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 مدیریتیخالصه 

بنیان در های دانشبنیان را مترادف با تعداد شرکتگیری ایران، عموما اقتصاد دانشدر حوزه عمومی و نظام تصمیم

معطوف به بنیان در کشور ها برای تحقق اقتصاد دانشگیرند. این درک موجب شده است تا تمامی تالشنظر می

نیز این درک  در پنج سال اخیرهای فعال در این زمینه شود. تخصیص امتیازات ویژه برای افزایش تعداد شرکت

بنیان در کشور شده های دانشبرابری شرکت 29های برآمده از آن، منجر به افزایش ها و سیاستمسلط و شاخص

شود که اقتصاد ایران از مزایای مورد انتظار یک اقتصاد میاست. با وجود این افزایش انفجاری، اما در عمل مشاهده 

بهره بوده است. به عبارت دیگر این وری و کسب ارزش افزوده باال، بیبنیان؛ از قبیل افزایش نمایی بهرهدانش

 اند.خلق و عرضه دانش بوده ،ها عموما فاقد کارکرد مورد انتظار؛ یعنی ایجاد نوآوریشرکت

المللی است. این افزایش های بینسال گذشته ایران بر مبنای داده 92وری در یز ثابت بودن نرخ بهرهسند این مدعا ن

دهنده وری نداشته است که این امر نشانهبهر ترین بازتابی در نرخبنیان کوچکهای دانشالعاده در شرکتخارق

ها و متغیرهای کلیدی مورد بنیان، شاخصدانشها و لزوم بازنگری در درک رایج از اقتصاد کژکارکردی این شرکت

 ها در این زمینه است.گذاریبنیان و در نهایت سیاستاستفاده برای سنجش اقتصاد دانش

. بنابراین در فصل اول به واکاوی در این بنیان استدر این راستا قدم اول اصالح درک مسلط از ماهیت اقتصاد دانش

یوه تولید که در آن دانش بیشترین ارزش افزوده را کسب بنیان صرفا یک شد دانش. اقتصاه خواهد شدمفهوم پرداخت

نیست، بلکه فراتر از آن، یک نظام حیات جمعی است که بر تمامی مناسبات اجتماعی حاکم است. وجه  ،کندمی

بنیان نیز هر شبنیان و جامعه دانمشخصه این نظام نیز جایگاه برتر دانش در تمامی مناسبات است. اقتصاد دانش
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وگو و تبادل توان در یک جامعه امکان گفتکدام وجوهی از یک نظام حیات جمعی واحد هستند. به عبارتی نمی

 آزادانه اندیشه را از افراد سلب نمود و در عین حال انتظار داشت تا انباشت و خلق دانش سودمند صورت بگیرد.

های گذاریریزی اصولی و سیاستبرنامه. ه خواهد شده پرداختدر فصل دوم به بررسی ضرورت پژوهش در این زمین

بنیان در اقتصاد ایران موفق نخواهد شد، مگر با بازبینی مجدد در مفاهیم بنیادی، کالن برای تحقق اقتصاد دانش

در ها گذاریبررسی مسیر طی شده اقتصاد ایران و یادگیری از اشتباهات گذشته به منظور افزایش کارایی سیاست

 این زمینه.

. اقتصاد اشاره داردبنیان ریزی در راستای تحقق اقتصاد دانشدر فصل سوم به اهمیت استفاده از ابزار برنامه

برخوردار است که استفاده از برنامه را برای دستیابی به آن غیرقابل اجتناب  ایهای ذاتیبنیان از ویژگیدانش

 کند.می

شوند. بنیان معرفی میوضعیت اقتصاد دانشهای موجود برای سنجش شاخص در فصل چهارم برخی از معتبرترین

در  1گانه و شاخص سهم تحقیق و پژوهشوری و مدل مارپیچ سهبنیان، بهرههای دانشتعداد شرکت هایشاخص

ای هبررسی و منطقد، نکزبنیان متمرهای اقتصاد دانشها که هر کدام بر روی یکی از خروجیسهم بودجه شرکت

 ضمنی انتخاب آنها برجسته شده است.

بنیان پرداخته خواهد شد. در این فصل بر دو در فصل پنجم به اهمیت محیط نهادی در راستای تحقق اقتصاد دانش

ویژه حقوق مالکیت فکری( و فساد، به مولفه نهادی که از اهمیت بسیار باالیی برخوردارند، یعنی حقوق مالکیت) به

بنیان هایی که این دو مولفه نهادی بر فعالیت اقتصاد دانشده است. همچنین مجاری و کانالطور ویژه تمرکز ش

رسد اگر توقع داشته انگارانه به نظر میگذارند، برجسته گردیده است. در نهایت نشان داده شد که سهلتاثیر می

های هنگفت رانت و فساد از برخورداری ترین زمان از طریق مناسبات مبتنی برتوان در کوتاهباشیم در نظامی که می

های تولیدی بروند که وجه مشخصه آنها ریسک مند شد، فعاالن اقتصادی به دنبال انجام فعالیتریسک بهرهو کم

 های رقیب و برگشت سرمایه بلند مدت است.باال، سود کم نسبت به فعالیت

در گام نخست بر فهم نادرست حاکم بر نظام  گیرد.اقتصاد دانش بنیان در ایران مورد واکاوی قرار می فصل ششم

گردد و با مرور تجربیات تاریخی در آستانه انقالب بنیان تاکید میگیری در ایران نسبت به اقتصاد دانشتصمیم

ها برای دستیابی به اقتصاد صنعتی را محدود به گیری ایران تالششود که نظام تصمیمصنعتی، نشان داده می

ها، اقتصاد ایران صاحب کارخانجات متعدد االت و احداث کارخانجات صنعتی نمود و بعد از طی دههینواردات ماش

توان کشور را در زمره کشورهای صنعتی برشمرد. در شرایط فعلی نیز متاسفانه همان اشتباه شد اما همچنان نمی

ه شامل تقلیل اقتصاد مدرن به صرفا گیری برمبنای یک درک ناقص، کراهبردی در حال تکرار است و نظام تصمیم

                                           
1 Research and Development  
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بنیان و نادیده گرفتن توجه به ابعاد مختلف اقتصاد دانشهای فعال در این زمینه می شود و بیتعداد شرکت

 نماید.ریزی میگذاری و برنامهچهارچوب نهادی ویژه ایران اقدام به سیاست

فی شد، به سنجش وضعیت اقتصاد ایران در این هایی که در فصل چهارم معرکارگیری شاخصهدر فصل هفتم با ب

دهد که رشد نمایی ها نشان میشود. بررسی دادههای مختلف پرداخته میزمینه و مقایسه نتایج حاصل از شاخص

 هایشرکت که نمود توجه ها در این زمینه همخوانی ندارد. بایدبنیان با روند سایر شاخصهای دانشتعداد شرکت

 مانند نظام؛ این از انتظار مورد هایخروجی سایر بررسی. است بنیاندانش نظام یک هایخروجی از یکی بنیاندانش

 اعتمادی قابل کارایی از مذکور شاخص که دهدمی نشان هاشرکت پژوهش و تحقیق سهم افزایش و باال وریبهره

 انحراف موجب هاشرکت عدادت شاخص به حد از بیش تکیه. نیست برخوردار ایران اقتصاد وضعیت سنجش برای

 .استشده بنیاندانش اقتصاد هایجنبه سایر گرفتننادیده و هاسیاست

گردد که در راستای حرکت های نهادی در اقتصاد ایران پرداخته و تاکید میدر فصل هشتم به بررسی آماری مولفه

نادیده گرفته شده است؛ به طوری که از بنیان، شرایط ویژه چهارچوب نهادی ایران به کلی دانش به سمت اقتصاد

نقش و جایگاه حقوق مالکیت فکری و ایجاد یک بازار کارآمد برای دانش به عنوان بستر و زیربنای بنیادین برای 

بنیان غفلت شده است. همچنین پدیده فساد گسترده در اقتصاد ایران که موجب اخالل در تحقق یک اقتصاد دانش

های مربوط به اقتصاد گیری راستای کسب سود و انباشت دانش شده، به کلی از تحلیلدهی و جهتنظام پاداش

 بنیان کنار گذاشته شده است.دانش

گردد. در این بخش نشان شود، مرور میهای این حوزه که در حال حاضر در کشور اجرا میدر فصل نهم سیاست

بنیان در عرصه اجرا نیز نمود های دانشتعداد شرکت بنیان به مثابهشود که فهم سطحی از اقتصاد دانشداده می

بنیان وار اقتصاد دانشهای موجود حاکی از آن است که بافت نهادی و ماهیت نظامپیدا کرده است. ارزیابی سیاست

 ها به کلی نادیده گرفته شده است.در این سیاست

ها در عمل و بعد از اجرا نیز این سیاست شود کهدر فصل دهم نیز بر مبنای یک گزارش میدانی نشان داده می

