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عناوينى هستند كه براى  چكيده: اقتصاد جديد، اقتصاد ديجيتال و اقتصاد دانش پايه، 
وضعيت اقتصاد معاصر جهانى مورد استفاده قرار مى گيرند. ارتقاى بسيار تأثير دانش در 
دهه هاى اخير، به عنوان عامل اصلى توليد ـ به ويژه در صنايع جديد و دانش بنيان ـ و 
نيز عامل مؤثر بر افزايش بهره ورى كلى عوامل توليد، در نظريه پردازى در حوزه اقتصاد 

دانش پايه مهم بوده است. 
به لحاظ تاريخى، تأثير دانش در توليد و اقتصاد، در دهه ها و صده هاى اخير مورد توجه 
متفكران بزرگ اقتصادى ـ در مكاتب مختلف ـ بوده است، اما توسعه شتابنده فناورى 
اطالعات و ارتباطات، ساير علوم جديد و جهانى شدن اقتصاد، موجب رشد و تأثير بسيار 

آن در اقتصاد كنونى و نظريه پردازى در اين شاخه علمى شده است.
با توجه به تأثير دانش پايه در اقتصاد كنونى، كشورهاى مختلف و از جمله ايران، به دنبال 
سياستگذارى توسعه اقتصادى خود مبتنى بر اين عنصر بوده و هستند. در مقاله حاضر، 
به منظور فراهم كردن اطالعات به منظور ارتقاء، تكميل يا ترميم سياست هاى توسعه 
دانش پايه در كشور، به ارزيابى نظرى و بررسى تجربيات كشورهاى پيشرو در اين زمينه 
پرداخته شد. يافته هاى پژوهش حاضر نشان مى دهند موضوعاتى از جمله لزوم تجارى 
سازى فعاليت هاى پژوهش و توسعه، سياستگذارى منطقه اى و بين منطقه اى توسعه دانش 
پايه، توسعه زيرساخت و خدمات دولت الكترونيك و غيره، از كاستى هاى سياست هاى 

كنونى توسعه دانش پايه در كشور هستند.
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كليدواژه ها: توسعه اقتصادى دانش پايه، بهره ورى كلى عوامل توليد، صنايع دانش بنيان
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مقدمه
بيستم،  قرن  اواسط  از  ـ  اقتصادى  سياست گذارى  در  اصلى  اهداف  از  يكى  ـ  اقتصادى  توسعه 
شده  مواجه  سياستى  اقدامات  نتيجه،  در  و  دانشگاهى  محافل  و  نظرى  حوزه  در  مهمى  تغييرات  با 
است. پس از مطرح شدن اولين نظريه هاى رشد و توسعه ـ در دهه هاى 1950 و 1960 ـ و تأكيد 
آنها بر مقادير فيزيكى سرمايه و نيروى كار، عدم توضيح كامل نظريه هاى مذكور درباره تفاوت هاى 
عوامل  برخى  به  توجه  موجب  زمان،  طول  در  كشورها  اقتصادى  رشد  ميزان  و  سرانه  درآمد  سطح 
غيرمحسوس ـ از جمله سرمايه انسانى، سرمايه اجتماعى، فناورى و... ـ گرديد. امروزه پديده هايى 
اقتصادى  ساختارهاى  پيدايش  موجب  شدن،  جهانى  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناورى  توسعه  مانند 
جديدى در كشورهاى توسعه يافته شده است كه پس از اقتصادهاى اوليه، كشاورزى و صنعتى، با 
نام اقتصاد جديد، اقتصاد شبكه اى يا اقتصاد دانش پايه مورد توجه قرار مى گيرند. كارايى باالى اين 
ساختار جديد در كاهش شكاف رشد و توسعه يافتگى كشورهاى در حال توسعه، موجب توجه شديد 
كشورهاى مذكور به آن شده است كه محصول آن در دهه هاى اخير، رشد سريع اقتصادى و افزايش 

درآمد سرانه ـ بدون اتكا بر منابع طبيعى ـ در برخى از كشورهاى شرق آسيا بوده است.
مزاياى  و  آثار  نيز  ايران  اسالمى  جمهورى  اقتصادى  برنامه ريزى  و  سياست گذارى  جريان  در 
اقتصاد جديد ناديده گرفته نشده است. با مرورى بر سياست هاى كلى و احكام برنامه هاى پنج ساله 
توسعه كشور، اهميت بيشتر تأثير دانش در اقتصاد و تقويت جايگاه آن در سازوكار و فرايند خلق 
و  چارچوب  مهمترين  كه  نيز  كشور  ساله  بيست  چشم انداز  سند  در  است.  مشهود  خوبى  به  ارزش 
مبنا در تنظيم امور اقتصادى است، به صراحت بر ارتقاى جايگاه دانش در فرايند توسعه كشور تأكيد 

مى شود.
با توجه به تأكيد فوق درباره اهميت و تأثير مهم دانش در اقتصاد و توسعه اقتصادى، ضرورت 
تدوين يا تكميل سياست هاى ويژه براى ارتقاى جايگاه دانش در اقتصاد و توسعه مبتنى بر آن نمايان 
است. انجام اين كار، مستلزم شناخت پايه هاى نظرى و نيز بررسى تجربيات سياستى كشورهاى موفق 
در اين فرايند است. از اين رو، مقاله حاضر به منظور بيان تحليلى نظرى ـ تجربى از اقتصاد دانش پايه 

و سياست گذارى توسعه مبتنى بر آن تأليف شده است. 
نظريه  تكوين  فرايند  و  دنيا  مهم  اقتصاددانان  انديشه هاى  سير  در  دانش  جايگاه  بعد،  بخش  در 
اقتصاد دانش پايه (اقتصاد جديد) بررسى شده است. در بخش سوم، پايه نظرى توسعه اقتصادى دانش 
پايه مرور مى شود. بخش چهارم به معرفى و تجزيه و تحليل تجربيات كشورهاى پيشرو در توسعه 
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اقتصادى دانش پايه اختصاص يافته است. براى اين منظور، تجربه سياست گذارى شش كشور ـ ژاپن، 
آمريكا، آلمان، تايوان، كره جنوبى و سنگاپور ـ بيان شده است. در بخش پنجم مقاله، پس از ارزيابى 
دانش  اقتصاد  نظرى  مبناى  از  بهره گيرى  با  كشور،  در  دانش  بر  مبتنى  توسعه  سياست گذارى  تجربه 
پايه و بيان سياست هاى توسعه دانش پايه در كشورهاى مورد بررسى، برخى از خألهاى موجود در 
سياست هاى كنونى توسعه دانش پايه در كشور مشخص شد و پيشنهادهايى براى رفع اين ضعف ها 

مطرح گرديد.

اقتصاد دانش پايه در سير انديشه هاى اقتصادى
در اقتصاد دانش پايه، توليد، توزيع و استفاده از دانش، تأثير مهمى بر توليد ثروت دارد. در اقتصاد 
دانش محور، دانش محرك اصلي رشد، ايجاد ثروت و اشتغال در همه فعاليت هاست. طبق اين تعريف، 
اقتصاد دانش به تعداد محدودي صنايع مبتني بر فناوري بسيار پيشرفته محدود نيست، بلكه در اين 
هستند.  متكي  دانش  به  نحوى  به  كشاورزى  و  معدن  حتى  اقتصادي،  فعاليت هاي  همه  اقتصاد،  نوع 
همچنين دانش مورد نياز براي ساخت اقتصاد دانش محور، فقط از نوع فناوري محض نيست و دانش 

فرهنگي، اجتماعي و مديريتي را نيز شامل مى شود.
اقتصاد دانش پايه، با عناوين مشابهى از جمله اقتصاد جديد، اقتصاد ديجيتال و اقتصاد الكترونيك، 
از پديده هاى معاصر در انديشه و تفكر اقتصادى و توسعه محسوب مى شود. اين شاخه انديشه اى در 
عصر جديد، محصول توجه به تأثير مهم دانش و اطالعات در تابع توليد و مقياس آن و نيز عواملى از 
جمله جهانى شدن اقتصاد، رشد سريع فناورى اطالعات و ارتباطات و افزايش تقاضا و نياز به توليد 
انبوه است. اما ردپاى نظريه اقتصاد دانش پايه را مى توان در تفكر انديشمندان اقتصادى دهه ها و بلكه 
دو قرن اخير مالحظه كرد و الزاماتى از جمله رشد سريع فناورى هاى دانش بنيان، موجب توجه ويژه 

به آن در عصر كنونى شده است.
مورد  توسعه را  توليد و  دانش در  تأثير  رسمى،  طور  به  كه  است  اقتصاددانانى  اولين  روستو از 
توجه قرار داده است. وى در يك تحليل تاريخى از توسعه اقتصادى، مراحل رشد اقتصادى را براى 
ماقبل  وضعيت  سنتى؛ 2)  جامعه  است: 1)  كرده  تقسيم  مرحله  پنج  به  كنونى  توسه يافته  كشورهاى 
جهش اقتصادى؛ 3) جهش اقتصادى؛ 4) حركت به سمت بلوغ و رسايى اقتصادى؛ و 5) عصر مصرف 
انبوه (متوسلى، 1382: 243). به اعتقاد وى، محدوديت توابع توليد از مهمترين ويژگى هاى جامعه 
سنتى است. كارايى توليد در كشاورزى و صنعت به دليل عدم پيشرفت فنون و فناورى محدود است. 
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در وضعيت ماقبل خيزاقتصادى، تكامل تدريجى علوم جديد و طرز تفكر جديد علمى و نيز ابداع و 
نوآورى هاى جانبى كه با كشف سرزمين هاى جديد حاصل شد، محرك الزم را براى خلق فناورى 
جديد به منظور دستيابى به اهداف راهبردى فراهم مى كند. در مرحله جهش اقتصادى، دستيابى به 
رشد سريع فقط در آن گروه از بخش هاى پيشرو ممكن است كه فنون و تكنيك هاى صنعتى مدرن در 
آنها استفاده شده باشد. در مرحله بلوغ اقتصادى، فناورى پيشرفته در اكثر بخش هاى اقتصادى استفاده 
مى شود، فرايند صنعتى شدن تنوع مى يابد و بخش هاى جديدتر در سطحى گسترده تر، صنايع پيشرو 
جديد را تشكيل مى دهند. اين مرحله از رشد در هر كشور، به خوبى معرف بلوغ فناورى همراه با 

افزايش سطح درآمد ملى سرانه است (متوسلى، 1382: 251-243).
است،  داده  قرار  توجه  مورد  خاص  طور  به  اقتصاد  در  را  دانش  تأثير  كه  ديگرى  اقتصاددان 
اقتصاددان مكتب اتريشى، شومپيتر است. كارآفرينى در ديدگاه شومپيتر، نيروى محركه و معمار توسعه 
محسوب مى شود و ايستايى و عدم تحرك آن، موجب ايستايى و عدم تحرك عملكرد اقتصادى ـ 

