ای ــق اقتصــاد دانش بنی ــری تحق ــرای اندازه گی ــبی ب ســنجش مناس
عملکــرد اصلــی مــورد انتظــار؛ یعنــی ایجــاد ارزش افــزوده از طریــق بهــره وری بــاال، خلــق و انباشــت دانــش و تجــاری 
ــتند و  ــران هس ــاد ای ــی اقتص ــه پیچیدگ ــت درج ــری و تقوی ــدرت رقابت پذی ــش ق ــان، افزای ــای دانش بنی زی نوآوری ه
تکیــه بیــش از حــد نظــام تصمیم گیــری کشــور بــر روی رشــد ایــن شــاخص موجــب از کارکردافتادگــی آن شــده اســت.

در پایــان در بخشــی مجــزا بــه بررســی سیاســت های متناســب بــا تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان در بــازار کار و تناســب 
آن بــا شــرایط بحرانــی اشــتغال در کشــور پرداختــه می شــود. از ایــن منظــر، سیاســتگذار در حــوزه بــازار کار ایــران در 
ظاهــر بــا یــک تعــارض روبه روســت؛ از یــک ســو حرکــت بــه ســمت اقتصــاد دانــش بنیــان و نظــم اقتصــادی مــدرن، 
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ــر،  ــود و از ســوی دیگ ــه می ش ــعه کشــور در نظــر گرفت ــت و توس ــت نف ــه ران ضــرورت کاهــش وابســتگی اقتصــاد ب
پیشــرفت و بســط در صنایــع بــا فنــاوری بــاال و دانش بنیــان نمی توانــد بحــران خیــل عظیــم بیــکاران غیــر متخصــص 
و غیرماهــر را کــه مســئله اصلــی بــازار کار در ایــران بــه شــمار می آینــد را حــل کنــد. ایــن مطالعــه بــه ایــن جمع بنــدی 
می رســد کــه محــور قــراردادن یــک راهبــرد کلیــدی بــه نــام بهبــود بهــره وری می توانــد بــه ایــن ســردرگمی خاتمــه 
بخشــیده و بــر اســاس مالحظــات هــر دو دیــدگاه یــک اتفــاق نظــر عملیاتــی ایجــاد نمایــد. بــه ایــن معنــا کــه بهبــود 
بهــره وری هــم پیش نیــاز ایجــاد اشــتغال صنعتــی و جــذب نیــروی کار غیرماهــر و غیرمتخصــص در بدنــه فعالیت هــای 
تولیــدی کشــور بــه شــمار مــی رود؛ در واقــع در تمــام ســطوح تولیــد بــه لحــاظ فنــاوری می تــوان بهــره وری را افزایــش 
ــاال نیســت و هــم ارتقــاء نمایــی بهــره وری یکــی از مهمتریــن  ــاوری ب ــا فن ــع ب ــه صنای داد و ایــن مســئله مختــص ب

ــی رود.  ــه شــمار م ــان ب ــی اقتصــاد دانش بنی خصیصه هــای ذات

افــزون بــر ایــن، بــا توجــه بــه بحــران بیــکاری موجــود کشــور، ضــروری اســت کــه در مســیر سیاســت گذاری بــرای 
ــرار گرفتــه شــود. در واقــع،  ــر در دســتور کار ق ــع کارب ــه فعالیت هــا و صنای ــژه ب ــان توجــه وی تحقــق اقتصــاد دانش بنی
طراحــی و اجــرای یــک سیاســت گام بــه گام بــرای تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان بــدون در اولویــت قــرار دادن وضعیــت 
اشــتغال کامــل بــه عنــوان یــک الــزام در توســعه صنعتــی کشــور، بــا شکســت رو بــه رو خواهــد شــد. بــه عبــارت ســاده ، 
ــرای  ــاز ب ــترهای پیش نی ــدی، بس ــای تولی ــطوح فعالیت ه ــام س ــره وری در تم ــش به ــی و افزای ــتغال صنعت ــاد اش ایج

ــد. ــه شــمار می رون ــان ب ــدی دانش بنی ــک نظــام تولی ــق ی تحق
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مقدمه
یکــی از کلیــدواژگان پرکاربــرد طــی ســالیان اخیــر در بیانــات مقــام معظــم رهبــری، اصطــالح اقتصــاد دانش بنیان 
ــن محورهــای توســعه اقتصــادی  ــوان یکــی از مهمتری ــه عن ــوان ب ــدرن را می ت ــن نظــام اقتصــادی م ــوده اســت. ای ب
ــرار دارد، در نظــر گرفــت. توجــه  ــرای کشــور کــه در دســتور کار تمــام اجــزای سیاســت گذاری اقتصــادی ق متصــور ب
ــری  ــوان در برنامه هــا و سیاســت گذاری های حاکمیــت کشــور ردگی ــه وضــوح می ت ــان را ب ــه اقتصــاد دانش بنی ــژه ب وی
نمــود، تــا جایــی کــه بیــراه نیســت اگــر تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان را مهمتریــن هــدف و اولویــت نظــام تصمیم گیــری 

کشــور در حــوزه اقتصــاد در نظــر بگیریــم.

بــرای نمونــه در سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی کــه توســط رهبــر معظــم انقــالب در ســال 1392 ابــالغ شــد، 
ــاده ســازی و اجــرای نقشــه جامــع علمــی کشــور و ســاماندهی نظــام  ــان، پی اصــل دوم »پیشــتازی اقتصــاد دانش بنی
ــه منظــور ارتقــاء جایــگاه جهانــی کشــور و افزایــش ســهم تولیــد و صــادرات محصــوالت و خدمــات  ــوآوری ب ملــی ن
دانش بنیــان و دســتیابی بــه رتبــه اول اقتصــاد دانش بنیــان در منطقــه.«، مشــخصا بــه عــزم نظــام تصمیم گیــری کشــور 
بــرای حرکــت بــه ســمت تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان می پــردازد. قابــل ذکــر اســت کــه در ســایر بندهــا نیــز هرچنــد 
ــه صــورت  ــه ب ــه اســت ک ــرار گرفت ــورد نظــر ق ــی م ــا اهداف ــرده نمی   شــود، ام ــام ب ــان ن صریحــا از اقتصــاد دانش بنی
ضمنــی تنهــا در صــورت تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان قابــل تصــور اســت؛ اهدافــی از جملــه: رشــد بهــره وری، تقویــت 

رقابــت پذیــری اقتصــاد و افزایــش صــادرات کشــور. 

البتــه اراده سیاســی حرکــت بــه ســمت اقتصــاد دانش بنیــان محــدود بــه سیاســت   های اقتصــاد مقاومتــی نبــوده اســت 
و در برنامه هــای پنــج ســاله دولــت و همچنیــن بودجــه ســاالنه نمــود پیــدا کــرد. بــرای مثــال مــاده 64 برنامــه توســعه 
ــه نیــز در  ــه امــر تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان تخصیــص داده شــد. در آخریــن نمون پنــج ســاله ششــم نیــز مســتقال ب
قالــب شــعار ســال 1401 یعنــی »تولیــد؛ دانش بنیــان، اشــتغال آفرین« ایــن مســئله مــورد تاکیــد نظــام تصمیم گیــری 

کشــور قــرار گرفتــه اســت.

همتــراز بــا ایــن اراده یکپارچــه در نظــام سیاســت گذاری کشــور، در محافــل علمــی و کارشناســی نیــز - چــه در ســطح 
ملــی و چــه در ســطح بین المللــی- یــک توافــق عمومــی بــر ضــرورت اصــالح ســاختار اقتصــادی ایــران بــه ســمت 
ــا وجــود آنکــه کمتــر شــرایطی بوجــود می آیــد کــه هــم در محافــل علمــی و هــم  اقتصــاد دانش بنیــان وجــود دارد. ب
سیاســت گذاری چنیــن هم راســتایی گســترده ای بــر روی یــک سیاســت مشــخص ایجــاد  شــود، امــا ایــن اجمــاع نظــر 
ــزوم حرکــت  ــن گــزاره؛ یعنــی ل ــارت دیگــر، تنهــا درکلیــت ای ــه عب ــوده اســت. ب ــه اصــل موضــوع ب تنهــا محــدود ب
ــه انتخــاب سیاســت های  ــه ب ــی ک ــود دارد و زمان ــی کارشناســی وج ــان، هم گرای ــق اقتصــاد دانش بنی ــه ســمت تحق ب
ــا از  ــف گســترده و متنوعــی از راهبرد هــا و سیاســت ها کــه عموم ــا طی ــه می شــود، ب ــن هــدف پرداخت ــا ای متناســب ب
تجربیــات کشــور های موفــق در ایــن زمینــه کپی بــرداری شــده اند، روبــرو می   شــویم. نقــص کلیــدی در ایــن روش در 
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نظــر نگرفتــن ویژگی هــای ســاختار نهــادی و تفاوت هــای آن بــا شــرایط ایــران می باشــد کــه زمینــه ســاز ناکارآمــدی 
راهبرد هــا و سیاســت ها شــده اســت. حتــی همیــن راهبردهــای اقتبــاس شــده نیــز زمانــی کــه در حیطــه  اجــرا قــرار 
ــود را از  ــی خ ــل کارای ــوند و در عم ــی می ش ــران اجرای ــی مدی ــخصی و گروه ــلیقه های ش ــتخوش س ــد، دس می گیرن

ــد. ــت می دهن دس

ــم  ــه علی رغ ــد ک ــان می ده ــان نش ــاد دانش بنی ــق اقتص ــتای تحق ــر در راس ــه  اخی ــده در ده ــب ش ــات کس تجربی
ــرآورده ســازند.  ــا نتوانســته   اند انتظــارات پیش بینــی شــده را ب ــا ایــن سیاســت ها عموم ــه، ام تالش هــای صــورت گرفت
عــدم موفقیت هــا در ایــن زمینــه بــه وضــوح نشــان دهنــده  فقــدان دانــش نظــری مــورد نیــاز، هــم در ســطح فهــم و 
شــناخت، هــم متغیرهــا و شــاخص های کلیــدی و هــم ابزارهــا و شــیوه   های کارآمــد بــرای تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان 
ــرای  ــت   گذاری های کالن ب ــی و سیاس ــزی اصول ــن برنامه   ری ــد. بنابرای ــران می   باش ــاد ای ــاختار اقتص ــه س ــه ب ــا توج ب
ــران  ــده اقتصــاد ای ــادی، بررســی مســیر طــی ش ــم بنی ــی مجــدد در مفاهی ــدون بازبین ــان ب ــق اقتصــاد دانش بنی تحق
ــه  ــن زمین ــت   گذاری ها در ای ــی سیاس ــش کارای ــور افزای ــه منظ ــته ب ــت های گذش ــتباهات و شکس ــری از اش و یادگی
ــادی و  ــای نه ــه پیش نیازه ــه ب ــی و توج ــای معرفت ــن خالء ه ــر گرفت ــدون در نظ ــذا ب ــود. ل ــد ب ــز نخواه موفقیت آمی

ــود. ــد ب ــه شکســت خواه ــوم ب ــان محک ــق اقتصــاد دانش بنی ــرای تحق ــزی ب ــازمانی، برنامه ری س

تعریــف مــا از هــر پدیــده اجتماعــی، تعییــن کننــده متغیرهــای اصلــی آن پدیــده اســت و سیاســت   ها نیــز بــر اســاس 
درکــی کــه از مفاهیــم وجــود دارد، جهت   گیــری خواهنــد شــد. لــذا ارائــه تعریفــی دقیــق از مفهــوم اقتصــاد دانش   بنیــان 
پیش نیــاز موفقیــت کشــور در حرکــت بــه ســمت اقتصــاد مــدرن بشــمار مــی رود. از ایــن رو در گــزارش حاضــر، ابتــدا 
تــالش شــده اســت در بخــش اول یــک معرفــی جامــع در خصــوص مبانــی نظــری اقتصــاد دانش   بنیــان ارائــه شــود. 
در ایــن بخــش ابتــدا تعاریــف و مفاهیــم بنیادیــن اقتصــاد دانش بنیــان مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. ســپس بــه 
معرفــی برخــی از مهمتریــن الزامــات و پیش نیازهــای تحقــق یــک نظــام مبتنــی بــر دانــش در جامعــه اقــدام می شــود 
و در قســمت ســوم نیــز مهمتریــن و معتبرتریــن شــاخص های ســنجش اقتصــاد دانش بنیــان موجــود در ادبیــات نظــری 

علــم اقتصــاد معرفــی خواهــد شــد. 

همچنیــن در بخــش دوم ایــن گــزارش تــالش می شــود پیچیدگی هــای اقتصــاد دانش بنیــان در اقتصــاد ایــران مــورد 
ــور و  ــری کش ــام تصمیم گی ــان در نظ ــاد دانش بنی ــلط از اقتص ــت مس ــدم اول برداش ــذا در ق ــرد. ل ــرار بگی ــی ق بررس
ــاد  ــای اقتص ــات و پیش نیازه ــه الزام ــپس از زاوی ــود. س ــی می ش ــی ارزیاب ــول علم ــورد قب ــف م ــا تعاری ــب آن ب تناس
دانش بنیــان، یــک بررســی آمــاری از وضعیــت اقتصــاد ایــران ارائــه خواهــد شــد. در قســمت ســوم نیــز اقتصــاد ایــران 

ــود. ــنجیده می ش ــان س ــاد دانش بنی ــی اقتص ــاخص های تخصص ــر ش از منظ

ــتای  ــتی در راس ــای سیاس ــراه توصیه ه ــه هم ــه ب ــورت گرفت ــث ص ــدی از مباح ــه جمع بن ــبت ب ــز نس ــت نی در نهای
ــد. ــد ش ــدام خواه ــران اق ــاد ای ــرایط اقتص ــه ش ــه ب ــا توج ــان ب ــاد دانش بنی ــق اقتص ــه تحق ــوف ب ــات معط اصالح
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بخش اول: اقتصاد دانش بنیان

1(مبانی نظری اقتصاد دانایی

1-1( نگاهی مجدد به مفهوم اقتصاد دانش بنیان

در دهه هــای 1970 و 1980، پیشــرفت ابزارهــا و تکنولوژی هــای ارتباطــی، انقــالب اطالعــات را بنیانگــذاری نمودنــد. 
ــرد اطالعــات ســاماندهی شــده در ایــن دوران، موجــب ظهــور نظــام  تعمیــق و اثرگــذاری اطالعــات و گســترش کارب
ــد.  ــان2 نامی ــه ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادیOECD(1( آن را اقتصــاد دانش بنی ــدی شــد ک اقتصــادی جدی
در ایــن نظــام اقتصــادی، دانــش نقشــی کلیــدی در ایجــاد بهــره وری ایفــا می کنــد. همیــن امــر موجــب شــده تــا در 
ــه  ــت گذاران را ب ــران و سیاس ــه متفک ــده توج ــور فزاین ــه ط ــش ب ــر دان ــز ب ــای متمرک ــد بخش ه ــر رش ــای اخی دهه ه

ــن بخش هــا افزایــش داده اســت.  ــت را در ای ــب کــرده و رقاب خــود جل

ــر  ــر تمــام جنبه هــای زندگــی اجتماعــی تأثی ــش، ب ــری دان ــر بکارگی ــع و مصــرف در اث ــد، توزی ــر شــیوه های تولی تغیی
گذاشــته و بــه آفرینــش زندگــی اجتماعــی جدیــدی منتهــی شــده اســت. ایــن الگــوی جدیــد، فرصت هــای اقتصــادی 
ــد موجــب حــل مشــکالت  ــه ارمغــان آورده اســت کــه می توان ــا خــود ب ــد انقــالب در بهــره وری را ب چشــمگیری مانن
اقتصــادی گریبانگیــر دولت هــا و بهبــود قابل مالحظــه ســطح رفــاه زندگــی بشــر گــردد. بنابرایــن همــه  کشــورها بــه 
ویــژه کشــور های در حــال توســعه ماننــد ایــران کــه تــا کنــون از مزایــای دســت یافتــن بــه الگــوی تولیــد دانش بنیــان 
محــروم مانده انــد، بایــد بــه ســمت اصــالح ســاختار اقتصــادی خــود، در راســتای تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان حرکــت 

کننــد. 

پیچیدگــی و عمــق تحــوالت انقــالب دانایــی موجــب شــده اســت کــه تعاریــف و رویکردهــای متفاوتــی بــرای شــناخت 
اقتصــاد دانــش بنیــان توســط ســازمان ها و کشــورهای مختلــف، مــالک عمــل قــرار گرفتــه شــوند. بــه عنــوان نمونــه 
بــر اســاس تعریــف ارائــه شــده توســط کمیتــه اجرایــی ســازمان همکاری هــای اقتصــادی آســیا- اقیانوســیه )APEC(؛ 
»در اقتصــاد دانش بنیــان، تولیــد، توزیــع و بازدهــی دانــش، محــرک اصلــی رشــد اقتصــادی، ثــروت و اشــتغال در تمامــی 
ــه  ــرای توســعه« چهــار پای ــش ب ــوان »دان ــی تحــت عن ــی در چارچوب ــک جهان ــن بان ــع اســت«. همچنی ســطوح صنای

ــد: ــه می کن ــل ارائ ــه شــرح ذی ــان را ب اقتصــاد دانش بنی

نظام هــای اقتصــادی و نهــادی3: نظــام اقتصــادی و نهــادی کشــور بایــد انگیزه هایــی بــرای اســتفاده 	 
بهینــه از دانــش موجــود و دانش هــای جدیــد و شــکوفایی کارآفرینــی فراهــم کنــد.

آمــوزش و مهــارت: نیــروی کار تحصیل کــرده و ماهــر کــه قادرنــد بــه طــور دایــم مهارت هــای خــود را 	 

1  Organization for Economic Co	operation and Development
2  Knowledge based economy

3 هاجسون)2006( نهادها را به عنوان نظامي از قواعد تثبیت شده و رایج در جامعه که به تعامالت اجتماعي ساختار مي دهند، تعریف مي کند.
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بــرای خلــق، بــه اشــتراک گذاری و اســتفاده از دانــش ارتقــاء دهنــد.
زیرســاخت هــای اطالعاتــی و ارتباطــی: یــک زیرســاخت اطالعاتــی پویــا بــرای تســهیل ارتباطــات 	 

مؤثــر، انتشــار و پــردازش اطالعــات مــورد نیــاز اســت.
ــر، 	  ــای فک ــگاه ها، اتاق ه ــی، دانش ــز تحقیقات ــرکت ها، مراک ــور - ش ــوآوری کش ــام ن ــوآوری: نظ ــام ن نظ

ــی، جــذب و  ــش جهان ــه رشــد دان ــر رو ب ــرداری از ذخای ــی بهره ب ــد توانای ــازمان ها- بای ــایر س مشــاوران و س
.)WorldBank,2008(ــد را داشــته باشــد ــاوری جدی ــی و ایجــاد فن ــا نیازهــای محل ــق آن ب تطبی

ــان، اقتصــادی اســت  ــدگاه ســازمان همکاری هــای اقتصــادی و توســعه )OECD( اقتصــاد دانش بنی ــت از دی در نهای
کــه بــر اســاس تولیــد، توزیــع و کاربــرد دانــش و اطالعــات مبتنــی شــده باشــد)OECD,1996(. هرچنــد ایــن تعاریــف 
ــت گذاری در  ــری و سیاس ــوزه نظ ــان در ح ــاد دانش بنی ــی اقتص ــف عملیات ــن تعاری ــوان معتبرتری ــه عن ــوان ب را می ت
ــود و  ــف نمی ش ــن تعاری ــه ای ــان محــدود ب ــوم اقتصــاد دانش بنی ــا درک از مفه ــت، ام ــر گرف ــی در نظ ســطح بین الملل
بــرای فهــم بهتــر و در نتیجــه عینیــت بخشــیدن بــه اقتصــاد دانش بنیــان، نیازمنــد توجــه بــه ابعــاد و زوایــای ضمنــی 
و ریشــه ای ایــن مفهــوم هســتیم. در ایــن راســتای، در ادامــه چنــد نکتــه کلیــدی در خصــوص فهــم جامع تــر نســبت 

ــود: ــته می ش ــان برجس ــاد دانش بنی اقتص

نکتــه اول آنکــه چــرا از اقتصــاد دانش بنیــان، تحــت عنــوان "انقــالب دانایــی" یــاد می   شــود؟ در انقــالب صنعتــی 	•
ــد. در عصــر اقتصــاد کشــاورزی نیــز کاشــت و برداشــت  نیــز تولیدکننــدگان و صنعت گــران از دانــش بهــره می بردن
یــک محصــول نیازمنــد بهره منــدی از دانــش بــود، حتــی در عصــر خوشــه چینی نیــز یافتــن درختانــی کــه میوه هــای 
ــان را  ــاد دانش بنی ــزی اقتص ــه چی ــس چ ــود. پ ــش ب ــطوحی از دان ــد س ــند، نیازمن ــته باش ــمی داش ــب و غیرس مناس
شایســته ی عنــوان انقــالب اقتصــادی و بــه عنــوان یــک عصــر اقتصــادی مــدرن از گذشــته  خــود متمایــز مــی ســازد؟ 
ــاز می گــردد. در  ــر نظــام اقتصــادی مــدرن ب ــه نقــش و جایــگاه دانــش در مناســبات حاکــم ب جــواب ایــن ســوال ب
ــا  ــت، ام ــرار می گرف ــتفاده ق ــورد اس ــل اقتصــادی م ــواره توســط عوام ــش هم ــده دان ــر ش ــای اقتصــادی ذک دوره ه
هیچــگاه در جایــگاه مهمتریــن عامــل تولیــد کــه بیشــترین ارزش افــزوده را نصیــب خــود می کنــد، بــه بــازی گرفتــه 
نشــده بــود. همانطــور کــه در مطالعــات کالســیک اقتصــادی کامــال مشــهود اســت، حتــی در انقــالب صنعتــی نیــز 
ــد و  ــی ش ــه م ــد در نظــر گرفت ــل تولی ــوان عوام ــه عن ــروی کار ب ــد از آن نی ــد و بع ــل تولی ــن عام ــرمایه مهمتری س

تکنولــوژی و دانــش صرفــا بــه عنــوان فــروض ثابــت و بــدون تغییــر در تابــع تولیــد لحــاظ می شــدند. 
نکتــه دوم کــه نقــش کلیــدی در درک و فهــم بهتــر اقتصــاد دانش بنیــان دارد، ولــی متاســفانه در محافــل علمــی و 	•

سیاســت گذاری کشــورمان آن طــور کــه انتظــار مــی   رود مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت؛ در نظــر گرفتــن اقتصــاد 
ــر  ــه در ب ــان را در جامع ــات انس ــوه حی ــام وج ــه تم ــت ک ــی اس ــات جمع ــام حی ــک نظ ــوان ی ــه عن ــان ب دانش بنی
ــر انقــالب  می گیــرد و صرفــا یــک شــیوه  تولیــد اقتصــادی نمی باشــد. یکــی از مهمتریــن دگرگونی هایــی کــه در اث
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دانایــی پدیــدار گشــته اســت، بــروز تغییــرات چشــمگیر در قواعــد بــازی اقتصــادی اســت. بدیــن معنــا کــه اگــر تــا 
ــزرگ،  ــای ب ــد کارخانه ه ــوس مانن ــادی و ملم ــر م ــدرت را عناص ــدی ق ــای کلی ــی مولفه ه ــالب دانای ــل از انق قب
ــان ها  ــی انس ــن دانای ــد ای ــرایط جدی ــد، در ش ــکیل می دادن ــزات و ... تش ــین آالت و تجهی ــیع، ماش ــای وس زمین ه
 .)Stiglitz,1999(ــد ــازی می کن ــرفت   ها ب ــداوم پیش ــرای ت ــور را ب ــش موت ــه نق ــت ک ــان آنهاس ــط می ــبکه رواب و ش
ــه  ــود، بلک ــامل می ش ــالت اقتصــادی را ش ــد" و تعام ــع تولی ــا "تاب ــه تنه ــش ن ــدی دان ــگاه کلی ــری و جای ــن برت ای
ــوان یکــی از وجــوه  ــان را می   ت ــن معنــی کــه اقتصــاد دانش بنی ــد. بدی ــر تمــام مناســبات اجتماعــی ســایه می افکن ب
جامعــه ای دانش بنیــان درنظــر گرفــت کــه ویژگــی اصلــی ایــن جامعــه برتــری اقتدارهــای ناشــی از دانــش نســبت 
بــه اقتدارهــای ناشــی از ســایر منابــع قــدرت در مناســبات اجتماعــی، ماننــد؛ اقتدارهــای ناشــی از قــدرت نظامــی و 
قــدرت سیاســی اســت و نبایــد ایــن نظــم جدیــد را بــه صرفــا اســتفاده از فناوری هــای نویــن تقلیــل داد. همانطــور 
کــه ســازمان ملــل در گــزارش خــود بــه ایــن مســئله اشــاره می کنــد: »ICT بیشــتر بــه عنــوان ابــزار و یــا تســهیل 
کننــده امــور ارزیابــی می   شــود کــه ممکــن اســت تحــت شــرایط خاصــی بــا ابزارهــای دیگــر ایجــاد دانــش در جوامــع 
نــوآور جایگزیــن شــوند. ایــن فن آوری هــا بــه خــودی خــود در جامعــه تحــول ایجــاد نمی   کننــد؛ آنهــا توســط افــراد 