ن است تا فعاال . همین امر باعث شدهاند اهداف از پیش تعیین شده را به نحو مطلوبی محقق سازندنتوانسته

جویانی شوند در عمل مقهور رانت ،بنیان را دارندکه قصد ایجاد ارزش افزوده و تولید در حوزه اقتصاد دانشاقتصادی 

های دانش بنیان هستند. در دو فصل پایانی نیز به جمع بندی کسب امتیازات ویژه دولتی برای شرکتکه به دنبال 

  هایی در این زمینه پرداخته شد.و توصیه سیاست
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 مقدمه

های ارتباطی، انقالب اطالعات را بنیانگذاری نمودند. ، پیشرفت ابزارها و تکنولوژی1292و  1292های در دهه

، موجب ظهور نظام اقتصادی این دوراناری اطالعات و گسترش کاربرد اطالعات ساماندهی شده در تعمیق و اثرگذ

در  .(Godin, 2003)نامید 2بنیانآن را اقتصاد دانش (OECD)1سازمان همکاری و توسعه اقتصادی جدیدی شد که

اخیر  هایدههر موجب شده تا دکند. همین امر وری ایفا میاین نظام اقتصادی، دانش نقشی کلیدی در ایجاد بهره

و رقابت را در  گذاران را به خود جلب کردهمتفکران و سیاست توجهبه طور فزاینده های متمرکز بر دانش رشد بخش

 ها افزایش داده است. این بخش

ذاشته و های زندگی اجتماعی تأثیر گهای تولید، توزیع و مصرف در اثر بکارگیری دانش، بر تمام جنبهتغییر شیوه 

های اقتصادی چشمگیری مانند به آفرینش زندگی اجتماعی جدیدی منتهی شده است. این الگوی جدید، فرصت

ها و تواند موجب حل مشکالت اقتصادی گریبانگیر دولتاست که می وری را با خود به ارمغان آوردهانقالب در بهره

که  مانند ایران های در حال توسعهکشورها به ویژه کشور همه بنابراین العاده سطح رفاه زندگی بشر گردد.بهبود فوق

باید به سمت اصالح ساختار اقتصادی  ،اندبنیان محروم ماندهتا کنون از مزایای دست یافتن به الگوی تولید دانش

 . بنیان حرکت کننداقتصاد دانش، در راستای تحقق خود

تراز با تغییر قواعد اقتصادی، تغییرات بل اهمیت است که همدرک توجه به ساختار اقتصادی جدید از آن نظر قا

گذاری های سیاستالملل و همچنین اولویتهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بینای در مزیتدار و گستردهمعنا

مبتنی بر شناخت نظام اقتصاد  از اجرای غفلتبدون شک هزینه  های مختلف شاهد خواهیم بود.حوزه ها درکشور

 ماندگان از انقالب صنعتی خواهد بود.تر نسبت به خوابافتادگی و سقوطی به مراتب شدیدبنیان عقبانشد

بنیان صورت گیرد. در ای اجمالی در خصوص اقتصاد دانشاز اینرو در مطالعه حاضر قصد بر آن است تا مطالعه 

شود. تعریف ما از هر پدیده یان پرداخته میبنبخش اول گزارش به ارائه تعریفی بنیادین و جامع از اقتصاد دانش

ها نیز بر اساس درکی که از مفهوم وجود دارد، اجتماعی، تعیین کننده متغیرهای اصلی آن پدیده است و سیاست

بنیان ضروری است. در گام بعدی بر اساس تعریف . لذا ارائه تعریفی دقیق از مفهوم اقتصاد دانششودمیگیری جهت

ای هایی پرداخته خواهد شد به گونهبنیان، به ارائه شاخصگیری میزان دستیابی به اقتصاد دانشی اندازهو در راستا

های قابل اعتماد، نقشی داشته باشند. تعیین شاخص وضعیت اقتصاد ایران که بیشترین کارایی را برای سنجش دقیق

 کند.اساسی برای سنجش عملکرد و یادگیری از تجربیات گذشته ایفا می

شود. در بنیان پرداخته میدر بخش دیگری از مطالعه به اهمیت چهارچوب نهادی در راستای تحقق اقتصاد دانش

های نهادی ذکر شده مورد ارزیابی قرار گیرد. ها و مولفهقدم بعد تالش خواهد شد که وضعیت ایران از منظر شاخص

                                           
1 Organisation for Economic Co-operation and Development 
2 Knowledge based economy 
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بنیان و ارائه یج بدست آمده در راستای تحقق اقتصاد دانشهای اتخاذ شده در ایران و نتادر انتها نیز به سیاست

 شود.پیشنهاداتی منبعث از تجربیات مرور شده، پرداخته می

 بنیاندانش اقتصادمفهوم  -1

بنیان، اقتصادی است که بر اساس تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطالعات مبتنی از اقتصاد دانش OECDتعریف 

بنیان در ترین تعریف عملیاتی اقتصاد دانشتوان به عنوان مورد قبولین تعریف را میا .(OECD,1996)شده باشد

شود و برای فهم بهتر و در نتیجه بنیان محدود به این تعریف نمینظر گرفت. اما درک ما از مفهوم اقتصاد دانش

 ای این مفهوم هستیم. شهبنیان، نیازمند توجه به ابعاد و زوایای ضمنی و ریعینیت بخشیدن به اقتصاد دانش

بندی عالمانه این مفهوم با در نظر گرفتن محوریت نقش دانش در نظام اجتماعی و اقتصادی جدید، بررسی و طبقه

نماید. از منظر علم اقتصاد دانش به دو دسته دانش ناپذیر میبنیان اجتنابتر نظام دانشمنظور درک و فهم عمیقبه

با پیروی  (Nonaka,1995)بندی را اولین بار نوناکا شود. این تقسیمتقسیم می 2ضمنی و دانش غیرآشکار یا 1آشکار

از دانش شخصی انجام داده است. وی دانش قابل تنظیم و انتقال با  (Polanyi,1958)بندی مایکل پوالنی از تقسیم

اری شده، و در طرف مقابل، دانش آشکار یا دانش کدگذ  مند راابزارهای رسمی)مانند کتاب وجزوه( و زبان نظام

گیرد و ارتباط نزدیکی با مفهوم تجربه دارد را دانش غیرقابل بیان با ابزارهای رسمی که در حین انجام کار شکل می

 نامید.دانش ضمنی 

دهد؛ به بنیان را دانش ضمنی تشکیل میبندی از آن جهت راهبردی است که قلب تپنده اقتصاد دانشاین تقسیم 

بنیان را فراهم کردند، یخ، نوآوران که موج اول و دوم انقالب صنعتی را شکل دادند و زمینه انقالب دانشگواه تار

دست  ،آمده خوددستهای شخصی بهکارگیری تجربهالتحصیالن دانشگاهی نبودند، بلکه افرادی بودند که با بهفارغ

وات و یا توماس ادیسون حتی موفق به پایان  هایی همچون جیمززدند. شخصیتبه اختراع و ابداعات صنعتی می

ها نقشی چشمگیر در پیشبرد انقالب تکنولوژیک ایفا بردن تحصیالت ابتدایی خود نشدند، اما اختراعات آن

توان از نقش و جایگاه دانش آشکار در ساختار اقتصاد چشم پوشی کرد، اما البته نمی .(biographyonline.net)نمود

تری دارد. به بنیان نقش کلیدیگیری اقتصاد دانشست که دانش ضمنی در مراحل اولیه شکلنکته اساسی این ا

بنیانی است که از دانش ضمنی انباشت شده در های دانشبنیان، نوآوریعبارت دیگر موتور محرکه اقتصاد دانش

 گیرند.جامعه نشات می

بنیان ضروری است. نکته ته در باب مفهوم اقتصاد دانشدر راستای فهم عمیق از ابعاد اقتصاد مدرن، توجه به چند نک

شود؟ در انقالب صنعتی نیز تولیدکنندگان و یاد می "انقالب دانایی"بنیان، تحت عنوان اول آنکه چرا از اقتصاد دانش

ی منددر عصر اقتصاد کشاورزی نیز کاشت و برداشت یک محصول نیازمند بهره .بردندگران از دانش بهره میصنعت

                                           
1 Explicit Knowledge  
2 Tacit Knowledge 
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های مناسب و غیرسمی داشته باشند، نیازمند از دانش بود، حتی در عصر خوشه چینی نیز یافتن درختانی که میوه

ی عنوان انقالب اقتصادی و به عنوان یک عصر بنیان را شایستهسطوحی از دانش بود. پس چه چیزی اقتصاد دانش

ال به نقش و جایگاه دانش در مناسبات حاکم بر ی خود متمایز می سازد؟ جواب این سواقتصادی مدرن از گذشته

های اقتصادی ذکر شده دانش همواره توسط عوامل اقتصادی مورد گردد. در دورهنظام اقتصادی مدرن باز می

کند، گرفت، اما هیچگاه در جایگاه مهمترین عامل تولید که بیشترین ارزش افزوده را نصیب خود میاستفاده قرار می

نشده بود. همانطور که در مطالعات کالسیک اقتصادی کامال مشهود است، حتی در انقالب صنعتی  به بازی گرفته

شد و تکنولوژی و نیز سرمایه مهمترین عامل تولید و بعد از آن نیروی کار به عنوان عوامل تولید در نظر گرفته می

 ه این امر در فرمول معروف تابع تولید شدند، کدانش صرفا به عنوان فروض ثابت و بدون تغییر در تولید لحاظ می

P=f(L,K) کردبه روشنی نمود پیدا میSalvatore,1997).)  