اجتماعى نظام سرمايه دارى مى شود.
در مباحث مربوط به رشد اقتصادى، اثر جوزف شومپيتر به نام نظريه توسعه اقتصادى (1911) 
يكى از آثار نظرى مهم در سال هاى 1870 تا 1939 بود (روستو، 1374: -487 488). به اعتقاد وى، 
در آغاز روند توسعه اقتصادى، كارآفرينى شيوه معمول و جارى فعاليت اقتصادى را در هم مى شكند 
و فضاى جديدى را پديد مى آورد. فضايى كه موانع عدم تحرك و ايستايى را از سر راه بر مى دارد و به 
بروز تحوالت اقتصادى كمك مى كند. اما با افزايش روند تغييرات و پيشرفت ها، تحوالت و نوآورى ها 
تكرارى مى شود، پيشرفت هاى فنى بر محور مجموعه اى از متخصصان و واحدهاى مولد بزرگ تدوام 
مديران  و  مى شود  نهادينه  خودمحور  فرايندى  در  اقتصادى  جديد  فعاليت هاى  و  بازاريابى  مى يابد، 
آموزش ديده، نوآورى ها را نه بر اساس مهارت ها و خالقيت هاى فردى، بلكه در چارچوب واحدهاى 
بزرگ تجارى انجام مى دهند (متوسلى، 1382: 275-276). در ديدگاه شومپيتر، گسترش فعاليت هاى 
و  بسط  را  توليد  جديد  شيوه هاى  و  اختراعات  حوزه  جديد،  نوآورى هاى  آوردن  پديد  با  اقتصادى 

گسترش مى دهد و بدين ترتيب، كاالهاى بسيارى در بازار وارد مى شود (متوسلى، 1382: 278).
در مكتب اقتصاد كينزى نيز درباره تأثير دانش در اقتصاد بحث شده است. از جمله نظريات مرتبط 
با اين موضوع، نظريه رشد هاروود و دومار است. هر چند در اين نظريه، به طور مستقيم بر تأثير دانش 
و فناورى تأكيد نشده است. فقط به دليل تأكيد بر رشد سرمايه و با توجه به تأثير دانش و فناورى در اين 
مسير، مى توان به طور غيرمستقيم تأثير دانش در نظريه رشد را مطرح كرد (بتو و گرانت، 2007: 475).
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اما بخش مهمى از انديشه هاى اقتصادى دانش گرا در عصر جديد، محصول نظريات دانشمندان 
در  مى شود.  قيمت ها  كاهش  موجب  فناورى  پيشرفت  نئوكالسيك،  ديدگاه  در  هستند.  نئوكالسيك 
همچنين  مى يابد.  افزايش  دستمزدها  و  كار  نيروى  براى  تقاضا  سپس  و  كاالها  براى  تقاضا  نتيجه 
مدل  در  كه  حالى  در  مى شود،  گروه ها  همه  در  درآمدها  عمومى  افزايش  موجب  فناورى،  پيشرفت 
كالسيك ها، افزايش سطح درآمدها، موجب اختالف و تفرق بين گروه هاى مختلف اجتماعى مى شد.
نئوكالسيك ها معتقدند پيشرفت فناورى و بهبود كيفيت نيروى كار، موجب افزايش بازده نيروى 
كار مى شود. آلين يانگ با معرفى بازدهى فزاينده به مقياس، مفهوم صرفه هاى خارجى را گسترش و 
تعميم مى دهد. وى معتقد است بازده صعودى زمانى رخ مى دهد كه تحوالت كيفى در صنايع قديمى، 
موجب ايجاد محصوالت و زمينه سازى بازار جديد شود. از ديدگاه وى، رشد علمى موجب رشد 

صنايع مى شود (متوسلى، 1382: 256-255). 
در مدل رشد نئوكالسيك ـ كه محصول پژوهش ها و انديشه هاى سولو است ـ پس از تصريح 
تابع دو متغيرى توليدـ  شامل متغيرهاى حجم سرمايه و نيروى كارـ  بخشى از رشد اقتصادى كشورها 
توضيح داده نشده باقى مى ماند. وى اين بخش تبيين نشده را كه به پسماند سولو مشهور بود، بيشتر 
مورد تدقيق قرار داد. وى پس از مشاهده رفتار نظام مندـ  غيرتصادفىـ  اين جزء تبيين نشده، به وجود 
عامل مؤثر و مهم ديگرى در تابع توليد پى برد و آن را عامل پيشرفت فنى و بهره ورى ناميد. با در 
نظر گرفتن جزء دانش فنى، آن قسمت از رشد محصول سرانه كه انباره سرمايه سرانه آن را توضيح 

نمى دهد، معادل رشد پيشرفت فنى تخمين زده مى شود (شاكرى، 1387: 598-597).
اما در سال 1992، منكيو، ديويد رومر و ديويد ويل پيشنهاد كردند كه اگر سرمايه انسانى در 
مدل سولو وارد شود، با شواهد تجربى سازگارتر خواهد بود. منظور آنها از سرمايه انسانى، تحصيل، 
آموزش و مهارت هاى مختلف است (رومر، 1996: 120-130). اين ايده با عنوان نظريه رشد درون زا 
بسط يافت. مبناى نظريه رشد درون زا، توجه به تغيير فنى به عنوان نتيجه فعاليت بازار در عكس العمل 
به عالئم و انگيزه هاى اقتصادى است (شاكرى، 1387: 611-612). در واقع، در نتيجه فعاليت بازار 

ايده ها ـ مهمترين عنصر در رشد فناورى ـ ميزان دانش فنى در كشورهاى مختلف تغيير مى كند.

خاستگاه نظريه اقتصاد دانش پايه
در طول دويست سال گذشته، در اقتصاد نئوكالسيك فقط دو عامل توليد در نظر گرفته مى شد كه 
نيروى كار و سرمايه بودند. اما در عصر جديد اقتصاد، اطالعات و دانش، به عنوان دو عامل مهم در 
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توليد، جاى سرمايه فيزيكى و انرژى را به عنوان عوامل اصلى توليد گرفته اند. همان طور كه سرمايه و 
انرژى جايگزين، دو عامل مورد تأكيد در ساختار توليد تا قرن هجدهم شدند (ريلي، 2003). 

وقوع انقالب صنعتى در قرن هجدهم ميالدى و حركت از اقتصاد سنتى مبتنى بر كشاورزى به 
اقتصاد صنعتى، زندگى بشر را با تغييرات بسيارى در حوزه هاى سياسى، اجتماعى و به ويژه اقتصادى 
مواجه كرد. بعد از انقالب صنعتى، شهرنشينى رواج يافت و استانداردهاى رفاهى به ميزان بسيارى 
تغيير كرد. ايجاد صنايع مختلف و ماشينى شدن، موجب مطرح شدن دانش به عنوان يك عامل توليد 
و  مهم  نهاده  يك  عنوان  به  فناورى،  و  دانش  از  استفاده  و  شد  كار  نيروى  و  سرمايه  عامل  كنار  در 
راهبردى، مورد توجه همه توليدكنندگان قرار گرفت. با پيشرفت هاى جديد بشرى در حوزه فناورى 
اطالعات، ريزفناورى و زيست فناورى، اهميت دانش و كاالهاى حاصل از آن (كاالهاى دانش محور) 
اقتصاد جديدى با عنوان اقتصاد دانش پديد آمد كه كاالى دانش را به عنوان يك كاالى منحصربه فرد 
و جديد با خصوصياتى متفاوت با ساير كاالها مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهد. در كشورهاى در 
حال توسعه، از توليد مصنوعات فلزى و صنايع سنگين به سمت توليد دانش گرايش يافته اند. پيشرفت 

نظام هاى ارتباطى و اطالعاتى، مفهوم فاصله را كمرنگ كرده است. 
طور  به  بتواند  علم  كه  مى شود  توجه  موضوع  اين  به  تحليلى  رويكردهاى  در  حاضر،  حال  در 

مستقيم تأثير بگذارد.
به  آنها  تبديل  (مانند  دهد  افزايش  را  ديگر  عوامل  توليدى  ظرفيت  مى تواند  دانش  در  سرمايه 
توليدات و فرايندهاى جديد) و از آنجايى كه سرمايه گذارى ها در دانش با بازده فزاينده (و نه كاهنده) 
توصيف مى شوند، در رشد اقتصادى بلندمدت، مهم هستند. در نظريه هاى جديد، رشد علمى مى تواند 
بازده سرمايه گذارى را افزايش دهد. انباشت علم، موجب افزايش بازدهى سرمايه از طريق روش هاى 
بهينه تر توليد سازمانى مى شود. كارهاى تحليلى درباره رشد اقتصادى بلندمدت نشان داده كه سرمايه 

انسانى، موجب رشد بسيار سريع توليد در قرن بيستم شده است. 
دوره هاى  ساير  در  آن  مهم  تأثير  وجود  با  ـ  اقتصاد  در  دانش  تأثير  بسيار  افزايش  دليل  بيان  در 
تاريخى ـ در دوره كنونى و در نتيجه، رشد نظريات اقتصادى مبتنى بر دانش، حداقل چهار عامل 
فناوري اطالعات و ارتباطات، توسعه سريع علوم، افزايش رقابت جهاني و تأثير مصرف كنندگان در 

تحوالت اقتصادي جالب توجه هستند.
با  كرد.  مشاهده  بيستم  قرن  اواسط  از  مى توان  اقتصاد  در  را  اطالعات  و  دانش  اهميت  افزايش 
پيشرفت هاى فنى مربوط به حوزه توليد و پردازش اطالعات و رشد بخش خدمات در اقتصادهاى 
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پيشرفته، فرايندهاى دانايى محور مورد توجه و تأكيد بيشترى قرار گرفت. اين جريان، تأثير مهمى در 
توسعه شاخه اى از انديشه اقتصادى داشت كه با عناوينى از جمله اقتصاد جديد و اقتصاد دانش پايه 

مورد توجه قرار مى گيرد.
با وجود تأثير بسيار توسعه فناورى ارتباطات و اطالعات بر اقتصاد جديد و دانش پايه، اين عنصر 
يگانه عامل تعيين كننده جهش اقتصادى در نيم قرن اخير نيست و ساير عوامل علمى، از جمله توسعه 
ساير علوم و نيز ارتقاى جايگاه پژوهش و توسعه در توليد و تأثير آن در افزايش بهره ورى نهاده ها نيز 

بر توسعه اقتصاد دانش پايه مؤثر بوده اند.

توسعه اقتصادى دانش پايه: مبناى نظرى
اقتصاد  حوزه  در  اقتصادى  انديشمندان  ديدگاه هاى  تحليل  عنوان  به  قبل  قسمت  در  آنچه  طبق 
دانش پايه مطرح گرديد، به لحاظ نظرى دانش به دو طريق بر ميزان توليد ـ در سطح خرد، بخشى يا 
كالن ـ تأثير مى گذارد: به عنوان يك عامل توليد جديد يا افزايش دهنده بهره ورى كلى عوامل توليد 

(سابق).