.)UN,1997(»ــد ــل می کنن ــود عم ــن آوری موج ــادی و ف ــی، اقتص ــای اجتماع در بافت ه
ــد، بررســی و 	• ــش در نظــام اجتماعــی و اقتصــادی جدی ــت نقــش دان ــن محوری ــا در نظــر گرفت ــه ســوم آنکــه ب نکت

ــد.  ــر می نمای ــان اجتناب ناپذی ــام دانش بنی ــر نظ ــم عمیق ت ــور درک و فه ــوم به منظ ــن مفه ــه ای ــدی عالمان طبقه بن
از منظــر علــم اقتصــاد دانــش بــه دو دســته دانــش آشــکار1 و دانــش غیرآشــکار یــا ضمنــي2 تقســیم می شــود. ایــن 
ــي )Polanyi,1958( از  ــا پیــروي از تقســیم بندي مایــکل پوالن ــاکا )Nonaka,1995( ب ــار نون تقســیم بندي را اولیــن ب
دانــش شــخصي انجــام داده اســت. وي دانــش قابــل تنظیــم و انتقــال بــا ابزارهــاي رســمي)مانند کتــاب وجــزوه( و 
زبــان نظام منــد را دانــش آشــکار یــا دانــش کدگــذاري شــده و در طــرف مقابــل، دانــش غیرقابــل بیــان بــا ابزارهــاي 
رســمي کــه در حیــن انجــام کار شــکل می   گیــرد و ارتبــاط نزدیکــی بــا مفهــوم تجربــه دارد را دانــش ضمنــي  نامیــد. 
ایــن تقســیم بندی از آن جهــت راهبــردی اســت کــه قلــب تپنــده اقتصــاد دانش بنیــان را دانــش ضمنــی 
تشــکیل می دهــد، تــا جایــی کــه اســتیگلیتز برنــده جایــزه نوبــل، دانــش را بــه یــک کــوه یخــی تشــبیه می کنــد 
کــه 90 درصــد آن کــه زیــر آب قــرار گرفتــه اســت را دانــش ضمنــی و تنهــا 10 درصــد آن را دانــش آشــکار تشــکیل 

می دهد)اســتیگلیتز، 1396(. 
ــدی 	• ــش کلی ــود، نق ــور می ش ــان متبل ــاد دانش بنی ــی در اقتص ــش ضمن ــت دان ــه از دل اهمی ــارم ک ــه چه نکت

تولیــد فناورانــه و بنگاه هــای تولیــدی در تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان اســت. از یــک ســو، بــا توجــه بــه ماهیــت 
ــدی در  ــای تولی ــد، بنگاه ه ــه دســت می آی ــرا و کار ب ــن اج ــه در حی ــش ک ــی از دان ــوان نوع ــه عن ــی ب ــش ضمن دان
واقــع بزرگتریــن محمــل تشــکیل و انباشــت دانایی)ضمنــی( بشــمار می رونــد. از ســوی دیگــر، نظــام تولیــد فناورانــه 

1  Explicit Knowledge 
2  Tacit Knowledge
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ــوند و  ــوب می ش ــد محس ــای جدی ــا و توانایی ه ــرای دانایی ه ــا ب ــون تقاض ــن کان ــن و بزرگتری ــع مهمتری در واق
ــه  ــوان اینگون ــن می ت ــد. بنابرای ــا می کن ــود ایف ــای موج ــردن دانش ه ــی ک ــردی و عملیات ــل در کارب ــی بدی نقشــی ب
 Foray(ــه اســت جمع بنــدی نمــود کــه تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان در گــرو اســتقرار یــک ســاختار تولیــدی فناوران

.)and Lundvall,1998

نکتــه پنجــم آنکــه، همانطــور کــه مــورد تاکیــد قــرار گرفــت اقتصــاد دانــش بنیــان یــک نظــام حیــات جمعــی اســت 	•
و ایــن نظــم اقتصــادی تنهــا در چنــد صنعــت و بنــگاه بــا فنــاوری بــاال محــدود نمی شــود. در اقتصــاد دانــش بنیــان 
ــه آن  ــر همیــن اســاس دانش هایــی کــه در چنیــن اقتصــادی ب ــر هســتند و ب تمامــی بخش هــای اقتصــادی دانش ب
ــف وســیعی از دانش هــای فرهنگــی،  ــال طی ــوان مث ــه عن ــی اســت و ب ــای فن ــر از دانش ه ــاز اســت، بســیار فرات نی

اجتماعــی و مدیریتــی  را نیــز شــامل می شــود) قاســمی و همــکاران، 1397(. 

1-2( پیش نیازها و الزامات تحقق اقتصاد دانش بنیان

الف- تضمین حقوق مالکیت فکری و کاهش هزینه مبادالت مبتنی بر دانش

حقــوق مالکیــت، حقوقــی هســتند کــه افــراد نســبت بــه نیــروی کارشــان و کاالهــا و خدماتــی کــه در اختیــار دارنــد، 
کســب می کننــد. کســب ایــن حقــوق تابعــی از قوانیــن و رویه هــای حقوقــی، شــکل های ســازمانی، اجــرا و هنجارهــای 
ــرد  ــد کــه ف ــوق مشــخص می کن ــن حق ــورث،1377(. ای ــع چهارچــوب نهــادی اســت )ن ــاری – در یــک کالم، تاب رفت
بــا در اختیــار داشــتن مالکیــت یــک دارایــی از چــه امتیازهــای ویــژه و منحصربه فــردی نســبت بــه ســایر افــرادی کــه 
فاقــد ایــن حــق مالکیــت هســتند، برخــوردار اســت. مالکیــت اهمیتــش را از ایــن حقیقــت می گیــرد کــه بــه فــرد کمــک 
می کنــد تــا منطقــًا انتظاراتــی کــه می توانــد در ارتباطــش بــا دیگــران باشــد را شــکل دهــد. ایــن انتظــارات در قالــب 
قوانیــن، رســوم و ســنن یــک جامعــه بیــان می شــود. یــک صاحــب حقــوق، موقعیتــی را بــه دســت آورده اســت کــه در 
مقایســه بــا همتــای خــود، اجــازه دارد بــه شــیوه خاصــی عمــل کنــد. یــک مالــک انتظــار دارد قانــون، مانــع مداخلــه 
دیگــران در اعمــال او –کــه در محــدوده مالکیــت او به صــورت قانونــی تعریــف شــده اســت- شــود، البتــه مشــروط بــه 

.)Demsetz,1967(آنکــه ایــن اعمــال در تعریــف حقــوق او ممنــوع نشــده باشــد

ایــن مســئله از آن حیــث حائــز اهمیــت اســت کــه بــا توجــه بــه ماهیــت اقتصــاد دانش بنیــان، جایــگاه حقــوق مالکیــت، 
ــت  ــوق مالکی ــئله  حق ــان، مس ــای دانش بنی ــگاه نوآوری ه ــش و جای ــت دان ــد. ماهی ــدا می کن ــدان پی ــی دو چن اهمیت
ــاد  ــدی در اقتص ــری کلی ــه عنص ــد، ب ــا می باش ــس از نوآوری ه ــن جن ــتاورد های ای ــده  دس ــه تضمین کنن ــری را ک فک
دانش بنیــان تبدیــل نمــوده اســت. توجــه بــه مفهــوم مالکیــت فکــری به عنــوان امــری حیاتــی جهــت اســتمرار و زایــش 
ــاد،  ــت قابل اعتم ــوق مالکی ــام حق ــدان نظ ــورت فق ــه در ص ــرا ک ــد؛ چ ــروری می نمای ــان ض ــدات دانش بنی ــام تولی نظ
ــر آن  ــد و تکثی ــرا بازتولی ــتند. زی ــازار نیس ــود در ب ــات خ ــروش اطالع ــه ف ــادر ب ــد ق ــای جدی ــدگان ایده ه عرضه کنن
ــب  ــک آن، صاح ــار تمل ــرایط انحص ــا در ش ــه تنه ــی ک ــت؛ در حال ــر اس ــر امکان پذی ــی صف ــا حت ــدک ی ــه ان ــا هزین ب
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ــی وجــود  ــن تنهــا در شــرایط مناســب یعن ــه عرضــه آن اســت و آن را آشــکار می ســازد. بنابرای ــد حاضــر ب ــده جدی ای
حمایت هــای قانونــی کافــی اســت کــه اطالعــات مزبــور می توانــد موضــوع مبادلــه قــرار گیــرد و بــه شــکل منطقــی 

ــود دارد. ــرای آن وج ــازار ب ــکل گیری ب ــکان ش ام

ــرای  ــود، ارزش آن ب ــکار نش ــد آش ــده جدی ــوع ای ــه موض ــا زمانی   ک ــه ت ــت ک ــا اس ــئله آنج ــود مس ــه تناقض آل  وج
متقاضیــان آشــکار نیســت و هنگامــی هــم کــه موضــوع مزبــور آشــکار شــود متقاضــی می توانــد بــرای پرداخــت هزینــه 
آن بی انگیــزه شــود، این گونــه اســت کــه بــازار ایده هــای جدیــد بــا نوعــی عــدم اطمینــان روبــرو اســت. از یک طــرف 
ــر،  ــن نیســت و از ســوی دیگ ــای مربوطــه مطمئ ــرای پرداخــت هزینه ه ــه آن آگاه نشــود ب ــا نســبت ب ــده ت تقاضا کنن
عرضه کننــدگان می داننــد کــه بــا آگاهــی خریــدار ممکــن اســت کــه در معــرض رفتــار فرصت طلبانــه قرارگرفتــه و او 
از پرداخــت هزینه هــای مربوطــه منصــرف گــردد )Arrow,1959(. به طــور خــاص، اســتحکام رژیــم حقــوق مالکیــت 
فکــری یــک کشــور ســهولت و یــا دشــواری دســتیابی بــه نــوآوری دیگــران را تعییــن می کنــد. از هــم ایــن رو اهمیــت 
ــوالت  ــد محص ــص تولی ــد باألخ ــد تولی ــتمرار فرآین ــت اس ــی جه ــادی الزام ــوان نه ــری کارا به عن ــت فک ــود مالکی وج
دانش بنیــان، پیــش از هــر زمــان دیگــری جلوه گــر می شــود. لــذا تضمیــن حقــوق مالکیــت بــه ویــژه حقــوق ماکیــت 
ــر  ــدون در نظ ــود و ب ــد نم ــا خواه ــان ایف ــق اقتصــاد دانش بنی ــتای تحق ــدی در راس ــدون شــک نقشــی کلی ــری ب فک
گرفتــن ضــرورت تضمیــن برخــورداری نــوآوران از دســتاوردهای مالــی و اجتماعــی ایده هــای خــود، برپایــی و اســتمرار 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــت ب ــان دور از واقعی ــام دانش بنی ــک نظ ی

ب- مبارزه با فساد

بنابــر تعریــف موسســه شــفافیت بین المللــی1، فســاد در حالــت کلــی بــه ســوء اســتفاده از قــدرت )عمومــی( بــرای کســب 
ــر می شــود. آنطــور کــه ســوزان ُرز-اکرمــن، اقتصــاددان و متخصــص برجســته حــوزه فســاد در  منافــع شــخصی تعبی
ــدی  ــرای بهره من ــری ب ــد: فســاد نظــام   وار نشــان می   دهــد کــه نابســامانی های فراگی ــان می   کن ــل بی ــن المل عرصــه بی
ــاد  ــر فس ــارت دیگ ــود دارد)Rose Ackerman,2017(. به عب ــدی وج ــد تولی ــیر مقاص ــخصی در مس ــع ش از مناف
نظــام وار در مســیر فعالیت هــای تولیــدی مولــد، از جملــه شــرکت های دانش بنیــان، می توانــد موجــب ناکارآمــدی ایــن 

فعالیت هــا و بواســطه آن عــدم تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان  گــردد.

فســاد فــارغ از صــورت ظاهــری خــود کــه بــه نوعــی اتــالف منابــع را بوجــود مــی  آورد، از طریــق دو مجرایــی کــه در 
ادامــه ذکــر مــی شــود، در مقابــل تمامــی فعالیت هــای اقتصــادی مولــد از جملــه فعالیــت بنگا ه هــای دانش بنیــان- کــه 

در ایــن پژوهــش تمرکــز مــا بــر روی آن اســت- مانــع ایجــاد  می کنــد: 

ــق و  ــوازات آن انحــراف در راســتای خل ــه م ــق انحــراف نظــام پاداش دهــی و ب ــه فســاد از طری ــرای اول آن ک مج

1  International Transparency Institute
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ــود  ــب می ش ــر موج ــن ام ــردد. ای ــان می گ ــاد دانش بنی ــعه اقتص ــد توس ــدن فرآین ــل ش ــب مخت ــش، موج ــت دان انباش
کــه دانــش مــورد نیــاز بــرای ایجــاد نوآوری هــای فناورانــه خلــق و انباشــت نشــود و عمــال اقتصــاد دانــش بنیــان بــا 

ــود. ــه رو ش ــت روب بن بس

ــا اســتمرار نهادهــای  ــر پیشــرفت اقتصــادی می ایســتند. ب ــواًل در براب ــدرت معم ــه حلقه هــای ق ــرای دوم آن ک مج
ــن  ــه از ای ــد ک ــکل می گیرن ــازمان هایی ش ــان س ــول زم ــد در ط ــر مول ــای غی ــت و فعالیت ه ــاد، ران ــویق کننده فس تش
منافــع به دســت آمده حفاظــت کننــد. بــه عبــارت ســاده افــرادی کــه از منافــع فســاد موجــود بهره منــد می شــوند بــرای 
محافظــت از رانت هــای کــه بــه دســت می آورنــد، اقــدام بــه تاســیس ســازمان می کننــد و ایــن امــر، هرگونــه ایجــاد 

تغییــر و تحــول در منافــع اقتصــادی کــه الزمــه یــک اقتصــاد پویــا و دانــش بنیــان اســت را مشــکل تر می کنــد.

ــن  ــود و از ای ــد می ش ــع تولی ــادی مان ــوب نه ــی چارچ ــت ده ــان جه ــردن جری ــق منحــرف ک ــاد از طری ــن فس بنابرای
طریــق امــکان کســب و خلــق دانــش ضمنــی مــورد نیــاز نوآوری هــای دانش بنیــان را از بیــن می بــرد. عــالوه بــر آن 
فســاد نــه تنهــا موجــب رونــق فعالیت هــای رانتــی و غیرمولــد می شــود بلکــه از طریــق ناکارآمــدی حقــوق مالکیــت، 
هزینــه مبادلــه بــرای انجــام فعالیت هــای تولیــدی را نیــز بــاال می بــرد. در نتیجــه فســاد کارکــرد دوگانــه دارد؛ از یــک 
ــاال رفتــن  ــد را افزایــش می دهــد و از طــرف دیگــر موجــب ب طــرف ریســک و درآمــد فعالیت هــای رانتــی و غیــر مول
هزینه هــای تولیــد می شــود. هرچــه فســاد در یــک جامعــه دامنــه بیشــتری کنــد، تولیدکننــدگان بیشــتر تحــت فشــار 

ــد.  ــرار می گیرن ق

بــه زبــان ســاده، تــا زمانــی کــه می   تــوان در یــک جامعــه از فعالیت  هــای نامولــد و مبتنــی بــر کســب رانــت و فســادزا، 
درآمدهــای هنگفــت و بــدون ریســک کســب نمــود، بازیگــران و فعــاالن اقتصــادی بــرای انجــام فعالیت هــای تولیــدی 
کــه ویژگــی آن ســود کــم بــا بازگشــت ســرمایه بلنــد مــدت و ریســک بــاال و در عیــن حــال ســرریز اجتماعــی1 بــاال 

اســت، انگیــزه ای کمتــری پیــدا می کننــد. 

ــع و  ــص مناب ــا در تخصی ــاد و انحراف ه ــا فس ــارزه ب ــرو مب ــت در گ ــت های دول ــدی سیاس ــت کارآم در نهای
ــروکار دارد،  ــت س ــی دول ــای گزینش ــا انتخاب ه ــه ب ــا ک ــی از آنج ــت های صنعت ــژه سیاس ــت. بوی ــا اس تصمیم گیری ه
ــک  ــا ی ــفافیت در تصمیم گیری ه ــاد ش ــوب، ایج ــن چارچ ــرد، در ای ــرار می گی ــاد ق ــراف و فس ــرض انح ــتر در مع بیش
ــن  ــت محســوب می شــود. ای ــا فســاد و افزایــش کارآمــدی سیاســت های دول ــارزه ب ــرای موفقیــت در مب شــرط الزم ب
موضــوع همچنیــن از طریــق بازســازی اعتمــاد عمومــی بــه دولــت در بهبــود امکانــات اجرایــی سیاســت ها نیــز موثــر 

اســت.

 نقش آفرینی برنامه محور دولته- 
یکــی از ویژگی هــای کلیــدی اقتصــاد دانش محــور ایــن اســت کــه در ایــن نظــام اقتصــادی، مهم تریــن عامــل تولیــد 

1  Positive externality 
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ــد: اوال  ــت و برنامه ریــزی را برجســته می کن ــه، نقــش دول و خلــق ارزش افــزوده، دانــش اســت. ایــن مســئله از دو زاوی
دانــش ذاتــا دارای »هزینه هــای ثابــت اولیــه ســنگین« اســت و ثانیــا ماهیــت انباشــتی دانــش موجــب شــده اســت کــه 
ــای  ــذار باشــد)Schiens tock,2007(. »هزینه ه ــق آن بســیار تاثیرگ ــد و خل ــه مســیر« در مســیر تولی »وابســتگی ب
ــا افزایــش یــا کاهــش تعــداد کاالهــا یــا خدمــات تولیــد شــده، تغییــر  ثابــت اولیــه ســنگین« هزینــه ای اســت کــه ب
ــش  ــاخه از دان ــک ش ــر روی ی ــی ب ــه وقت ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ــز ب ــیر« نی ــه مس ــتگی ب ــوم »وابس ــد. مفه نمی کن
ــل  ــا تحم ــر ب ــر داد، مگ ــم را تغیی ــب عل ــیر کس ــادگی مس ــه س ــوان ب ــی نمی ت ــد از مدت ــود، بع ــرمایه گذاری می ش س
هزینه هــای گــزاف و و رهــا کــردن تمــام ســرمایه گذاری هایی کــه در گذشــته صــورت گرفتــه اســت. بنابرایــن افــراد 

ــد. ــذاری شــده اســت، حرکــت کنن ــل گ ــل ری ــه از قب ــر روی مســیری ک ــد ب ــح می دهن و شــرکت ها ترجی

 ایــن دو ویژگــی، نقش آفرینــی دولــت و برنامه ریــزی در ســطوح بــاالی نظــام تدبیــر را بــه امــری حیاتــی بــدل می کنــد. 
بــرای عرضــه دانشــی کــه ارزش اقتصــادی داشــته باشــد، در قــدم اول نیازمنــد دســتیابی بــه مرزهایــی از دانــش هســتیم 
کــه دسترســی بــه آن بــرای متقاضیانــش دارای محدودیــت باشــد. در واقــع اگــر ایــن دانــش در دســترس همــگان باشــد 
و یــا بــه لحــاظ فنــاوری بــه روز نباشــد، متقاضیــان آن انگیــزه ای بــرای پرداخــت هزینــه ندارنــد. هرچنــد کــه دسترســی 
ــی  ــا زمان ــد صــرف هزینه هــای ســنگینی اس ت، ام ــه مرزهــای بازدهــی اقتصــادی در دانش هــای تخصصــی، نیازمن ب
ــع دانــش  ــر همــان منب ــه  ب ــا تکی ــد و ب ــه بازدهــی می رســد به صــورت نمایــی بهــره وری و ســود افزایــش می یاب کــه ب
ــه  ــرمایه گذاری اولی ــدد س ــرف مج ــه به ص ــدون آنک ــدی زد، ب ــای جدی ــا و نوآوری ه ــق ایده ه ــه خل ــت ب ــوان دس می ت
نیــاز باشــد. ایــن امــر به صــورت ذاتــی باعــث وابســتگی بــه مســیر در تولیــدات دانش بنیــان نیــز می شــود؛ بــه ایــن معنــا 
کــه هــرگاه یــک شــرکت یــا کشــور بخواهــد مســیر تولیــدات خــود را تغییــر دهــد، مجــدداً نیازمنــد صــرف هزینه هــای 
ــزی  ــک برنامه ری ــدون ی ــتند و ب ــر هس ــیار زمان ب ــاً بس ــه عموم ــرمایه گذاری های اولی ــن س ــد. ای ــه می باش ــنگین اولی س
منســجم و علمــی هیــچ گاه میســر نخواهــد شــد. عــالوه بــر آن، ایــن ســرمایه گذاری   ها عمومــاً به قــدری ســنگین خواهنــد 
بــود کــه یــک شــرکت به تنهایــی قــادر بــه تأمیــن تمامــی هزینه هــای مربــوط بــه تحقیــق و پژوهــش نخواهــد بــود. بــه 
عبــارت دیگــر ســرمایه گذاری اولیــه ســنگین و صــرف زمــان طوالنــی باعــث می شــود کــه شــرکت ها از انگیــزه کافــی 
بــرای ســرمایه گذاری در چنیــن پروژه هایــی برخــوردار نباشــند و ایــن امــر دخالــت و برنامه ریــزی دولــت را بــرای فراهــم 
نمــودن دانــش موردنیــاز در اقتصــاد دانش بنیــان بــه امــری ضــروری تبدیــل می کنــد. بــرای نمونــه در دهــه 1990 دولــت 
آمریــکا از چهــار طریــق اقــدام بــه ســرمایه گذاری و حمایــت از صنعــت کامپیوتــر نمــود: 1( ســاخت محصــوالت، خدمــات، 
ــق  ــدند. 2( از طری ــی می   ش ــن مال ــدرال تامی ــات ف ــط تحقیق ــه توس ــدی ک ــارد دالری جدی ــع میلی ــرکت ها و صنای ش
گســترش ظرفیــت تحقیقاتــی دانشــگاه ها در رشــته های علــوم رایانــه و مهندســی بــرق. 3( از طریــق شــکل دهــی منابــع 
ــرای انجــام  ــد. 4( از طریــق بهبــود توانایــی ادارات فــدرال ب ــر را هدایــت کردن انســانی کــه انقــالب در صنعــت کامپیوت

.)National Research Council,1999(ــه ــن زمین ــای عمومی شــان در ای ــر ماموریت ه ــه بهت هرچ
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ــوآوری  ــت ن ــد، اهمی ــف می کن ــت را بازتعری ــای دول ــه ماموریت ه ــان ک ــش بنی ــاد دان ــر اقتص ــی دیگ ــن ویژگ همچنی
ــش تشــکیل  ــر دان ــی ب ــای مبتن ــان را نوآوری ه ــب اقتصــاد دانش بنی ــه و قل ــع جان مای ــن اقتصــاد اســت. در واق در ای
ــذا یکــی از ویژگی هــای ذاتــی ایــن نظــام، اســتمرار مــداوم نوآوری هایــی اســت کــه عرصه هــای مختلــف  می دهــد. ل
ــاوری و  ــی آن فن ــا و در پ ــن نوآوری ه ــد. ای ــول می کنن ــر و تح ــار تغیی ــاد را دچ ــاص اقتص ــور خ ــر به ط ــی بش زندگ
ســازمان های مــدرن، مقیــاس فعالیــت اقتصــادی را افزایــش داده و فرصت هایــی بــرای کنتــرل ســازمان ها بــر بازارهــا 
ایجــاد نمــوده اســت. ایــن مســئله »دولــت را وادار کــرده اســت، دامنــه دخالت هــای خــود را افزایــش دهــد« و دخالــت 
دولــت، بــرای پیشــگیری از آشــفتگی و اســتثمار اجتماعــی، »ضــرورت« یافتــه اســت )Myrdal,1960(. ایــن تحــوالت 
ــه ای  ــرارداده؛ به گون ــر ق ــت تأثی ــازار را تح ــر ب ــم ب ــنتی حاک ــاختارهای س ــی س ــه، به کل ــای فناورآن ــی از نوآوری ه ناش
کــه روابــط بــازاری را بــا نااطمینانی   هــای بی ســابقه ای روبــه رو ســاخته اســت. ویژگی هایــی از قبیــل بهــره وری بســیار 
بــاال، تغیــر مفاهیــم بنیادینــی از قبیــل زمــان و مــکان، تغییــر ماهیــت نهــاد مالکیــت، انحصــارات مبتنــی بــر دانــش، 
گســترش بازارهــا و پدیــده جهانی شــدن هــر کــدام به نوبــه خــود اقتصادهــای ملــی را بــا چالش هــای جدیــدی روبــه رو 
ــن  ــای نقش آفری ــن مصداق ه ــد. یکــی از مهمتری ــر می نمای ــزی را اجتناب ناپذی ــتفاده از برنامه ری ــه اس ــاخته اســت ک س
مبتنــی بــر برنامــه دولت هــا، در طراحــی و اجــرای متعهدانــه یــک برنامــه راهبــردی توســعه صنعتــی در کشــور تعریــف 

می شــود.

باتوجــه بــه اهمیــت توســعه صنعتــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف رشــد و توســعه صنعتــی فناورانــه، کشــورها می کوشــند 
تــا بــا طراحــی نقشــه راه یــا اســتراتژی توســعه صنعتــی خــود، از خط مشــی گذاری دولــت بــرای تســریع شــکل گیری 
ــد و از  ــق نبوده ان ــت ها موف ــن سیاس ــتفاده از ای ــواره در اس ــه هم ــا البت ــد. دولت ه ــتفاده کنن ــدی اس ــای تولی فعالیت ه
ایــن نظــر مثال هــای متناقضــی در نقــش آفرینــی دولت هــا در تاریــخ توســعه صنعتــی قابــل ذکــر اســت. امــا باتوجــه 
بــه موانــع مختلفــی کــه در زمینــه توســعه صنعتــی وجــود دارد، در مجمــوع نقــش آفرینــی دولــت بــرای تحقــق اهــداف 

توســعه صنعتــی فناورانــه حیاتــی ارزیابــی می شــود.