بنیان دارد، ولی متاسفانه در محافل علمی و نکته دوم که نقش کلیدی در درک و فهم بهتر اقتصاد دانش

بنیان به نظر گرفتن اقتصاد دانش رود مورد توجه قرار نگرفته است؛ درطور که انتظار میگذاری کشورمان آنسیاست

ی تولید گیرد و صرفا یک شیوهعنوان یک نظام حیات جمعی است که تمام وجوه حیات انسان را در جامعه در بر می

هایی که در اثر انقالب دانایی پدیدار گشته است، بروز تغییرات باشد. یکی از مهمترین دگرگونیاقتصادی نمی

های کلیدی قدرت را عناصر تصادی است. بدین معنا که اگر تا قبل از انقالب دانایی مولفهچشمگیر در قواعد بازی اق

دادند، در شرایط آالت و تجهیزات و ... تشکیل میهای وسیع، ماشینهای بزرگ، زمینمادی و ملموس مانند کارخانه

ها بازی تداوم پیشرفت ها و شبکه روابط میان آنهاست که نقش موتور را برایجدید این دانایی انسان

و تعامالت اقتصادی را شامل  "تابع تولید"این برتری و جایگاه کلیدی دانش نه تنها . (Stiglitz,1999)کندمی

توان یکی از وجوه بنیان را میافکند. بدین معنی که اقتصاد دانششود، بلکه بر تمام مناسبات اجتماعی سایه میمی

فت که ویژگی اصلی این جامعه برتری اقتدارهای ناشی از دانش نسبت به اقتدارهای بنیان درنظر گرای دانشجامعه

 ناشی از سایر منابع قدرت در مناسبات اجتماعی، مانند؛ اقتدارهای ناشی از قدرت نظامی و قدرت سیاسی است. 

 ضرورت تحقیق   -2

   متناسبی در عرصه علوم و  به موازات سرعت و شتاب تغییرات در جوامع بشری که خود ناشی از تحوالت»

پردازان دادن به این تغییرات، ذهن بسیاری از نظریههای جدید است، مسئله قدرت واکنش به موقع نشانفناوری

پردازان تجربی این نظریه -های نظری و مطالعات تاریخیعلوم اجتماعی را به خود معطوف ساخته است. کوشش

دادن انگیزی با قدرت انعطاف و توانایی جوامع در نشانای تناسب حیرتهدهد که سطح موفقیت هر جامعنشان می

کننده  واکنش اندیشیده و به موقع نسبت به این تغییرات دارد. میزان اهمیت این مسئله که به نوبه خود منعکس

عینیت بخشد تا هایی است که باید وجود داشته باشد تا چنین قدرت انعطافی را طیف گسترده و متنوعی از توانایی
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های مورد نیاز پردازان توسعه اساسا کل مسئله توسعه را معادل با تواناییآنجا پیش رفته است که طیفی از نظریه

 (. 1399مومنی،«)اندبرای واکنش سنجیده و به موقع و ثمربخش نشان دادن به این تغییرات دانسته

تراز با تغییر قواعد از آن نظر قابل اهمیت است که همدر همین راستا درک توجه به این ساختار اقتصادی جدید 

الملل و همچنین های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بینای در مزیتدار و گستردهاقتصادی، تغییرات معنا

 های مختلف شاهد هستیم. ها در حوزهگذاری کشورهای سیاستاولویت

بنیان، کشور ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه با شهای ذاتی اقتصاد دانهمچنین با در نظر گرفتن ویژگی

 شود، از جمله: رو میناپذیری در مواجهه با نظم اقتصادی مدرن روبههای اجتنابچالش

های جدید: نقش محوری دانش به عنوان یک کاالی غیرفیزیکی باعث شده ظهور امواج فزایندۀ عدم اطمینان -الف

های فیزیکی و قابل تجسم طراحی شده بودند، اقتصاد صنعتی که مبتنی بر سرمایه است تا مناسبات و ابزارهای

ای با یک شرکت همکاری کارایی خود را از دست بدهند، برای مثال زمانی که یک کارگزار به صورت موقت و پروژه

شود که بخش مهمی یکند، این مسئله مطرح مکند و بعد از اتمام پروژه، برای یک شرکت دیگر شروع به کار میمی

شود، به همراه کارگزار به شرکت دوم منتقل از دانش ضمنی موجود در شرکت اول که جزء دارایی آن محسوب می

 شود و هیچ سازوکاری برای آنکه شرکت اول از سرمایه خود محافظت کند، وجود ندارد. می

تراز با انتخاب وی مانند سرمایۀ اجتماعی: هم اهمیت یافتن روزافزون انسان و عوامل مؤثر بر انگیزه و فرآیند -ب

ترین عامل تولید ارزش افزوده، انسان ارتقاء جایگاه دانش در این نظم اجتماعی مدرن و قرار گرفتن در جایگاه مهم

 نیز به عنوان عامل خلق و تجزیه و تحلیل دانش بیش از گذشته اهمیت پیدا نموده است.

های ها: یکی از ویژگیع شکست بازار مانند کمیابی و گسترش شدید نابرابریتحقق برخی مصادیق مورد اجما -ج

مندی سایر شود که بهرهذاتی دانش آن است که برخالف کاالهای فیزیکی، استفاده افراد بیشتر، موجب نمی

رو ش روبهترین فروض بازار یعنی کمیابی را با چالکنندگان کاهش پیدا کند. این پدیده یکی از بنیادیاستفاده

 سازد.می

اهمیت مضاعف مسئلۀ اصالحات نهادی به دلیل ضرورت تغییرات اجتماعی: انقالب دانایی صرفا محدود به حوزه -د

      گیرد، لذا همانطور که در تابع تولید اقتصادی نیازمندشود و تمامی عرصه اجتماعی را در بر میاقتصاد نمی

      ستیم، در عرصه اجتماع نیز نیازمند اصالحات نهادی خواهیم بودتغییر قواعد مبتنی بر انقالب صنعتی ه

(Fathollahi et al,2016) . 

های مختلف، در شرایط کنونی رغم اختالف نظرهای گسترده کارشناسان در حوزهبا توجه به موارد مطرح شده، علی

 د. بنیان وجود داریک اجماع نسبی بر ضرورت حرکت ایران به سمت اقتصاد دانش
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بنیان هیچ گونه گذاری نیز متاثر از فضای کارشناسی، بر ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دانشدر حوزه سیاست

های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر معظم انقالب در شبهه و تردیدی وجود ندارد، تا جایی که در سیاست

ه سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و بنیان، پیادپیشتازی اقتصاد دانش"ابالغ شد، اصل دوم  1329سال 

ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و 

گیری کشور ، مشخصا به عزم نظام تصمیم"بنیان در منطقه.بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشخدمات دانش

پردازد. قابل ذکر است که در سایر بندها نیز هرچند صریحا از بنیان میقق اقتصاد دانشبرای حرکت به سمت تح

شود، اما اهدافی مورد نظر قرار گرفته است که به صورت ضمنی تنها در صورت بنیان نام برده نمیاقتصاد دانش

قابت پذیری اقتصاد و افزایش بنیان قابل تصور است؛ اهدافی از جمله: رشد بهره وری، تقویت رتحقق اقتصاد دانش

 صادرات کشور. 