1. دانش به عنوان عامل توليد جديد
از مهمترين پديده هاى اقتصادى در دوره اقتصاد جديد، ورود دانش به تابع توليد به عنوان نهاده اى 
بسيار مهم است. همان گونه كه در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، سرمايه فيزيكى و انرژى به عنوان 
دو عامل توليد راهبردى بر تأثير مهم نيروى كار ساده و زمين ـ دو عامل سنتى توليد ـ غلبه كردند، 
در عصر اطالعات و اقتصاد دانش پايه نيز دانش و اطالعات به مهمترين عامل توليد تبديل شدند. از 

اين رو، در توابع توليد جديد، تأثير دانش و فناورى، بسيار مهم است. 
اگر شكل عمومى تابع توليد را در دوره سنتى اقتصاد معادل رابطه (1) بدانيم،

كه در آن،  Yi  ميزان توليد در بخش i ام، Li ميزان نيروى كار مشغول به فعاليت در بخش i ام و 
  Landiسطح زمين اختصاص يافته براى فعاليت در بخش i ام است، در دوره اقتصاد صنعتى، با 

افزايش تعداد نهاده هاى اصلى توليد، شكل عمومى تابع توليد به صورت رابطه (2) درآمد،
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كه در آن Ki  وEi ، به ترتيب ميزان سرمايه ثابت و انرژى مصرفى در بخش i ام اقتصاد هستند. 
در رابطه (3)، تغيير اساسى پديد آمده در تابع توليد صنعتى نشان داده شده است،

 

نحوى  به  ـ  انرژى  و  سرمايه  يعنى  ـ  جديد  نهاده هاى  بهره ورى  بودن  بيشتر  بيانگر  معادله،  اين 
معنادار در مقايسه با عوامل توليد سنتى اقتصاد است. در واقع، آنچه موجب مى شود دوره اقتصاد 
صنعتى، به صورت انقالبى در تاريخ تحوالت اقتصادى مورد توجه قرار گيرد، تأثير شگفت انگيز دو 

نهاده جديد بر ميزان توليد است.
در دوره اقتصاد جديد، عامل پنجمى به نام دانش به چهار نهاده قبلى اضافه گرديد. رابطه (4) 

شكل عمومى تابع توليد را در عصر جديد نشان مى دهد.
 

در اين معادله، Iiميزان دانش مورد استفاده در فرايند توليد بخش i ام اقتصاد است. 
بخشى از ماهيت انقالب اقتصادى ناشى از تحول دانش پايه اقتصاد، در رابطه (5) بيان شده است،

 
اين رابطه، به معناى بهره ورى بيشتر دانش نسبت به ساير نهاده هاى توليد است. در نتيجه چنين 
تأثير شگرفى است كه عنصر دانش و دانش پايه كردن اقتصادها، مورد توجه سياستگذاران اقتصادى 

هوشمند در كشورهاى مختلف قرار مى گيرد.

2. دانش به عنوان افزايش دهنده بهره ورى كلى عوامل توليد 
در عصر اقتصاد نوين، دانش و اطالعات به شكل ديگرى نيز در سطح توليد تاثير مى گذارد و آن، 

از طريق افزايش "بهره ورى كلى عوامل توليد"1 است.
تفاوت فناورى توليد در فعاليت هايى كه از نهاده هاى مشابه استفاده مى كنند، به طور عمومى در 

رابطه (6) تصريح مى شود،
 

1. Total factor productivity
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فعاليت هاست  از  يك  هر  در  توليد  ميزان  بر  مؤثر  عوامل  ساير  بيانگر   Ai عامل  معادله،  اين  در 
عوامل  جمله  از  توليد  در  مؤثر  غيراقتصادى  عوامل  ساير  يا  فنى  تفاوت هاى  از  ناشى  مى تواند  كه 
جامعه شناختى يا روانشناختى و... باشد. اين عامل (Ai ) با عنوان عامل تعيين كننده بهره ورى كلى عوامل 

توليد (TFP) شناسايى مى شود. وجه تسميه اين عامل، اثر آن بر بهره ورى همه عوامل توليد است:

 
در واقع، اين جزء از تابع توليد، ضريب فزاينده اى يكسان براى بهره ورى همه عوامل توليد است. 
ارتقاى اين عامل در هر فعاليت، باعث افزايش بهره ورى عوامل توليد شاغل در آن فعاليت مى شود و 

اين به معناى افزايش توليد، بدون افزايش ميزان نهاده هاى مصرفى است.
در عصر اقتصاد دانش پايه، انواع توابع بهره ورى كلى عوامل توليد پديد مى آيند كه يكى از عناصر 

مهم در آنها، دانش و اطالعات است،
 

طبق معادله (8) و با فرض مثبت بودن اثر دانش در تابع بهره ورى كلى عوامل توليد، 
 افزايش ميزان دانش، موجب افزايش بهره ورى همه عوامل توليد خواهد شد: 

 

مصداق بارز دخالت دانش به عنوان عامل توليد جديد، توسعه صنايع با فناورى هاى جديد يا 
و  دانش  عنصر  به  فراوانى  وابستگى  توليدى،  بخش هاى  اين  است.  دانش بنيان  صنايع  اصطالح،  به 
اطالعات دارند. برخى از صنايع مذكور، عبارت اند از ريزفناورى، زيست فناورى، فناورى اطالعات و 

ارتباطات (ICT) و برخى صنايع وابسته ديگر.
 (R&D) اثر پژوهش و توسعه ،(TFP) همچنين مصداق تأثير دانش در بهره ورى كلى عوامل توليد
در بهبود فناورى توليد و افزايش بهره ورى عوامل در همه بخش هاى اقتصادى ـ اعم از سنتى، صنعتى 
و جديد ـ است. در اين شيوه تأثيرگذارى دانش بر توليد، با توسعه فعاليت هاى پژوهش و توسعه، 
روش هاى جديدى براى توليد ابداع مى شود كه بهره بردارى از آنها، باعث افزايش توليد در سطح 
قبلى نهاده ها مى گردد. عالوه بر فعاليت هاى پژوهشى عمومى، فعاليت هاى آموزشى به منظور افزايش 
تعداد و توان متخصصان علوم مختلف ـ به عنوان نيروى كار در بخش پژوهش و توسعه ـ نيز موجب 
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تقويت تأثير دانش بر توليد كل اقتصاد مى شود.
در سطح كالن اقتصاد، هر دو مبناى تأثيرگذارى دانش در توليد، جالب توجه است. بدين لحاظ 

تابع توليد كل اقتصاد را مى توان به صورت زير بيان كرد:
 

در اين صورت، تغييرات توليد كل در اثر تغييرات سطح دانش، به شكل رابطه (11) خواهد بود:

 قسمت اول طرف راست معادله فوق، تغييرات توليد كل اقتصاد در نتيجه ورود دانش به عنوان 
عامل توليدى جديد و قسمت دوم آن، اثر دانش بر بهره ورى كلى عوامل توليد را نشان مى دهد.

به عنوان نتيجه كلى مباحث فوق، دانش پايه كردن اقتصاد عبارت خواهد بود از افزايش تأثير 
دانش در بهره ورى كلى عوامل توليد (TFP) از طريق ارتقاى پژوهش و توسعه يا بهبود تأثير دانش به 
عنوان نهاده اى مهم در تابع توليد كلى اقتصاد، با توسعه صنايع جديد و بخش هاى توليدى دانش بنيان.

تجربيات سياست گذارى توسعه پايه در كشورهاى پيشرو
پس از بررسى مبناى نظرى توسعه اقتصادى دانش پايه، گام بعدى در ارزيابى، بازتعريف يا ترميم 
كشورهاى  تجربيات  به  تحليلى  نگاهى  ايران،  در  دانش پايه  اقتصادى  توسعه  سياست هاى  تكميل  و 
پيشرو در توسعه اقتصادى دانش پايه و ارزيابى راهبردها و سياست هاى اين كشورها در اين حوزه 
سياست هاى  تدوين  در  كشورها  ساير  تجربيات  از  مؤثر  بهره بردارى  منظور  به  ارزيابى  اين  است. 
توسعه دانش پايه در كشور، پس از تطبيق وضعيت اقتصادى ايران و بومى سازى و ارزيابى داخلى آنها 
ضرورى است. بدين لحاظ در اين بخش، موضوع جايگاه اقتصاد دانش پايه در كشورهاى توسعه يافته 
و در حال توسعه پيشرو و اقدامات سياستى آنها در حوزه توسعه دانش پايه بررسى شده است. به اين 
منظور، از ميان كشورهاى توسعه يافته، آمريكا، ژاپن و آلمان و از كشورهاى در حال توسعه پيشرو، 

كره جنوبى، تايوان و سنگاپور مورد بررسى قرار گرفته اند.

سياست هاى توسعه اقتصادى دانش پايه در آمريكا
ممقانى،  (تاررودى  است  پايه  دانش  اقتصاد  شاخص هاى  لحاظ  به  پيشرو  كشورهاى  از  آمريكا 
1388). اين كشور به لحاظ شاخص سهم صنايع دانش دانش پايه مبتنى بر بازار به كل توليد ناخالص 
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داخلى، با نسبت 30.5 ا%در رتبه سوم جهان و به لحاظ شاخص سهم كل صنايع و بخش هاى دانش 
پايه به توليد ناخالص داخلى، با نسبت 43.1 ا% در رتبه دوم جهان قرار دارد (برينكلي،2006). اين 
كشور همچنين به لحاظ شاخص فرصت ديجيتالى حائز رتبه بيستم جهان، به لحاظ شاخص فناورى 
اطالعات و ارتباطات حائز رتبه اول جهان و به لحاظ شاخص آمادگى الكترونيكى حائز رتبه دوم 
در  نيز  آن  شاخص هاى  و  توسعه  و  تحقيق  بر  اقتصاد  ابتناى  جهت  به  آمريكا  كشور  است.  جهان 
وضعيت مناسبى قرار دارد. رتبه اين كشور به لحاظ شاخص شدت تحقيق و توسعه (نسبت مخارج 
تحقيق و توسعه به توليد ناخالص داخلى) چهار و در خصوص شاخص تعداد نسبى دانشمندان و 

پژوهشگران، هشت مى باشد (مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى، 1386).
با توجه به پژوهش هاى انجام شده، مى توان سياست هاى توسعه دانش پايه را در آمريكا، در دو 
بخش ارتقاى جايگاه دانش به عنوان نهاده اصلى توليد و تقويت پژوهش و توسعه و تأثير آن در 

بهره ورى كلى عوامل در ذيل بيان كرد:

1. به منظور ارتقاى تأثير دانش به عنوان نهاده اصلى توليد
الف) هدف گذارى معين براى حمايت دولت از توسعه دانش پايه، در هر سه سطح دولت ائتالفى، 
دولت هاى ايالتى و محلى: رويكرد ملى ـ منطقه اى به موضوع توسعه اقتصادى دانش پايه، موجب 
استفاده بهتر از ظرفيت ها و توجه بسيار به خصوصيات ساختارى اقتصاد كشور در سياست گذارى 
است،  مناسب تر  دانش بنيان  صنايع  توسعه  براى  منطقه اى  نهادى  اوضاع  كه  وضعيتى  در  مى شود. 
جهتگيرى سياست بهينه توسعه دانش پايه، بيشتر به سمت توسعه اين دسته از صنايع خواهد بود و 
در مناطقى كه فاقد مزيت هاى توسعه اى در بخش هاى جديد و دانش بنيان هستند، محور سياستگذارى 
توسعه دانش پايه، ارتقاى نهاده ها و ملزومات پژوهش و توسعه (R&D) خواهد بود (دفتر سياست هاى 

تكنولوژى وزارت اقتصاد آمريكا، 1382).
در اين ديدگاه، دولت با هدفگيرى جزئى منطقه اى، جهت اهداف كالن ملى را تعيين مى كند و در 
موارد سياستگذارى رو به پايين1، پس از تعيين سياست ملى در هر يك از دو شاخه مورد بحث، توزيع 
جغرافيايى حجم، نسبت و شدت سياست هاى مذكور (در بخش الف و ب) را با توجه به مزيت ها و 

وضعيت نهادى مناطق تعيين مى كند.
سياستگذارى منطقه اى توسعه دانش پايه، در هر دو جنبه الف و ب در نظر گرفته مى شود.