در ایــن راســتا، توســعه صنعتــی فناورانــه هــم نیازمنــد اقداماتــی اســت کــه ســرمایه گذاری و افزایــش ســطح فعالیت هــای 
اقتصــادی را بــرای همــه کســب و کارهــای تولیــدی تســهیل کنــد و هــم سیاســت هایی کــه رشــد برخــی فعالیت هــای 
صنعتــی اولویــت دارد را تســریع کنــد. بــه عبــارت دیگــر، نیــاز بــه اتخــاذ ســه دســته سیاســت های اقتصــادی دارد، یعنــی 
سیاســت های معطــوف بــه ثبــات اقتصــاد کالن و اصطالحــًا ایجــاد محیــط توانمندســاز1، سیاســت های صنعتــی افقــی 

و سیاســت های صنعتــی عمــودی.

سیاســت های ایجــاد محیــط توانمندســاز اقدامــات معطــوف بــه بهبــود محیــط کســب و کار و تضمیــن ثبــات اقتصــاد 
ــد  ــود محیــط کســب و کار، ایجــاد رویه هــای شــفاف و قاعده من ــب سیاســت های بهب ــد. در قال ــر می گیرن کالن را در ب

1  Business	Enabling Environment
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ــب  ــا، موج ــن رویه ه ــت دارد. ای ــرمایه گذاری اهمی ــت س ــن امنی ــی و تضمی ــای حکمران ــود رویه ه ــری و بهب تصمیم گی
ــد را فراهــم می ســازد.  ایجــاد ســطح باالتــری از حفاظــت از حقــوق مالکیــت شــده و زمینــه رشــد ســرمایه گذارِی مول
عــالوه بــر ایــن دولــت بــا تضمیــن ثبــات اقتصــاد کالن بویــژه در زمینــه سیاســت های مالــی )مدیریــت کســری بودجــه 
دولــت(، پولــی )نحــوه کنتــرل نقدینگــی و تــورم و نــرخ ســود بانکــی( و ارزی )نظــام ارز تــک نرخــی یــا چنــد نرخــی و 
ــدی  ــرمایه گذاری های تولی ــودآوری س ــرِی س ــی پذی ــرای پیش بین ــم اندازها را ب ــرمایه(، چش ــازار س ــای ب محدودیت ه

ــازد. ــم می س فراه

ــی  ــت های فعال ــوزه سیاس ــه ح ــد در س ــت می کوش ــی، دول ــی افق ــت های صنعت ــوب سیاس ــن، در چارچ ــر ای ــالوه ب ع
اتخــاذ کنــد:

• ــا و 	 ــادر، فرودگاه ه ــا، بن ــد جاده ه ــاخت ها مانن ــت در زیرس ــرمایه گذاری دول ــاخت ها: س ــن زیرس  تامی
نیروگاه هــا می توانــد هزینه هــای ســربار بخــش خصوصــی را کاهــش داده و مشــوق بخــش خصوصــی بــرای 

افزایــش ســرمایه گذاری صنعتــی باشــد. 
• بهبــود نظــام آموزشــی: در ایــن حــوزه، دولــت نیــروی انســانی ماهــر و باکیفیــت را بــرای بکارگیــری در 	

ــازد. ــم می س ــرمایه گذاری ها را فراه ــد س ــه رش ــرورش داده و زمین ــادی پ ــای اقتص فعالیت ه
• هدایــت پس اندازهــا بــه ســمت تولیــد: مولــد شــدن دارایــی، در گــرو اســتقرار نظــام حقــوق مالکیــت 	

ــد  ــت می توان ــوق مالکی ــت حق ــن درس ــف و تضمی ــت. تعری ــت اس ــوق مالکی ــن حق ــف و تضمی ــی تعری یعن
ــد،  ــمت تولی ــه س ــا ب ــت آن ه ــا و هدای ــع پس اندازه ــت تجمی ــا( را در جه ــی )بانک ه ــن مال ــای تامی نهاده
توانمنــد کنــد. البتــه بایــد تاکیــد کــرد کــه در جوامعــی ماننــد ایــران، حقــوق مالکیــت کارآمــد، نــه فقــط در 
ــب  ــع کاســتن از ســودآوری بازارهــای رقی ــاالن اقتصــادی، بلکــه تاب ــرای فع ــار ب ــن اعتب ــرو تســهیل تامی گ
تولیــد)از جملــه ســکه، ارز و مســتغالت( نیــز هســت. در ایــن راســتا، سیاســت های مالیاتــِی هدفمنــد دولــت، 
ــه ســمت  ــا ب ــت پس اندازه ــد و هدای ــای اقتصــادی مول ــرای تســهیل فعالیت ه ــی ب ــات مکمل ــد اقدام می توان

تولیــد باشــد.
ــه معنــی مداخــالت دولــت در تخصیــص میــان بخش هــا اســت، ایــن موضــوع  دســت آخــر، سیاســت های صنعتــی ب

بویــژه در قالــب سیاســت های صنعتــی عمــودی )گزینشــی( مــورد توجــه اســت. 

در این حوزه نیز سه دسته سیاست ها توسط دولت ها اتخاذ می گردد که عبارتند از: 

• حمایــت از درونی ســازی یادگیــری: مســیر تحــول صنعتــی بــرای اقتصادهــای در حــال توســعه بیشــتر 	
ــرایطی،  ــن ش ــود، در چنی ــی می ش ــازه ناش ــای ت ــداع فناوری ه ــه اب ــود و ن ــای موج ــری فناوری ه از یادگی
ــد  ــن حوزه هــا، درونی ســازی منافــع حاصــل از یادگیــری و تقلی ــرای بنگاه هــای پیشــرو در ای مســئله مهــم ب
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ــه درونی ســازی  ــه ب ــی ک ــوق مالکیت ــت در اعطــای حق ــن شــرایطی نقــش دول ــازه اســت. در چنی ــاوری ت فن
منافــع تــالش بــرای نــوآوری و انتقــال فنــاوری منجــر شــود مهــم اســت.

• حمایــت از صنایــع پیشــرو: صنایــع از نظــر ســرریزها و تبعاتــی کــه توســعه آن هــا بــرای ســایر شــرکت ها 	
ــع نســاجی در  ــال، توســعه صنای ــا یکدیگــر یکســان نیســتند، بطــور مث ــد ب و ســاختار اقتصــادی کشــور دارن
مراحــل اولیــه توســعه هــم از نظــر اشــتغال و هــم از نظــر ســرریز های اقتصــادی، نقــش مهمــی بــرای توســعه 
ــت  ــه محدودی ــا باتوجــه ب ــن دولت ه ــرده اســت. بنابرای ــا ک ــع در کشــورهای درحــال توســعه ایف ســایر صنای
منابــع و امکانــات خــود بایــد بــا شناســایی نقــاط اولویــت دار، منابــع و حمایت هــای خــود را بــر ایــن بخش هــا 
متمرکــز ســازند. بــرای اتخــاذ ایــن سیاســت ها، کســب و کارهــای ذینفــع ایــن سیاســت های گزینشــی بایــد 

حداقــل از ســه شــرط زیــر برخــوردار باشــند:
 اواًل از بــازار مصــرف بزرگــی در بــازار داخلــی برخــوردار بــوده و بتواننــد تــا حــدی بــه صرفــه 	

مقیــاس در بــازار داخلــی دســت یابنــد
 ثانیــًا تــوان صادراتــی داشــته و پــس از شــروع کســب و کار بتواننــد در بازارهــای منطقــه ای نفــوذ 	

کنند 
 و ثالثــًا از میــان کار و ســرمایه، تکیــه بیشــتری بــر کار )عامــل فــراوان در کشــورهای در حــال 	

ــی فراهــم  ــد اشــتغال زایِی باالی ــروی کار غیرماهــر و نیمــه ماهــر داشــته و بتوانن ــژه نی توســعه( بوی
ســازند.

• ارائــه تــور حمایــت اجتماعــی: دســت آخــر سیاســت های حمایتــی کــه بعضــًا بــا توجیهــات اجتماعــی 	
)حمایــت از کســب و کارهــا( دنبــال می شــود بایــد معطــوف بــه محافظــت از مــردم باشــد نــه معطــوف بــه 
محافظــت از مشــاغل. یعنــی بــه طــور مثــال، دولــت بــا توســعه بیمــه بیــکاری در فراینــد گــذار، از کارگــران 
ــت  ــد حمای ــه کســب و کارهــای جدی ــا ب ــال آنه ــوزی و انتق ــا دوره بازآم ــد، ت ــکار شــده واحدهــای ناکارآم بی
ــای  ــای بهداشــتی راهکاره ــه مراقبت ه ــه ب ــوزش مجــدد و دسترســی بی وقف ــکاری، آم ــه بی ــه بیم ــد. ارائ کن

ــاکارآ هســتند. ــداوم بنگاه هــای ن ــه ت ــری از کمــک ب موثرت
استفاده حداکثری از سرمایه انسانی و مادی موجودح- 

در ادبیــات نظــری توســعه یــک توافــق نظــر در مــورد اهمیــت ســرمایه انســانی فعــال در ســاختار تولیــدی، بــه عنــوان 
ــن  ــی در آخری ــک جهان ــال بان ــرای مث ــود دارد. ب ــره وری وج ــی و به ــاِی کارای ــتای ارتق ــده در راس ــن کنن ــل تعیی عام
ــردم در  ــه م ــا و ســالمتی ک ــش، مهارت ه ــانی - دان ــرمایه انس ــه س ــد ک ــان می کن ــود بی ــانی خ ــعه انس ــزارش توس گ
طــول زندگــی خــود انباشــته مــی کننــد - محــرک اصلــی رشــد پایــدار و کاهــش فقــر اســت. ســرمایه انســانی بیشــتر، 
ــن  ــراه دارد)Worldbank,2021(. همچنی ــه هم ــورها ب ــرای کش ــری ب ــی قوی ت ــجام اجتماع ــر و انس ــد باالت درآم
ــان  ــد، نش ــرکت ها را بررســی کرده ان ــره وری در ســطح ش ــانی و به ــرمایه انس ــن س ــاط بی ــه ارتب ــی ک ــات تجرب مطالع
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ــا دانــش بیشــتر، بهــره وری را افزایــش می دهنــد و منبــع مســتقیم نــوآوری و رقابت پذیــری  می دهنــد کــه کارکنــان ب
ــانی،  ــرمایه انس ــا س ــط ب ــاد کالن مرتب ــای اقتص ــبات پارامتره ــتنادترین محاس ــل اس ــق قاب ــتند. طب ــدت هس در درازم
ایــن ســرمایه در یــک کشــور عضــو ســازمان همکاری هــای اقتصــادی و توســعه، منشــاء 22 درصــد از رشــد شــهودی 
ــرمایه  ــود س ــت بهب ــه اهمی ــکاران، 1397(. البت ــمی و هم ــوده است)قاس ــا 1990 ب ــال های 1960 ت ــی س ــره وری ط به
ــروی کار خالصــه نمی شــود. موضــوع مهــم دیگــر، رابطــه ســرمایه  انســانی تنهــا در افزایــش بهــره وری مســتقیم نی
ــای  ــش در فرآینده ــده دان ــد فزاین ــا رش ــد ب ــود نشــان می ده ــی موج ــواهد تجرب ــی اســت. ش ــانی و پیشــرفت فن انس
تولیــد، اهمیــت ســرمایه انســانی نیــز بــه عنــوان یــک منبــع در طــول زمــان افزایــش یافتــه اســت. بــه طــور روزافــزون، 
ــل  ــاط متقاب ــد و ارتب ــدا می کن ــعه پی ــق و توس ــای تحقی ــه فعالیت ه ــتری ب ــکای بیش ــج ات ــه تدری ــی ب ــرفت فن پیش
ــه  ــه صــورت روزان ــن اقدامــات ب ــه مهــارت در ای ــاز ب ــد و در نتیجــه نی ــم آکادمیــک ایجــاد می کن ــا عل ــری ب نزدیک ت

 .)Fuente and Ciccone, 2002(افزایــش می یابــد

ــق  ــرای تحق ــانی ب ــرمایه انس ــتفاده از س ــی اس ــی منطق ــه توال ــی ب ــورت ضمن ــه ص ــری ب ــث نظ ــد در مباح ــر چن ه
بهــره وری و بــه تبــع آن اســتفاده از دانــش در فرآینــد تولیــد و تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان بــه صــورت بایســته پرداختــه 
ــره وری در  ــا، به ــرای ارتق ــه ب ــی ک ــرض ضمن ــن ف ــا از ای ــت گذاری بعض ــرا و سیاس ــه اج ــا در عرص ــت، ام ــده اس ش
قــدم اول نیازمنــد اســتفاده از حداکثــر ظرفیــت انســانی و مــادی موجــود هســتیم، غفلــت می شــود. بــه عبــارت دیگــر 
تــا زمانــی کــه ســهم بزرگــی از منابــع انســانی و بــه تبــع آن منابــع مــادی – چــه در ســطح بنــگاه و چــه در ســطح 
ملــی – بــدون اســتفاده مانــده و هیــچ مشــارکتی در فرآینــد تولیــد ندارنــد، تاکیــد کــردن بــر بحــث افزایــش بهــره وری 
در اولویــت دوم قــرار می گیــرد. بــه همیــن دلیــل، همانطــور کــه در قســمت برنامــه توســعه صنعتــی مــورد اشــاره قــرار 
گرفــت، در ادبیــات علــم توســعه بــه کشــورهایی کــه در مراحــل اولیــه توســعه قــرار دارنــد توصیــه می شــود کــه بســط 
صنایــع کاربــر را در اولویــت قــرار دهنــد. بهبــود بهــره وری زمانــی از کانــال آمــوزش و افزایــش ســرمایه انســانی محقــق 
می شــود کــه نیــروی انســانی آمــوزش دیــده و بــا مهــارت، جــذب فرآینــد تولیــد اقتصــادی شــوند و از دانــش آنهــا در 
تابــع تولیــد اســتفاده شــود، در غیــر ایــن صــورت نفــس وجــود نیــروی کار آموزش دیــده و ماهــر، متضمــن افزایــش 
کارایــی و بهــره وری نخواهــد بــود. بــه صــورت بدیهــی ایــن مســئله در مــورد ســرمایه های مــادی یــک بنــگاه و یــا 

ــد. ــز صــدق می کن یــک کشــور نی

نظام انگیزشی مشوق فعالیت های تولیدی	- 
همانطــور کــه اشــاره شــد، ادبیــات نظــری و تجربیــات تاریخــی گویــای آن اســت کــه دانــش ضمنــی نقشــی اساســی در 
ــد توجــه نمــود  ــد. در صــورت پذیرفتــن ایــن گــزاره، بای ــا می نمای ــان ایف ــه شــکل گیری اقتصــاد دانش بنی مراحــل اولی
کــه بســتر خلــق و انباشــت دانــش ضمنــی به طــور ذاتــی در فرآینــد تولیــد و اجــرا قــرار دارد. بــه عبارتــی دانــش ضمنــی 
در شــرایطی بوجــود می آیــد کــه فعالیت هــای تولیــدی و کســب و کار رونــق پیــدا کنــد. در ایــن صــورت افزایــش تعــداد 
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ــر  ــان را امکان پذی ــای دانش بنی ــی شــده و ایجــاد نوآوری ه ــش ضمن ــره دان ــر شــرکت ها موجــب انباشــت و ذخی و عم
می ســازد. همچنیــن بایــد توجــه نمــود کــه در اقتصــادی کــه تولیــد صــورت نمی گیــرد و فضــای کســب وکار بــه نفــع 
فعالیت هــای مولــد نیســت، طبیعتــا هیــچ تقاضایــی نیــز بــرای دانــش مولــد، شــکل  نمی گیــرد. بنابرایــن لــزوم وجــود 
ــش بســیار  ــرای دان ــه تحریــک تقاضــا ب ــان، از زاوی ــرای اســتقرار اقتصــاد دانش بنی ــد ب ــر تولی ــی ب یــک ســاختار مبتن
ــده  ــش تعیین کنن ــی و نق ــش ضمن ــد و دان ــان تولی ــگ می ــه تنگاتن ــن رابط ــه ای ــه ب ــا توج ــت ب ــت دارد. در نهای اهمی
ــان نمــود کــه نظــام اقتصــاد دانش محــور در ذات خــود  ــه بی ــوان این گون ــان می ت ــی در اقتصــاد  دانش بنی دانــش ضمن
دســتاورد ســاختار نهــادی تولید محــور اســت.  شــواهد تجربــی نیــز بــه خوبــی بیانگــر رابطــه ی بیــن چارچــوب نهــادی 
مشــوق تولیــد و تحقــق اقتصــاد دانش محــور اســت. تجربیــات تاریخــی کــره جنوبــی بــه عنــوان یکــی از کشــورهای 
موفــق در دســتیابی بــه الگــوی تولیــد دانش بنیــان، از ایــن زاویــه بســیار آموزنــده و پرمعناســت)چانگ،1392(. در ایــن 
ــدی و  ــای تولی ــمت فعالیت ه ــه س ــاد ب ــای اقتص ــن جهت گیری ه ــدی در تعیی ــی کلی ــی نقش ــای انگیزش ــتا نهاده راس
یــا غیــر مولــد دارنــد. داگالس نــورث، برنــده جایــزه نوبــل معتقــد اســت نهادهــا و ســاختار انگیزشــی ســبب ســاختارمند 
ــادالت سیاســی باشــند چــه اقتصــادی و چــه  ــن مب ــادالت بشــری می شــوند، چــه ای ــه در مب شــدن انگیزه هــای نهفت
ــد باشــد، تولیــد  ــه نفــع فعالیت   هــای مول ــه عبــارت دیگــر چنانچــه سیســتم قاعده   گــذاری، ب ــورث،1377(. ب اجتماعی)ن
ــاد  ــوداگری در اقتص ــای س ــد، فعالیت   ه ــی باش ــای بازتوزیع ــوق فعالیت   ه ــه مش ــرد و چنانچ ــق می   گی ــاد رون در اقتص
ــز  ــان نی ــاد دانش بنی ــکل   گیری اقتص ــی در ش ــاختار انگیزش ــا و س ــش نهاده ــه نق ــن زاوی ــد. از ای ــدا می   کن ــت پی اولوی
ــه باشــد،  پررنــگ می   شــود. چنانچــه نهادهــای حاکــم بــر جامعــه، مشــوق بکارگیــری دانــش در فرآینــد تولیــد فناوران
حرکــت بــه ســمت اقتصــاد دانش   بنیــان تســهیل می   گــردد، امــا در صورتــی کــه ســاختار انگیزشــی حاکــم بــر جامعــه 
فعالیت هــای رانتــی و مافیایــی را پــاداش دهــد، ســوگیری دانش هــای خلــق شــده و انباشــت شــده در جامعــه نیــز بــه 
ــی  ــه طــور طبیع ــا افزایــش دهــد کــه در ب ــن فعالیت ه ــی منحــرف می شــود کــه بهــره وری را در ای ســمت دانایی های

دارای ســرریزهای اجتماعــی منفــی هســتند و نمی تــوان آنهــا را در زمــره اقتصــاد دانــش بنیــان تعریــف نمــود. 

تعامل بین المللی و ادغام در زنجیره های ارزش جهانی	- 
ــا ســایر کشــورها و ادغــام در اقتصــاد بین المللــی حداقــل از دو مجــرای کلیــدی،  ضــرورت ایجــاد روابــط اقتصــادی ب
ــمار  ــاص بش ــه صــورت خ ــان ب ــق اقتصــاد دانش بنی ــام و تحق ــه صــورت ع ــعه اقتصــادی ب ــای توس ــزء پیش نیازه ج
ــترش  ــه گس ــوط ب ــان من ــی و دانش بنی ــدات صنعت ــاس در تولی ــی از مقی ــای ناش ــق صرفه ه ــه تحق ــی رود؛ اول آنک م
ــاال عمومــا  ــا ســطح فنــاوری ب ــرای تولیــدات ب ــه آنکــه ب ــا توجــه ب بازارهــا از طریــق صــادرات اســت. ایــن مســئله ب
ــز  ــتری نی ــت بیش ــت از اهمی ــاز اس ــش( نی ــق و پژوه ــای تحقی ــه ه ــه هزین ــنگینی )از جمل ــه س ــت اولی ــرمایه ثاب س
ــه  ــت ک ــدری باالس ــه ق ــت ب ــرمایه ثاب ــی، س ــوالت صنعت ــی از محص ــد برخ ــرای تولی ــه ب ــرا ک ــت؛ چ ــوردار اس برخ
ــه آنکــه تولیــد  ــا توجــه ب تنهــا تولیــد محصــوالت در مقیــاس جهانــی، ســوددهی اقتصــادی در پــی دارد. همچنیــن ب
ــزء  ــیم کار ج ــت، تقس ــی باالس ــش تخصص ــا دان ــای کار ب ــکاری نیروه ــد هم ــا نیازمن ــان عموم ــوالت دانش بنی محص
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ــه صــورت طبیعــی تقســیم کار تنهــا در شــرایط تولیــد و عرضــه  ــد و ب ــکار ایــن فعالیت هــا بشــمار می رون غیرقابــل ان
ــود.   ــد ب ــر خواه ــوالت  امکان پذی ــترده محص گس

ــل و  ــاد بین المل ــم در اقتص ــی حاک ــای رقابت ــت فض ــه ماهی ــی ب ــاد جهان ــام در اقتص ــذاری ادغ ــرای اثرگ ــن مج دومی
ســرریزهای اقتصــادی ادغــام در زنجیره هــای ارزش جهانــی بــاز می گــردد. بدیهــی اســت کــه انگیــزه افزایــش قــدرت 
رقابت پذیــری و گســترش صــادرات محصــوالت، محــرک قــوی بــرای افزایــش بهــره وری و کیفیــت محصــوالت داخلــی 
بشــمار مــی رود. ضمــن آنکــه هــم بــه لحــاظ نظــری و هــم تجربــی ثابــت شــده اســت کــه بــرای ارتقــاء ســطح دانــش 
ــوان از  ــا کــه نمی ت ــه ایــن معن ــه گام طــی شــود، ب ــد پیوســته و گام ب و فنــاوری در اقتصادهــای ملــی بایــد یــک رون
یــک اقتصــاد ســنتی بــا ســطح فنــاوری بســیار کــم، ناگهــان بــه ســمت تولیــد محصــوالت بــا ســطح فنــاوری بــاال 
پــرش نمــود و هــم تولیــدات دانــش داخلــی و هــم بومی ســازی واردات فنــاوری از خــارج نیازمنــد یــک بســتر از دانــش 
ضمنــی و دانــش آشــکار اســت و در صــورت وجــود شــکاف فنــاوری قابــل توجــه میــان بافــت اقتصــادی کشــور نــه 
واردات فنــاوری امــکان بومــی ســازی پیــدا می کنــد و نــه امــکان خلــق و بکارگیــری دانش هــای پیشــرفته جدیــد در 
ــی آورد  ــکان را بوجــود م ــن ام ــی ای ــام در زنجیره هــای ارزش جهان ــذا ادغ ــد وجــود دارد. ل ــاس گســترده و نظام من مقی
ــه ســمت هســته های زنجیره هــای  ــا حرکــت پیوســته ب ــه گام و ب ــه صــورت گام ب کــه کشــورهای در حــال توســعه ب
ــا در راســتای ارتقــاء ســطح فنــاوری تولیــدات داخلــی کشــور  ــی، از ســرریز دانــش و فناوری هــای روز دنی ارزش جهان
ــه ذکــر اســت کــه کشــورهای در حــال توســعه موفــق در ایــن زمینــه همچــون چیــن، کــره  بهره منــد شــوند. الزم ب
جنوبــی و تایــوان، همگــی رونــد مشــابهی را در ادغــام در زنجیــره ارزش جهانــی و ارتقــاء گام بــه گام ســطح دانــش و 

ــد. ــدات داخلیشــان طــی کرده ان ــاوری تولی فن

1-3( اهم شاخص های سنجش اقتصاد دانش بنیان

ــر تمامــی شــئون اجتماعــی  ــات جمعــی اســت کــه ب ــان یــک نظــام حی همانطــور کــه اشــاره شــد، اقتصــاد دانش بنی
زندگــی انســان حاکمیــت پیــدا می کنــد. ایــن کــه از چــه زاویــه ای بــه ایــن نظــام نــگاه کنیــم و چطــور بــه تعریــف آن 
ــان  ــت اقتصــاد دانش بنی ــع آن شــاخص های ســنجش وضعی ــه تب ــدی و ب ــای کلی ــده  متغیره ــم، مشــخص کنن بپردازی

می باشــد. 