های اقتصاد مقاومتی نبوده است و در بنیان محدود به سیاستالبته اراده سیاسی حرکت به سمت اقتصاد دانش

برنامه توسعه پنج ساله  64های پنج ساله دولت و همچنین بودجه ساالنه نمود پیدا کرد. برای نمونه ماده برنامه

 بنیان تخصیص داده شد.به امر تحقق اقتصاد دانشششم نیز مستقال 

با وجود موارد ذکر شده باید توجه نمود که تنها درکلیت این گزاره؛ یعنی لزوم حرکت به سمت تحقق اقتصاد 

های متناسب با این هدف پرداخته گرایی کارشناسی وجود دارد و زمانی که به انتخاب سیاستبنیان، همدانش

های موفق در این زمینه ها که عموما از تجربیات کشورها و سیاسترده و متنوعی از راهبردشود با طیف گستمی

های ساختار نهادی و شویم. نقص کلیدی در این روش در نظر نگرفتن ویژگیاند، روبرو میبرداری شدهکپی

واهد شد. حتی همین ها خها و سیاستهای آن با شرایط ایران است که زمینه ساز ناکارامدی راهبردتفاوت

های شخصی و گروهی گیرند، دستخوش سلیقهی اجرا قرار میراهبردهای اقتباس شده نیز زمانی که در حیطه

 دهند.شوند و در عمل کارایی خود را از دست میمدیران اجرایی می

بینی تظارات پیشکه عموما نتوانسته انبنیان اقتصاد دانشی اخیر در راستای تحقق تجربیات کسب شده در دهه

ی فقدان دانش نظری مورد نیاز، هم در سطح فهم و شناخت، هم متغیرها و شده را محقق سازد، نشان دهنده

های نهادی و بنیان با توجه به ویژگیهای کارآمد برای تحقق اقتصاد دانشهای کلیدی و هم ابزارها و شیوهشاخص

 باشد.سازمانی اقتصاد ایران می

بنیان در اقتصاد ایران موفق های کالن برای تحقق اقتصاد دانشگذاریریزی اصولی و سیاستمهبدون شک برنا 

نخواهد شد، مگر با بازبینی مجدد در مفاهیم بنیادی، بررسی مسیر طی شده اقتصاد ایران و یادگیری از اشتباهات و 

های معرفتی بدون در نظر گرفتن خالء ها در این زمینه.گذاریهای گذشته به منظور افزایش کارایی سیاستشکست

 بنیان محکوم به شکست خواهد بود.ریزی برای تحقق اقتصاد دانشو الزامات نهادی و سازمانی، برنامه
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دانش بنیان، با توجه به موارد ذکر شده، بازبینی و بررسی مجدد مفاهیم بنیادین و ابزارهای کلیدی در اقتصاد

های موجود، ضروری و منظور یادگیری و برطرف کردن کاستیه در این راستا بههمچنین بازنگری مسیر تجربه شد

 نماید. ناپذیر میاجتناب

 ریزیبنیان و برنامهاقتصاد دانش -3

های نوینی از ریزی بپردازیم، با داللتنگرانه و از زاویه انقالب دانایی به بررسی امر برنامهاگر با یک نگرش آینده

بنیان دارد، های ذاتی و استلزامات عملی اقتصاد دانششویم که ریشه در ویژگیی مواجه میریزضرورت برنامه

 هایی از قبیل:ویژگی

 فرد آنهای منحصربهاهمیت دانش در نظم اقتصادی نوین و ویژگی -3-1

د و خلق ترین عامل تولیمحور این است که در این نظام اقتصادی، مهمهای کلیدی اقتصاد دانشیکی از ویژگی

ها سو بازار دانش و ایدهگذارد. از یکریزی صحه میافزوده، دانش است. این مسئله از دو طریق بر نقش برنامهارزش

ای باشد که صاحبان گونهبرد. اگر شرایط تضمین و اجرای حقوق مالکیت بهها رنج میاز طیف وسیعی از نارسائی

ها ها و تبدیل آنها و بارور کردن آنها را از عرضه ایدهای که آنگونهازد؛ بهرو سها را با نوعی عدم اطمینان روبهایده

 تر خواهد شد. یابی به پیشرفت علمی و فنی بسیار مشکلبه محصوالت بازاری منصرف سازد، دست

مه ترین دالیل طراحی و خلق نهادها، کاهش عدم اطمینان در هشود که یکی از مهمدر ادبیات موضوع گفته می

(. 1326دهند)نورث،ها در بازارهای اقتصاد، سیاست و اجتماع با یکدیگر صورت میهایی است که انسانمبادله

ها قابل تحقق نخواهد بود. ها و نوآوریبنیان بدون فراهم نمودن یک بازار مناسب برای تبادل ایدهبنابراین نظام دانش

ی و اجتماعی و همچنین طراحی و تجدید ساختار طیف عظیمی ی نهادهای حقوقاین امر نیازمند اصالحات گسترده

های ریزی علمی چنین تالشهای تخصصی خواهد بود. اجرای بدون دوراندیشی و مبتنی بر برنامهاز سازمان

 تصور است.سختی قابلواری که چهارچوب نهادی و سازمانی جامعه را دگرگون خواهند نمود، بهنظام

های ثابت اولیه هزینه"، "وابستگی به مسیر"و  "های ثابت اولیه سنگینهزینه"ی دارد: خلق دانش دو ویژگی ذات

وابستگی ". مفهوم کندای است که با افزایش یا کاهش تعداد کاالها یا خدمات تولیدشده، تغییر نمیهزینه "سنگین

شود، بعد از مدتی نمی توان می گذارینیز به این معنا است که وقتی بر روی یک شاخه از دانش سرمایه  "به مسیر

هایی که گذاریهای گزاف و و رها کردن تمام سرمایهبه سادگی مسیر کسب علم را تغییر داد، مگر با تحمل هزینه

دهند بر روی مسیری که از قبل ریل گذاری ها ترجیح میدر گذشته صورت گرفته است. بنابراین افراد و شرکت

ریزی در سطوح باالی نظام تدبیر را به امری آفرینی دولت و برنامهویژگی، نقششده است، حرکت کنند. این دو 

کند. برای عرضه دانشی که ارزش اقتصادی داشته باشد، در قدم اول نیازمند دستیابی به مرزهایی از حیاتی بدل می

نش در دسترس دانش هستیم که دسترسی به آن برای متقاضیانش دارای محدودیت باشد. در واقع اگر این دا

ای برای پرداخت هزینه ندارند. هرچند که روز نباشد، متقاضیان آن انگیزههمگان باشد و یا به لحاظ فناوری به



 

12 

 

های سنگینی است، اما زمانی که های تخصصی، نیازمند صرف هزینهدسترسی به مرزهای بازدهی اقتصادی در دانش

توان دست به بر همان منبع دانش مییابد و با تکیه د افزایش میوری و سوصورت نمایی بهرهرسد بهبه بازدهی می

صورت گذاری اولیه نیاز باشد. این امر بهصرف مجدد سرمایههای جدیدی زد، بدون آنکه بهها و نوآوریخلق ایده

کشور بخواهد شود؛ به این معنا که هرگاه یک شرکت یا بنیان نیز میذاتی باعث وابستگی به مسیر در تولیدات دانش

های گذاریباشد. این سرمایههای سنگین اولیه میمسیر تولیدات خود را تغییر دهد، مجدداً نیازمند صرف هزینه

گاه میسر نخواهد شد. عالوه بر آن، ریزی منسجم و علمی هیچبر هستند و بدون یک برنامهاولیه عموماً بسیار زمان

های تنهایی قادر به تأمین تمامی هزینهگین خواهند بود که یک شرکت بهقدری سنها عموماً بهگذاریاین سرمایه

گذاری اولیه سنگین و صرف زمان طوالنی باعث مربوط به تحقیق و پژوهش نخواهد بود. به عبارت دیگر سرمایه

مر دخالت و هایی برخوردار نباشند و این اگذاری در چنین پروژهها از انگیزه کافی برای سرمایهشود که شرکتمی

کند. برای بنیان به امری ضروری تبدیل میریزی دولت را برای فراهم نمودن دانش موردنیاز در اقتصاد دانشبرنامه

( 1گذاری و حمایت از صنعت کامپیوتر نمود: دولت آمریکا از چهار طریق اقدام به سرمایه 1222نمونه در دهه 

های تحقیقات فدرال تامین ارد دالری جدیدی که توسط هزینهها و صنایع میلیساخت محصوالت، خدمات، شرکت

( از 3های علوم رایانه و مهندسی برق. ها در رشته( از طریق گسترش ظرفیت تحقیقاتی دانشگاه9شدند. مالی می

( از طریق بهبود توانایی ادارات 4طریق شکل دهی منابع انسانی که انقالب در صنعت کامپیوتر را هدایت کردند. 