1. Top Down Policy Making
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و  توليدات  خصوص  در  پژوهش ها:  نتايج  تجارى سازى  براى  هنگفت  بودجه  اختصاص  ب) 
صنايع دانش بنيان، با توجه به اينكه بيشتر محصوالت ابداع شده، نيازمند طراحى فناورى و فرايندهاى 
توليدى جديد هستند (هزينه هاى اضافى طرف عرضه) و فقدان بازار مجرب، موجب افزايش مخاطره 
اقتصادى محصوالت مى شود (هزينه هاى اضافى طرف تقاضا)، كمك ها و حمايت هاى مالى از اين 

بخش ها، موجب گذار موفق آنها از دوره معرفى (دوره مخاطره و هزينه باال) مى شود.
ت) حمايت هاى قانونى از صنايع متوسط و كوچك: بنگاه هاى كوچك و متوسط، بهترين محمل 
رسيده  اثبات  به  امروزه  موضوع  اين  هستند.  دانش بنيان  توليدات  و  صنايع  توسعه  و  ايجاد  براى 
است (در بخش هاى قبل، به تفصيل مطالبى درباره اين موضوع بيان شد) و به همين دليل، يكى از 
سياست هاى جدى كشورها در پيگيرى توسعه اقتصادى دانش محور، سياستگذارى به منظور توسعه 

صنايع متوسط و كوچك است (كارلسون، 2004).

2. به منظور ارتقاى بهره ورى كلى عوامل توليد
الف) هدف گذارى معين براى حمايت دولت از توسعه دانش پايه، در هر سه سطح دولت فدرال، 

دولت هاى ايالتى و محلى.
ب) تأمين سرمايه اوليه بخش پژوهش و توسعه (R&D) توسط دولت: پژوهش و توسعه از جمله 
پرمخاطره ترين فعاليت هاى اقتصادى است، زيرا ممكن است با وجود صرف هزينه هاى هنگفت، در 
موارد متعددى، نتيجه و محصولى به دست نيايد. از اين رو، بخش خصوصى به طور عمومى تمايل 
فراوانى براى فعاليت در اين زمينه ندارد. دولت هاى پيشرو با تأمين منابع مالى و سرمايه اى، هزينه ها 
و مخاطره هاى بخش خصوصى در اين حوزه را كاهش مى دهند و اين بخش را به انجام فعاليت هاى 

مذكور تشويق مى كنند. (جامى، 1387).
ت) تشويق همكارى هاى مشترك و بين ايالتى در حوزه پژوهش و توسعه: سياستگذارى منطقه اى 
در توسعه دانش پايه، موجب تخصص گرايى در فعاليت هاى مرتبط با اين زمينه مى شود. اما به دليل 
گروه  دو  هر  با  مرتبط  رشته اى  بين  حوزه هاى  گسترش  به  نياز  و  فنون  و  علوم  متقاطع  وابستگى 
در  تخصصى  مختلف  گرايش هاى  و  رشته ها  حضور  ب)،  و  (الف  پايه  دانش  توسعه  سياست هاى 
طرح هاى تلفيقى ضرورى است. با فراهم كردن سازوكار همكارى هاى مشترك و بين منطقه اى در 
حوزه پژوهش و توسعه، استفاده از تخصص هاى مختلف در پيشبرد اهداف مشترك ممكن مى شود 

(دفتر سياست هاى تكنولوژى وزارت اقتصاد آمريكا، 1382).
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ج) تخصيص يارانه مستقيم و معافيت هاى مالياتى براى فعاليت هاى پژوهش و توسعه: به منظور 
كاهش هزينه ها و مخاطره زياد بخش خصوصى در اين زمينه (كارلسون، 2004 و احمدى زاده، بى تا).
د) حمايت هاى قانونى از مالكيت فكرى: ايده، از جمله كاالهاى عمومى ناخالص است كه در 
صورت عرضه، مصرف آن تفكيك پذير نخواهد بود، بدين معنا كه استفاده از آن براى همگان ممكن 
خواهد شد. فكر بكر متفكرى كه با عرضه روشى جديد، باعث افزايش توليد مى شود، پس از معرفى 
آن ديگر محفوظ نيست و ساير توليدكنندگان نيز آن را مورد استفاده قرار مى دهند. تفكيك ناپذيرى ايده 
و فكر، موجب عدم بهره مندى كامل صاحب ايده از نظريه خود ـ از طريق فروش آن و ... ـ مى شود 
و به دليل فقدان حمايت هاى حقوقى از ايده و فكر، انگيزه متفكران و مبتكران در بيان نظريه كاهش 
مى يابد. به همين دليل، كشورهاى پيشرو در حوزه توسعه دانش پايه، به موضوع حمايت قانونى از 

مالكيت فكرى و حفظ حقوق ايده پردازان توجه فراوانى دارند (صادقى، بى تا و كارلسون، 2004).

سياست هاى توسعه اقتصادى دانش پايه در ژاپن
ژاپن يكى ديگر از كشورهاى پيشرو در حوزه اقتصاد دانش پايه است، به نحوى كه تحقيق و 
توسعه، يكى از مبانى اساسى توسعه اقتصادى اين كشور بوده است (تاناكا ، 1388 و آرناب، 2005). 
اين كشور به لحاظ شاخص سهم صنايع دانش پايه مبتنى بر بازار به كل توليد ناخالص داخلى، با 
نسبت 25.6 % در رتبه يازدهم جهان قرار دارد (برينكلي، 2006). اين كشور همچنين به لحاظ شاخص 
فرصت ديجيتالى، حائز رتبه دوم جهان، به لحاظ شاخص فناورى اطالعات و ارتباطات، حائز رتبه 
دوم جهان و به لحاظ شاخص آمادگى الكترونيكى، حائز رتبه هجدهم جهان است. كشور ژاپن به 
دليل ابتناى اقتصاد بر پژوهش و توسعه و شاخص هاى آن نيز در وضعيت مناسبى قرار دارد. رتبه اين 
كشور به لحاظ شاخص شدت پژوهش و توسعه (نسبت مخارج پژوهش و توسعه به توليد ناخالص 
(مركز  است  چهار  پژوهشگران،  و  دانشمندان  نسبى  تعداد  شاخص  خصوص  در  و  يك  داخلى) 

پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى، 1386).
با توجه به پژوهش هاى انجام شده، مى توان سياست هاى توسعه دانش پايه را در ژاپن، در دو 
بخش ارتقاى جايگاه دانش به عنوان نهاده اصلى توليد و تقويت پژوهش و توسعه و تأثير آن در 

بهره ورى كلى عوامل در ذيل بيان كرد:
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1. به منظور ارتقاى تأثير دانش به عنوان نهاده اصلى توليد
الف) توسعه صنايع دانش بنيان در سى سال؛

توسعه  اصلى در  اولويت هاى  عنوان  به  ريزفناورى  زيستى و  علوم  زندگى،  علوم  بر  تأكيد  ب) 
علوم و فناورى؛

ت) اتخاذ سياست هاى جهانى فناورى: سياستگذاران ژاپن با شناخت مزيت اين كشور در توليد 
و صدور دانش و با اتخاذ سياست هاى جهانى فناورى، به دنبال گسترش بازارهاى خارجى خود براى 

اين محصول هستند.

2. به منظور ارتقاى بهره ورى كلى عوامل توليد
الف) توسعه آموزش هاى فنى ـ حرفه اى و ارتباط صنعت و دانشگاه: شالوده ارتقاى توان فنى 
نيروى كار و تعامل علم و صنعت ـ به طور عمومى ـ ابداع و بهره گيرى از فناورى هاى جديد و نيز 

اصالح فرايند توليد است (حيدرى، 1386).
ب) اختصاص بودجه هاى هنگفت براى ادامه روند توسعه علمى كشور: ژاپن در زمره پيشرفته ترين 
كشورهاى جهان در حوزه توليد علم و فناورى است. تخصيص بودجه هاى فراوان براى ادامه روند 

توسعه علمى در ژاپن، به منظور حفظ مزيت جهانى آن در توليد و صادرات دانش است. 
و  اقتصادى  مختلف  بخش هاى  در  فناورى  و  دانش  ميزان  ارتقاى  براى  برنامه هايى  تدوين  ت) 
اجتماعى: نهادينه كردن دانش و فناورى در اجزاى جامعه، تأثير بسيار مهمى در افزايش بهره ورى 
نيروى كار ـ يكى از مهمترين نهاده هاى فيزيكى توليد ـ دارد. كشورهاى ديگر از جمله سنگاپور نيز 

سياست تعميق اجتماعى دانش و فناورى را در مسير توسعه دانش پايه اجرا كرده اند.