ــر ویژگی هــای محــدودی از اقتصــاد  ــل علمــی ب ــدام از شــاخص های موجــود در محاف ــد توجــه نمــود کــه هــر ک بای
ــادی و  ــت نه ــل از باف ــناخت کام ــد ش ــو نیازمن ــک س ــا از ی ــتفاده کارآی آنه ــذا اس ــده اند. ل ــز ش ــان متمرک دانش بنی
ســازمانی جامعــه مــورد نظــر و از ســوی دیگــر، تســلط بــر نقــاط قــوت و ضعــف هریــک از ایــن شــاخص ها می باشــد. 
ــل  ــزد محاف ــت بیشــتری ن ــت و جامعی ــم کــه از مقبولی ــه می پردازی ــن زمین ــد شــاخص در ای ــی چن ــه معرف ــه ب در ادام

ــند. ــوردار می باش ــت گذاری برخ ــی و سیاس علم
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الف- تعداد شرکت های دانش بنیان 

ایــن شــاخص در واقــع بــر مبنــای ایــن درک از اقتصــاد دانش بنیــان شــکل گرفتــه اســت کــه در صــورت تحقــق ایــن 
نظــام، خروجــی آن، افزایــش فعــاالن و کارگــزاران اقتصــادی در حوزه هــای مرتبــط بــا فناوری هــای مــدرن می   باشــد. 
ــا  ــه اکتف ــن زمین ــال در ای ــری شــرکت های فع ــه اندازه گی ــان، ب ــق اقتصــاد دانش بنی ــزان تحق ــرای ســنجش می ــذا ب ل
ــرای طراحــی اولیــه ایــن شــاخص، ارزیابــی شــرکت های  می کنــد. البتــه بایــد توجــه نمــود کــه منطــق کارشناســی ب
ــردن  ــه خالصــه ک ــان می باشــد و ن ــک اقتصــاد دانش بنی ــای ی ــن خروجی ه ــوان یکــی از مهمتری ــه عن ــان ب دانش بنی

ــان.  ــدرن در تشــکیل کمــی شــرکت های دانش بنی ســاختار اقتصــادی م

ب- شاخص مارپیچ سه گانه1 

مــدل مارپیــچ ســه گانــه در واقــع یــک مــدل تحلیلــی بــرای توضیــح تحــوالت اجتماعــی و اقتصــادی مبتنــی بــر دانــش 
ــرای  ــت را ب ــت - دول ــط دانشــگاه - صنع ــچ ســه گانه رواب ــدل مارپی ــز2 و لیدســدورف3 ) 1995 -2000( م اســت. اتزکویت
تبییــن ســاختار توســعه در اقتصاد هــای دانش بنیــان پیشــنهاد کردنــد. ایــن مــدل بــا برجســته کــردن نقــش ســه ســازمان 
اصلــی نقش آفریــن در توســعه ی مبتنــی بــر دانایــی و بررســی روابــط نهــادی بیــن آنهــا و ارائــه شــاخصی کمــی بــرای 
ــه  ــد. ب ــا می کن ــه مهی ــک جامع ــان را در ی ــق اقتصــاد دانش بنی ــزان تحق ــه ســنجش می ــط، زمین ــن رواب ــری ای اندازی گی
عبــارت دیگــر امــکان ســنجش پیامد هــای حاصــل از تحــوالت دانش بنیــان در جامعــه و ایــن کــه ایــن پیامدهــا تــا چــه 
میــزان در راســتای تحقــق توســعه جامعــه تاثیرگــذار اســت را بــه وجــود مــی   آورد. در ایــن مــدل دانشــگاه، صنعــت و دولــت 
ــا  ــد ب ــا کشــف دانــش، فنــاوری، محصــول و خدمــات جدی ــه منظــور خلــق و ی ســه مارپیــچ را تشــکیل می دهنــد کــه ب
 .)Report of Quadruple Helix Research For the CLIQ Project, 2010(یکدیگــر همــکاری می کننــد

مــدل مارپیــچ ســه گانه بــه عنــوان آخریــن مــدل مطــرح شــده در محافــل علمــی مدیریــت فنــاوری، بــه عنــوان یکــی 
ــل  ــه دلی ــد ب ــرد. هرچن ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــان م ــق اقتصــاد دانش بنی ــن شــاخص   های ســنجش تحق از معتبرتری

ــری نیســت.4 ــل ســنجش و اندازه گی ــران قاب ــاری در ای وجــود محدودیت هــای آم

پ- شاخص بهره وری

ماهیــت ذاتــی اقتصــاد دانش بنیــان، اســتفاده از دانــش بــه عنــوان مهمتریــن عامــل تولیــد و بــه تبــع آن بهره منــدی از 
ارزش افــزوده ی بــاال بــر اســاس نــوآوری هــای مبتنــی بــر دانــش اســت. بــه عبــارت دیگــر نــوآوری هــای دانش بنیــان 

1  Triple Helix 
2  Henry Etzkowitz
3  Loet Leydesdorff 

4  بــه دلیــل پیچیدگــی محاســبات فنــی از توضیــح بیشــتر صرف نظــر می شــود. در صــورت عالقــه یــه مطالعــه در مــورد روش هــای محاســباتی ایــن مــدل، توصیــه 
می شــود بــه مقالــه زیــر رجــوع شــود: 

-Leydesdorff, L. (2003). The mutual information of university-industry-government relations: An indicator of the Triple Helix dynamics. Scientometrics, 58(2), 
445-467.
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موتــور محرکــه و قلــب تپنــده ی اقتصــاد دانایــی هســتند. دســتاورد بهره گیــری از ایــن نوآوری هــای مبتنــی بــر دانایــی 
ــی بهــره وری در  ــدل شــده اســت؛ افزایــش نمای ــان ب ــن ویژگی هــای اقتصــاد دانش بنی ــه یکــی از برجســته تری کــه ب
ــره وری را  ــواع شــاخص های به ــوان ان ــن رو، می ت ــد. از ای ــی باش ــی م ــه اقتصــاد صنعت ــان نســبت ب اقتصــاد دانش بنی
در جایــگاه یکــی از مهمتریــن کارکردهــای اقتصــاد دانش بنیــان، بــه عنــوان میــزان ســنجش تحقــق ایــن نظــام مــورد 

ارزیابــی قــرار داد.

ج- شاخص سهم تحقیق و پژوهش1 در سهم بودجه شرکت ها

ــن  ــرد. بنابرای ــق می گی ــش« تعل ــل »دان ــه عام ــد ب ــد تولی ــزوده در فرآین ــترین ارزش اف ــان، بیش ــاد دانش بنی در اقتص
ــزه و  ــود انگی ــد؛ وج ــان شــدن حرکــت می   کن ــه ســمت دانش بنی ــک نظــام اقتصــادی ب ــه ی یکــی از نشــانه های آن ک
اراده بــرای خلــق دانش هــای نویــن و از ایــن طریــق کســب ســود و ارزش افــزوده اســت. لــذا از آنجایــی کــه فعــاالن 
ــد،  و کارگــزاران اقتصــادی در یــک اقتصــاد دانش بنیــان انتظــار کســب ســود و درآمــد از دانــش در اختیارشــان را دارن

ــد. ــش انجــام می دهن ــرای کســب دان ــه و تــالش بیشــتری ب هزین

ایــن اشــتیاق و انگیــزه بــرای کســب ســود از انباشــت دانــش در افزایــش ســهم تحقیــق و پژوهــش )R&D( شــرکت ها 
ــاالن  ــه فع ــق و پژوهــش نشــان می دهــد ک ــزان ســرمایه گذاری شــرکت ها در تحقی ــع می ــد. در واق ــدا می کن نمــود پی
ــری  ــده جهت گی ــی بیان کنن ــه نوع ــتند و ب ــدوار هس ــود امی ــش خ ــود از دان ــب س ــه کس ــزان ب ــه می ــا چ ــادی ت اقتص
ــای ســنجش اقتصــاد  ــوان یکــی از معیاره ــه عن ــز ب ــن شــاخص نی ــن ای ــا در نظــام اقتصــادی اســت. بنابرای پاداش ه

دانــش بنیــان در نظــر گرفتــه می شــود.

د- شاخص جهانی دانش

ایــن شــاخص اولیــن بــار توســط بانــک جهانــی بــا اســتفاده از روش ارزیابــی دانــش ایجــاد شــد. بانــک جهانــی پــس 
از ســال 2012 ایــن شــاخص را متوقــف کــرد و یــک ابتــکار مشــترک توســط برنامــه توســعه ســازمان ملــل متحــد2، 
ــی  ــان دهنده افزودن ــاخص نش ــن ش ــود.  ای ــه نم ــن ارائ ــوان جایگزی ــه عن ــش را ب ــی دان ــده جهان ــه روز ش ــاخص ب ش
مهمــی بــه مخــزن جهانــی دانــش در مــورد توســعه اســت کــه داده هــای متنــوع و قابــل اعتمــادی را ارائــه می کنــد کــه 
ــا وضــوح بیشــتری  ــط را ب ــای مرتب ــا تحــوالت و چالش ه ــد ت ــدگان کمــک کن ــه کشــورها و تصمیم گیرن ــد ب می توان
درک کننــد و بــه آنهــا پاســخ دهنــد. ای  ســنجه، هفــت زیرشــاخص را ارزیابــی مــی کنــد کــه هــم بــه دلیــل روابــط 
ــان  ــاد دانش بنی ــدی اقتص ــناختی و رش ــرفت ش ــد پیش ــا در رون ــت آنه ــل مرکزی ــه دلی ــم ب ــتگی و ه ــی همبس تعامل
انتخــاب شــده اند. از دیــدگاه طراحــان ایــن شــاخص از یــک ســو پیونــد قــوی بیــن کیفیــت ســرمایه دانــش و از ســوی 
دیگــر، توانایــی ایجــاد اقتصادهــای مبتنــی بــر دانــش  مؤثــر کــه توســعه عادالنــه و پایــدار را ارائــه می دهنــد، ارزیابــی 

1  Research and Development 
2  با همکاری بنیاد دانش محمد بن راشد آل مکتوم.
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ــوزش و  ــگاهی، آم ــش دانش ــوزش پی ــه در آم ــا را ک ــای آنه ــانی و خروجی ه ــع انس ــنجی مناب ــای صالحیت س نظام ه
پــرورش فنــی و حرفــه ای و آمــوزش عالــی گنجانــده شــده اســت، ضــروری می کنــد.

ــد و 7  ــاخص، 19 بُع ــه در 50 ش ــت ک ــزه ای از 155 سنجه اس ــش« آمی ــی دان ــاخص جهان ــخص، »ش ــور مش ــه ط ب
ســازه دســته بنــدی شــده اند.  7ســازه کلیــدی ایــن شــاخص شــامل آمــوزش پیــش از دانشــگاه، آمــوزش و پــرورش 
فنــی و حرفــه ای، آمــوزش عالــی، پژوهــش، توســعه و نــوآوری، فناوری هــای اطالعاتــی و ارتباطــی، اقتصــاد و فضــای 

ــد. ــه کار می رون ــدی کشــورها ب ــه بن ــرای ســنجش و رتب ــه ب ــود ک ــده می ش برانگیزانن

ه- شاخص رقابت پذیری جهانی

شــاخص رقابــت پذیــری جهانــی )Global Competitive Index(، شــاخصی اســت کــه در ســال 2004، توســط 
ــار تعریــف شــد، ایــن گــزارش »توانایــی کشــورها را در ارائــه ســطوح بــاالی  مجمــع جهانــی اقتصــاد بــرای اولیــن ب
رفــاه بــه شــهروندان خــود ارزیابــی می کنــد.” از منظــر ایــن گــزارش، رفــاه شــهروندان بــه نوبــه خــود بــه میــزان بهــره 
ــا،  ــه ای از نهاده ــی مجموع ــری جهان ــاخص رقابت پذی ــع، ش ــتگی دارد. در واق ــود بس ــع موج ــور از مناب ــک کش وری ی
ــری  ــد، اندازه گی ــن می کنن ــادی را تعیی ــق اقتص ــدت رون ــی و میان م ــدار فعل ــطوح پای ــه س ــی را ک ــت ها و عوامل سیاس
می کنــد. شــاخص رقابــت پذیــری جهانــی از 113 نشــانگر تشــکیل شــده اســت. ایــن نشــانگرها در 12 رکــن نهادهــا، 
زیرســاخت، فضــای کالن اقتصــادی، بهداشــت و آمــوزش ابتدایــی، آمــوزش تکمیلــی، کارایــی بــازار کاال، کارایــی بــازار 
کار، توســعه بــازار مالــی، آمادگــی هــای فنــاوری، انــدازه بــازار، تکامــل کســب و کار و نــوآوری گــروه بنــدی شــده اســت. 
12 رکــن مذکــور نیــز در ســه زیرشــاخص نیازهــای اساســی، افزایــش دهنــده کارایــی و نــوآوری و عوامــل تکامــل کــه 
ــا ســنجش ترکیبــی از متغیرهــای مــورد اشــاره  ــد. ایــن شــاخص ب ــه اصلــی توســعه می باشــند، قرارگرفته ان ســه مرحل

ــد.  ــف می کن ــری کشــورهای مختل ــدرت رقابت پذی ــی ق ــه ارزیاب ــدام ب اق

ایــن ســازمان، از ســال 2004 تــا کنــون  ســاالنه یــک گــزارش در همیــن زمینــه منتشــر می کنــد کــه نشــان دهنــده رتبه 
کشــورهای مختلــف از زاویــه تــوان رقابت پذیــری اقتصــادی اســت. بــا توجــه بــه آنکــه افزایــش قــدرت رقابت پذیــری 
در ســطح اقتصــاد جهانــی یکــی از مهمتریــن کارکردهــای یــک اقتصــاد دانــش بنیــان اســت، مطالعــات مختلفــی در 
ســطح بین المللــی، از ایــن شــاخص بــه عنــوان یکــی از نماگرهــای ســنجش اقتصــاد دانــش بنیــان اســتفاده می کننــد.

و- شاخص پیچیدگی اقتصادی

پیچیدگــی اقتصــادی مفهومــی اســت کــه امــروزه بــرای بیــان میــزان توانایــی کشــورها در تولیــد کاالهــای پیچیــده از 
طریــق فراهــم نمــودن ســاختارهای مناســب بــرای تعامــل افــراد در راســتای تجمیــع دانش هــای پراکنــده و متنــوع و 
نیــز کاربــردی کــردن آن بــه کار مــی رود. بــه عبــارت دیگــر، پیچیدگــی اقتصــادی داللــت بــر دانــش و مهــارت انباشــت 

شــده در یــک جامعــه دارد کــه از طریــق محصــوالت تولیــد شــده در آن جامعــه نشــان داده می شــود. 
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ــاروارد و ام  ــگاه های ه ــان دانش ــمندان و محقق ــی از دانش ــط گروه ــادی توس ــی اقتص ــاخص پیچیدگ ــی ش ــده معرف ای
آی تــی در ســال 2006 کلیــد خــورد کــه بــا تشــکیل گــروه تحقیقاتــی گســترده ای بــه طراحــی و محاســبه شــاخص 
ــری2 اســتفاده می شــود.   ــوع1 و فراگی ــن شــاخص از دو مفهــوم تن ــد. در محاســبه ای ــدام نمودن پیچیدگــی اقتصــادی اق
ــار دارد، در تنــوع و فراگیــری محصــوالت تولیــدی آن  ــه ایــن ترتیــب کــه حجــم دانشــی کــه یــک کشــور در اختی ب
ــد، از  ــار دارن ــردی بیشــتری در اختی ــا ســازمان های آنهــا دانــش کارب ــد. کشــورهایی کــه افــراد ی کشــور تجلــی می یاب
ــد  ــه نیازمن ــم ک ــی ه ــد. محصوالت ــد کنن ــا را تولی ــری از کااله ــه متنوع ت ــه مجموع ــد هســتند ک ــکان بهره من ــن ام ای
حجــم زیــادی از دانــش هســتند در جاهــای محــدودی کــه تمــام ملزومــات دانــش در دســترس باشــد، تولیــد می شــوند. 
ــف می شــود. از  ــد، تعری ــد می کنن ــداد کشــورهایی کــه یــک محصــول را تولی ــوان تع ــه عن ــز ب ــری نی ــن فراگی همچنی
ــری  ــای پیچیده ت ــد، اقتصاده ــد می کنن ــر را تولی ــری کمت ــا فراگی ــر ب ــوالت متنوع ت ــه محص ــی ک ــن رو، اقتصادهای ای

هســتند و ســطح باالتــری در اقتصــاد دانــش بنیــان دارنــد.

محبوبیــت و مقبولیــت شــاخص پیچیدگــی اقتصــادی تــا آنجــا ادامــه پیــدا کــرد کــه در ســال 2016 بــه عنــوان یکــی 
از بهتریــن روش تخمیــن رشــد و توســعه اقتصــادی توســط روزنامــه گاردیــن انتخــاب شــد. همچنیــن بخــش ترســیمی 
ــن رویکــرد اختصــاص داده اســت کــه  ــه ای ــه ارائ ــی از وب گاه خــود را ب ــز بخش های ــل نی مرکــز تجــارت ســازمان مل

ــاالی ایــن شــاخص در محافــل علمــی و سیاســت گذاری دارد. نشــان از اهمیــت و اعتبــار ب

2( اقتصاد دانش بنیان در ایران

2-1( برداشت حاکم از مفهوم اقتصاد دانش بنیان در نظام تصمیم گیری ایران

ــتی و  ــناد باالدس ــران، اس ــطح مدی ــان در س ــه اقتصــاد دانش بنی ــه ب ــتردگی توج ــم گس ــی رغ ــران، عل ــفانه در ای متاس
ــتی  ــای سیاس ــر جهــت گیری   ه ــان ب ــت اقتصــاد دانش بنی ــگاه و درک ســطحی از ماهی ــک ن ــا ی ــا عموم ــانه ها، ام رس
حاکــم اســت. بدیــن معنــا کــه اقتصــاد دانش بنیــان کــه دارای ماهیتــی نظــام وار اســت و تمامــی مناســبات اجتماعــی را 
در برمی   گیــرد، در وهلــه ی اول بــه یــک تابــع تولیــد و در مرحلــه ی بعــد بــه بنگاه هایــی کــه صرفــا در فعالیت   هــای بــا 

فنــاوری بــاال مشــغول هســتند، تقلیــل داده شــده اســت. 

تجربــه تاریخــی ایــران بــه خوبــی گویــای آن اســت کــه در صــورت نداشــتن درک عمیــق و متناســب از مفاهیــم بنیادی، 
در دســتیابی بــه اهــداف مــورد نظــر دچــار مشــکل خواهیــم شــد. بــرای نمونــه؛ رضاشــاه در ســال 1313 شمســی بــه 
اولیــن و تنهــا ســفر خارجــی خــود، یعنــی ترکیــه رفــت. وی در ایــن ســفر تحــت تاثیــر قــدرت نظامــی و اصالحــات 
ــود،  گســترده اتاتــورک در ترکیــه قــرار گرفــت. مشــاهدات موفقیت   هــای کمال پاشــا در روحیــات رضاشــاه تاثیرگــذار ب
بــه طــوری کــه مخبرالســلطنه هدایــت در »خاطــرات و خطــرات« می نویســد: » کشــف حجــاب ســوغات ترکیــه بــود 

1  Diversity
2  Ubiquity
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کــه پهلــوی بــه ایــران آورد.« بعــد از گذشــت چندیــن دهــه و توســعه اقتصــادی و تجربــه موفــق برخــی از کشــورهای 
ــی می نمــود، بســیار  ــران تلق ــان را عامــل عقــب افتادگــی ای ــزی، تفکــر رضاشــاه کــه حجــاب زن ــر مال اســالمی نظی

ســاده انگارانه می   نمایــد.

ایــن برخوردهــای ســطحی بــا مفاهیــم بنیــادی در دوران ســلطنت پهلــوی و در مواجهــه بــا انقــالب صنعتــی نیــز تکــرار 
شــد. بــدان معنــی کــه در آن زمــان نیــز از بررســی و ارزیابــی مــوج اول انقــالب صنعتــی غفلــت شــد و اقتصــاد صنعتــی 
صرفــا در قالــب کارخانجــات و بنگاه   هــای صنعتــی تعریــف و هدف   گــذاری شــد. در آن زمــان نیــز اقتصــاد صنعتــی بــه 
شــاخص تعــداد کارخانجــات تقلیــل پیــدا نمــود و اســتراتژی تحقــق آن نیــز محــدود بــه واردات کارخانجــات صنعتــی 

دســته دوم از اروپــا گردیــد.

ــد  ــای تولی ــری فّناوری ه ــا به کارگی ــًا ب ــم و عموم ــرمایه گذاری های عظی ــا س ــا ب ــن کارخانه ه ــه ای ــم آن ک علی رغ
ــود  ــات خ ــه حی ــتند ب ــا نتوانس ــب آن ه ــا اغل ــود، ام ــده ب ــدازی ش ــی راه ان ــتوانه های سیاس ــر پش ــا تکیه ب ــان و ب آن زم
ادامــه دهنــد. ایــن رونــد احــداث و واردات صنایــع بــه ایــران بــا کشــف و ســرریز درآمدهــای نفتــی بــه اقتصــاد ایــران 
ــی رغــم وجــود کارخانجــات و  ــدا کــرده اســت. در نهایــت عل ــه امــروز ادامــه پی ــا ب ــز حتــی ت ــا شــدت بیشــتری نی ب
بنــگاه هــای اقتصــادی متعــدد در زمینه هــای گوناگــون کــه تحــت مالکیــت بخــش دولتــی و خصوصــی هســتند، امــا 
هنــوز ایــران را نمی   تــوان در زمــره  یــک اقتصــاد صنعتــی برشــمرد، کــه ایــن مســئله خــود نشــان دهنــده  ناکارآمــدی 
ــا پدیده هــای عمیــق اجتماعــی همچــون  سیاســت ها و هدف گذاری هــای برآمــده از یــک درک ســطحی در مواجهــه ب
ــب افتادگــی  ــا موجــب عق ــه تنه ــن ســطحی نگری ها ن ــد ای ــه پیام ــر اســت ک ــی می باشــد. شــایان ذک انقــالب صنعت
نســبت بــه کشــورهای توســعه یافتــه شــده، بلکــه همچنیــن باعــث اتــالف حجــم وســیعی از ســرمایه   های ملــی و بیــن 

نســلی ایــران در چنــد دهــه اخیــر گردیــده اســت.

نکتــه  مهمــی کــه بایــد بــدان توجــه شــود، آن اســت کــه برخوردهــای ســطحی بــا مفاهیــم، شــاید در مثال   هــای فــوق 
بدیهــی بــه نظــر برســد، امــا نــه محــدود بــه مــوارد فــوق می باشــد و نــه بــرای اکثریــت جامعــه کارشناســی کشــورهای 

در حــال توســعه بــه ایــن مقــدار واضــح و روشــن اســت. 

ــا  ــهل انگارانه ب ــر و س ــطحی نگ ــای س ــی برخورده ــی؛ یعن ــتباه تاریخ ــان اش ــه هم ــود ک ــاهده می ش ــفانه مش متاس
پدیده   هــای عمیــق اجتماعــی کــه موجــب عــدم موفقیــت ایــران در دســتیابی بــه مزایــای انقــالب صنعتــی شــد، عینــا 
ــه وجــوه اجتماعــی و فرهنگــی و  ــب ک ــن ترتی ــز در حــال تکــرار اســت. بدی ــی نی ــا انقــالب دانای در نحــوه مواجــه ب
سیاســی اقتصــاد دانش بنیــان نیــز بــه کلــی نادیــده گرفتــه و فقــط وجــه اقتصــادی آن مــورد نظــر قــرار می   گیــرد. در 
عیــن حــال همــان وجــه اقتصــادی نیــز صرفــا بــه تعــداد شــرکت های فعــال در زمینــه کاالهــای بــا تکنولــوژی بــاال 
تقلیــل پیــدا می کنــد. میــزان و شــاخصی کــه از دل ایــن درک از مفهــوم اقتصــاد دانش بنیــان در می آیــد، نیــز محــدود 
ــه  ــری ب ــام تصمیم گی ــی نظ ــر طبیع ــز غی ــه تمرک ــدی ب ــش بع ــود )در بخ ــان می ش ــرکت های دانش بنی ــار ش ــه آم ب
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ــه صــورت مفصــل پرداختــه خواهــد شــد(. تعــداد شــرکت های دانــش بنیــان ب

ــای  ــدی از مزای ــعه و بهره من ــه توس ــل ب ــرای نی ــن گام ب ــه اولی ــد ک ــان می ده ــران نش ــاد ای ــته اقتص ــات گذش تجربی
ــا نشــات  ــر، از آنج ــن ام ــد. ضــرورت ای ــوم آن می باش ــن از مفه ــناخت بنیادی ــق و ش ــم عمی ــان، فه اقتصــاد دانش بنی
می گیــرد کــه حرکــت ناآگاهانــه و بــدون شــناخت نــه تنهــا مــا را در دســتیابی بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده نــاکام 

ــد. ــد ش ــی خواه ــای تاریخ ــی و فرصت ه ــم مل ــرمایه های عظی ــن س ــت رفت ــب از دس ــه موج ــذارد، بلک می گ

2-2( ارزیابی اقتصاد ایران از منظر پیش نیازهای اقتصاد دانش بنیان

الف- تضمین حقوق مالکیت فکری و کاهش هزینه مبادالت مبتنی بر دانش

علی رغــم تالش هــای صــورت گرفتــه، متاســفانه آمارهــای اقتصــادی گویــای آن اســت کــه نظــام حقوقــی حاکــم بــر 
ســاختار اقتصــادی ایــران بــه هیــچ وجــه نتوانســته اســت یــک نظــام حقــوق مالکیــت فکــری کارآمــد و تضمیــن شــده 
ــه صرفــه  ــرای فعــاالن اقتصــادی ب ــه کارگیــری دانــش و ایجــاد ارزش افــزوده ب ــا در چنیــن بســتری ب ــا کنــد، ت مهی

باشــد.