 .(National Research Council,1999)شان در این زمینههای عمومیفدرال برای انجام هرچه بهتر ماموریت

 تحوالت فناوری در نظم اقتصادی نوین -3-2

های ذاتی این دهد. لذا یکی از ویژگیهای مبتنی بر دانش تشکیل میبنیان را نوآوریمایه و قلب اقتصاد دانشجان

طور خاص اقتصاد را دچار تغییر و تحول های مختلف زندگی بشر بههایی است که عرصهوم نوآورینظام، استمرار مدا

های مدرن، مقیاس فعالیت اقتصادی را افزایش داده و ها و در پی آن فناوری و سازمانکنند. این نوآوریمی

لت را وادار کرده است، دامنه دو»ها بر بازارها ایجاد نموده است. این مسئله هایی برای کنترل سازمانفرصت

یافته « ضرورت»و دخالت دولت، برای پیشگیری از آشفتگی و استثمار اجتماعی، « های خود را افزایش دهددخالت

کلی ساختارهای سنتی حاکم بر بازار را تحت های فناورآنه به(. این تحوالت ناشی از نوآوریMyrdal,1960است)

هایی از قبیل رو ساخته است. ویژگیای روبهسابقههای بیروابط بازاری را با نااطمینانی ای کهگونهتأثیر قرارداده؛ به

وری بسیار باال، تغیر مفاهیم بنیادینی از قبیل زمان و مکان، تغییر ماهیت نهاد مالکیت، انحصارات مبتنی بر بهره

رو های جدیدی روبهای ملی را با چالشنوبه خود اقتصادهشدن هر کدام بهدانش، گسترش بازارها و پدیده جهانی

 نماید. ناپذیر میریزی را اجتنابساخته است که استفاده از برنامه

گیرد، چه مقدار برای نمونه در نظر بگیرید؛ در مقایسه با نظریه سنتی شرکت که تنها مالکیت فیزیکی را در برمی

به  Oxley and Thorns,2007).)آیدها به وجود مینگاهتفاوت عملکرد در رابطه با خرید و فروش دانش مورد نیاز ب

ها مبتنی بر اهمیت و نقش آفرینی دو عامل اصلی تولید ها و قوانین سنتی حاکم بر شرکتتر رویهعبارت ساده
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یعنی؛ سرمایه و نیروی کار طراحی شده بود. در ساختار اقتصادی نوین اما دانش از جایگاهی ممتاز در نظام تولید 

آوری وردار شده است که پیش از این سابقه نداشته است. این تحوالت عمیق مفاهیم بنیادی که از تغییرات فنبرخ

 سازد.رو میای روبههای گستردهها و نااطمینانیگیرد، ساختارهای اقتصادی را با چالشریشه می

موانع »در مقابل تحوالت فناوری، «. استای از پیشرفت فناورانه خود، ظهور و نشانه»ریزی به عبارت دیگر برنامه 

شود و این نوآوری نهادی برای ریزی اقتصادی میآید. این موانع نهادی باعث پیدایش برنامهبه وجود می« 1نهادی

های اقتصاد کالن برای تقویت ثبات اقتصادی( است که جنبه استراتژیک غلبه بر موانع نهادی )برای مثال سیاست

 (.Ayres,1952)نهدنیان میریزی را ببرنامه

های فناورانه از سوی دیگر، برای کشورهای درحال توسعه، مسئله انتقال فناوری نیز در راستای جبران عقب ماندگی

هایی ذاتی است که تحقق این امر کند. در این زمینه باید توجه نمود که انتقال فناوری دارای ویژگیاهمیت پیدا می

یک کاالی چند  هایی از قبیل: فناوریسازد. ویژگیرو میشده با مخاطره روبهریزیبرنامه را بدون اقدامات علمی و

ی بعدی است و نیازمند تامین آن از منابع مختلف هستیم، همچنین برخالف فرض سنتی رایج که دانش درباره

دهد که در اغلب موارد ان میصورت رایگان و گسترده قابل دسترس است، تعداد متنوعی از مطالعات نشها بهنوآوری

های سنتی ارتباطات هستند، اغلب خصوص برای کارآفرینان کوچکی که فاقد کانالعکس این مسئله صادق است. به

 .(Bessant, Rush,1995)داری از آگاهی وجود داردیک شکاف معنی

 بنیانضرورت اصالحات فرهنگی و اجتماعی در اقتصاد دانش -3-3

ها های زندگی و روابط متقابل انسانهمانند انقالب کشاورزی و انقالب صنعتی، بر تمام جنبه محورانقالب دانش

های اقتصادی بشر، کند. هر یک از انقالبی جدیدی از تمدن بشری را عرضه میگذارد و شکل و مرحلهتأثیر می

 ت. اس کردهاند که به تداوم آن کمک فرهنگ و روابط اجتماعی خاص خود را داشته

پذیر؛ بر آورد که بر منابع انرژی متنوع و احیاءبه تعبیر آلوین تافلر، انقالب دانایی با خود شیوه نوینی از زندگی را می

ی آینده، یافتهها و کسب وکارهای کامال تحولهای تولیدی نوین؛ بر شبکه اینترنت؛ و بر مدارس و شرکتروش

استیگلیتز نیز (. 1321کند)تافلر،قواعدی جدید برای رفتار ما وضع میبنیان نهاده شده است. تمدن در حال ظهور 

فرهنگ و  بنیان، بحث خود را باهای عمومی موردنیاز برای تحقق اقتصاد دانشی سیاستدر هنگام گفتگو درباره

  (.Stiglitz,1999)کندی تفکر، آغاز میدانش و ضرورت تغییر در شیوه

رسد. فرهنگی موردنیاز است، اصل نیاز به تغییرات فرهنگی امری آشکار به نظر می که چه تغییراتنظر از اینصرف

های اجتماعی و فرهنگی که به وسیله روابط سیاسی حاکم در سطح ها و شیوهآوریبه عبارت دیگر ترکیبی از فن

آوری و ل جدید فناند، در حال حاضر به عنوان عامل مهمی که رشد اشکامحلی و جهانی در کنار هم قرار گرفته

توان بدون توجه به وجوه لذا نمی .(Stehr,1994)دهد، باید مورد توجه قرار بگیردهای اقتصادی را شکل میفعالیت

                                           
 گردند.ای مانع تغییرات ناشی از نوآوری می، به گونههای حاکمگذاریها، مناسبات و قاعدهمنظور از موانع نهادی آن است که رویه 1 
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مندی از دستاوردهای اقتصادی آن قدم برداشت. همانطور که فرهنگی و اجتماعی انقالب دانایی، در راستای بهره

شود که بیشتر به عنوان ابزار و یا تسهیل کننده امور ارزیابی می ICT: »سازمان ملل در گزارش خود بیان می کند

ها به آوریممکن است تحت شرایط خاصی با ابزارهای دیگر ایجاد دانش در جوامع نوآور جایگزین شوند. این فن

آوری موجود های اجتماعی، اقتصادی و فنکنند؛ آنها توسط افراد در بافتخودی خود در جامعه تحول ایجاد نمی

. بدیهی است اصالحات فرهنگی نیازمند یک سری اقدامات هماهنگ مبتنی بر شناخت (UN,1997)«شونداجرا می

 ریزی منسجم و عالمانه قابل تحقق نخواهد بود. و نگاه کارشناسی است که این امر بدون حرکت بر مبنای یک برنامه

 بنیانهای سنجش اقتصاد دانششاخص -4

بنیان یک نظام حیات جمعی است که بر تمامی شئون اجتماعی زندگی انسان شاره شد، اقتصاد دانشهمانطور که ا

ای به این نظام نگاه کنیم و چطور به تعریف آن بپردازیم، مشخص کند. این که از چه زاویهحاکمیت پیدا می

 باشد. می بنیانهای سنجش وضعیت اقتصاد دانشی متغیرهای کلیدی و به تبع آن شاخصکننده

اند. لذا بنیان متمرکز شدههای محدودی از اقتصاد دانشها بر ویژگیباید توجه نمود که هر کدام از این شاخص

استفاده کارآی آنها از یک سو نیازمند شناخت کامل از بافت نهادی و سازمانی جامعه مورد نظر و از سوی دیگر، 

باشد. در ادامه به معرفی چند شاخص در این زمینه می هاتسلط بر نقاط قوت و ضعف هریک از این شاخص

 باشند.پردازیم که از مقبولیت و جامعیت بیشتری نزد محافل علمی برخوردار میمی

 بنیان های دانشتعداد شرکت -الف

بنیان شکل گرفته است که در صورت تحقق این نظام، این شاخص در واقع بر مبنای این درک از اقتصاد دانش

باشد. لذا های مدرن میهای مرتبط با فناوریرین خروجی آن، افزایش فعاالن و کارگزاران اقتصادی در حوزهمهمت

کند. البته باید های فعال در این زمینه اکتفا میگیری شرکتبنیان، به اندازهبرای سنجش میزان تحقق اقتصاد دانش

بنیان به عنوان یکی از های دانشص، ارزیابی شرکتتوجه نمود که منطق کارشناسی برای طراحی اولیه این شاخ

باشد و نه خالصه کردن ساختار اقتصادی مدرن در تشکیل بنیان میهای یک اقتصاد دانشمهمترین خروجی

 بنیان. های دانششرکت

  1شاخص مارپیچ سه گانه -ب

 قتصادی مبتنی بر دانش است.مدل مارپیچ سه گانه در واقع یک مدل تحلیلی برای توضیح تحوالت اجتماعی و ا

دولت را برای تبیین  صنعت –گانه روابط دانشگاه ( مدل مارپیچ سه9222_ 1225)  3و لیدسدورف 2اتزکویتز

بنیان، ساختار جامعه به طور مداوم توسط بنیان پیشنهاد کردند. در اقتصاد دانشهای دانشساختار توسعه در اقتصاد

                                           
1 Triple Helix  
2 Henry Etzkowitz 
3 Loet Leydesdorff  
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رود چارچوب شود. به همین ترتیب انتظار میگیرند، دچار دگرگونی میرچشمه میتحوالتی که از علوم فناوری س

. این مدل با برجسته کردن نقش سه سازمان اصلی (Leydessdorff, 2012)مربوط به جامعه نیز تغییر کند

گیری این ازیی مبتنی بر دانایی و بررسی روابط نهادی بین آنها و ارائه شاخصی کمی برای اندآفرین در توسعهنقش

به عبارت دیگر امکان سنجش  کند.بنیان را در یک جامعه مهیا میروابط، زمینه سنجش میزان تحقق اقتصاد دانش

بنیان در جامعه و این که این پیامدها تا چه میزان در راستای تحقق توسعه های حاصل از تحوالت دانشپیامد

دهند که ین مدل دانشگاه، صنعت و دولت سه مارپیچ را تشکیل میآورد. در اجامعه تاثیرگذار است را به وجود می

 Report of) کنندبه منظور خلق و یا کشف دانش، فناوری، محصول و خدمات جدید با یکدیگر همکاری می

Quadruple Helix Research For the CLIQ Project, 2010).  