سياست هاى توسعه اقتصادى دانش پايه در آلمان
لحاظ  به  كشور  اين  است.  دانش  بر  اقتصاد  ابتناى  در  پيشرو  كشورهاى  از  ديگر  يكى  آلمان 
شاخص سهم صنايع دانش پايه مبتنى بر بازار به كل توليد ناخالص داخلى، با نسبت 32.1 % در رتبه 
دوم جهان و به لحاظ شاخص سهم كل صنايع و بخش هاى دانش پايه به توليد ناخالص داخلى، با 
نسبت 42.8 % در رتبه سوم جهان قرار دارد ( برينكلي، 2006). اين كشور همچنين به لحاظ شاخص 
حائز  ارتباطات،  و  اطالعات  فناورى  شاخص  لحاظ  به  جهان،  نوزدهم  رتبه  حائز  ديجيتالى  فرصت 
(مركز  است  جهان  دوازدهم  رتبه  حائز  الكترونيكى،  آمادگى  شاخص  لحاظ  به  و  جهان  سوم  رتبه 
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پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى، 1386). كشور آلمان به دليل ابتناى اقتصاد بر پژوهش و توسعه 
و شاخص هاى آن نيز در وضعيت مناسبى قرار دارد. رتبه اين كشور به لحاظ شاخص شدت پژوهش 
نسبى  تعداد  شاخص  و  پنج  داخلى)  ناخالص  توليد  به  توسعه  و  پژوهش  مخارج  توسعه (نسبت  و 

دانشمندان و پژوهشگران، شانزده است (والتري و همكاران، 2009).
با توجه به پژوهش هاى انجام شده، مى توان سياست هاى توسعه دانش پايه را در آلمان، در دو 
بخش ارتقاى جايگاه دانش به عنوان نهاده اصلى توليد و تقويت پژوهش و توسعه و تأثير آن در 

بهره ورى كلى عوامل، در ذيل بيان كرد:

1. به منظور ارتقاى تأثير دانش به عنوان نهاده اساسى توليد
الف) توجه خاص به توسعه بخش هاى توليدى مبتنى بر فناورى هاى جديد؛

ب) سياست افزايش تأثير و سهم جهانى آلمان در توسعه دانش پايه (تدوين برنامه هاى اساسى 
در اين رابطه): آلمان نيز به ويژه در دهه اخير به دنبال تقويت مزيت بين المللى خود در توليد و عرضه 
دانش و فناورى بوده است. طبق اين راهبرد، سياست افزايش تأثير و سهم جهانى آلمان در توسعه 
دانش پايه و كسب و حفظ جايگاه عالى بين المللى، مورد تأكيد سياستگذاران اين كشور بوده است 
و همان طور كه در بخش سوم نيز بيان شد، اين كشور براى اين سياست، فعاليت هاى بسيارى انجام 

داده است1.

2. به منظور ارتقاى بهره ورى كلى عوامل توليد
الف) تعديل ساختار دولتى به منظور توسعه دانش پايه (ادغام برخى وزارتخانه ها و...): اقتصاد 
دانش پايه در آلمان تا حدى مورد تأكيد بوده است كه سياستگذاران اين كشور به منظور فراهم كردن 
مقدمات سخت افزارى آن، به تعديل ساختار دولتى خود پرداخته اند كه ادغام وزارت خانه هاى مرتبط 

با اشتغال، آموزش، صنعت و تجارت در همين راستا صورت گرفته است.
ب) سياستگذارى منطقه اى در گسترش پژوهش و توسعه: هماهنگ با راهبرد توجه به مزيت هاى 

منطقه اى در برنامه هاى توسعه ملى.

1. Federal Ministry of Education and Research, 2008
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سياست هاى توسعه اقتصادى دانش پايه در سنگاپور
در ميان كشورهاى در حال توسعه، سنگاپور از جمله كشورهاى پيشرو در حوزه اقتصاد دانش 
پايه است. برنامه ها و سياستهاى اين كشور در پيشبرد تكنولوژى، نقش مهمى در توسعه آن داشته 
است (هاشم، 1385). اين كشور به لحاظ شاخص فرصت ديجيتالى، حائز رتبه پنجم جهان، به لحاظ 
شاخص فناورى اطالعات و ارتباطات، حائز رتبه پنجم جهان و به لحاظ شاخص آمادگى الكترونيكى، 
حائز رتبه ششم جهان است (مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى، 1386). كشور سنگاپور به 
دليل ابتناى اقتصاد بر پژوهش و توسعه و شاخص هاى آن نيز در وضعيت مناسبى قرار دارد. رتبه اين 
كشور به لحاظ شاخص شدت پژوهش و توسعه (نسبت مخارج پژوهش و توسعه به توليد ناخالص 
داخلى) هفت و از نظر شاخص تعداد نسبى دانشمندان و پژوهشگران، شش است (مركز پژوهش هاى 

مجلس شوراى اسالمى، 1386).
با توجه به پژوهش هاى انجام شده، مى توان سياست هاى توسعه دانش پايه را در سنگاپور در دو 
بخش ارتقاى جايگاه دانش به عنوان نهاده اصلى توليد و تقويت تأثير پژوهش و توسعه و تأثير آن در 

بهره ورى كلى عوامل، در ذيل بيان كرد:

1. به منظور ارتقاى تأثير دانش به عنوان نهاده اصلى توليد
الف) توسعه شتابنده و فراوان دولت الكترونيك: به منظور نهادينه كردن عنصر دانش در اجزاى 
جامعه و توسعه دانش محور بخش عمومى، به عنوان عاملى مؤثر در توليد كل اقتصاد (مركز توسعه 

فن آوري و نوسازي اداري، 1388). 
ب) تالش براى تجارى سازى دانش هاى جديد (هاشم، 1387).

2. به منظور ارتقاى بهره ورى كلى عوامل توليد
الف) معافيت هاى مالياتى مناسب براى بخش هاى فعال در پژوهش و توسعه؛

ب) ارتقاى سطح آموزش نيروى كار؛
ت) توسعه ارتباطات صنعت و دانشگاه؛(هاشم، 1387).

سياست هاى توسعه اقتصادى دانش پايه در كره جنوبى
يكى ديگر از كشورهاى در حال توسعه مبتنى بر اقتصاد دانش، كره جنوبى است. از مهمترين 
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عوامل توسعه اين كشور، ارتقاء نظام ادارى و مديريتى مبتنى بر دانش بوده است (نادرى، 1385). اين 
كشور به لحاظ شاخص سهم صنايع دانش پايه مبتنى بر بازار به كل توليد ناخالص داخلى، با نسبت 
30.2 ا% در رتبه چهارم جهان و به لحاظ شاخص سهم كل صنايع و بخش هاى دانش پايه به توليد 
ناخالص داخلى، با نسبت 39.5 ا% در رتبه هشتم جهان قرار دارد (برينكلي، 2006). اين كشور به لحاظ 
شاخص فرصت ديجيتالى نيز حائز رتبه اول جهان، به لحاظ شاخص فناورى اطالعات و ارتباطات، 
حائز رتبه بيست و دوم جهان و به لحاظ شاخص آمادگى الكترونيكى، حائز رتبه پانزدهم جهان است 
(مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى، 1386). كره جنوبى به دليل ابتناى اقتصاد بر پژوهش و 
توسعه و شاخص هاى آن نيز در وضعيت مناسبى قرار دارد. رتبه اين كشور به لحاظ شاخص شدت 
پژوهش و توسعه (نسبت مخارج پژوهش و توسعه به توليد ناخالص داخلى) چهار و از نظر شاخص 

تعداد نسبى دانشمندان و پژوهشگران، هجده است (والتري و همكاران، 2009). 
با توجه به پژوهش هاى انجام شده، مى توان سياست هاى توسعه دانش پايه را در كره جنوبى در 
دو بخش ارتقاى جايگاه دانش به عنوان نهاده اصلى توليد و تقويت تأثير پژوهش و توسعه و تأثير آن 

در بهره ورى كلى عوامل، در ذيل بيان كرد:

1. به منظور ارتقاى تأثير دانش به عنوان نهاده اساسى توليد
الف) حمايت از بنگاه هاى كوچك و متوسط (نجارى مقدم، 2005)؛

ب) تأكيد بر مركزيت كره جنوبى در فعاليت هاى پژوهش و توسعه جهانى (ساخت شهر بزرگ 
علمى و پژوهشى دايدوك اينوپوليس1) (شبكه اطالع رسانى ساختمان ايران، 1386)؛

2. به منظور ارتقاى بهره ورى كلى عوامل توليد
الف) ارتقاى كيفيت نيروى كار از طريق افزايش سرمايه گذارى در دانش و اطالعات (برنامه، 

1386، شماره 211)؛
داخلى  ناخالص  توليد  از  درصد   5 حد  تا  توسعه  و  پژوهش  بخش  هزينه هاى  افزايش  ب) 

(فرهاديان، 1388)؛
نيز  قبًال  كه  همان طور  مدون:  برنامه هاى  طريق  از  دولتى  بخش  در  نوآورى  توان  توسعه  ت) 
دارد.  اقتصاد  كلى  كارايى  در  مهمى  تأثير  دولتى،  بخش  فعاليت هاى  كيفيت  و  وضعيت  شد،  بيان 

1. Daydvk Aynvpvlys
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سياست هايى كه به منظور نهادينه كردن دانش، فناورى و نوآورى در بخش عمومى اتخاذ مى شوند، 
موجب ارتقاى بهره ورى نهاده ها در اقتصاد مى شود (نجارى مقدم، 2005).

سياست هاى توسعه اقتصادى دانش پايه در تايوان
تايوان نيز به عنوان كشورى در حال توسعه، موفقيت فراوانى در ابتناى اقتصاد خود بر دانش 
داشته است. اين كشور به لحاظ شاخص فرصت ديجيتالى حائز رتبه هفتم جهان، به لحاظ شاخص 
فناورى اطالعات و ارتباطات، حائز رتبه هفدهم جهان و به لحاظ شاخص آمادگى الكترونيكى، حائز 
رتبه نوزدهم جهان است (مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى، 1386). تايوان به دليل ابتناى 
اقتصاد بر پژوهش و توسعه و شاخص هاى آن نيز در وضعيت مناسبى قرار دارد. رتبه اين كشور در 
شاخص شدت پژوهش و توسعه (نسبت مخارج پژوهش و توسعه به توليد ناخالص داخلى) سى و 

شش است (والتري و همكاران، 2009). 
با توجه به پژوهش هاى انجام شده، مى توان سياست هاى توسعه دانش پايه را در تايوان در دو 
بخش ارتقاى جايگاه دانش به عنوان نهاده اصلى توليد و تقويت پژوهش و توسعه و تأثير آن در 

بهره ورى كلى عوامل، در ذيل بيان كرد:

1. به منظور ارتقاى تأثير دانش به عنوان نهاده اصلى توليد
الف) حمايت مؤثر از بنگاه هاى كوچك و متوسط؛

پيشرو):  صنعت  عنوان  به  ريزفناورى  (هدف گيرى  توسعه  در  هنگفت  سرمايه گذارى  ب) 
سياست گذاران اين كشور، با توجه به برخى مزيت هاى طرف عرضه و طرف تقاضاـ  به ويژه وضعيت 
آتى تقاضا براى توليدات اين دسته از صنايع ـ توسعه شتابنده زيرفناورى را در سال هاى اخير در 

دستور كار قرار داده اند (گروه مطالعاتى آينده انديشى، 1387).