ــی از  ــد. یک ــت می پردازن ــوق مالکی ــاری حق ــی آم ــنجش و بررس ــه س ــی ب ــی و بین الملل ــطح مل ــددی در س ــز متع مراک
معتبرتریــن تالش هــا در ایــن زمینــه، گــزارش شــاخص بین المللــی حقــوق مالکیــت) IPRI(1 اســت. ایــن شــاخص از 
ســال 2007 و در قالــب گزارش هــای ســالیانه توســط ســازمان »اتحادیــه حقــوق مالکیــت2« منتشــر می شــود. در ایــن 
گــزارش کشــورها از لحــاظ تضمیــن حقــوق مالکیــت بــا یکدیگــر مقایســه می شــوند و بــه هــر کشــور نمــره ای از 0 تــا 
10 اختصــاص داده می شــود )نمــره 10 نشــان دهنده بهتریــن حالــت و باالتریــن حــد تأمیــن حقــوق مالکیــت اســت(. در 
آخریــن گــزارش ارائه شــده از ایــن شــاخص در ســال 2021، وضعیــت 129 کشــور کــه شــامل 98 درصــد تولیــد ناخالــص 

داخلــی جهــان و 93 درصــد جمعیــت جهــان می شــود، مــورد بررســی و مقایســه قرارگرفتــه شــده اســت.

یکــی از مزیت هــای ایــن شــاخص، ویژگــی ترکیبــی بــودن آن و تــالش بــرای در نظــر گرفتــن تمامــی جنبه هــای حقــوق 
ــط  ــر »محی ــه نماگ ــدا آن را در س ــت، ابت ــوق مالکی ــی حق ــری شــاخص کل ــرای اندازه گی ــد. ب ــه می باش ــت در جامع مالکی
حقوقــی و سیاســی«؛ بــه معنــی توانایــی یــک ملــت بــرای بــه اجــرا درآوردن سیســتم حقــوق مالکیــت بــه طــور قانونــی، 
»حقــوق مالکیــت فیزیکــی« و »حقــوق مالکیــت فکــری« محاســبه و از تلفیــق ایــن ســه نماگــر، شــاخص حقــوق مالکیــت 

اســتخراج می شــود.

همان طــور کــه در جــدول )1( مشــاهده می شــود، وضعیــت ایــران در گــزارش 2021 ایــن شــاخص بــه هیچ وجــه نمایانگــر 
جایــگاه مطلوبــی نیســت. ایــران در ایــن ســال از دیــد ایــن شــاخص در رتبــه 114 جهــان و در بیــن 15 کشــور منطقــه در 

1  International Property Rights Index (IPRI)
2  Property Rights Alliance
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رتبــه 14 بــه لحــاظ تضمیــن حقــوق مالکیــت قــرار دارد کــه نشــان دهنده وجــود بحــران در ایــن زمینــه و شــدت ناکارآمــدی 
نظــام حقــوق مالکیــت در کشــور حتــی نســبت بــه ســایر کشــورهای در حــال توســعه اســت، در واقــع در بیــن 15 کشــور 
منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا، تنهــا کشــور جنــگ زده یمــن نســبت بــه ایــران وضعیــت بدتــری بــه لحــاظ شــاخص 

حقــوق مالکیــت دارد.

جدول1: وضعیت ایران در گزارش  2021 شاخص بین المللی حقوق مالکیت

رتبه در جهان )129 کشور(رتبه در خاورمیانه)15 کشور(امتیازوضعیت ایران در سال 2021

4.14314114شاخص کلی حقوق مالکیت

2.97713116محیط حقوقی و سیاسی

5.43414107مالکیت فیزیکی

4.01813108مالکیت فکری

Source: www.internationalpropertyrightsindex.org

ــور زیرشــاخص های آن  ــن شــاخص و همین ط ــدگاه ای ــران از دی ــت ای ــرات وضعی ــد تغیی ــر بررســی رون از طــرف دیگ
)نمــودار1( بیانگــر آن اســت کــه اوال وضعیــت تضمیــن حقــوق مالکیــت دارایی هــای فیزیکــی نســبت بــه دارایی هــای 
ــن ســمت  ــه ای ــا از ســال 2018 ب ــی و سیاســی از شــرایط مناســب تری برخــوردار اســت. دوم ــط حقوق فکــری و محی
وضعیــت ایــران از منظــر هــر ســه زیرشــاخص محیــط حقوقــی و سیاســی، مالکیــت فیزیکــی و مالکیــت فکــری یــک 
رونــد نزولــی بــا شــیب کــم را تجربــه کــرده اســت کــه بــه معنــای تضعیــف شــرایط حقــوق مالکیــت در کشــور اســت. 
بــه طــور خــاص و بــا توجــه بــه اهمیــت تضمیــن حقــوق مالکیــت در راســتای تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان، وضعیــت 
ــدار آمیز  ــد هش ــور می توان ــری کش ــام تصمیم گی ــرای نظ ــیار ب ــی آن، بس ــد نزول ــار رون ــاخص در کن ــن ش ــوب ای نامطل

باشــد.
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نمودار 1: نمره ایران از دید شاخص حقوق مالکیت بین المللی در بازه 2020-2011

Source: www.internationalpropertyrightsindex.org

بدیهــی اســت در شــرایطی کــه تضمینــی بــرای بهره منــدی کارآمــد از دســتاوردهای اقتصــادی نوآوری هــای دانش بنیــان 
وجــود نداشــته باشــد، بخــش خصوصــی و بــه ویــژه شــرکت های دانش بنیــان در اقتصــاد ایــران هیــچ تمایلــی بــرای 
ــند.  ــته باش ــان نداش ــای دانش بنی ــه نوآوری ه ــتیابی ب ــدف دس ــا ه ــی ب ــات علم ــات و مطالع ــرمایه گذاری در تحقیق س
ــه  ــت اولی ــد هزینه هــای ثاب ــه نیازمن ــه شــکلی اســت ک ــا ب ــن نوآوری ه ــد شــد، ســازوکار ای ــال تاکی همانطــور کــه قب
ســنگین و صــرف زمــان طوالنــی بــرای دســتیابی مرزهــای دانــش هســتند، امــا بــه محــض آنکــه بــه خــط پیشــتاز در 
ایــن زمینــه دســت پیــدا مــی کننــد، بــه دلیــل انباشــت دانــش ذخیــره شــده مــی تواننــد بــدون صــرف هزینــه مجــدد، 
از ســودهای نمایــی ناشــی از نوآوری هــای جدیــد بهره منــد گردنــد. لــذا در صورتــی کــه مالکیــت کارآمــد بــرای ایــن 
دســت از نوآوری هــا فراهــم نشــود، پدیــده ســواری مجانــی موجــب از بیــن رفتــن انگیــزه ســرمایه گذاری های از ایــن 
دســت مــی گــردد و حرکــت کشــور بــه ســمت اقتصــاد دانش بنیــان را بــا امــا و اگرهــای جــدی روبــه رو خواهــد ســاخت.

ب- فساد

ــورها  ــاد در کش ــزان فس ــنجش می ــف و س ــه تعری ــدام ب ــی اق ــطح بین الملل ــه در س ــی ک ــن نهادهای ــی از مهم تری یک
ــي  ــي و بررس ــاد ارزیاب ــزان فس ــر می ــور ها از نظ ــاخص کش ــن ش ــت. در ای ــی اس ــفافیت بین الملل ــازمان ش ــد، س می کن
ــود.  ــر می ش ــا منتش ــاد آن ه ــالمت و فس ــزان س ــه می ــه ب ــا توج ــور ها ب ــن کش ــتي از ای ــال فهرس ــر س ــوند و ه مي ش
ــزان ادراک فســاد را نشــان  ــه اســت. ایــن شــاخص کــه می ــز از ســال 2003 در ایــن فهرســت قرارگرفت کشــور مــا نی
ــد  ــت مي آی ــه دس ــنادي ب ــي و اس ــون میدان ــای گوناگ ــیله اندازه گیری ه ــه به وس ــت ک ــي اس ــاخصي ترکیب ــد ش مي ده
و مبتنــي بــر ادراک و نگــرش تعــدادي از تجــار، تحلیلگــران اقتصــادي، سیاســتمداران و مدیــران بخــش دولتــي اســت. 
در ایــن شــاخص میــزان فســاد در کشــورها بــر مبنــای امتیــاز بیــن 0 تــا 100 )صفــر بدتریــن امتیــاز و 100 بهتریــن 

ــوند. ــدی می ش ــه بن امتیاز(رتب
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بایــد توجــه نمــود کــه ویژگــی ذاتــی پدیــده فســاد آن اســت کــه خــارج از محــدوده ی قانــون و نظــارت رســمی اتفــاق 
ــود.  ــات موجــود دور از انتظــار خواهــد ب ــه شــرایط و امکان ــا توجــه ب ــن ثبــت و ســنجش دقیــق آن، ب ــد، بنابرای می افت
ــزان دقیــق فســاد در هــر کشــوری  ــد می ــد نمی توان ــد در نظــر داشــت کــه شــاخص ادراک فســاد هرچن همچنیــن بای
را به خوبــی نمایــان کنــد، امــا درک قابــل قبولــی از جایــگاه و رتبــه هــر کشــور نســبت بــه ســایر کشــورها در اختیــار 

ــد.. ــرار می ده ــان ق کارشناس

همان طــور کــه در نمــودار )2( مشــاهده می کنیــد در ســال 2021، ایــران جایــگاه قابــل قبولــی بــه لحــاظ ادراک فســاد 
ــر  ــال های اخی ــی س ــران ط ــاد ای ــاد در اقتص ــت فس ــه اســت. وضعی ــور قرارگرفت ــه 150 ام از 180 کش ــدارد و در رتب ن
ــه ســال 2017 میــالدی، 20 پلــه تنــزل پیــدا کــرده اســت. ایــران در آن  وضعیــت وخیم تــری پیــدا کــرده و نســبت ب
ســال در رتبــه 130 قــرار گرفتــه بــود. ایــن در حالــی اســت کــه وضعیــت ایــران حتــی نســبت بــه کشــورهای در حــال 
توســعه همســایه نیــز در شــرایط بســیار پایین تــری قــرار دارد و در میــان کشــورهای همســایه ایــران و منطقــه، تنهــا 

وضعیــت کشــورهای عــراق، ترکمنســتان، افغانســتان، ســوریه و یمــن بدتــر از ایــران اســت. 

نمودار 2: سری زمانی رتبه ایران از نظر شاخص شفافیت بین المللی

Source: https://www.transparency.org

همانطــور کــه در بخش هــای پیشــین اشــاره شــد، ایــن حجــم گســترده از فســاد بدیــن معناســت کــه فعــاالن اقتصــادی 
ــای  ــی از برخوداری ه ــبات رانت ــر مناس ــه ب ــا تکی ــی ب ــان کوتاه ــک و در زم ــل ریس ــت و تحم ــدون زحم ــد ب می توانن
هنگفــت بهره منــد شــوند. منطــق اقتصــادی حکــم می کنــد کــه در چنیــن سیســتمی، افــراد معــدودی بــه دنبــال انجــام 
فعالیت هــای مولــد از جملــه تولیــد و خلــق دانــش برونــد. لــذا در حالتــی کــه چهارچــوب نهــادی بــه فعالیت هــای رانتــی 
ــد، دانــش ضمنــی شــکل  ــرای تولی و مفســدانه اجــازه فعالیــت می دهــد، بدیهــی اســت کــه در نبــود فضــای مناســب ب
ــد. ــدا نمی کن ــق پی ــکان تحق ــز ام ــان نی ــاد دانش بنی ــع آن اقتص ــه تب ــان و ب ــای دانش بنی ــن نوآوری ه ــرد، بنابرای نمی گی
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 نقش آفرینی برنامه محور دولته- 
ــدم  ــد، ع ــاد می کن ــی ایج ــش خصوص ــاالن بخ ــرای فع ــادی ب ــع زی ــر موان ــال حاض ــه در ح ــکالتی ک ــی از مش یک
هماهنگــی و همــکاری نظــام وار دســتگاه های دولتــی در خصــوص مســائل اقتصــادی ناشــی از فقــدان یــک مدیریــت 
واحــد در حــوزه مســائل اقتصــادی اســت کــه ایــن مســئله یــک فضــای ناپایــداری و غیرقابــل پیش بینــی را بــر محیــط 
تصمیم گیــری اقتصــادی کشــور حاکــم کــرده اســت. هرچنــد بــه دلیــل ماهیــت ایــن مســئله، آمــار جامــع و دقیقــی از 
هماهنگــی و برنامه محــور بــودن مدیریــت اقتصــادی کشــور در دســترس نیســت، امــا مشــاهدات میدانــی و تجربیــات 

عملــی بــه وضــوع نشــان دهنده وجــود بحــران در ایــن زمینــه اســت.

ایــن مشــکل بواســطه ناهماهنگــی میــان دســتگاه های دخیــل در امــر تجــارت بــا کارکردهــای مختلــف: سیاســت گذار، 
ــادرات و  ــد ص ــا در فرآین ــئولیت های آنه ــه مس ــل حیط ــن تداخ ــده و همچنی ــده و نظارت کنن ــده، خدمات دهن مجوزدهن
واردات، فقــدان مدیریــت یکپارچــه در حیطــه مزبــور را بیــش از پیــش هویــدا ســاخته اســت. بــه عنــوان نمونــه، مرکــز 
ــه  ــدام ب ــوب« اق ــن مص ــب قوانی ــارت برحس ــر تج ــل در ام ــای دخی ــزارش » نهاده ــران در گ ــاق ای ــای ات پژوهش ه
ــزارش  ــن گ ــی های ای ــت. بررس ــوده اس ــور نم ــی در کش ــی خارج ــه بازرگان ــذار در زمین ــازمان های اثرگ ــایی س شناس
مبتنــی بــر متــن شــش قانــون مصــوب شــامل: 1( قانــون صــادرات و واردات، 2( قانــون امــور گمرکــی ،3( قانــون حمــل 
ــی،5(  ــاری- صنعت ــق آزاد تج ــی اداره مناط ــون چگونگ ــران، 4( قان ــرو ج.ا.ای ــی از قلم ــای خارج ــور کااله ــل و عب ونق
ــا قاچــاق کاال و ارز، حاکــی از  ــارزه ب ــون مب ــی آنهــا و 6( قان ــادالت ارزی و آئین نامه هــای اجرای ــون ســاماندهی مب قان
وجــود 47 نهــاد و ســازمان اثرگــذار در جریــان تجــارت خارجــی کشــور می باشــد. جــای تعجبــی نــدارد کــه بــدون یــک 
مدیریــت واحــد و یــک برنامــه منســجم راهبــردی، ایــن تعــداد نهــاد مختلــف تاثیرگــذار در امــر تجــارت، زمینه ســاز 

ــد. ــده باش ــور ش ــادی کش ــط اقتص ــی در محی ــفافیت و بی نظم ــی، عدم ش ــروز بی ثبات ب

ــا  ــاعه و بعض ــادی خلق الس ــنامه های اقتص ــن و بخش ــدور قوانی ــت در ص ــی دول ــن بی برنامگ ــای ای ــی از مصداق ه یک
ــی، از  ــن گمرک ــل قوانی ــور از قبی ــادرات کش ــه ص ــوط ب ــن مرب ــه، قوانی ــوان نمون ــه عن ــود. ب ــان می ش ــاد نمای متض
یک ســو بســیار متــورم و دارای بندهــا و اســتثنائات زیــاد هســتند و از ســوی دیگــر محیــط قانونــی کــه تولیــد کننــده 
ــم و  ــار تالط ــاعه دچ ــتورالعمل های خلق الس ــنامه ها و دس ــط بخش ــدام توس ــت، م ــه رو اس ــا آن روب ــده ب و صادرکنن
تغییــر می شــود کــه ایــن مســئله مشــکالت عدیــده ای را بــرای فعــاالن بخــش خصوصــی ایجــاد کــرده اســت. تــورم 
ــوده اســت کــه  ــه حــدی غیرطبیعــی و غیرکارآمــد ب ــا مســائل اقتصــادی ب ــط ب ــن و بخش نامه هــای مرتب کمــی قوانی
حتــی مــورد اعتــراض مســئوالن دولتــی نیــز قــرار گرفتــه اســت، بــه طــور مشــخص، در دیــدار مقــام معظــم رهبــری 
بــا تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی در اســفندماه 1400، ایشــان صــدور قوانیــن و بخشــنامه های متعــدد را صــورت 
ویــژه، مــورد انتقــاد قــرار دادنــد: » بحــث ]کاهــش[ مقــّررات و ماننــد اینهــا واقعــًا مــورد توّجــه قــرار نگرفتــه؛ ]مثــاًل[ 
یــک آمــاری بــه مــن دادنــد کــه از ســال 97 تــا 1400، فقــط در بخــش گمــرک 1500 بخشــنامه صــادر شــده! خــب 
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بــه کدامــش عمــل کننــد؟ کــدام را بخواننــد؟ «

تعــدد، ابهــام و پیچیدگــی قوانیــن بعضــاً متناقــض ســبب شــده کــه تعابیــر و تفاســیر متعــددی از قانــون صــورت پذیــرد، 
توانایــی فعــاالن بخــش خصوصــی بــرای برنامه ریــزی ســلب گــردد و انگیــزه ســرمایه گذاران بــرای ســرمایه گذاری در 
ــودن  ــر دســت وپاگیر ب ــران در متغی ــری 2019 ، ای ــزارش رقابت پذی ــر اســاس گ ــد. ب ــدی کاهــش یاب فعالیت هــای تولی
و بــار مقــررات دولتــی در جایــگاه 133 از بیــن 141 کشــور قــرار گرفتــه، کــه ایــن آمــار تأییــدی بــر نامطلــوب بــودن 

محیــط مقرراتــی در کشــور اســت. 

البتــه در ســال های اخیــر چــه در قالــب برنامه هــای توســعه پنج ســاله و چــه در قالــب برنامه هــای اقتصــادی پراکنــده 
از قبیــل ســند برنامه هــای 12 گانــه اقتصــاد مقاومتــی یــا برنامــه رشــد غیرتورمــی دولــت، در ظاهــر و بــر روی کاغــذ 
ــرای حــل مشــکل عــدم مدیریــت واحــد و برنامه محــور اقتصــادی کشــور در دســتور کار قــرار  برنامه هــای متنوعــی ب
گرفتــه اســت، امــا بررســی آمارهــای اقتصــادی و اهــداف تعییــن شــده در خــود ایــن اســناد بــه روشــنی نشــان می دهــد 
ــرآورده ســازند و در عمــل تاثیــر  ــه هیــچ وجــه دســتاوردهای مــورد انتظــار را ب کــه برنامه هــای مذکــور نتوانســته اند ب

ــر مدیریــت واحــد و برنامه محــور اقدامــات اقتصــادی دولــت نداشــته اند. مثبتــی ب

استفاده سرمایه انسانی و مادی موجودح- 
ســرمایه انســانی: بررســی آمارهــای نیــروی انســانی کشــور گویــای آن اســت کــه علی رغــم بهره منــدی کشــور از (1)

یــک نســل جــوان در دهه هــای اخیــر، امــا اقتصــاد ایــران نتوانســته اســت از ایــن ظرفیــت بــه صــورت حداکثــری 
ــادی  ــدی و اقتص ــای تولی ــارکت در فعالیت ه ــاده از مش ــروی کار آم ــی از نی ــل توجه ــش قاب ــد و بخ ــتفاده کن اس
محــروم مانده انــد. همانطــور کــه در نمــودار 3 مشــاهده می شــود؛ بــر اســاس داده هــای ســازمان جهانــی کار، طــی 
ســی ســال اخیــر اقتصــاد ایــران از نــرخ بیــکاری بــاال رنــج می بــرده اســت و بــه طــور مســتمر در بــازه بیــن 10 
الــی 14 درصــد نوســان داشــته اســت. بنابرایــن بخــش زیــادی از ســرمایه انســانی ایــران در ســه دهــه اخیــر، در 

فرآینــد تولیــد و ایجــاد ارزش افــزوده اقتصــادی بــکار گرفتــه نشــده و بــال اســتفاده مانــده اســت. 



  مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان35

نمودار3 : نرخ بیکاری ایران )درصد( )1991-2020(

Source: International Labour Organization, ILOSTAT database.

البتــه بایــد توجــه شــود کــه کارشــناس معتقدنــد کــه آمارهــای رســمی منتشــر شــده بــه دالیلــی فنــی دارای مشــکل 
کم بــرآوردی1 هســتند. بــه عنــوان نمونــه بیــان می شــود کــه ایــن محاســبات بــر مبنــای تعریــف نادرســتی از اشــتغال 
انجــام می شــوند؛ بــه طــور مشــخص از نظــر مرکــز آمــار ایــران " تمــام افــراد 15 ســاله و بیشــتر کــه در طــول هفتــه 
مرجــع حداقــل یــک ســاعت کار کــرده یــا بــه طــور موقــت کار را تــرک کــرده باشــند، شــاغل محســوب می شــوند"، 
واضــح اســت کــه حداقــل اســتانداردهای تعریــف شــده بــا کارکــرد اولیــه داشــتن شــغل؛ یعنــی کســب درآمــد مکفــی 
بــرای بــرآورده کــردن حداقــل هزینه هــای مــورد نیــاز در جامعــه، فاصلــه معنــادار بــا حداقــل یــک ســاعت کار در یــک 

هفتــه از فصــل آمارگیــري دارد. 

ــه  ــکار" ب ــراد بی ــه محــدود کــردن "اف ــن محاســبات وارد می شــود، از ناحی ــه نحــوه ای ــد دیگــری کــه ب ــن نق همچنی
"افــراد بــه دنبــال کار" اســت. بــه ایــن معنــا کــه افــرادی کــه بــه دالیــل مختلــف از پیــدا کــردن کار ناامیــد شــده اند 
توســط محاســبات رســمی بــه کلــی نادیــده گرفتــه می شــوند. در صورتــی کــه اگــر بــازار کار ایــران دارای پویایی هــای 
ــد  ــای مول ــراد در فرآینده ــن اف ــی از ای ــش بزرگ ــود، بخ ــم می نم ــب فراه ــغلی متناس ــای ش ــود و فرصت ه الزم ب
اقتصــادی بکارگرفتــه می شــدند. بنابرایــن ایــن ضعــف بــازار کار در ایــران کــه باعــث خــروج نیــروی کار شــده اســت، 

عمــال بــا ایــن شــیوه آمارگیــری بــه کلــی نادیــده گرفتــه می شــود.

ــران دارد؛ مســئله کیفیــت  ــرای اقتصــاد ای ــی ب ــان اهمیــت بســیار باالی ــه اقتصــاد دانش بنی ــه دیگــری کــه از زاوی نکت
ــه  ــوط ب ــروی کار مرب ــت نی ــه وضعی ــوط ب ــار مرب ــن آم ــی تازه تری ــت. بررس ــور اس ــکار در کش ــانی بی ــروی انس نی
ــر از  ــزار و 946 نف ــه 917 ه ــد ک ــان می ده ــده نش ــه ش ــران ارائ ــار ای ــز آم ــوی مرک ــه از س ــال 1400 ک ــتان س زمس
جمعیــت فارغ التحصیــالن کشــور، بیــکار هســتند؛ یعنــی در زمســتان ســال گذشــته، 13 درصــد از کل جمعیــت فعــال 
1  Underestimate Problem
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ــکار  ــون و 409 هــزار و 142 نفــر بی ــد. همچنیــن در حــال حاضــر 2 میلی ــکار بوده ان ــی، بی فارغ التحصیــل آمــوزش عال
در کشــور داریــم کــه بررســی ســهم »جمعیــت بیــکار تحصیــل کــرده از مجمــوع جمعیــت بیــکار کشــور« حاکــی از 
آن اســت کــه 38.1 درصــد بیــکاران کشــور، در گــروه فارغ التحصیــالن آمــوزش عالــی قــرار دارنــد. ایــن رقــم بــاالی 
ســهم بیــکاران دارای تحصیــالت عالــی در مقایســه بــا وضعیــت کشــورهای پیشــگام در اقتصــاد دانــش بنیــان، گویــای 
وجــود بحــران در ایــن زمینــه اســت. بــرای نمونــه طبــق آخریــن آمارهــای بانــک جهانــی در ســال 2020، نــرخ بیــکاران 
بــا تحصیــالت عالــی در کشــور ژاپــن تنهــا 2,47 درصــد و ایــن نــرخ بــرای کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا 5,95 درصد 

از کل بیــکاران ایــن کشــور را تشــکیل مــی داده اســت.

در واقــع نــه تنهــا اســتفاده مولــد از ســرمایه های انســانی کشــور بــا تجربــه کشــورهای موفــق در زمینــه اقتصــاد دانــش 
بنیــان فاصلــه معنــاداری دارد، بلکــه حتــی در مقایســه بــا کشــورهای هــم ســطح و حتــی دارای اقتصــاد ضعیف تــر نیــز 
بــه نســبت از وضعیــت نامناســب تری برخــوردار هســتیم. بــه طــور مشــخص نــرخ بیــکاران بــا تحصیــالت عالــی کشــور 
افغانســتان در ســال 2020، 14,38 درصــد و بــرای پاکســتان در ســال 2019، 10,9 درصــد بــوده اســت. ایــن رقــم بــرای 
کشــورهای بــا درآمــد متوســط بــه پاییــن1 معــادل 13,26 درصــد در ســال 2019 بــوده اســت کــه ایــن رقــم نزدیــک بــه 
یــک ســوم ســهم فارغ التحصیــالن دانشــگاهی بیــکار در ایــران اســت. بــه عبــارت ســاده تر، عملکــرد ایــران از منظــر 
ــان  ــش بنی ــات اقتصــاد دان ــا اقتضائ ــچ تناســبی ب ــا هی ــه تنه ــده خــود ن ــوزش دی اســتفاده از ســرمایه های انســانی آم
ــده و  ــز از شــرایط نگران کنن ــد افغانســتان نی ــر و جنــگ زده ای مانن ــا کشــورهای فقی ــی در مقایســه ب ــدارد، بلکــه حت ن
بحرانــی برخــوردار اســت. نــه تنهــا کشــور نتوانســته اســت از نیــروی کار خــود در راســتای فعالیت هــای مولــد اســتفاده 
ــه  ــورت گرفت ــز ص ــور نی ــانی کش ــرمایه انس ــاء س ــوزش و ارتق ــرای آم ــه ب ــادی ک ــرمایه گذاری های م ــه س ــد، بلک کن

اســت، بــا بیــکار مانــدن ایــن نیروهــای آمــوزش دیــده، عمــال هــدر رفتــه اســت.