افل علمی مدیریت فناوری، به عنوان معتبرترین گانه به عنوان آخرین مدل مطرح شده در محمدل مارپیچ سه

های گیرد، اما در ایران به دلیل وجود محدودیتبنیان مورد استفاده قرار میشاخص سنجش تحقق اقتصاد دانش

 1آماری قابل سنجش و ارزیابی نیست.

 وریشاخص بهره -ج

مندی از ارزش مل تولید و به تبع آن بهرهبنیان، استفاده از دانش به عنوان مهمترین عاماهیت ذاتی اقتصاد دانش

بنیان موتور محرکه و های دانشی باال بر اساس نوآوری های مبتنی بر دانش است. به عبارت دیگر نوآوریافزوده

-ی بر دانایی که به یکی از برجستههای مبتنگیری از این نوآوریی اقتصاد دانایی هستند. دستاورد بهرهقلب تپنده

بنیان نسبت به اقتصاد وری در اقتصاد دانشبنیان بدل شده است؛ افزایش نمایی بهرههای اقتصاد دانشترین ویژگی

های اقتصاد وری را در جایگاه یک از مهمترین خروجیهای بهرهصنعتی می باشد. از این رو، می توان انواع شاخص

 رار داد.بنیان، به عنوان میزان سنجش تحقق این نظام مورد ارزیابی قدانش

 هادر سهم بودجه شرکت 2شاخص سهم تحقیق و پژوهش -د

گیرد. بنابراین یکی از تعلق می "دانش"بنیان، بیشترین ارزش افزوده در فرآیند تولید به عامل در اقتصاد دانش

کند؛ وجود انگیزه و اراده برای خلق بنیان شدن حرکت میکه یک نظام اقتصادی به سمت دانشهای آننشانه

ن اقتصادی در اهای نوین و از این طریق کسب سود و ارزش افزوده است. لذا از آنجایی که فعاالن و کارگزاردانش

بنیان انتظار کسب سود و درآمد از دانش در اختیارشان را دارند، هزینه و تالش بیشتری برای یک اقتصاد دانش

 دهند.کسب دانش انجام می

                                           
 ردد: شود به مقاله زیر رجوع گهای محاسباتی این مدل، توصیه میشود. در صورت عالقه یه مطالعه در مورد روشنظر میبه دلیل پیچیدگی محاسبات فنی از توضیح بیشتر صرف 1

Leydesdorff, L. (2003). The mutual information of university-industry-government relations: An indicator of the Triple 

Helix dynamics. Scientometrics, 58(2), 445-467. 
2 Research and Development  
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ها نمود شرکت (R&D)د از انباشت دانش در افزایش سهم تحقیق و پژوهش این اشتیاق و انگیزه برای کسب سو

دهد که فعاالن اقتصادی تا چه ها در تحقیق و پژوهش نشان میگذاری شرکتکند. در واقع میزان سرمایهپیدا می

قتصادی ها در نظام اگیری پاداشکننده جهتمیزان به کسب سود از دانش خود امیدوار هستند و به نوعی بیان

 است.

 بنیانمحیط نهادی و اقتصاد دانش -5

همانطور که در ابتدای این گزارش اشاره کردیم، مشاهده تجربیات تاریخی گویای آن است که دانش ضمنی نقشی 

در صورت پذیرفتن این گزاره، باید توجه نمود  نماید.بنیان ایفا میگیری اقتصاد دانشاساسی در مراحل اولیه شکل

 طور ذاتی در فرآیند تولید و اجرا قرار دارد.لق و انباشت دانش ضمنی بهکه بستر خ

کار رونق پیدا کند. در این وهای تولیدی و کسبآید که فعالیتدانش ضمنی در شرایطی به وجود می دیگر به عبارت

بنیان را شهای دانها موجب انباشت و ذخیره دانش ضمنی شده و ایجاد نوآوریصورت افزایش تعداد و عمر شرکت

وکار به نفع گیرد و فضای کسبسازد. همچنین باید توجه نمود که در اقتصادی که تولید صورت نمیپذیر میامکان

گیرد. بنابراین لزوم وجود یک ساختار نمیهای مولد نیست، طبیعتا هیچ تقاضایی نیز برای دانش مولد، شکل فعالیت

 بنیان، از زاویه تحریک تقاضا برای دانش بسیار اهمیت دارد.شمبتنی بر تولید برای استقرار اقتصاد دان

 کننده دانش ضمنی در اقتصاددر نهایت با توجه به این رابطه تنگاتنگ میان تولید و دانش ضمنی و نقش تعیین

محور یدمحور در ذات خود دستاورد ساختار نهادی تولگونه بیان نمود که نظام اقتصاد دانشتوان اینبنیان میدانش

 است.

محور است. ی بین چارچوب نهادی تولید محور و تحقق اقتصاد دانششواهد تجربی نیز به خوبی بیانگر رابطه 

در این بنیان، تجربیات تاریخی کره جنوبی به عنوان یکی از کشورهای موفق در دستیابی به الگوی تولید دانش

 (. 1329)چانگ،بسیار آموزنده و پرمعناستزمینه 

های تولیدی و یا غیر مولد های اقتصاد به سمت فعالیتگیریادها نقشی کلیدی در تعیین جهتدر این راستا نه

ها هستند. داگالس نورث، برنده جایزه نوبل معتقد است که نهادها قوانین دارند. نهادها راهنمای کنش متقابل انسان

ها با انب بشر که روابط متقابل انسانشده از جتر قیودی هستند وضعاند، یا به عبارتی سنجیدهبازی در جامعه

شوند، چه های نهفته در مبادالت بشری میدهند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزهیکدیگر را شکل می

 (. 1399)نورث،باشند چه اقتصادی و چه اجتماعی این مبادالت سیاسی

ها داشته ی در ارتباط با کارآمدی و یا ناکارآمدی آنچارچوب نهادی، نحوه استقرار نهادها را بدون آنکه داوری خاص

کند. دهی در جامعه را مشخص میگذاری و پاداشکند. چارچوب نهادی درواقع سیستم قاعدهباشد، مشخص می

گیرد و چنانچه مشوق های مولد باشد، تولید در اقتصاد رونق میگذاری، به نفع فعالیتچنانچه سیستم قاعده
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کند. از این زاویه نقش نهادها و های سوداگری در اقتصاد اولویت پیدا میتوزیعی باشد، فعالیتهای بازفعالیت

شود. چنانچه نهادهای حاکم بر جامعه، مشوق بنیان نیز پررنگ میگیری اقتصاد دانشچارچوب نهادی در شکل

 گردد. میبنیان تسهیل بکارگیری دانش در فرآیند تولید باشد، حرکت به سمت اقتصاد دانش

گیری چهارچوب نهادی به کننده جهتپردازیم که تعیینهای نهادی میترین مولفهدر ادامه به معرفی برخی از مهم

محور و یا در جهت عکس؛ یعنی فعالیت های نامولد و ی آن اقتصاد دانشهای تولیدمحور و بواسطهسمت فعالیت

و مولفه، اول اهمیت و نقش غیرقابل انکار آنها و دوم جایگاه ویژه دلیل انتخاب این دباشند. مبتنی بر کسب رانت می

 آنها به عنوان ابر متغیر بنیادین در یک اقتصاد بوده است.

 حقوق مالکیت )مالکیت فکری( -الف

حقوق مالکیت، حقوقی هستند که افراد نسبت به نیروی کارشان و کاالها و خدماتی که در اختیار دارند، کسب 

در  –های سازمانی، اجرا و هنجارهای رفتاری های حقوقی، شکلب این حقوق تابعی از قوانین و رویهکنند. کسمی

کند که فرد با در اختیار داشتن مالکیت (. این حقوق مشخص می1399یک کالم، تابع چهارچوب نهادی است)نورث،

فاقد این حق مالکیت هستند، برخوردار  فردی نسبت به سایر افرادی کهیک دارایی از چه امتیازهای ویژه و منحصربه

 است. 