2. به منظور ارتقاى بهره ورى كلى عوامل توليد
الف) گسترش پژوهش و توسعه صنعت محور (كاربردى)؛
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اقتصاد دانش پايه در ايران: سابقه سياستگذارى و درس هايى براى آينده

1. وضعيت اقتصاد دانش پايه در ايران ـ مقايسه هاى بين المللى
در فرهنگ  و تمدن  ايران  در دوره قبل و بعد از ظهور اسالم ،  گرايش  فراواني  به  علم ، فناورى، 
توسعه ، معنويت  و اخالق  مالحظه مى شود . به همين لحاظ، شالوده  بسيار استواري  براي  پيشرفت هاي  
چهره هاي  آن،   در  اسالمي كه  عصر  به ويژه  در  پي ريزي  شده  است ،  ايران ،  تمدن   در  فني   علمي  و 
 سرشناسي  مانند ابن سينا، رازي ، خوارزمي ، خيام ، سهروردي  و مولوي ، جايگاه  خاصي  براي  ايران  در 
مقايسه  با ساير كشورهاي  آن  روزگار جهان  فراهم  كردند. با اين حال ، وضعيت كنوني كشور در حوزه 
دانش و توسعه رضايت بخش  نيست ، زيرا در چند قرن گذشته ، مؤسسات ، نهادها، ساختارها و سازمان 

 اجتماعي كه شرط الزم  را براى پيشرفت  علمي  فراهم  مي كنند، حضور فعال و مؤثرى نداشته اند.
با اين حال، با وجود فاصله فراوان ايران با كشورهاى پيشرو در حوزه علم و دانش، تغيير اساسى 
جهت گيرى ها و سياست هاى كلى نظام در بيست سال گذشته و تأكيد و تمركز بر توسعه دانش پايه 
ـ كه در سياست هاى چشم انداز و برنامه هاى اخير توسعه، به طور جدى مورد توجه قرار گرفته است 
ـ همراه با سابقه تاريخى و تمدن ايرانى ـ اسالمى كشور، شكوفايى توانمندى ها و توسعه آتى را در 

اين حوزه نويد مى دهد.
جمهورى اسالمى ايران، به عنوان كشورى پيگير در سياست گذارى توسعه اقتصادى دانش، به 
و  اطالعات  فناورى  شاخص  لحاظ  به  نهم،  و  هشتاد  رتبه  حائز  ديجيتالى،  فرصت  شاخص  لحاظ 
ارتباطات، حائز رتبه شصت و نهم و به لحاظ شاخص آمادگى الكترونيكى، حائز رتبه شصت و پنجم 
در جهان است. اما در برخى شاخص هاى مربوط به پژوهش و توسعه، وضعيت كشور تا حدودى 
بهتر است. رتبه ايران به لحاظ شاخص شدت پژوهش و توسعه (نسبت مخارج پژوهش و توسعه به 
توليد ناخالص داخلى) هجدهم و به لحاظ نسبت دانشمندان و پژوهشگران به كل جمعيت، پنجاه و 

هشت است.
در نمودارهاى (1) و (2)، شاخص هاى اقتصاد دانش پايه در ايران و ساير كشورهاى مورد بررسى 

مقايسه شده است.
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نمودار (1): مقايسه شاخص هاى اقتصاد دانش پايه در ايران و كشورهاى منتخب (معكوس رتبه)
مأخذ: محاسبات نگارندگان

نمودار (2): مقايسه شاخص هاى اقتصاد دانش پايه در ايران و كشورهاى منتخب
مأخذ: محاسبات نگارندگان (معكوس رتبه)
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همان طور كه در نمودار 1,2 مالحظه مى شود، ايران به لحاظ سه شاخص فرصت الكترونيكى، 
حوزه  اين  در  برتر  كشور  شش  با  مقايسه  در  الكترونيك،  آمادگى  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناورى 

وضعيت مناسبى ندارد.
طبق نمودار شماره (2) نيز وضعيت نسبى ايران به لحاظ شاخص هاى شدت پژوهش و توسعه، 
تعداد نسبى دانشمندان و پژوهشگران و تعداد نسبى كاربران اينترنت، چندان مناسب نيست. فقط در 
ارتباط با شاخص شدت پژوهش و توسعه، وضعيت ايران تا حدودى بهتر از كشور تايوان بوده است. 
به لحاظ سياستى، تالش هاى فراوانى در زمينه توسعه دانش پايه در كشور انجام شده است، ولى 
وضعيت شاخص هاى مبنايى اقتصاد دانش پايه در ايران چندان مطلوب نيست. دليل آن مى تواند قدمت 
كم سياست هاى توسعه دانش پايه در كشور يا عدم تطابق برنامه هاى عملياتى توسعه با سياست هاى 
كلى در اين حوزه باشد. در ادامه، سابقه سياستگذارى هاى مذكور در كشور مورد بررسى قرار مى گيرد.

2. سابقه سياست هاى توسعه دانش پايه در ايران
و  اطالعات  و  دانش  موضوع  فراوانى  ميزان  به  اخير  سال هاى  در  ايران،  اسالمى  جمهورى 

سياست هاى توسعه اقتصادى دانش پايه را مورد توجه قرار داده است. 
در بند پنجم سياست هاى كلى برنامه دوم توسعه، بر اهتمام بخش هاى مسئول به توسعه دانش 
و پژوهش در كشور تأكيد شده است. در اين بند، ضرورت "اهتمام الزم به بخش هاي اجتماعي و 
توسعه سهم آن در برنامه، از قبيل امنيت عمومي و قضايي، فرهنگ، آموزش همگاني، بهداشت و 
است  گرفته  قرار  توجه  مورد  تربيت بدني"  و  زيست  محيط  حفظ  پژوهش،  و  عالي  آموزش  درمان، 

(سياست هاى كلى برنامه دوم توسعه كشور).
در سياست هاى كلى برنامه سوم توسعه، موضوع هاى مرتبط با توسعه اقتصادى دانش پايه، بيشتر 
از گذشته و در هر سه فصل اقتصادى، فرهنگى و سياسى ـ امنيتى مورد توجه قرار گرفته است. در 
يكم  و  بيست  بند  در  انسانى،  نيروى  بازآموزى  و  آموزش  موضوع  بر  سياست ها،  اين  شانزدهم  بند 
بر پرورش و شكوفايى استعدادها، خالقيت ها و نوآورى هاى علمى و افزايش توان علمى و فناورى 
كشور، در بند سى و پنجم بر تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش 
پژوهش   ها و تسريع انتقال فناوري   هاي پيشرفته تأكيد شده است (سياست هاى كلى برنامه سوم توسعه 
پنج ساله كشور). موضوع دانش و تأثير آن در توسعه اقتصادى، در سياست هاى كلى برنامه سوم بيش 

از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
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در سند چشم انداز بيست ساله كشور ـ كه مبناى همه سياست ها و برنامه هاى آتى است ـ دانش، 
علم و فناورى و توسعه مبتنى بر دانش، جايگاه ويژه اى دارد. طبق اين سند، در افق 1404، «ايران 
كشورى است توسعه يافته، با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، با هويت اسالمى 
و انقالبى، الهام بخش در جهان اسالم، و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل است». اين سند، 

مبناى سياست هاى كلى برنامه هاى چهارم و پنجم توسعه قرار گرفته است.
ملزومات آن تأكيد  در سياست هاى كلى برنامه چهارم، بيش از گذشته بر توسعه دانش پايه و 
شده، به گونه اى كه در فصول مختلف آن، مطالبى در اين زمينه بيان شده است. تغيير عنوان سرفصل 
فرهنگى به سرفصل فرهنگى، علمى و فناورى، بيانگر توجه بسيار سياستگذاران به علم و فناورى و 

در نظر گرفتن آن در اين برنامه است. 
قرار  توجه  مورد  كارآفرينى  و  ابتكار  روحيه  تقويت  موضوع  مذكور،  سياست هاى  سوم  بند  در 
گرفته است. همچنين در بند نهم، «سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت هاي كشور در جهت افزايش 
سهم كشور در توليدات علمي جهان و كسب فناوري، به ويژه فناوري هاي نو، شامل ريزفناوري و 
فناوري هاي زيستي، اطالعات و ارتباطات، زيست محيطي، هوافضا و هسته اي» مورد تأكيد قرار گرفته 
است. در بند بيستم سياست هاى مذكور، بر رشد علمى و فناورى به عنوان عنصر تقويت كننده امنيت 
و اقتدار ملى تأكيد شده است. همچنين در بند بيست و ششم، "تقويت، توسعه و نوسازي صنايع 
دفاعي كشور، با تأكيد بر گسترش پژوهش ها و تسريع انتقال فناوري هاي پيشرفته" مورد توجه قرار 
گرفته است. در بند 29 نيز از "بهره بردارى از روابط سياسى براى جذب فناورى پيشرفته" ياد شده 

است (سياست هاى كلى برنامه چهارم توسعه كشور).
اوج تأكيد بر دانش محور كردن اقتصاد در سياست هاى مذكور، در بندهاى 36 و 37 (تالش براي 
دستيابي به اقتصادي متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين و پشتيباني 
از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي) متجلى شده است. در واقع، بند 36 سياست هاى 
فوق، شالوده اقتصاد كشور را در  وضعيت مناسب، مبتنى بر دانش و فناورى هاى جديد استوار مى كند.
افزايش  در  فناورى  و  دانش  از  ابزارى  استفاده  سياستى،  مجموعه  اين  ششم  و  چهل  بند  در 
بهره ورى ساير اجزاى اقتصاد نيز مورد توجه قرار گرفته است. همچنين در بند چهل و هشتم، "ارتقاي 
ظرفيت و توانمندي هاي بخش تعاوني، از طريق تسهيل فرايند دستيابي به منابع، اطالعات، فناوري، 
ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن" مورد توجه قرار گرفته است (سياست هاى 

كلى برنامه چهارم توسعه كشور).
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بر  چهارم،  برنامه  كلى  سياست هاى  همانند  نيز  توسعه  پنجم  برنامه  سياست هاى  مجموعه  در 
ضرورت توسعه دانش پايه كشور تأكيد شده است. موضوعى كه در برنامه پنجم نسبت به مجموعه 
سياست هاى برنامه چهارم، بيشتر مورد تأكيد قرار گرفته است، گشايش فصلى جداگانه و اختصاصى 

با عنوان امور علمى و فناورى است.
مى شود،  شامل  را  ـ   11 بند  تا   7 بند  از  ـ  كلى  بند  پنج  كه  فناورى  و  علمى  امور  فصل  در 

سياست هاى كلى دانش و فناورى در برنامه پنجم به شرح ذيل بيان شده است:
«7. تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش در موارد زير:

1ـ 7. افزايش بودجه پژوهش و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم و 
افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسي به دوره هاي تحصيالت تكميلي به 20 درصد.

2ـ 7. دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم.
3ـ 7. ارتباط مؤثر بين دانشگاه ها و مراكز پژوهشي با صنعت و بخش هاي مربوط جامعه.

4ـ 7. توانمندسازي بخش غيردولتي براي مشاركت در توليد علم و فناوري.
5ـ 7. دستيابي به فناوري هاي پيشرفته مورد نياز.

8. تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاى كيفي آن بر اساس نيازها و اولويت هاي 
كشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سالمت روحي و جسمي دانش آموزان.

9. تحول و ارتقاى علوم انساني با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با 
انگيزه، اصالح و بازنگري در متون و برنامه ها و روش هاي آموزشي، ارتقاى كمي و كيفي مراكز و 

فعاليت هاي پژوهشي و ترويج نظريه پردازي، نقد و آزادانديشي.
10. گسترش حمايت هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري از طريق: 
مراحل  در  مالي  خطرپذيري  دغدغه  رفع  مهارتي،  و  علمي  سطح  ارتقاى  اجتماعي،  منزلت  ارتقاى 

پژوهشي و آزمايشي نوآوري ها، كمك به تجاري سازي دستاوردهاي آنان.
11. تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور»

در بندهاى فوق، به طور كلى بر 8 محور اصلى تأكيد شده است.
افزايش نسبى مخارج پژوهش و توسعه (به 3 درصد توليد ناخالص داخلى)؛ ارتقا و تثبيت جايگاه 
علمى كشور؛ فعال سازى بخش خصوصى در اين حوزه؛ كسب فناورى هاى پيشرفته و جديد؛ ارتقاى 
برنامه ريزى  و  نخبگان  از  حمايت  انسانى؛  علوم  ارتقاى  مهارتى؛  آموزش هاى  و  پرورش  و  آموزش 

جامع براى توسعه علمى كشور.
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عالوه بر فصل امور علمى و فناورى، در فصول ديگر نيز بر ضرورت توجه به عنصر دانش در 
توسعه تأكيد شده است:

در بند 5، استفاده از فناورى هاى اطالعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى نظام؛ در بند 
21، تأكيد بر زيرساخت هاى ارتباطى، اطالعاتى، علمى فناورى مورد نياز براى بهبود فضاى كسب و 
كار در كشور؛ در بند 29، توجه به خدمات با فناورى باال به عنوان يكى از راهبردهاى توسعه صادرات 
و در بند 44، استفاده از فناورى هاى اطالعات و ارتباطات به منظور استحكام سيستم دفاعى ملى، 
فردى و عمومى؛ همگى از مواردى هستند كه بيانگر تأكيد سياست هاى كلى برنامه بر دانش و فناورى 

و توسعه دانش پايه است (سياست هاى كلى برنامه پنجم توسعه كشور).
با توجه به توضيحات فوق، فعاليت مهمى كه در انتخاب رهيافت توسعه بلندمدت دانش پايه در 
سند چشم انداز بيست ساله كشور آغاز شده بود، در برنامه هاى چهارم و پنجم (بيش از برنامه چهارم 

و به طور مسنجم تر) به تدريج به نحو استوارتر و منسجم ترى پيگيرى شد.
آنچه در اين قسمت بيان گرديد، خالصه اى از سياست هاى كلى كشور به منظور توسعه دانش پايه 

است. به طور كلى در ارزيابى سياست هاى مذكور، چند نكته را مى توان بيان كرد:
الف) توجه به توسعه اقتصادى دانش پايه در سياستگذارى كالن كشور، فرايندى تدريجى و رو 
به رشد بوده است. اين رهيافت كه تقريبًا از اوايل دهه دوم پس از انقالب اسالمى آغاز شده است، به 
تدريج و با تقويت پايه هاى نظرى، تجربيات سياستى و برنامه اى رشد كرده و نسخه هاى تكامل يافته تر 
آن، در سياست هاى كلى برنامه هاى توسعه ـ از برنامه سوم به بعد ـ و نيز سند چشم انداز بيست ساله 

كشور ارائه شده است.
ب) سياست هاى مرتبط با توسعه دانش و فناورى در نسخه هاى اخير سياست هاى كلى نظام، 

بيشتر به طور بسيار كلى بيان شده اند. اين كار موجب مطرح شدن چند مبحث مى گردد:
1. ارزيابى عملكرد و ميزان توفيق سياست هاى مذكور در ابتناى اقتصاد كشور بر دانش و فناورى، 

مستلزم گذشت مدت زمان نسبتًا طوالنى خواهد بود؛
2. با توجه به بند قبل و ضرورت نظارت بر نتايج سياست ها و برنامه ها ـ كه خود مستلزم وجود 
امكان نظارت مرحله به مرحله، كوتاه مدت و ميان مدت عملكردها است ـ به منظور انجام اصالحات 
مورد نياز در طول زمان و اصالح مسير حركت، الزم است سياست هاى كلى توسعه دانش پايه در 
ابالغ  از  پس  و  ذى ربط  دستگاه هاى  توسط  ـ  بعدى  اجرايى  برنامه  كردن  فراهم  با  و  جديد  قالبى 
سياست هاى كلى مورد نظر ـ و نيز نظام نظارتى عملياتى تدوين شوند (پژوهش حاضر، براى اين 
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منظور انجام شده است). از سوى ديگر، در تبديل و تغيير سياست هاى ابالغى مرتبط با برنامه هاى 
در  پايه  دانش  توسعه  هدف  با  مذكور  سياست هاى  تدوين  ضرورت  بر  بعد،  دوره هاى  در  توسعه 

بلندمدت و در قالب فوق تأكيد مى شود.

3. ترميم و ارتقاى سياست هاى توسعه دانش پايه در ايران
همان طور كه در قسمت هاى قبل بيان شد، توسعه دانش پايه از اوايل دهه دوم پس از انقالب 
اسالمى به عنوان رهيافت اصلى نظام در فرايند توسعه، مورد توجه سياستگذاران ارشد كشور قرار 
گرفته است. اما آنچه تاكنون با عنوان سياستگذارى و برنامه ريزى براى توسعه دانش پايه در كشور 
است  طوالنى  مسيرى  است،  پيش  در  آنچه  و  است  طوالنى  فصلى  بر  مقدمه اى  است،  شده  انجام 
تكميل  يا  تدوين  مسير،  اين  در  بعد  گام  است.  توان  و  انديشه  تجميع  مستلزم  آن،  در  حركت  و 
دستگاه هاى  ابداع  و  تحرك  براى  را  مجال  كلى،  سياست هايى  قالب  در  اول  كه  است  سياست هايى 
اجرايى در برنامه ريزى و حركت آماده كند و دوم اينكه، در حدى مناسب امكان طراحى گام هاى 

اجرايى مشخص و نيز نظام نظارتى عملياتى را فراهم كند.
در تدوين يا تكميل سياست هاى مذكور، بنيان اصلى، مشتمل خواهد بود بر: الف) مبناى نظرى 
توسعه دانش پايه، ب) سياست هاى كلى ميان مدت و بلندمدت نظام و ج) تجربيات سياستى كشورهاى 

موفق در اين زمينه (با توجه به وضعيت ساختارى اقتصادى ـ اجتماعى و فضايى كشور).
تكميل  در  آنها  كاربردى  دست مايه هاى  و  شدند  مطرح  قبلى  بخش هاى  در  مذكور،  جزء  سه 
سياست هاى كلى توسعه دانش پايه كشور، شناسايى و معرفى شدند. در بخش بهره بردارى از تجربيات 

ساير كشورها در تدوين سياست هاى داخلى، بيان چند نكته ضرورى است:
الف) اكنون جمهورى اسالمى ايران در زمره كشورهاى پيشرفتهـ  به لحاظ علمى و فناورىـ  قرار 
ندارد (هر چند در سال هاى اخير، فعاليت در اين زمينه، بسيار سريع انجام شده است). از اين رو، به 

حكم منطق در طى كردن فرايند جديد، توجه به تجربيات پيشين ضرورت دارد.
ب) كشورهايى كه تجربيات آنها بيان گرديد و مورد بحث و بررسى قرار گرفت، از چند جنبه 
واجد تمايز و پراكندگى هستند: اول، از نظر سطح توسعه، گروه اول كشورهاى بسيار توسعه يافته 
و گروه دوم، كشورهاى رو به رشد و پيشرو هستند، دوم اينكه در ميان كشورهاى توسعه يافته، سه 
قرار  آسيا  و  اروپا  شمالى،  آمريكاى  مختلف  قاره  سه  در  جغرافيايى  لحاظ  به  بررسى  مورد  كشور 
دارند و تفاوت هاى فضايى، جمعيتى و اقتصادى مناطق مذكور معنادار است. از اين رو، ارزيابى و 
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توجه به تجربيات و خصوصيات سياستى دو گروه مذكور، پايه تجربى كمابيش جامعى را در اختيار 
سياستگذاران داخلى قرار مى دهد.

ج) در بررسى تجارب سياستى كشورهاى مذكور، مالحظه گرديد كه مجموع سياست هاى اتخاذ 
شده در كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه پيشرو را مى توان با استقرايى ناقص ـ اما كمابيش 
مجموع  در  دانش  تأثير  ارتقاى  رويكرد  با  سياست هايى   (1 كرد:  خالصه  دسته  دو  در  ـ  پذيرفتنى 
نهاده هاى توليدى اقتصاد (توسعه صنايع جديد و بخش هاى توليدى مرتبط با فناورى پيشرفته) و 2) 
سياست هايى با رويكرد ارتقاى بهره ورى كلى عوامل توليد (گسترش پژوهش و توسعه و نهاده هاى 
مرتبط با آن). با فرض فوق و با توجه به امكان تعميم سياست هاى توسعه دانش پايه به ساير كشورها، 
آنچه را از بررسى تجربيات سياستگذارى كشورهاى مذكور به دست آمد، مى توان به عنوان درس هايى 

براى تكميل سياست هاى توسعه اقتصادى دانش پايه در كشور مورد توجه قرار داد.
در مقايسه سياست هاى توسعه دانش پايه ايران با شش كشور مورد بررسى، مى توان عدم توجه 
به برخى عناوين در سياست هاى داخلى را مالحظه كرد. برخى از اين موارد در مبحث ارتقاى تأثير 
و  متوسط  شركت هاى  از  فنى  و  مالى  حمايت هاى  از:  عبارت اند  توليد  اصلى  نهاده  عنوان  به  دانش 
كوچك؛ ارتقاى همكارى هاى علمى، پژوهشى و مالى صنايع و دانشگاه ها؛ توسعه سرمايه گذارى هاى 
مشترك صنايع و دانشگاه ها؛ حمايت از سرمايه گذارى هاى پرمخاطره؛ ارتقاى قوانين مالكيت فكرى و 
معنوى؛ تجارى سازى فعاليت هاى پژوهش و توسعه و سياستگذارى منطقه اى و بين منطقه اى توسعه 
دانش پايه. در مبحث ارتقاى بهره ورى كلى عوامل توليد نيز مى توان مواردى مانند تعديل ساختار دولت 
به منظور توسعه دانش پايه (كه لزوم يا عدم ضرورت آن، مستلزم انجام پژوهش هاى جداگانه است)؛ 
توسعه زيرساخت و خدمات دولت الكترونيك؛ حمايت هاى مالى از فعاليت هاى پژوهش و توسعه و 

سياستگذارى منطقه اى و بين منطقه اى توسعه دانش پايه را بيان كرد.