ــود (2) ــر کمب ــی ب ــای مبن ــور اظهارنظره ــی کش ــی و مدیریت ــه سیاس ــه در عرص ــه ک ــم آنک ــادی: علی رغ ــع م مناب
ــت پیــش روی  ــن محدودی ــوان مهمتری ــه عن ــی کشــور ب ــر در عرصــه اجرای نقدینگــی و درآمــد طــی ســالیان اخی
ــه  ــور از ناحی ــای دالری کش ــی درآمده ــی اجمال ــا بررس ــود، ام ــمرده می ش ــور برش ــعه ای کش ــای توس برنامه ه
فــروش مــواد نفتــی طــی 5 ســال اخیــر نشــان می دهــد کــه بــا وجــود تحریم هــا و کاهــش قیمــت نفــت تــا قبــل 
از ســال جــاری، همانطــور کــه در جــدول شــماره 2 مشــاهده می کنیــد، درآمدهــای نفتــی کشــور فقــط از ناحیــه 
ــه 181  ــا ســال 2020، رقــم قابــل اعتنــای نزدیــک ب فــروش نفــت و مشــتقات آن، در مجمــوع از ســال 2016 ت
ــی از  ــای ناش ــل محدودیت ه ــور بدلی ــال های مذک ــی س ــه ط ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــوده اس ــارد دالر ب میلی
تحریم هــا، بخــش مهمــی از صــادرات ایــران بــا هــدف دور زدن تحریم هــا، بــه صــورت چــراغ خامــوش و خــارج 
رویه هــای شــفاف بین المللــی صــورت می گرفتــه اســت و طبیعتــا درآمدهــای ناشــی از آن نیــز در ایــن محاســبات 

لحــاظ نشــده اســت. 
1  Lower middle income
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جدول شماره 2 : ارزش صادرات نفتی ایران )واحد: میلیارد دالر(

20162017201820192020سال
مجموع

41.12352.72860.19819.2237.656180.928ارزش صادرات

ماخذ: گزارش های سالیانه اوپک.

بــا ایــن وجــود، دولــت نتوانســته اســت از درآمدهــای قابــل مالحظــه نفتــی طــی ســالیان اخیــر بــرای بهبــود شــرایط 
اقتصــادی کشــور و ایجــاد اشــتغال و بهبــود عملکــرد اقتصــادی اســتفاده نمایــد. همانطــور کــه در نمــودار 4 مشــهود 
اســت، در نیمــه دوم دهــه 1390 بــه طــور مســتمر رشــد های اقتصــاد پرنوســان و ناپایــدار را تجربــه کرده ایــم کــه هیــچ 
ــی کــه در ســال 2018 معــادل  ــه در حال ــرای نمون ــه دولــت از خــود نشــان نمی دهــد. ب ــا درآمدهــای حاصل تناســبی ب
60 میلیــارد درآمــد دالری محقــق شــده اســت، امــا در ســال شمســی متناظــر و ســال بعــد از آن یعنــی ســال 97 و 98، 
اقتصــاد کشــور بــه ترتیــب رشــد ناخالــص داخلــی 4,92- و 6,26- را تجربــه کــرده اســت.  هرچنــد کــه احتمــال آن 
مــی رود کــه بــه دلیــل تحریم هــای اقتصــادی، بخشــی از ایــن درآمدهــا بــه کشــور وارد نشــده باشــد، امــا بــا ایــن وجــود 

بــاز هــم رشــد منفــی محقــق شــده در طــی ســال های مذکــور بــه هیــچ وجــه قابــل قبــول نیســت.

نمودار4 : تحوالت ساالنه رشد اقتصادی )واحد: درصد(

مأخذ: مرکز آمار ایران. 

ــرخ رشــد تشــکیل ســرمایه در ماشــین آالت  ــد ن از طــرف دیگــر همانطــور کــه در نمــودار شــماره 5 مشــاهده می کنی
ــه در  ــوری ک ــه ط ــت، ب ــرده اس ــه ک ــی را تجرب ــا منف ــانی و بعض ــدار، نوس ــد ناپای ــک رون ــته ی ــال گذش ــی 15 س ط
ســال های 97، 98 و 99 بــه طــور میانگیــن ســاالنه 10,9 درصــد تشــکیل ســرمایه در ماشــین آالت کاهــش پیــدا کــرده 
ــای  ــای تنگن ــی گوی ــن رشــد منف ــده اســت. ای ــعه ای کشــور بســیار نگران کنن ــه لحــاظ مالحظــات توس ــه ب اســت ک
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شــدید بنگاه هــای صنعتــی بــه لحــاظ مالــی و ضعــف شــدید در ســرمایه گذاری صنعتــی در اقتصــاد کشــور اســت. بــه 
ــی کشــور وجــود دارد و از ســوی  ــه ســرمایه گذاری در بنگاه هــای صنعت ــاز شــدید ب ــارت دیگــر هــم از یک ســو نی عب
ــادر نیســت  ــی کشــور ق ــا نظــام اجرای ــر، ام ــت در ســال های اخی ــل مالحظــه دول ــد قاب ــق درآم دیگــر علی رغــم تحق
کــه از درآمدهــا و ســرمایه های مــادی خــود بــه صــورت کارآمــد بهره  منــد شــود و ایــن درآمدهــا متناســب بــا نیازهــای 

ــود. ــص داده نمی ش ــی ضــروری کشــور تخصی صنعت
نمودار5: نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین آالت به قیمت های ثابت )درصد( )سال پایه:1390(

ماخذ: مرکز آمار ایران

نظام انگیزشی مشوق فعالیت های تولیدی	-
 واقعیــات میدانــی محیــط اقتصــادی کشــور گویــای آن اســت کــه تولیدکننــدگان بــا هزینه هــای نامتعــارف و فزاینــده ای 
بــرای ادامــه فعالیت هــای خــود روبــه رو هســتند کــه تشــدید ایــن فشــارها موجــب تشــدید فشــارها بــر ادامــه حیــات 
ــی ســتاد تســهیل و  ــی و قضائ ــه حقوق ــس کمیت ــه رئی ــه گفت اقتصــادی بنگاه هــای بخــش خصوصــی شــده اســت. ب
رفــع موانــع تولیــد در آذر 1400، بالــغ بــر 2 هــزار شــرکت ورشکســته در کشــور وجــود دارنــد کــه پرونــده آنهــا در دســت 
بررســی اســت1. ایــن رقــم بســیار قابــل توجــه، گویــای وضعیــت نامطلــوب محیــط اقتصــادی و نظــام انگیزشــی کشــور 

ــد اســت.  ــرای فعالیت هــای اقتصــادی مول ب

ــک  ــدون ش ــا ب ــود، ام ــری نم ــادی ردگی ــف اقتص ــای مختل ــوان در کانال ه ــد را می ت ــی ناکارآم ــام انگیزش ــن نظ ای
مهمتریــن فاکتــور ایــن نظــام انگیزشــی کــه اثــر مخربــی بــر نظــام تولیــد کشــور بــر جــای گذاشــته اســت؛ مســئله 
ــران،  ــاق ای ــای ات ــز پژوهش ه ــامخ مرک ــای ش ــق گزارش ه ــه، طب ــوان نمون ــه عن ــت. ب ــی اس ــی و نقدینگ ــن مال تامی
ــن اقتصــادی  ــدگان و فعالی ــط تولیدکنن ــه توس ــن مشــکالتی ک ــی از مهمتری ــتمر یک ــور مس ــه ط ــی ب ــود نقدینگ کمب
گــزارش شــده اســت. ایــن درحالــی اســت کــه طبــق آمارهــای بانــک مرکــزی ســهم تســهیالت بانکــی بــه بخش هــای 
کشــاورزی، صنعتــی و معــدن بــه صــورت ســرجمع نزدیــک بــه 40 درصــد از کل تســهیالت بانکــی را در ســال 1399 

1 مصاحبه با شبکه اینترنتی اکو ایران، تاریخ انتشار: 19 آذر 1400، کد خبر: 8526.
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ــع  ــد ســهم بایســته ای از مناب تشــکیل داده اســت. ایــن آمــار نشــان دهنــده آن اســت کــه بخش هــای تولیــدی و مول
ــازده کوتاه مــدت و ریســک پاییــن فعالیت هــای  ــاال، ب ــد. حاشــیه ســود ب و تســهیالت بانکــی کشــور دریافــت نمی کنن
ــرای  ــی ب ــای مال ــاد تنگن ــی و ایج ــپرده های بانک ــرمایه ها و س ــراف س ــب انح ــا موج ــه تنه ــفته بازی، ن ــد و س غیرمول
ــازار مســکن، طــال، ســکه و ارز داشــته اســت کــه  فعالیت هــای مولــد شــده اســت، بلکــه پیامدهــای منفــی نیــز بــر ب

کمیــت و کیفیــت آن نیازمنــد یــک بررســی کارشناســانه، علمــی و بی طرفانــه اســت. 

شــاخص ها و گزارشــات متعــددی از زوایــای مختلــف بــه ســنجش کیفیــت نظــام انگیزشــی حاکــم بــر اقتصــاد ایــران 
ــن شــاخص ها اشــاره می شــود: ــن ای ــه برخــی از معتبرتری ــه ب ــد، در ادام پرداخته ان

شاخص محیط کسب و کار )Doing business Index( بانک جهانی:( 1)
گــزارش محیــط کســب وکار بانــک جهانــی درحــال حاضــر یکــی از مهمتریــن و مشــهورترین گزارش هــای بین المللــی 
کســب وکار اســت کــه ایــران از ســال 2005 در رتبه بنــدی آن قــرار گرفتــه اســت. در ایــن گــزارش، میــزان ســهولت 
ــر:  ــب 10 نماگ ــط در قال ــک و متوس ــای کوچ ــر بنگاه ه ــه عم ــول چرخ ــب وکار در ط ــی و اداری کس ــط حقوق محی
شــروع یــک کســب وکار، اخــذ مجــوز ســاخت وســاز، اخــذ انشــعاب بــرق، ثبــت مالکیــت، دریافــت اعتبــار، حمایــت از 
ســهامداران خــرد، پرداخــت مالیــات، تجــارت فرامــرزی، اجــرای قراردادهــا، حــل وفصــل ورشکســتگی در کشــورهای 
مختلــف مــورد ســنجش قــرار می گیــرد. هــر نماگــر ترکیبــی از تعــدادی مؤلفــه ماننــد زمــان، هزینــه، مرحلــه و غیــره 
اســت. همانطــور کــه در نمــودار شــماره 6 مشــاهده می شــود، از منظــر ایــن شــاخص ایــران طــی10 ســال اخیــر حــدودا 
در بــازه بیــن رتبــه 120 الــی 150 قــرار داشــته اســت و طبــق آخریــن گزارشــی کــه در ســال 2020 منتشــر شــد، رتبــه 

ایــران در ســال 2019، 127 کشــور در بیــن 190 کشــور جهــان بــوده اســت. 

نمودار6: رتبه ایران در شاخص محیط کسب وکار

source: World Bank.data

همچنیــن بررســی زیرشــاخص های ایــن گــزارش نشــان می دهــد، ایــران در زیرشــاخص ثبــت مالکیــت بهتــر از ســایر 
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ــه خــود اختصــاص داده  ــن زیرشــاخص ب ــن 190 کشــور در ای ــه 70 جهــان را در بی زیرشــاخص ها عمــل کــرده و رتب
اســت. در زیرشــاخص های »شــرایط صــدور مجــوز ســاخت« و »اجــرای قراردادهــا« نیــز رتبــه ایــران بــه ترتیــب 73 و 
90 بــوده اســت؛ امــا در ســایر زیرشــاخص ها رتبــه ایــران ســه رقمی بــوده اســت. بدتریــن عملکــرد ایــران نیــز مربــوط 
بــه زیرشــاخص »شــروع کســب وکار« می شــود کــه ایــران در ایــن زیرشــاخص رتبــه بســیار نــازل 178 را کســب کــرده 
اســت.  در نهایــت ایــن شــاخص بــه خوبــی گویــای وضعیــت نامطلــوب محیــط کســب و کار بــرای تولیدکننــدگان و 

فعــاالن اقتصــادی در ایــران اســت )نمــودار شــماره 7(.

نمودار شماره 7: وضعیت اقتصاد ایران از منظر زیرشاخص های گزارش محیط کسب و کار در سال 2020

Source: Doing Business Report, 2020.

زیرشاخص نهادها در گزارش رقابت پذیری:( 2)
ــی  ــای مل ــرد اقتصاده ــی عملک ــه بررس ــن ب ــی در 12 رک ــری جهان ــاخص رقابت پذی ــد، ش ــاره ش ــه اش ــور ک همانط
می پــردازد، یــک از مهمتریــن ایــن رکن هــا؛ نهادهــا می باشــد. ایــن زیرشــاخص کیفیــت نهادهــای حاکــم بــر جوامــع را 
از منظــر تقویــت رقابــت و توســعه اقتصــادی مــورد بررســی قــرار می دهــد، از زاویــه می توانــد درک مناســبی از وضعیــت 
کیفیــت ســاختار انگیزشــی و نظــام پاداش دهــی کشــورها در اختیــار قــرار دهــد. هرچنــد در ســال 2017 نحــوه ســنجش 
ایــن شــاخص دچــار تحــول شــده، امــا در هــر صــورت در هــر دو بــازه قبــل و بعــد از 2017، رونــد ایــن شــاخص گویــای 
آن اســت کــه کیفیــت نهادهــا در ایــران از ســال 2009 تــا ســال 2016 تقریبــا در یــک بــازه ثابــت نوســان داشــته اســت 
و امتیــاز ایــران در ســال 2016 نســبت بــه ســال 2009 هیــچ تغییــری نداشــته اســت و تنهــا رتبــه ایــران بــه نســبت 3 
پلــه ســقوط کــرده اســت کــه ایــن مســئله گویــای عملکــرد بهتــر کشــورهای هــم رده ایــران در ایــن زمینــه می باشــد. 
همچنیــن در بــازه زمانــی دوم یعنــی از ســال 2017 بــه بعــد نیــز وضعیــت ایــران تغییــر محســوس و قابــل توجهــی را 
تجربــه نکــرده اســت و در محــدوده رتبــه 120 نوســان داشــته اســت، هرچنــد کــه بــرای قضــاوت بهتــر بــه داده هــای 

ســری زمانــی بیشــتری احتیــاج اســت.

مأخذ: مرکز پژهش های اتاق ایران، پایش ملی محیط کسب و کار ایران
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جدول شماره 3: وضعیت ایران از منظر زیرشاخص نهادها در گزارش رقابت پذیری جهانی

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

120 121 117 85 90 94 108 83 68 72 82
رتبه ایران در 

زیرشاخص نهادها

42.5 44.3 - 3.7 3.6 3.6 3.4 3.7 3.9 3.8 3.7
امتیاز ایران در 

زیرشاخص نهادها1

منبع: گزارش های رقابت پذیری جهانی، مجمع جهانی اقتصاد.

شاخص پایش محیط کسب و کار:( 3)
ــی  ــش مل ــزارش پای ــن گ ــر اســاس آخری ــط کســب وکار کشــور ب ــت محی ــاالن اقتصــادی از وضعی بررســی ادراک فع
محیــط کســب وکار، انتشــاریافته توســط اتــاق ایــران در زمســتان1400 حکایــت از نامســاعد بــودن شــرایط فعالیت هــای 
اقتصــادی مولــد در کشــور دارد. بــر اســاس نتایــج حاصــل از ایــن پایــش، مالحظــه می شــود کــه از ســال 1397 و پــس 
از شــروع مجــدد تحریم هــا، محیــط کســب وکار کشــور نامســاعد شــده اســت. ایــن رونــد هرچنــد در برخــی از فصــول 
تــا حــدودی تخفیــف یافتــه، امــا همچنــان یــک رونــد کلــی نزولــی داشــته اســت؛ بــه طــور مشــخص از پاییــز 1397 تــا 
زمســتان 1400 ایــن شــاخص یــک رونــد نزولــی ثابــت را تجربــه کــرده اســت کــه ایــن مســئله بــه وضــوح در نمــودار 

شــماره 8 قابــل مشــاهده اســت.

ــاز در نظــر  ــاز و 7 بهتریــن امتی ــاز دهــی می کــرد کــه 1 کمتریــن امتی ــا 7 امتی ــازه 1 ت ــا ســال 2017 شــاخص های خــود را در ب ــی ت 1  گــزارش رقابت پذیــری جهان
گرفتــه می شــد، از ســال 2017 ایــن گــزارش تغیــر رویــه داده و از 100 نمــره امتیــاز دهــی می کنــد کــه 0 کمتریــن امتیــاز و 100 بهتریــن امتیــاز بــه شــمار مــی رود.
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نمودار8 :  وضعیت کشور در شاخص پایش محیط کسب وکار کشور )نمره بدترین ارزیابی 10(

مأخذ: مرکز پژوهش های اتاق ایران.

نگاهــی بــه ترکیــب 5 مانــع اصلــی کســب وکار بیان شــده توســط فعــاالن اقتصــادی از بهــار 1398 تــا زمســتان 1400 
)جــدول شــماره 4( نشــان می دهــد کــه در طــی دوازده فصــل به طــور مســتمر »غیرقابل پیش بینــی بــودن و تغییــرات 
ــی دوره  ــن، ط ــت. همچنی ــه اس ــب وکارها قرارگرفت ــش روی کس ــع اول پی ــوان مان ــوالت« به عن ــه و محص ــواد اولی م
ــه کســب وکارها« و »دشــواری  مــورد بررســی »بی ثباتــی سیاســت ها، قوانیــن و مقــررات و رویه هــای اجرایــی ناظــر ب
ــن،   ــته اند. همچنی ــرار داش ــب وکارها  ق ــش روی کس ــوم پی ــا س ــع دوم و ی ــوان مان ــا«، به عن ــی از بانک ه ــن مال تأمی
ــذ  ــای اداری و اخ ــود در فراینده ــع موج ــه »موان ــد ک ــان می ده ــش اول، نش ــج چال ــب پن ــه ترکی ــر ب ــی دقیق ت نگاه
ــه اســت و  ــاالن اقتصــادی قرارگرفت ــع پیــش روی فع ــن مان ــوان چهارمی ــي« به عن مجــوز کســب از دســتگاه هاي اجرای
از فصــل تابســتان و 1399 بــه بعــد، چالــش »فســاد و سوءاســتفاده افــراد از مقــام و موقعیــت« کــه تــا پیــش از ایــن در 
اولویــت 10 چالــش اول محیــط کســب وکار قــرار داشــت، بــه مانــع پنجــم پیــش روی کســب وکارها تبدیــل شــده اســت. 
ــش  ــای ارزی و افزای ــن و رویه ه ــی   قوانی ــه بی ثبات ــوان ب ــر گســترده شــدن فســاد می ت ــذار ب ــل اثرگ ــح عوام در توضی
ــع  ــوان مان ــود به عن ــه می ش ــر،  مالحظ ــوی دیگ ــرد. از س ــاره ک ــوان اش ــر می ت ــال اخی ــد س ــی چن ــا ط ــرر قیمت ه مک
پنجــم طــی دوازده فصــل مــورد بررســی، ادراک فعــاالن اقتصــادی بــر وجــود موانــع گوناگونــی از قبیــل »رویه هــاي 
ناعادالنــه ممیــزي و دریافــت مالیــات«، »وجــود رقابــت غیــر منصفانــه شــرکت های دولتــی یــا شــبه دولتــی در بــازار« 
ــز  ــع نی ــن موان ــه ای ــه ب ــد و توج ــازار« می باش ــی در ب ــتاندارد و تقلب ــای غیراس ــبتًا آزاد کااله ــه نس ــد و عرض و »تولی

ــت می باشــد.  ــز اهمی ــد اقتصــادی حائ ــای مول ــت بخش ه ــر فعالی ــذار ب ــع اثرگ ــر موان ــوان دیگ به عن
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ی
صاد

ط فعاالن اقت
ب وکارها بیان شده توس

س
ی ک

ش رو
جدول4: پنج مانع اصلی پی

صل
ف

1
2

3
4

5

1398

بهار
ش بیني بودن و 

غیرقابل پی
تغییرات قیمت مواد اولیه و 

محصوالت

بی ثباتی سیاست ها، قوانین 
و رویه های اجرایی ناظر 

برکسب وکار

دشواري تأمین مالي از 
ک ها

بان

موانع در فرایندهای اداری 
و اخذ مجوز کسب از 
دستگاه هاي اجرایي

فساد و سوءاستفاده از 
مقام و موقعیت اداری در 

دستگاه هاي اجرایی

ستان
تاب

ش بیني بودن و 
غیرقابل پی

تغییرات قیمت مواد اولیه و 
محصوالت

ک ها
دشواري تأمین مالي از بان

بی ثباتی سیاست ها، 
قوانین و رویه های 

اجرایی ناظر 
برکسب وکار

تولید و عرضه نسبتًا آزاد 
کاالهای غیر استاندارد و 

تقلبی در بازار

وجود رقابت غیر منصفانه 
شرکت های دولتی یا شبه 

دولتی در بازار

پاییز
ش بیني بودن و 

غیرقابل پی
تغییرات قیمت مواد اولیه و 

محصوالت

بی ثباتی سیاست ها، قوانین 
و رویه های اجرایی ناظر 

برکسب وکار

دشواري تأمین مالي از 
ک ها

بان

موانع در فرایندهای اداری 
و اخذ مجوز کسب از 
دستگاه هاي اجرایي

رویه هاي ناعادالنه ممیزي و 
دریافت مالیات

ستان
زم

ش بیني بودن و 
غیرقابل پی

تغییرات قیمت مواد اولیه و 
محصوالت

بی ثباتی سیاست ها، قوانین 
و رویه های اجرایی ناظر 

برکسب وکار

دشواري تأمین مالي از 
ک ها

بان

موانع در فرایندهای اداری 
و اخذ مجوز کسب از 
دستگاه هاي اجرایي

رویه هاي ناعادالنه ممیزي و 
دریافت مالیات
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صل
ف