باشد. یک صاحب حقوق، بخشی در تعامالت بشری میپذیر کردن و انگیزهحقوق مالکیت ابزار یک جامعه برای امکان

آورد که در مقایسه با همتای خود، اجازه دارد به شیوه خاصی عمل کند. یک مالک انتظار موقعیتی را به دست می

شود،  -صورت قانونی تعریف شده استکه در محدوده مالکیت او به–انع مداخله دیگران در اعمال او دارد قانون م

 (.1269)دمستز،البته مشروط به آنکه این اعمال در تعریف حقوق او ممنوع نشده باشد

های یکند. ماهیت دانش و جایگاه نوآورچندان پیدا میجایگاه حقوق مالکیت در انقالب دانایی اهمیتی دو

باشد، به ها میهای این جنس از نوآوریی دستاوردکنندهی حقوق مالکیت فکری را که تضمینبنیان، مسئلهدانش

عنوان امری حیاتی جهت بنیان تبدیل نموده است. توجه به مفهوم مالکیت فکری بهعنصری کلیدی در اقتصاد دانش

نماید؛ چرا که در صورت فقدان نظام حقوق مالکیت بنیان ضروری میاستمرار و زایش نظام تولیدات دانش

زیرا بازتولید و تکثیر آن با ، های جدید قادر به فروش اطالعات خود در بازار نیستندکنندگان ایدهاعتماد، عرضهقابل

پذیر است؛ در حالی که تنها در شرایط انحصار تملک آن، صاحب ایده جدید حاضر هزینه اندک یا حتی صفر امکان

های قانونی کافی است سازد. بنابراین تنها در شرایط مناسب یعنی وجود حمایتعرضه آن است و آن را آشکار می به

 گیری بازار برای آن وجود دارد.تواند موضوع مبادله قرار گیرد و به شکل منطقی امکان شکلکه اطالعات مزبور می

ایده جدید آشکار نشود، ارزش آن برای متقاضیان آشکار  که موضوعآلود مسئله آنجا است که تا زمانیوجه تناقض 

گونه انگیزه شود، اینتواند برای پرداخت هزینه آن بینیست و هنگامی هم که موضوع مزبور آشکار شود متقاضی می

د کننده تا نسبت به آن آگاه نشوطرف تقاضاهای جدید با نوعی عدم اطمینان روبرو است. از یکاست که بازار ایده
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دانند که با آگاهی خریدار ممکن کنندگان میهای مربوطه مطمئن نیست و از سوی دیگر، عرضهبرای پرداخت هزینه

 . (Arrow,1959)های مربوطه منصرف گرددطلبانه قرارگرفته و او از پرداخت هزینهاست که در معرض رفتار فرصت

ولت و یا دشواری دستیابی به نوآوری دیگران را طور خاص، استحکام رژیم حقوق مالکیت فکری یک کشور سهبه

عنوان نهادی الزامی جهت استمرار فرآیند تولید باألخص رو اهمیت وجود مالکیت فکری کارا بهایناز کند. تعیین می

شود. لذا تضمین حقوق مالکیت به ویژه حقوق گر میبنیان، پیش از هر زمان دیگری جلوهتولید محصوالت دانش

بنیان ایفا خواهد نمود و بدون در نظر گرفتن فکری بدون شک نقشی کلیدی در راستای تحقق اقتصاد دانش ماکیت

های خود، برپایی و استمرار یک نظام ضرورت تضمین برخورداری نوآوران از دستاوردهای مالی و اجتماعی ایده

 رسد.بنیان دور از واقعیت به نظر میدانش

 فساد -ب

، فساد در حالت کلی به سوء استفاده از قدرت)عمومی( برای کسب منافع 1المللیه شفافیت بینبنابر تعریف موسس

شود. دریافت پول یا دارایی با ارزش، افزایش در قدرت یا )بهبود( موقعیت و یا دریافت قولی مبنی شخصی تعبیر می

 هایی از منافع شخصی است.بر کسب منافعی برای خویشان و دوستان، مصداق

کند: فساد اکرمن، اقتصاددان و متخصص برجسته حوزه فساد در عرصه بین الملل بیان می-طور که سوزان رُزآن

مندی از منافع شخصی در مسیر مقاصد تولیدی وجود های فراگیری برای بهرهدهد که نابسامانیوار نشان مینظام

های تولیدی مولد، از جمله ر در مسیر فعالیتواعبارت دیگر فساد نظامبه .(Rose-Ackerman,Palifka,2016)دارد

 گردد.بنیان ها و بواسطه آن عدم تحقق اقتصاد دانشتواند موجب ناکارآمدی این فعالیتبنیان، میهای دانششرکت

هایی را که متقاضی دانایی هستند، کاهش های مبادله، انگیزه برای ورود به فعالیتفساد از طریق باال بردن هزینه

زحمت، دلیلی بر پذیرفتن های رانتی و بیهای فسادآلود و برخورداریهد. فعاالن اقتصادی با مشاهده رویهدمی

دهی چارچوب نهادی مانع تولید بینند. فساد از طریق منحرف کردن جریان جهتهای تولیدی نمیفعالیت ریسک

برد. به زبان بنیان را از بین میهای دانشیشود و از این طریق امکان کسب و خلق دانش ضمنی مورد نیاز نوآورمی

های نامولد و مبتنی بر کسب رانت و فسادزا، درآمدهای هنگفت توان در یک جامعه از فعالیتساده، تا زمانی که می

های تولیدی که ویژگی آن سود کم با و بدون ریسک کسب نمود، بازیگران و فعاالن اقتصادی برای انجام فعالیت

 کنند.ای کمتری پیدا میباال است، انگیزه 2مایه بلند مدت و ریسک باال و در عین حال سرریز اجتماعیبازگشت سر

 گیری ایرانبنیان در نظام تصمیمبرداشت حاکم از مفهوم اقتصاد دانش -6

ها، اما ان در سطح مدیران، اسناد باالدستی و رسانهبنیمتاسفانه در ایران، علی رغم گستردگی توجه به اقتصاد دانش

های سیاستی حاکم است. بدین معنا که بنیان بر جهت گیریعموما یک نگاه و درک سطحی از ماهیت اقتصاد دانش

                                           
1 International Transparency Institute 
2 Positive externality  
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ی اول به گیرد، در وهلهوار است و تمامی مناسبات اجتماعی را در برمیبنیان که دارای ماهیتی نظاماقتصاد دانش

های با فناوری باال مشغول هستند، تقلیل داده شده هایی که در فعالیتی بعد به بنگاهابع تولید و در مرحلهیک ت

 است. 

تجربه تاریخی ایران به خوبی گویای آن است که در صورت نداشتن درک عمیق و متناسب از مفاهیم بنیادی، در 

شمسی به اولین و تنها  1313نمونه؛ رضاشاه در سال دستیابی به اهداف مورد نظر دچار مشکل خواهیم شد. برای 

سفر خارجی خود، یعنی ترکیه رفت. وی در این سفر تحت تاثیر قدرت نظامی و اصالحات گسترده اتاتورک در 

به طوری که مخبرالسلطنه پاشا در روحیات رضاشاه تاثیرگذار بود، های کمالترکیه قرار گرفت. مشاهدات موفقیت

بعد از «. کشف حجاب سوغات ترکیه بود که پهلوی به ایران آورد» نویسد: می "ات و خطراتخاطر"هدایت در 

گذشت چندین دهه و توسعه اقتصادی و تجربه موفق برخی از کشورهای اسالمی نظیر مالزی، تفکر رضاشاه که 

 نماید.انگارانه مینمود، بسیار سادهحجاب زنان را عامل عقب افتادگی ایران تلقی می

ین برخوردهای سطحی با مفاهیم بنیادی در دوران سلطنت پهلوی و در مواجهه با انقالب صنعتی نیز تکرار شد. ا

بدان معنی که در آن زمان نیز از بررسی و ارزیابی موج اول انقالب صنعتی غفلت شد و اقتصاد صنعتی صرفا در 

ن زمان نیز اقتصاد صنعتی به شاخص تعداد گذاری شد. در آهای صنعتی تعریف و هدفقالب کارخانجات و بنگاه

کارخانجات تقلیل پیدا نمود و استراتژی تحقق آن نیز محدود به واردات کارخانجات صنعتی دسته دوم از اروپا 

 گردید.