تقويت هاى كلى توسعه اقتصادى دانش پايه در ايران: پيشنهادها
طبق آنچه در قسمت هاى قبل بيان شد، به لحاظ نظرى و بر مبناى تجربيات كشورهاى پيشرو در 
حوزه توسعه اقتصادى دانش پايه، توجه ويژه به تأثير دانش به عنوان نهاده اصلى توليد و نيز ارتقاى 
بهره ورى كلى عوامل توليد (از طريق ارتقاى فعاليت هاى پژوهش و توسعه و...) از ملزومات اساسى 

دستيابى به توسعه دانش پايه هستند.
جمهورى اسالمى ايران در سال هاى اخير توجه خاصى به دانش و فناورى و تأثير آن در توسعه 
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اقتصادى داشته است كه گواه آن، توجه به اين حوزه در تدوين سياست هاى كلى و قوانين مختلف 
برنامه هاى توسعه و در نتيجه قوانين بودجه ساالنه كشور بوده است. اما شاخص هاى توسعه دانش 

پايه در كشور و مقايسه هاى بين المللى آن بيانگر چند نكته مهم هستند:
الف) در سال هاى اخير، روند ارتقاى شاخص هاى توسعه دانش پايه در كشور، مثبت و رو به 
رشد بوده است؛ ب) با وجود روند رو به رشد، جايگاه كنونى ايران در بين كشورهاى جهان ـ به 
لحاظ توسعه دانش پايه ـ مطلوب نيست و ج) بررسى اقالم مرتبط با توسعه دانش پايه در بودجه هاى 

سنواتى، بيانگر تأكيد بر توسعه دانش پايه در سال هاى اخير نيست.
طبق نكات فوق و ارزيابى انجام شده، در مقايسه تطبيقى سياست هاى توسعه دانش پايه در كشور، 
ظاهراً تقويت سياست هاى كلى نظام به منظور توسعه دانش پايه، تأثير مهمى در تحقق اهداف مذكور 

دارد. به منظور تقويت سياست هاى مذكور، دو پيشنهاد كلى بيان مى شود:
1. تدوين و تصويب مجموعه اى از سياست هاى كلى با عنوان سياست هاى كلى توسعه دانش 
پايه: اين مجموعه مى تواند همه سياست هاى مرتبط با موضوعات ارتقاى تأثير دانش به عنوان نهاده 
اصلى توليد و نيز ارتقاى بهره ورى كلى عوامل توليد را به طور يكجا و منسجم شامل شود. تدوين 
مجموعه هاى  ساير  در  مذكور  سياست هاى  از  بسيارى  گرفتن  نظر  در  وجود  با  مجموعه اى  چنين 
سياست هاى كلى، مى تواند عالوه بر تكميل سياست هاى مذكور و رفع خألهاى موجود، به تأكيد و 
توجه بيشتر به اين مبحث در تدوين و تصويب قوانين برنامه هاى توسعه، قوانين بودجه سنواتى و نيز 

ساير قوانين پايين دستى منجر شود. 
2. توجه به موارد ذيل در مجموعه سياست هاى كلى، به منظور توسعه اقتصادى دانش پايه:

•   حمايت مالى و فنى از شركت هاى متوسط و كوچك؛
•   ارتقاى همكارى هاى علمى، پژوهشى و مالى صنايع و دانشگاه ها؛

•   حمايت از سرمايه گذارى هاى پرمخاطره؛
•   ارتقاى قوانين مالكيت فكرى و معنوى؛

•   تجارى سازى فعاليت هاى پژوهش و توسعه؛ 
•   سياستگذارى منطقه اى و بين منطقه اى توسعه دانش پايه؛ 

•   بررسى الزامات تغيير ساختار دستگاه هاى دولتى، به منظور توسعه دانش پايه؛
•   توسعه زيرساخت و خدمات دولت الكترونيك؛

•   حمايت مالى از فعاليت هاى پژوهش و توسعه (پرداخت يارانه، تأمين سرمايه اوليه و امكانات فيزيكى و...).
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نتيجه گيري
امروزه پديده هايى از جمله توسعه فناورى اطالعات و ارتباطات منجر به بروز ساختارهاى نوينى 
از اقتصاد در كشورهاى توسعه يافته شده است كه پس از اقتصادهاى اوليه، كشاورزى و صنعتى، با 
عنوان اقتصاد نوين، اقتصاد شبكه اى يا اقتصاد دانش پايه مورد توجه قرار مى گيرد. كارآيى باالى اين 
ساختار جديد در كاهش شكاف رشد و توسعه يافتگى كشورهاى در حال توسعه، موجب توجه شديد 
اين كشورها به آن شده است؛ بنابراين حركت كشور در اين مسير، تاكنون حركتى مقدماتى بوده است. 
با توجه به اين تاكيدات در خصوص اهميت و نقش كليدى دانش در اقتصاد و توسعه اقتصادى، 
ضرورت تدوين و يا تكميل سياست هاى ويژه در حوزه ارتقاء جايگاه دانش در اقتصاد و توسعه مبتنى 
بر آن نمايان است. اين امر، مستلزم شناخت پايه هاى نظرى و نيز بررسى تجربيات سياستى كشورهاى 
موفق در اين مسير است. براين اساس در مقاله حاضر تالش شده است پس از ارائه مبناى نظرى 
توسعه اقتصادى دانش پايه و ضمن بررسى و جمع بندى سياست هاى اين حوزه در كشورهاى پيشرو، 

خالءهاى احتمالى و نيازمندى هاى سياستى كشور در اين راستا مورد تحليل قرار گيرد.
به لحاظ نظرى دانش به عنوان عاملى تاثيرگذار بر رشد و توسعه اقتصادى، از دو طريق بر ميزان 
جديد  توليد  عامل  يك  عنوان  به  الف)  مى گذارد:  تاثير  كالن ـ  يا  بخشى و  خرد،  توليد ـ در سطح 
بيستم  قرن  اوائل  و  نوزدهم  قرن  در  كه  همان گونه  توليد.  عوامل  كلى  بهره ورى  دهنده  افزايش  ب) 
سرمايه فيزيكى و انرژى به عنوان دو عامل توليد راهبردى بر نقش كليدى نيروى كار ساده و زمين ـ 
دو عامل سنتى توليد ـ غلبه كردند، در عصر اطالعات و اقتصاد دانش پايه نيز دانش و اطالعات به 
مهم ترين عامل توليد تبديل شد. دانش در مسير دوم، از طريق ارتقاء بهره ورى عوامل توليد بر رشد اثر
مى گذارد. مصداق تاثير دانش در بهره ورى كلى عوامل توليد (TFP)، اثر تحقيق و توسعه (R&D) در 
بهبود فناورى توليد و افزايش بهره ورى عوامل در تمامى بخش هاى اقتصادى ـ اعم از سنتى، صنعتى 

و نوين ـ است.
سياست هاى توسعه دانش پايه در كشورهاى پيشرفته و كشورهاى در حال توسعه پيشرو در اين 
حوزه، متوجه هر دو بعد ـ دو مورد ذكر شده ـ در اثرگذارى دانش بر رشد و توسعه بوده است. 
بدين لحاظ از مهمترين سياست هاى آمريكا در تسريع توسعه دانش پايه، هدف گذارى معين براى 
ودولت هاى  ايالتى  دولت هاى  فدرال،  دولت  سطح  سه  هر  در  پايه،  دانش  توسعه  از  دولت  حمايت 
از  قانونى  حمايت هاى  تحقيقات،  نتايج  تجارى سازى  براى  هنگفت  بودجه هاى  اختصاص  محلى، 
صنايع متوسط و كوچك، تامين سرمايه اوليه بخش تحقيق و توسعه (R&D) توسط دولت، تشويق 
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همكارى هاى مشترك و بين ايالتى در حوزه تحقيق و توسعه، تخصيص يارانه مستقيم و معافيت هاى 
مالياتى براى فعاليت هاى تحقيق و توسعه، حمايت هاى قانونى از مالكيت فكرى بوده است. همچنين 
بر  تاكيد  سال،  سى  طى  در  بنيان  دانش  صنايع  توسعه  راستا  اين  در  ژاپن  سياست هاى  مهمترين 
علوم زندگى، علوم زيستى و فناورى نانو به عنوان اولويت هاى اصلى در توسعه علوم و فناورى، 
اتخاذ سياست هاى جهانى فناورى، توسعه آموزش هاى فنى ـ حرفه اى و ارتباط صنعت و دانشگاه، 
اختصاص بودجه هاى هنگفت براى ادامه روند توسعه علمى كشور و تدوين برنامه هايى مختص به 
اولويت هاى  است.  بوده  اجتماعى  و  اقتصادى  مختلف  بخش هاى  در  فناورى  و  دانش  سطح  ارتقاء 
سياستى كشور آلمان در جهت توسعه دانش پايه نيز عبارتند از: توجه خاص به توسعه بخش هاى 
توليدى مبتنى بر فناورى هاى نوين، سياست افزايش سهم و نقش جهانى آلمان در توسعه دانش پايه، 
تعديل ساختار دولتى در راستاى توسعه دانش پايه (ادغام برخى وزارتخانه ها و...) و سياست گذارى 

منطقه اى در گسترش تحقيق و توسعه.
كشورهاى در حال توسعه پيشرو نيز سياست هاى كمابيش مشابهى را در ساختن اقتصاد خود بر 
دانش و فناورى اتخاذ كرده اند. در اين خصوص، سنگاپور به سياست هاى توسعه شتابنده و فوق العاده 
دولت الكترونيك، تالش براى تجارى سازى دانش هاى جديد، اعمال معافيت هاى مالياتى مناسب براى 
بخش هاى فعال در تحقيق و توسعه، ارتقاى سطح آموزش نيروى كار و توسعه ارتباطات صنعت و 
دانشگاه روى آورده است. در اين راستا كره جنوبى نيز سياست هايى از جمله حمايت از بنگاه هاى 
كوچك و متوسط، تاكيد بر مركزيت در فعاليت هاى تحقيق و توسعه جهانى، ارتقاء كيفيت نيروى كار 
از طريق افزايش سرمايه گذارى در دانش و اطالعات، افزايش هزينه هاى بخش تحقيق و توسعه تا حد 
5 درصد از توليد ناخالص داخلى و توسعه توان نوآورى در بخش دولتى از طريق برنامه هاى مدون 
را در پيش گرفته است. تايوان نيز بر حمايت موثر از بنگاه هاى كوچك و متوسط، سرمايه گذارى زياد 
نانوتكنولوژى به عنوان صنعت پيشرو) و گسترش تحقيق و  نانوتكنولوژى (هدف گيرى  در توسعه 

توسعه صنعت محور تاكيد نموده است.
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