1
2

3
4

5

1399

بهار
ش بیني بودن و 

غیرقابل پی
تغییرات قیمت مواد اولیه و 

محصوالت

دشواري تأمین مالي از 
ک ها

بان

بی ثباتی سیاست ها، قوانین 
و رویه های اجرایی ناظر 

برکسب وکار

موانع در فرایندهای اداری 
و اخذ مجوز کسب از 
دستگاه هاي اجرایي

تولید و عرضه نسبتًا آزاد 
کاالهای غیر استاندارد و 

تقلبی در بازار

ستان 
تاب

ش بیني بودن و 
غیرقابل پی

تغییرات قیمت مواد اولیه و 
محصوالت

بی ثباتی سیاست ها، قوانین 
و رویه های اجرایی ناظر 

برکسب وکار

دشواري تأمین مالي از 
ک ها

بان

موانع در فرایندهای اداری 
و اخذ مجوز کسب از 
دستگاه هاي اجرایي

فساد و سوءاستفاده از مقام و 
موقعیت اداری در دستگاه هاي 

اجرایی

پاییز
ش بیني بودن و 

غیرقابل پی
تغییرات قیمت مواد اولیه و 

محصوالت

بی ثباتی سیاست ها، قوانین 
و رویه های اجرایی ناظر 

برکسب وکار

دشواري تأمین مالي از 
ک ها

بان

موانع در فرایندهای اداری 
و اخذ مجوز کسب از 
دستگاه هاي اجرایي

فساد و سوءاستفاده از مقام و 
موقعیت اداری در دستگاه هاي 

اجرایی

ستان
زم

ش بیني بودن و 
غیرقابل پی

تغییرات قیمت مواد اولیه و 
محصوالت

بی ثباتی سیاست ها، قوانین 
و رویه های اجرایی ناظر 

برکسب وکار

دشواري تأمین مالي از 
ک ها

بان

موانع در فرایندهای اداری 
و اخذ مجوز کسب از 
دستگاه هاي اجرایي

فساد و سوءاستفاده از مقام و 
موقعیت اداری در دستگاه هاي 

اجرایی
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صل
ف

1
2

3
4

5

1400

بهار
ش بیني بودن و 

غیرقابل پی
تغییرات قیمت مواد اولیه و 

محصوالت

بی ثباتی سیاست ها، قوانین 
و رویه های اجرایی ناظر 

برکسب وکار

دشواري تأمین مالي از 
ک ها

بان

موانع در فرایندهای اداری 
و اخذ مجوز کسب از 
دستگاه هاي اجرایي

فساد و سوءاستفاده از مقام و 
موقعیت اداری در دستگاه هاي 

اجرایی

ستان
تاب

ش بیني بودن و 
غیرقابل پی

تغییرات قیمت مواد اولیه و 
محصوالت

بی ثباتی سیاست ها، قوانین 
و رویه های اجرایی ناظر 

برکسب وکار

دشواري تأمین مالي از 
ک ها

بان

موانع در فرایندهای اداری 
و اخذ مجوز کسب از 
دستگاه هاي اجرایي

فساد و سوءاستفاده از مقام و 
موقعیت اداری در دستگاه هاي 

اجرایی

پاییز
ش بیني بودن و 

غیرقابل پی
تغییرات قیمت مواد اولیه و 

محصوالت

بی ثباتی سیاست ها، قوانین 
و رویه های اجرایی ناظر 

برکسب وکار

دشواري تأمین مالي از 
ک ها

بان

موانع در فرایندهای اداری 
و اخذ مجوز کسب از 
دستگاه هاي اجرایي

فساد و سوءاستفاده از مقام و 
موقعیت اداری در دستگاه هاي 

اجرایی

ستان
زم

ش بیني بودن و 
غیرقابل پی

تغییرات قیمت مواد اولیه و 
محصوالت

دشواري تأمین مالي از 
ک ها

بان

بی ثباتی سیاست ها، قوانین 
و رویه های اجرایی ناظر 

برکسب وکار

موانع در فرایندهای اداری 
و اخذ مجوز کسب از 
دستگاه هاي اجرایي

فساد و سوءاستفاده از مقام و 
موقعیت اداری در دستگاه هاي 

اجرایی

ش های اتاق ایران
مأخذ: مرکز پژه
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تعامل بین المللی و ادغام در زنجیره های ارزش جهانی	-
ــی موجــب شــده  ــه اقتصــاد جهان ــی نســبت ب ــه نگرش هــای اشــتباه داخل ــی از یــک ســو و البت تحریم هــای بین الملل
ــا اقتصــاد جهانــی برخــوردار نباشــد. همچنیــن ایــران بــه عنــوان  اســت کــه اقتصــاد ایــران از تعامــل قابــل قبولــی ب
یــک کشــور نفتــی کــه مهمتریــن صــادرات آن را نفــت خــام و مشــتقات آن تشــکیل می دهــد بــه صــورت طبیعــی در 
انتهــای زنجیــره ارزش جهانــی قــرار گرفتــه اســت کــه ایــن مســئله بــه هیــچ وجــه مناســب بــا جایــگاه و ظرفیت هــای 
بالقــوه کشــور نمی باشــد. وجــود ایــن موانــع بــرای حضــور فعــال در اقتصــاد جهانــی و شــدت تحریم هــای بین المللــی 
ــه  ــدا نمــوده اســت. در ادام ــاب پی ــه روشــنی بازت ــن حــوزه ب ــران، در شــاخص های اســتاندارد ای ــزوی کــردن ای در من
عملکــرد ایــران از منظــر دو شــاخص کــه عملکــرد خروجــی کشــور از ناحیــه تجــارت خارجی)شــاخص صــادرات کشــور( 
ــورد  ــد، م ــری می کنن ــرای توســعه تجارت)شــاخص آزادی اقتصــادی( را اندازه گی ــاز ب ــورد نی ــات و بســترهای م و الزام

ــود: ــرار داده می ش ــی ق بررس

)1( شاخص صادرات کشور:

بررســی ارزش صــادرات کشــور در یــک دهــه گذشــته نشــان می دهــد کــه ایــران نــه تنهــا متناســب بــا منابــع انســانی 
ــا شــیب قابــل  ــد نزولــی ب و مــادی کشــور در اقتصــاد جهانــی نقش آفرینــی نکــرده، بلکــه صــادرات کشــور یــک رون
توجــه را تجربــه نمــوده اســت. بــر اســاس داده هــای بانــک جهانــی صــادرات کاال و خدمــات کشــور در ســال 2020 
نســبت بــه ســال 2010 نزدیــک بــه 61 درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت و بــه رقــم 46,32 میلیــارد دالر رســیده اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه حتــی ســهم صــادرات کشــور نســب بــه تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال 2020 نســبت بــه 
ســال 2010 کاهــش 1,6 درصــدی را تجربــه کــرده اســت)worldbank.data(. بــه عبــارت دیگــر عــالوه بــر ایــن 
کــه ارزش دالری صــادرات کشــور افــت قابــل توجهــی را تجربــه کــرده اســت، ســهم صــادرات در اقتصــاد کشــور نیــز 
بــه طــور نســبی کاهــش یافتــه اســت کــه ایــن مســئله از زاویــه توســعه اقتصــادی کشــور بســیار نگــران کننــده اســت. 

)2( شاخص آزادی اقتصادی:

ــی و  ــای مل ــودن اقتصاده ــزان آزاد ب ــری می ــه اندازه گی ــبت ب ــج نس ــاد هریتی ــط بنی ــادی توس ــاخص آزادی اقتص ش
ــعادتمندی شــهروندان آن  ــاه و س ــن رف ــه متضم ــه ای ک ــه گون ــی ب ــای جهان ــام در اقتصاده ــرای ادغ ــا ب ــی آنه آمادگ
کشــور باشــد، می پــردازد و و بــر اســاس 12 عامــل کمــی و کیفــی انــدازه گیــری می شــود کــه در چهــار دســته کلــی 

ــوند: ــدی می ش ــروه بن ــادی گ ــتون آزادی اقتص ــا س ی

حاکمیت قانون )حقوق مالکیت، تمامیت دولت، اثربخشی قضایی(	 
اندازه دولت )هزینه های دولتی، بار مالیاتی، سالمت مالی(	 
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کارایی نظارتی )آزادی کسب و کار، آزادی کار، آزادی پولی(	 
بازارهای باز )آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالی(	 

ــر اســاس مقیــاس 0 تــا 100 درجه بنــدی می شــوند.  هــر یــک از دوازده شــاخص آزادی اقتصــادی در ایــن دســته ها ب
ــه  ــانی ب ــه وزن یکس ــد ک ــت می آی ــادی به دس ــن دوازده آزادی اقتص ــری ای ــا میانگین گی ــور ب ــک کش ــی ی ــاز کل امتی

ــود.  ــک داده می ش ــر ی ه

ــران  ــاز آزادی اقتصــادی ای ــن شــاخص در ســال 2022 نشــان می دهــد کــه امتی ــران از منظــر ای بررســی وضعیــت ای
ــرار  ــره کشــورهای "سرکوب شــده1" ق ــن 177 کشــور و در زم ــه 170 در بی 42,4 اســت کــه اقتصــاد کشــور را در رتب
می دهــد. در ایــن ســال، ایــران در میــان 14 کشــور منطقــه خاورمیانــه و شــمال آفریقــا در رتبــه آخــر قــرار دارد و امتیــاز 

کلــی آن کمتــر از میانگیــن منطقــه و جهــان اســت.

بــه طــور مشــخص در زیرشــاخص آزادی تجــارت کــه بــه صــورت متمرکزتــری بــه آمادگــی کشــور بــرای مشــارکت 
در بازارهــای جهانــی می پــردازد، در ســال 2022 ایــران امتیــاز 59,2 را بدســت آورده اســت کــه در مقایســه بــا امتیــاز 
57,4 درصــدی کشــور در ســال 2009 پیشــرفت محسوســی را نشــان نمی دهــد و گویــای وضعیــت نامطلــوب پایــدار 

در زمینــه توســعه تجــارت کشــور اســت. 

ــی  ــط بین المل ــد رواب ــا فاق ــه تنه ــور ن ــاد کش ــه اقتص ــت ک ــت اس ــن حقیق ــده ای ــاب دهن ــاخص  های بازت ــی ش بررس
اقتصــادی و تجــاری مــورد نیــاز بــرای تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان اســت، بلکــه حتــی ســاختارهای و نهادهــای داخــل 

ــا نشــده اســت. ــز در کشــور مهی ــی نی ــای ارزش جهان ــا و زنجیره ه ــر در بازاره ــی موث ــاز نقش آفرین ــورد نی م

2-3( سنجش اقتصاد دانش بنیان در ایران

همانطــور کــه در بخش هــای قبلــی اشــاره شــد؛ نحــوه  ســنجش و شــاخصی کــه از دل درک ســطحی و محــدود نســبت 
ــداد شــرکت های  ــار تع ــر آم ــد ب ــش از ح ــز بی ــده اســت، تمرک ــرون آم ــران بی ــان در ای ــوم اقتصــاد دانش بنی ــه مفه ب
دانش بنیــان فعــال در اقتصــاد می باشــد.  البتــه ایــن گــزارش مدعــی رد ارتبــاط بیــن تعــداد شــرکت های دانش بنیــان 
و اقتصــاد دانش بنیــان نیســت. نظــام دانش بنیــان ســاختاری اقتصــادی و اجتماعــی اســت کــه یکــی از خروجی هــای2 
ــن شــاخص  ــود ای ــه نم ــد توج ــا بای ــه اســت. ام ــن زمین ــای اقتصــادی در ای ــاالن و بنگاه ه ــداد فع ــن تع ــاال رفت آن ب
ماهیــت نمادیــن دارد و الزمــه آن کــه بــه خوبــی گویــای واقعیــت میــزان تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان در ایــران باشــد، 
ــه  ــن انتظــار ب ــرآورده ســازد. ای ــان انتظــار مــی رود، ب ــی را کــه از یــک شــرکت دانش بنی ــد توقعات آن اســت کــه بتوان
صــورت بدیهــی شــامل ایجــاد ارزش افــزوده بــا محوریــت تولیــد و توزیــع دانــش اســت. در صــورت عــدم تحقــق ایــن 
ــرای  ــبی ب ــنجش مناس ــزان س ــد می ــوند و نمی توانن ــی می ش ــار از کارکردافتادگ ــرکت ها دچ ــن ش ــی، ای ــرط ضمن ش
1  REPRESSED
2  Proxy
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ــوند.  ــوب ش ــان محس ــاد دانش بنی ــق اقتص ــری تحق اندازه گی

بــه طــور مشــخص، بنــا بــر اعــالم رســمی صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی نهــاد ریاســت جمهــوری، در حالــی کــه در 
ــید،  ــرکت می رس ــه 55 ش ــا ب ــداد آنه ــان، تع ــرکت های دانش بنی ــت از ش ــون حمای ــب قان ــای تصوی ــتین روزه نخس
ــن  ــن عــدد نشــان از حــدود 110 برابرشــدن ای ــغ شــده اســت و ای ــه 6035 شــرکت بال ــن تعــداد در ســال 1400 ب ای
ــداد  ــه تع ــران ک ــری در ای ــام تصمیم گی ــر نظ ــم ب ــمی حاک ــرد رس ــه رویک ــرکت ها دارد )nsfund.ir(. در ادام ش
ــالک  ــران م ــاد ای ــان در اقتص ــاد دانش بنی ــنجش اقتص ــه س ــاخص یگان ــوان ش ــه عن ــان را ب ــرکت های دانش بنی ش
ــل از  ــای حاص ــور نتیجه گیری ه ــن منظ ــم. بدی ــرار می دهی ــی ق ــورد ارزیاب ــد، م ــرار می ده ــری ق ــل و تصمیم گی عم
ــا  ایــن شــاخص را کــه گویــای رشــد نمایــی قابــل مالحظــه ایــران در راســتای تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان اســت ب

ــود. ــم نم ــه مقایســه و بررســی خواهی ــن زمین ــر در ای ــایر شــاخص های معتب ــج س نتای

بررســی شــاخص بهــره وری کل عوامــل تولیــد1 در ایــران بــر مبنــای قیمت هــای جــاری طــی ســی ســال گذشــته بــه 
روشــنی گویــای وجــود بحــران بهــره وری در اقتصــاد ایــران اســت. همانطــور کــه در نمــودار )9( مالحظــه می   شــود: 
بهــره وری کل عوامــل تولیــد ایــران بــه قیمت هــای جــاری و بــر مبنــای قیمــت پایــه ســال 2017، تقریبــا بــه صــورت 
مســتمر یــک رونــد نزولــی را تجربــه کــرده اســت. نکتــه مهــم آن اســت کــه در نظــر داشــته باشــیم در عیــن حــال 
کــه بــه طــور طبیعــی بخــش اعظــم GDP ایــران را درآمدهــای ناشــی از خام فروشــی نفــت و گاز تشــکیل می دهــد، 
بــر مبنــای آخریــن داده هــای موجــود بانــک جهانــی در ســال2020 ، اقتصــاد ایــران تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه ای2 
ــوان  ــن می ت ــی)10925,73 دالر( را داراســت. بنابرای ــن جهان ــا یــک چهــارم میانگی ــی تقریب ــادل 2282.55 دالر یعن مع
ایــن گونــه جمع بنــدی نمــود کــه رونــد مســتمر نزولــی بهــره وری در اقتصــاد ایــران طــی 30 ســال گذشــته منجــر بــه 
کاهــش قابــل مالحظــه درآمــد ســرانه و رفــاه اقتصــادی ایرانیــان شــده اســت کــه ایــن واقعیــت بــه هیــچ عنــوان بــا 
ــج  ــه عــالوه، نتای ــدارد. ب ــی ن ــان هم خوان ــق اقتصــاد دانش بنی ــه  رشــد در راســتای تحق ــک اقتصــاد رو ب مختصــات ی

حاصــل از بررســی ایــن شــاخص کامــال در تضــاد بــا شــاخص تعــداد شــرکت های دانــش بنیــان قــرار دارد.

1  Total Factor Productivity
2  GDP per capita
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نمودار 9 : بهره وری کل عوامل تولید ایران بر مبنای قیمت های جاری ) واحد بر مبنای شاخص سال 2017=1(

Sources: fred.s tlouisfed.org

همچنیــن بررســی های مــا برمبنــای شــاخص ســهم R&D در بودجــه شــرکت ها مســتخرج از گزارش هــای ســالیانه 
ــه  ــی اقتصــاد1( نشــان دهنده آن اســت ک ــع جهان ــوآوری توســط مجم ــاخص ن ــر ش ــری جهانی)زی ــاخص رقابت پذی ش
طــی نزدیــک بــه 10 ســال گذشــته علــی رغــم افزایــش 110 برابــری تعــداد شــرکت های دانش بنیــان، امــا تغییــرات 
ســهم تحقیــق و پژوهــش در شــرکت های ایــران بــه هیــچ وجــه چنیــن رونــدی را نشــان نمــی دهــد و طــی 10 ســال 
اخیــر بــه صــورت ســر جمــع نیــم درصــد افزایــش یافتــه اســت، مخصوصــا آنکــه طــی ســالیان اخیــر تولیــد ناخالــص 
داخلــی کشــور افزایــش قابــل مالحظــه ای را تجربــه نکــرده اســت، بنابرایــن نــه تنهــا ســهم نســبی، بلکــه ســهم حقیقی 

تحقیــق و پژوهــش در اقتصــاد کشــور نیــز رونــد صعــودی ملموســی را تجربــه نکــرده اســت )نمــودار 10(2.

1  World Economic Forum
2   در ســال 2018 و 2019، ایــن شــاخص آمــار درصــد تحقیــق و پژوهــش نســبت بــه کل تولیــد ناخالــص داخلــی را جایگزیــن درصــد تحقیــق و پژوهــش در بودجــه 

شــرکت ها نمــوده اســت. 
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نمودار 10: سهم R&D در بودجه شرکت ها )درصد(

 Source: weforum.org/reports

ــه  ــد و بالفاصل ــر بوجــود می آی ــا تاخی ــد وارد شــود کــه افزایــش بهــره وری در اقتصــاد ب ــن نق ــه ممکــن اســت ای البت
بعــد از ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان انفجــار بهــره وری رخ نخواهــد داد. در پاســخ بــه ایــن نکتــه بایــد توجــه کنیــم 
ــی  ــر شــده اســت و وقفــه  10 ســاله، زمان ــان بیــش از 110 براب ــر تعــداد شــرکت های دانش بنی کــه طــی ســالیان اخی
مناســبی بــرای آن اســت کــه مــا تاثیــرات چنیــن جهــش غیرمعمولــی را بــر نــرخ بهــره وری مشــاهده کنیــم، در صورتــی 

کــه ایــن نــرخ هیــچ تغییــر معنــاداری را نشــان نمی دهــد.

ــره وری  ــی به ــش نمای ــزوده و افزای ــه ایجــاد ارزش اف ــم ک ــول کنی ــی قب ــه لحــاظ منطق ــر ب ــی اگ ــر آن حت عــالوه ب
ــار  ــورد آم ــد در م ــه نمی توان ــچ وج ــه هی ــه ب ــن توجی ــا ای ــد، ام ــدا می کن ــود پی ــاد نم ــاله در اقتص ــه چندس ــا وقف ب
ــه  ــهم R&D در بودج ــاخص س ــد ش ــر، رون ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــادق باش ــرکت ها ص ــه ش ــهم R&D در بودج س
شــرکت ها نیــز ماننــد شــاخص بهــره وری عوامــل تولیــد، هیــچ هم  راســتایی را بــا افزایــش نمایــی تعــداد شــرکت های 

دانش بنیــان در ایــران نشــان نمی دهــد.

ــان  ــی پیشــرفت کشــورها در اقتصــاد دانش بنی ــرای ارزیاب ــه صــورت تخصصــی و منحصــرا ب شــاخص دیگــری کــه ب
طراحــی شــده اســت؛ شــاخص جهانــی دانــش اســت. هــدف از انتشــار این شــاخص نمایش مفهــوم چندبعــدی دانــش 
اســت. ایــن شــاخص بــه دنبــال آن اســت کــه برداشــتی بســامان تــر از دانــش بــرای کاربــران گوناگــون فراهــم ســازد 
و ایــن کار را بــا شکســتن ایــن مفهــوِم فراگیــر بــه ســازه های ُخردتــر انجــام می دهــد. در ایــن گــزارش کــه ســاالنه 
توســط ســازمان ملــل تهیــه می شــود )نمــودار شــماره 11( ایــران در ســال 2020 میــالدی، در رتبــه 80 جهــان در میــان 

138 کشــور و 2021 در جایــگاه 104 جهــان در میــان 154 کشــور قــرار گرفتــه اســت. 

بررســی داده هــای ایــن گــزارش نشــان دهنده آن اســت کــه طــی ســالیان اخیــر نــه تنهــا وضعیــت ایــران رو بــه بهبــود 
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ــه  نبــوده اســت، بلکــه بــه ویــژه در ســال 2021، یــک افــت قابــل مالحظــه 20 پلــه ای در وضعیــت ایــران نســبت ب
کشــورهای همتــراز بوجــود آمــده اســت.

نکتــه نگــران کننــده آنجاســت کــه طبــق ایــن شــاخص امتیــاز ایــران در ســال 2017 معــادل 41,7 بــوده اســت و طــی 
مــدت مــورد بررســی بــه امتیــاز 33 در ســال 2021 کاهــش پیــدا می کنــد، بنابرایــن ایــن ســقوط ایــران در رتبه بنــدی 
تنهــا از زاویــه رشــد رقبــای همتــراز بــا ایــران نبــوده و عملکــرد انفــرادی ایــران نیــز طــی ایــن مــدت نزولــی بــوده 
اســت. ایــن ســقوط جایــگاه و عملکــرد ایــران نــه تنهــا، متناظــر بــا ســایر شــاخص های چنــد بعــدی دیگــر کــه مــورد 
اشــاره قــرار گرفــت، موفقیــت کشــور در حرکــت بــه ســمت اقتصــاد دانــش بنیــان را بــا ســوال مواجــه می ســازد، بلکــه 

بــه لحــاظ مدیریــت اقتصــادی کشــو بســیار هشــدار دهنــده اســت.

نمودار 11 : رتبه ایران از منظر شاخص جهانی دانش

Source: UNDP.org

ــی  ــت. بررس ــوردار نیس ــاخص برخ ــن ش ــر ای ــی  از منظ ــگاه مطلوب ــران از جای ــز ای ــه ای  نی ــوزه منطق ــن در ح همچنی
ــال 2017   ــاخص از س ــن ش ــران در ای ــۀ ای ــه رتب ــد ک ــان می ده ــش« نش ــی دان ــاخص جهان ــین »ش ــاي پیش داده ه
میــالدي تاکنــون، در میــان کشــورهاي منطقــه از 14 تــا 18 در نوســان بــوده اســت. گفتنــی اســت کــه همــۀ 26 کشــور 
منطقــه در ایــن شــاخص ارزیابــی نمی شــوند و امتیــاز و جایــگاه دو کشــور در ویرایــش 2021 میــالدي گــزارش نشــده 

ــده می شــود.  ــی دانــش« دی ــران در »شــاخص جهان ــگاه منطقــه اي ای ــد جای اســت. در نمــودار 12، رون

ــه ای از  ــطح منطق ــه در س ــی و ن ــطح بین الملل ــه در س ــران ن ــاد ای ــزارش، اقتص ــن گ ــر ای ــاده از منظ ــارت س ــه عب ب
ــت. ــوردار نیس ــان برخ ــاد دانش بنی ــمت اقتص ــه س ــت ب ــتای حرک ــی در راس ــت مطلوب وضعی
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نمودار 12 : رتبه ایران از منظر شاخص جهانی دانش در سطح منطقه

Source: UNDP.org

ــاخص های  ــن ش ــورد قبول تری ــی از م ــود و یک ــه می ش ــاد تهی ــی اقتص ــع جهان ــط مجم ــه توس ــد ک ــاخص بع ش
ــی اســت.  ــری جهان ــی رود؛ شــاخص رقابت پذی ــه محاســبه عملکــرد اقتصــادی کشــورها بشــمار م ــی در زمین بین الملل
همانطــور کــه قبــال اشــاره شــد ایــن شــاخص از تعــداد متنوعــی از نماگرهــای اقتصــادی تشــکیل شــده اســت کــه 
قــدرت رقابت پذیــری اقتصادهــای ملــی را مــورد ارزیابــی قــرار می دهــد و بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن شــاخص هایی 
کــه منعکــس کننــده موفقیــت کشــورها در تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان اســت شــناخته می شــود. همانطــور کــه در 
جــدول شــماره 5 مشــاهده می کنیــد، رتبــه ایــران از منظــر ایــن شــاخص طــی 10 ســال گذشــته یــک شــیب نزولــی 
بــا شــدت کــم را نشــان می دهــد، بــه طــوری کــه در ســال 2019 از بیــن 141 کشــور، ایــران رتبــه 99 را بدســت آورده 
اســت کــه ایــن موقعیــت گویــای وضعیــت نامطلــوب ایــران در بهبــود قــدرت رقابت پذیــری کشــور اســت. طــی 10 
ســال اخیــر 30 کشــور بــه لحــاظ قــدرت رقابت پذیــری از ایــران ســبقت گرفته انــد. ایــن جایــگاه و رونــد طــی شــده، 
ــر ســوال  ــی زی ــه کل ــران را ب ــان در ای ــش بنی ــداد شــرکت های دان ــه شــاخص تع ــج از اعتباردهــی ب ــای منت تحلیل ه
ــاد  ــه اقتص ــد ک ــان می ده ــاخص نش ــن ش ــان، ای ــش بنی ــرکت های دان ــداد ش ــی تع ــد افزایش ــالف رون ــرد. برخ می ب
کشــور طــی ســالیان اخیــر، کاهــش قابــل مالحظــه ای در  قــدرت رقابت پذیــری تجربــه کــرده اســت کــه ایــن مســئله 
بــا خصوصیــات ذاتــی اقتصــاد دانــش بنیــان در کامــال در تضــاد اســت. بــه عبــارت ســاده تر، بــر مبنــای ایــن شــاخص 
ــان نداشــته، بلکــه  ــق اقتصــاد دانش بنی ــه ســمت تحق ــی در حرکــت ب ــا کشــور توفیق ــه تنه ــک دهــه گذشــته ن در ی
ــران داشــته اند، عملکــرد ضعیف تــری  ــا ســایر کشــورهای درحــال توســعه کــه موقعیتــی شــبیه ای حتــی در مقایســه ب

از خــود نشــان داده اســت.

جدول شماره 5: جایگاه جهانی ایران در رتبه بندی شاخص رقابت پذیری جهانی )2019-2010(

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
سال انتشار 

گزارش

99 89 69 76 74 83 82 66 62 69 رتبه ایران

Source: https://www.weforum.org/reports
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در ادامــه بــه بررســی شــاخص پیچیدگــی اقتصــادی خواهیــم پرداخــت. ایــن شــاخص هــم بــه لحــاظ اعتبــار بین المللــی 
ــن  ــوت ای ــژه ای برخــوردار اســت. نقطــه ق ــگاه وی ــان از جای ــوان شــاخص تخصصــی اقتصــاد دانش بنی ــه عن و هــم ب
ــی اســت. در  ــد و صــادرات کاال در ســطح جهان ــر تولی ــی ب ــان مبتن ــش بنی ــرد اقتصــاد دان ــنجش عملک ــاخص، س ش
ــر فــرم و ظواهــر ســاختاری  واقــع ایــن شــاخص بــر ویژگی هــای کارکــردی تمرکــز دارد و نــه خصوصیــات مبتنــی ب
ــه فرآیندهــای- مــورد انتظــار از  ــر اندازه گیــری دســتاوردهای- و ن ــن شــاخص ب ــارت ســاده تر، ای ــه عب و ســازمانی، ب
یــک اقتصــاد دانش بنیــان متمرکــز شــده اســت کــه در نتیجــه کارایــی ایــن ابــزار را بــرای ارزیابــی دقیــق کشــورهای 

ــوع، افزایــش می دهــد.  ــا شــرایط نهــادی و ســازمانی متن ب

ــه  ــران از زاوی ــه ای ــن شــاخص، رتب ــای داده هــای ای ــر مبن ــد، ب همانطــور کــه در نمــودار شــماره 13 مشــاهده می کنی
پیچیدگــی اقتصــادی طــی بیســت ســال گذشــته تقریبــا در بــازه میــان رتبــه 60 و رتبــه 80 نوســان کــرده اســت. ایــن 
ــل مالحظــه ای در ســطح پیچیدگــی  ــچ تحــول قاب ــر، هی ــه روشــنی نشــان  می دهــد کــه طــی 20 ســال اخی ــد ب رون
ــد از دانــش در اقتصــاد  اقتصــادی کاالهــای صادراتــی کشــور رخ نــداده اســت. بــه عبــارت دیگــر تــوان اســتفاده مول
ــداد  ــی تع ــش نمای ــه افزای ــد ک ــان می ده ــت و نش ــرده اس ــه ک ــر تجرب ــه اخی ــی ده ــت را در ط ــدی ثاب ــور رون کش

ــته اســت. ــور نداش ــی اقتصــاد کش ــه پیچیدگ ــر درج ــت مشــهودی ب ــر مثب ــچ تاثی ــان هی ــرکت های دانش بنی ش

نمودار 13 : رتبه ایران از منظر شاخص پیچیدگی اقتصادی

Source: https://oec.world

ــه  ــود ک ــدی نم ــور جمع بن ــن ط ــوان ای ــاره، می ت ــورد اش ــاخص های م ــه ش ــی و مقایس ــد از بررس ــت و بع در نهای
ــق اقتصــاد  ــری تحق ــرای اندازه گی ــزان ســنجش مناســبی ب ــد می ــان نمی   توان ــداد شــرکت هــای دانش بنی شــاخص تع
دانش بنیــان در ایــران باشــد، چــرا کــه ایــن شــرکت ها فاقــد عملکــرد اصلــی مــورد انتظــار؛ یعنــی ایجــاد ارزش افــزوده 
ــدرت  ــش ق ــان، افزای ــای دانش بنی ــازی نوآوری ه ــاری س ــش و تج ــت دان ــق و انباش ــاال، خل ــره وری ب ــق به از طری
ــری کشــور  ــه بیــش از حــد نظــام تصمیم گی ــران هســتند و تکی ــت درجــه پیچیدگــی اقتصــاد ای ــری و تقوی رقابت پذی

ــر روی رشــد ایــن شــاخص موجــب از کارکردافتادگــی آن شــده اســت. ب
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بخش دوم: اشتغال و اقتصاد دانش بنیان در ایران

بررســی تحــوالت نــرخ بیــکاری طــی ســال های 1393 تــا 1400 جهــت در اختیــار داشــتن بــرآوردی از تعــداد مشــاغل 
ــر،  ــن منظ ــت. از ای ــالح، راهگشاس ــود و اص ــیر بهب ــازار کار در مس ــاخص های ب ــن ش ــرار گرفت ــرای ق ــاز ب ــورد نی م
ــکاری  ــرخ بی ــر در هــر ســال(، ن ــن 500 هــزار نف ــون نفــری اشــتغال )میانگی ــا وجــود افزایــش 3 میلی ــن دوره ب در ای
تغییــر ملموســی را تجربــه نکــرده اســت. نــرخ بیــکاری جوانــان و زنــان نیــز در ایــن دوره افزایــش یافــت، زیــرا تعــداد 
شــغل های ایجــاد شــده پاســخگوی رونــد افزایشــی نــرخ مشــارکت نبــود. بدیــن معنــی کــه ورودی بــه بــازار کار بیشــتر 
از ظرفیــت اشــتغال زایی طــی ایــن دوره بــوده اســت. برآوردهــا نشــان می دهــد بــرای آنکــه نــرخ بیــکاری، بــه ویــژه 
نــرخ بیــکاری جوانــان و زنــان، در مســیر کاهشــی قــرار گیــرد نیــاز اســت ســاالنه 850 هــزار تــا یــک میلیــون شــغل 
بــه مــدت حداقــل 5 ســال ایجــاد شــود. بنابرایــن کمیــت تعــداد مشــاغل مــورد نیــاز اقتصــاد ایــران در چنیــن ابعــادی 

نگــران کننــده اســت.

از منظــر کیفیــت مشــاغل نیــز، مشــاغل موجــود بایــد متناســب بــا نیــروی کار جــوان، یعنــی نیــروی کار بــدون تجربــه 
ــه  ــاالی 30 ســال ک ــروی کار ب ــکاری نی ــرخ بی ــد تحصیل کــرده( باشــد. بررســی ن ــا غیرماهــر )هــر چن کاری و عمدت
ــازار کار ایــن گــروه از افــراد رقابتــی اســت و  دارای تجربــه کاری و دارای مهــارت هســتند، نشــان می دهــد شــرایط ب
حتــی ســمت تقاضــای نیــروی کار در برخــی زمینه هــا بــا کمبــود نیــروی کار مناســب مواجــه اســت. بخصــوص آنکــه 
ــا مشــکالت بیشــتری  ــدی را ب ــی اســت کــه شــرکت های تولی ــه معضــالت کنون ــروی کار ماهــر از جمل مهاجــرت نی

بــرای جــذب ایــن نیروهــا روبــرو کــرده اســت.

از ســوی دیگــر در شــرایطی کــه بــازار کار در مســیر بهبــود قــرار گیــرد، ترکیــب جنســیتی افــراد تــازه وارد بــه بــازار 
کار بــا نســبت تقریبــی 40 درصــد زنــان و 60 درصــد مــردان خواهــد بــود کــه بیــش از 50 درصــد هــر دو گــروه دارای 
تحصیــالت دانشــگاهی هســتند، امــا بــه دلیــل جــوان بــودن، عــدم وجــود تجــارب کاری و عــدم تناســب آموزش هــا، 
مهــارت کافــی بــرای خلــق نوآوری هــای دانش بنیــان ندارنــد. در مجمــوع بــازار کار ایــران بــرای آنکــه در مســیر احیــاء 
قــرار گیــرد، بیشــتر نیازمنــد ایجــاد فرصت هــای شــغلِی بــدون نیــاز بــه مهارت هــای ویــژه، توســط بخــش بنــگاه داری 

ــت اســت.  و در زیربخش هــای صنع

از ایــن منظــر، سیاســتگذار در حــوزه بــازار کار ایــران در ظاهــر بــا یــک پارادوکــس روبه روســت؛ از یــک ســو حرکــت 
ــت نفــت و  ــه ران ــان و نظــم اقتصــادی مــدرن، ضــرورت کاهــش وابســتگی اقتصــاد ب ــه ســمت اقتصــاد دانــش بنی ب
توســعه کشــور در نظــر گرفتــه می شــود و از ســوی دیگــر، پیشــرفت و بســط در صنایــع بــا فنــاوری بــاال و دانش بنیــان 
ــه  ــران ب ــازار کار در ای ــی ب ــر متخصــص و غیرماهــر را کــه مســئله اصل ــکاران غی ــم بی ــل عظی ــد بحــران خی نمی توان

ــد.  ــد را حــل نمای شــمار می آین
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ــه اینکــه برخــی  ــن ابهــام در فضــای کارشناســی مطــرح می   شــود، از جمل ــر ای ــه ب ــرای غلب ــددی ب راه حل هــای متع
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــد در اولوی ــاال بای ــاوری ب ــا فن ــع ب ــه توســعه صنای ــه مالحظــات معطــوف ب ــد ک کارشناســان معتقدن
شــود، آنهــا معتقدنــد کــه پیشــرفت در صنایــع و فعالیت هــای مذکــور منجــر بــه افزایــش نمایــی ارزش افــزوده و رشــد 
اقتصــادی کشــور خواهــد شــد و ســرریزهای اجتماعــی و اقتصــادی ایــن فعالیت هــا هــم بــه عنــوان بخــش پیشــران 
ــه صــورت غیرمســتقیم اشــتغال را در  ــت و ب ــد و ســایر بخش هــای اقتصــادی کشــور را تقوی اقتصــادی عمــل می کن
ســایر بخش هــا افزایــش می دهــد. همچنیــن از طریــق افزایــش درآمدهــای دولــت، توانایــی بخــش عمومــی را بــرای 

ــد. ــش می ده ــه افزای ــکار در جامع ــروم و بی ــای مح ــت از بخش ه ــت های حمای ــاذ سیاس اتخ

ــه  ــوری و ایزول ــرمایه گذاری انکوبات ــه س ــده هســتند ک ــن عقی ــر ای ــان ب ــر از کارشناس ــی دیگ ــل گروه در طــرف مقاب
بــر روی صنایــع بــا فنــاوری بــاال در عمــل نمی توانــد بــه ســایر بخش هــای اقتصــادی کشــور منتقــل شــود و بــدون 
ــرای نوآوری هــای دانش بنیــان در بســتر فعالیت هــای تولیــدی صنعتــی  ــاز ب خلــق و انباشــت دانــش ضمنــی مــورد نی
ــق و  ــه خل ــت و ن ــد داش ــور را خواهن ــع کش ــازی در صنای ــکان بومی س ــی ام ــرفته واردات ــای پیش ــه فناوره ــور، ن کش
ــارت  ــه عب ــت. ب ــر اس ــل امکان پذی ــور در عم ــدات کش ــع و تولی ــه روز در صنای ــرفته و ب ــش پیش ــری دان ــه کارگی ب
دیگــر تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان بــه صــورت بــرون زا رخ نخواهــد داد و لــذا فناوری هــای وارداتــی بــه سرنوشــت 
کارخانه هــای صنعتــی وارداتــی طــی چنــد دهــه اخیــر دچــار می شــود، در نتیجــه تــا زمانــی کــه بحــث تولیــد صنعتــی 
و اشــتغال کامــل صنعتــی بــه عنــوان بســتر اصلــی خلــق و انباشــت دانــش ضمنــی حــل نشــود، حرکــت بــه ســمت 
ــه  ــی ک ــی و ســرمایه گذاری در فعالیت های ــن ایجــاد اشــتغال صنعت ــود. بنابرای ــد ب ــز نخواه ــش موفقیت آمی اقتصــاد دان
عــالوه بــر بکارگیــری نیروهــای متخصــص، قابلیــت جــذب نیــروی کار غیرماهــر و غیرمتخصــص را نیــز دارنــد، بایــد 

در اولویــت قــرار گرفتــه شــود.

ــک  ــراردادن ی ــور ق ــا مح ــد، ام ــه می دهن ــی ارائ ــال متفاوت ــای کام ــر توصیه ه ــوق در ظاه ــدگاه ف ــه دو دی ــد ک هرچن
راهبــرد کلیــدی بــه نــام بهبــود بهــره وری می توانــد بــه ایــن ســردرگمی خاتمــه بخشــیده و بــر اســاس مالحظــات هــر 
دو دیــدگاه یــک اتفــاق نظــر عملیاتــی ایجــاد نمایــد. بــه ایــن معنــا کــه بهبــود بهــره وری هــم پیش نیــاز ایجــاد اشــتغال 
صنعتــی و جــذب نیــروی کار غیرماهــر و غیرمتخصــص در بدنــه فعالیت هــای تولیــدی کشــور بــه شــمار مــی رود و هــم 
ارتقــاء بهــره وری بــه صــورت نمایــی یکــی از مهمتریــن خصیصه هــای ذاتــی اقتصــاد دانش بنیــان بــه شــمار مــی رود.

در واقــع افزایــش بهــره وری در کشــور موجــب می شــود کــه از طریــق کاهــش قیمــت تمــام شــده قــدرت رقابت پذیــری 
کشــور در بازارهــای جهانــی افزایــش پیــدا کنــد و بــا توجــه بــه آنکــه صــادرات ایــران در بازارهــای صنعتــی قیمــت 
پذیــر1 هســتند و نــه قیمت گــذار2، کاهــش هزینــه تمــام شــده منجــر بــه کاهــش قیمــت فــروش در بــازار نمی شــود، 
ــرار دادن شــاخص  ــی خواهــد شــد. در نتیجــه، محــور ق ــران در بازارهــای صادرات ــه افزایــش ســهم ای بلکــه منجــر ب

1  price taker
2  price maker
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بهــره وری در سیاســت گذاری حــوزه اشــتغال کشــور ایــن مزیــت را دارد کــه هــم اقتضائــات حرکــت بــه ســمت اقتصــاد 
ــای  ــوزش نیروه ــذب و آم ــای ج ــی ظرفیت ه ــد صنعت ــت تولی ــه تقوی ــم از زاوی ــازد و ه ــرآورده س ــان را ب ــش بنی دان
غیرماهــر و غیرمتخصــص را نیز)عــالوه بــر نیروهــای متخصــص( فراهــم نمایــد و شــرایط بحرانــی جاکــم بــر بــازار کار 

کشــور را التیــام بخشــد.

بنابرایــن بــا توجــه بــه بحــران بیــکاری موجــود کشــور، ضــروری اســت کــه در مســیر سیاســت گذاری بــرای تحقــق 
اقتصــاد دانش بنیــان توجــه ویــژه بــه فعالیت هــا و صنایــع کاربــر در دســتور کار قــرار گرفتــه شــود. در واقــع، طراحــی و 
اجــرای یــک سیاســت گام بــه گام بــرای تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان بــدون در اولویــت قــرار دادن وضعیــت اشــتغال 
کامــل بــه عنــوان یــک الــزام در توســعه صنعتــی کشــور، بــا شکســت رو بــه رو خواهــد شــد. بــه عبــارت ســاده ، ایجــاد 
اشــتغال صنعتــی و افزایــش بهــره وری در تمــام ســطوح فعالیت هــای تولیــدی، بســترهای پیش نیــاز بــرای تحقــق یــک 

ــد. ــه شــمار می رون ــان ب ــدی دانش بنی نظــام تولی
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3( جمع بندی و توصیه های سیاستی

در نظــر  گرفتــن شــرکت های دانش بنیــان بــه عنــوان مهم تریــن رکــن یــک اقتصــاد دانش بنیــان در نظــام 
ــه راهبــرد حمایــت از  ــان ب ــه تقلیــل برنامه ریــزی در راســتای تحقــق اقتصــاد دانش بنی ــران، منجــر ب تصمیم گیــری ای
شــرکت های دانش بنیــان در جهــت افزایــش تعــداد آنهــا شــده اســت. در عمــل ایــن راهبــرد تقلیــل یافتــه نیــز در قالــب 
حمایت هــای فوق العــاده و امتیــازات ویــژه نمــود پیــدا کــرده اســت. بــه عبــارت دیگــر، نظــام تصمیم گیــری در ایــران 
ــا  ــان، قصــد دارد ت ــه شــرکت های دانش بنی ــت ب ــا تخصیــص ران ــت نفــت، ب ــر ران ــوان یــک اقتصــاد مبتنــی ب ــه عن ب
از طریــق افزایــش فعالیــت و تعــداد آنهــا، در راســتای تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان گام بــردارد! دو نکتــه در ایــن بیــن 

بســیار حائــز اهمیــت اســت: 

ــک  ــن وجــوه اجتماعــی و سیاســی ی ــده گرفت ــزارش اشــاره شــد؛ نادی ــن گ ــای آنچــه کــه در ای ــر مبن ــه، ب اول آن ک
ــوان  ــا را در برنامه ریزی هــا و راهبردهــا دچــار ســردرگمی و شکســت خواهــد نمــود. نمی ت ــر دانــش م نظــام مبتنــی ب
ــک اقتصــاد  ــه صــورت دوپینگــی ی ــم نیســت ب ــم حاک ــش و عل ــری دان ــر برت ــی ب ــبات مبتن ــه مناس ــه ای ک در جامع
ــی مناســبات  ــد، بلکــه در تمام ــا در شــیوه تولی ــه تنه ــش ن ــان، دان ــک نظــام دانش بنی ــان شــکل داد. در ی ــش بنی دان
اجتماعــی و سیاســی دســت بــاال را بــه لحــاظ قــدرت چانــه زنــی دارد. همانطــور کــه بســیاری از کشــورهای در حــال 
ــره  ــی، هیچــگاه در زم ــدات صنعت ــی و تولی ــع و کارخانه هــای واردات ــادی از صنای ــداد زی توســعه، علی رغــم داشــتن تع
ــرای تحقــق  ــی ب ــز شــرط کاف ــان نی ــدی نشــدند، صــرف داشــتن شــرکت های دانش بنی ــی طبقه بن اقتصادهــای صنعت
ــا و  ــم آوردن پیش نیازه ــد فراه ــدرن، نیازمن ــن نظــم اقتصــادی م ــق ای ــن تحق ــان نیســت. بنابرای ــش بنی اقتصــاد دان

ــای اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی اســت. ــی حوزه ه ــات و انجــام اصالحــات مربوطــه در تمام مقدم

ــه  ــی منجــر ب ــه تنهای ــان ب ــی شــرکت های دانش بنی ــی وکیف ــش کم ــه افزای ــم ک ــرض کنی ــر ف ــی اگ ــه؛ حت دوم آنک
ــت و  ــع ران ــق توزی ــران از طری ــرد در اقتصــاد ای ــن راهب ــری ای ــاز هــم پیگی ــردد، ب ــان می گ ــق اقتصــاد دانش بنی تحق
امتیــازات ویــژه بــا عالمــت ســوال روبــه رو اســت. در یــک اقتصــاد رانتــی، کــه رانت جویــان بــرای دهه هــای متمــادی 
مســتقر بوده انــد و از طریــق تاســیس ســازمان از بازدهــی صعــودی ماتریــس برهم فزاینــده اجتماعــی برخــوردار بــوده 
ــت  ــکل گیری رقاب ــکان ش ــن ام ــر گرفت ــدون در نظ ــت ب ــع ران ــد، توزی ــب کرده ان ــی را کس ــی باالی ــدرت چانه زن و ق
مخــرب بــرای تصاحــب آن و قــدرت چانه زنــی پاییــن شــرکت های دانش بنیــان نوپــا در مقابــل رانــت جویــان صاحــب 
ــا مخاطــره  ــه اهــداف خــود ب ــه کلــی میــزان دســتیابی ایــن راهبــرد را ب قــدرت چانه زنــی در نظــام سیاســی ایــران ب
ــم  ــی و ه ــی اقناع ــل تراش ــق دلی ــم از طری ــان ه ــد رانت جوی ــان می کن ــورث بی ــه ن ــور ک ــازد. همانط ــه رو می س روب
ــن و  ــا را تامی ــع آن ه ــه مناف ــد ک ــت و اتخــاذ سیاســت هایی می کنن ــه تقوی ــدام ب ــود اق ــی خ ــدرت چانه زن ــق ق از طری

ــورث،1377(. ــن می نماید)ن تضمی

ــی  ــه تنهــا ســطحی نگرانه و ســاده انگارانه اســت بلکــه حت ــان ن ــال اقتصــاد دانش بنی ــگاه در قب ــوع ن ــن ن ــن، ای بنابرای
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راهبــرد برآمــده از دل آن نیــز دچــار نقض غــرض اســت کــه اجــرای آن را در عمــل بــا دســتاوردهای کامــال متضــاد از 
ــه رو می ســازد. آنچــه انتظــار مــی رود، روب

ــه ایــن عرصــه  ــان ب ــان موجــب ورود رانت جوی ــا ایــن نحــوه سیاســت گذاری در خصــوص شــرکت های دانش بنی نهایت
و حــذف کارآفرینــان و نــوآوران واقعــی کــه از قــدرت چانــه زنــی کمــی برخــوردار هســتند، خواهــد شــد. هرچند بــر روی 
کاغــذ تعــداد شــرکت های دانش بنیــان بــه صــورت فزاینــد رو بــه افزایــش اســت، امــا تعــداد کمــی از آن هــا در واقــع 
بــه دنبــال کســب ســود از طریــق خلــق و عرضــه دانــش هســتند و مابقــی کــه سهم شــان نیــز بــه مــوازات افزایــش 
امتیــازات و رانت هــا در ایــن زمینــه رو بــه افزایــش اســت، بــه دنبــال کســب ســود از طریــق جــذب رانــت هســتند، لــذا 
ــده تعــداد  ــد فزاین ــراز ایــن رون ــل انتظــار هم ت ــد؛ بهــره وری و دســتاوردهای قاب ــز تاییــد می کن همانطــور کــه آمــار نی

ــد.  ــر نمی کن ــان، تغیی ــرکت های دانش بنی ش

افــزون بــر مــوارد برجســته شــده در ایــن گــزارش، بایــد در نظــر داشــت کــه اولیــن قــدم بــرای حرکــت بــه ســمت اقتصــاد 
ــدون یــک  ــان، اصــالح فهــم حاکــم از ایــن نظــم اقتصــادی مــدرن در ســاختار تصمیم گیــری کشــور اســت. ب دانش بنی
ــد دســتاوردهای  ــه فاق ــن زمین ــات در ای ــان، تالش هــا و اقدام ــع از تمامــی وجــوه اقتصــاد دانش بنی شــناخت و فهــم جام
مــورد انتظــار خواهــد بــود. در واقــع اقدامــات و سیاســت گذاری های کورکورانــه و فاقــد پشــتوانه علمــی نــه تنهــا اهــداف 
ــتباه  ــوگیری های اش ــطه س ــه بواس ــرد، بلک ــد ک ــق نخواه ــان را محق ــاد دانش بنی ــق اقتص ــتای تحق ــر در راس ــورد نظ م
سیاســتی، فرصت هــای پیــش رو و ســرمایه های مــادی و انســانی کشــور نیــز کــه در ایــن راســتا ســرمایه گذاری می شــود، 
از بیــن خواهــد رفــت. بنابرایــن بازنگــری در درک حاکــم بــر فضــای سیاســت گذاری کشــور و بــه تبــع آن تجدیدنظــر در 
مــورد شــاخص ها و معیارهــای موفقیــت سیاســت های در ایــن زمینــه بــرای نظــام تصمیم گیــری کشــور بســیار ضــروری 
بــه نظــر می رســد. بنابرایــن ضــروری اســت کــه در ســطح مدیــران اجرایــی و سیاســت گذاران بــر روی یــک مفهــوم جامــع 
از اقتصــاد دانش بنیــان اجمــاع شــود و تمامــی اقدامــات و سیاســت ها مبتنــی بــر آن مفهــوم جامــع اتخــاذ و طراحــی شــود 
ــترین  ــه بیش ــورت گرفت ــای ص ــود . تالش ه ــری ش ــه جلوگی ــن زمین ــرمایه گذاری ها در ای ــا و س ــراف برنامه ه ــا از انح ت

دســتاورد را در ایــن زمینــه محقــق ســازند.

همچنیــن نکتــه دیگــری کــه در راســتای سیاســت گذاری جهــت توســعه اقتصاددانــش بنیــان بــرای اقتصــاد ایــران بــه 
عنــوان یکــی کشــور در حــال توســعه، از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت؛ اولویــت بخشــی بــه سیاســت های 
ــر روی شــاخص بهــره وری  ــکار در کشــور اســت. تمرکــز ب ــود بهــره وری در راســتای کاهــش بحــران موجــود بی بهب
ــان  ــای دانش بنی ــمت فعالیت ه ــه س ــور ب ــاد کش ــت اقتص ــث حرک ــم باع ــه ه ــت ک ــت اس ــز اهمی ــث حائ ــن حی از ای
ــد و صــادرات  ــی و در نتیجــه افزایــش تولی ــق کاهــش قیمــت تمــام شــده محصــوالت صنعت می شــود و هــم از طری
منجــر بــه ایجــاد تقاضــا بــرای نیــروی کار غیرماهــر و غیرمتخصــص )عــالوه بــر نیروهــای متخصــص و ماهــر( در بدنــه 

ــی کشــور خواهــد شــد. ــدی و صنعت فعالیت هــای تولی
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در نهایــت بــا توجــه بررســی و تحلیل هــای گــزارش و بــا در نظــر گرفتــن پیش نیازهــا و الزامــات ســاختاری و نهــادی 
ــه  ــن زمین ــاز در ای ــورد نی ــی م ــات اجرای ــت ها و اقدام ــن سیاس ــی از مهمتری ــه برخ ــه ب ــان، در ادام ــاد دانش بنی اقتص

ــود:  ــاره می ش اش

• ــب 	 ــع تــنار ه ــر توزی ــی ب ــان در کشــور از رویه هــای مبتن ــش بنی ــت از فعالیت هــای دان ــر رویکــرد حمای تغی
ــرمایه گذاری ــت س ــن امنی ــازی و تضمی ــر بسترس ــی ب ــای مبتن ــمت رویه ه س

• بازبینــی در محیــط قانونــی مرتبــط بــا فعالیت هــای دانــش بنیــان بــا رویکــرد حرکــت بــه ســمت تــیریدم 	
واحــد تســهیل محیــط کســب وکار 

• ایجاد ثبات در محیط کالن اقتصادی کشور از کانال کنترل نرخ ارز و تورم. 	
• طراحــی و اجــرای دقیــق یــک نظــام حقــوق مالکیــت فکــری کــه تضمیــن کننــده منافــع ناشــی از نوآوری های 	

دانــش بنیان در کشــور باشــد.
• جانشــین کــردن شــاخص بهــره وری و پیچیدگــی اقتصــادی بــه جــای شــاخص ناکارآمــد تعــداد شــرکت های 	

دانش بنیــان در نظــام تصمیم گیــری کشــور بــه منظــور ســنجش موفقیــت در تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان
• طراحی و اجرای یک برنامه جامع مبارزه با فساد با تکیه بر اصالحات ساختاری و دولت الکترونیک	
• توجه به بخش   های کاربر در کنار توسعه اقتصاد دانش بنیان	
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