های تولید آن زمان و با کارگیری فنّاوریهای عظیم و عموماً با بهگذاریها با سرمایهرغم آن که این کارخانهعلی

ها نتوانستند به حیات خود ادامه دهند. این روند احداث اندازی شده بود، اما اغلب آنهای سیاسی راهبر پشتوانهتکیه

و واردات صنایع به ایران با کشف و سرریز درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران با شدت بیشتری نیز حتی تا به امروز 

های گوناگون که انجات و بنگاه های اقتصادی متعدد در زمینهادامه پیدا کرده است. در نهایت علی رغم وجود کارخ

ی یک اقتصاد صنعتی برشمرد، تحت مالکیت بخش دولتی و خصوصی هستند، اما هنوز ایران را نمی توان در زمره

های برآمده از یک درک سطحی در مواجهه گذاریها و هدفی ناکارآمدی سیاستکه این مسئله خود نشان دهنده

ها نه تنها نگریباشد. شایان ذکر است که پیامد این سطحیهای عمیق اجتماعی همچون انقالب صنعتی میدهبا پدی

موجب عقب افتادگی نسبت به کشورهای توسعه یافته شده است، بلکه همچنین باعث اتالف حجم وسیعی از 

 های ملی و بین نسلی ایران در چند دهه اخیر گردیده است.سرمایه

های فوق بدیهی به ی که باید بدان توجه شود، آن است که برخوردهای سطحی با مفاهیم، شاید در مثالی مهمنکته

باشد و نه برای اکثریت جامعه کارشناسی کشورهای در حال توسعه به این نظر برسد، اما نه محدود به موارد فوق می

 مقدار واضح و روشن است. 

های عمیق انگارانه با پدیدهتاریخی؛ یعنی برخوردهای سطحی نگر و سهل شود که همان اشتباهمتاسفانه مشاهده می

اجتماعی که موجب عدم موفقیت ایران در دستیابی به مزایای انقالب صنعتی شد، عینا در نحوه مواجه با انقالب 
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نیز به کلی  بنیاندانایی نیز در حال تکرار است. بدین ترتیب که وجوه اجتماعی و فرهنگی و سیاسی اقتصاد دانش

گیرد. در عین حال همان وجه اقتصادی نیز صرفا به تعداد نادیده گرفته و فقط وجه اقتصادی آن مورد نظر قرار می

کند. میزان و شاخصی که از دل این درک از های فعال در زمینه کاالهای با تکنولوژی باال تقلیل پیدا میشرکت

 شود.بنیان میهای دانشحدود به آمار شرکتآید، نیز مبنیان در میمفهوم اقتصاد دانش

مندی از مزایای اقتصاد دهد که اولین گام برای نیل به توسعه و بهرهتجربیات گذشته اقتصاد ایران نشان می

گیرد که حرکت باشد. ضرورت این امر، از آنجا نشات میبنیان، فهم عمیق و شناخت بنیادین از مفهوم آن میدانش

گذارد، بلکه موجب از ون شناخت نه تنها ما را در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ناکام میناآگاهانه و بد

 های تاریخی خواهد شد.های عظیم ملی و فرصتدست رفتن سرمایه

 بنیان در ایرانسنجش اقتصاد دانش -7

و محدود نسبت به  ی سنجش و شاخصی که از دل درک سطحیهای گذشته اشاره شد؛ نحوههمانطور که در بخش

باشد. بنیان فعال در اقتصاد میهای دانشبنیان در ایران بیرون آمده است، آمار تعداد شرکتمفهوم اقتصاد دانش

بنیان بنیان نیست. نظام دانشبنیان و اقتصاد دانشهای دانشالبته این گزارش مدعی رد ارتباط بین تعداد شرکت

های اقتصادی در این آن باال رفتن تعداد فعاالن و بنگاه 1هاییکی از خروجی ساختاری اقتصادی و اجتماعی است که

زمینه است. اما باید توجه نمود این شاخص ماهیت نمادین دارد و الزمه آن که به خوبی گویای واقعیت میزان تحقق 

رود، برآورده نیان انتظار میببنیان در ایران باشد، آن است که بتواند توقعاتی را که از یک شرکت دانشاقتصاد دانش

سازد. این انتظار به صورت بدیهی شامل ایجاد ارزش افزوده با محوریت تولید و توزیع دانش است. در غیر این 

گیری تحقق توانند میزان سنجش مناسبی برای اندازهشوند و نمیها دچار از کارکردافتادگی میصورت، این شرکت

 . بنیان محسوب شونداقتصاد دانش

های گیری سایر خروجیهای مفهومی و یا فرمی دیگر که به اندازهتوان با استفاده از بکارگیری شاخصبنابراین می

بنیان مبادرت ورزید. از های دانشگیری شرکتپردازند، به راستی آزمایی شاخص اندازهبنیان مییک اقتصاد دانش

های دهیم. همچنین دادهبنیان را مورد بررسی قرار میقتصاد دانشگیری اهای اندازهاین رو ما در ادامه سایر شاخص

 پردازیم.بنیان به مقایسه میهای دانشبدست آمده را با نتایج شاخص تعداد شرکت

ها جاری طی شصت سال گذشته به روشنی در ایران بر مبنای قیمت 2وری کل عوامل تولیدبررسی شاخص بهره

وری کل شود: بهرهمالحظه می 3(1ر اقتصاد ایران است. همانطور که در نمودار )وری دگویای وجود بحران بهره

، تقریبا طی بیست سال گذشته، هیچ گونه 9225های جاری و بر مبنای قیمت پایه سال عوامل تولید ایران به قیمت

                                           
1 Proxy 
2 Total Factor Productivity 

محاسبه شده است  22با سال پایه  25تا  23و از سال  93با سال پایه  23این آمار توسط مرکز بهره وری ایران هم در این دوره زمانی تهیه شده است، با این فرق که تا سال  3 

 کند، بنابراین از آمار فدرال رزو بانک استفاده شده است.ایجاد می شناسی مشکلها به لحاظ روشو کنار هم قراردادن این داده
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داشته باشیم اقتصاد  تغییر و بهبود محسوسی تجربه نکرده و تقریبا ثابت بوده است. نکته مهم آن است که در نظر

باشد، تولید ناخالص داخلی سرانه می 9216های موجود بانک جهانی که مربوط به سال ایران بر مبنای آخرین داده

دالر یعنی تقریبا نصف میانگین جهانی را داراست. در عین حالی که به طور طبیعی بخش اعظم  5912.1معادل  1ای

GDP بندی نمود دهد. بنابراین می توان این گونه جمعفروشی نفت و گاز تشکیل میایران را درآمدهای ناشی از خام

وری بسیار پایین و پایدار را تجربه کرده است، که به هیچ عنوان سال گذشته یک نرخ بهره 92که اقتصاد ایران طی 

 خوانی ندارد.بنیان همرشد در راستای تحقق اقتصاد دانش با مختصات یک اقتصاد رو به

 (1=2005وری کل عوامل تولید ایران بر مبنای قیمت های جاری )واحد بر مبنای شاخص سال بهره -1ودار نم

 
                     Source: Federal Reserve Bnak of St. Lous  

 33تنها  29این درحالی است که بنا بر اعالم رسمی صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری، در سال 

 29شرکت بالغ شده است و این عدد نشان از  3391به  26بنیان تاسیس شد که این تعداد در سال کت دانششر

سال گذشته را در کنار  5های دانش بنیان طی . به این دلیل آمار شرکت(nsfund.ir)ها داردبرابر شدن این شرکت

وری در ایران توانیم نشان دهیم روند نرخ بهرهسال گذشته ایران قرار داده و مقایسه کردیم تا ب 92وری نرخ بهره

 بنیان هیچ تغییر معناداری نداشته است.های دانشقبل و بعد از مطرح شدن و افزایش نمایی تعداد شرکت

های سالیانه شاخص ها مستخرج از گزارشدر بودجه شرکت R&Dهای ما برمبنای شاخص سهم همچنین بررسی

دهنده آن است که طی نشان 2توسط مجمع جهانی اقتصاد ( تهیه شدهنوآوریپذیری جهانی)زیر شاخص رقابت

                                           
1 GDP per capita 
2 World Economic Forum 
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بنیان، اما تغییرات سهم تحقیق و های دانشبرابری تعداد شرکت 29سال گذشته علی رغم افزایش  12نزدیک به 

 1(9)نمودار  های ایران به هیچ وجه چنین روندی را نشان نمی دهد.پژوهش در شرکت

 ا)درصد(هشرکتدر بودجه   R&Dسهم  -2نمودار 

 
  Source: https://www.weforum.org/reports 

آید و بالفاصله بعد از ایجاد وری در اقتصاد با تاخیر بوجود میالبته ممکن است این نقد وارد شود که افزایش بهره

پنج سال  وری رخ نخواهد داد. در پاسخ به این نکته باید توجه کنیم که طیبنیان انفجار بهرههای دانششرکت

ی پنج ساله، زمانی مناسبی برای آن است برابر شده است و وقفه 29بنیان بیش از های دانشگذشته تعداد شرکت

وری مشاهده کنیم، در صورتی که این نرخ هیچ تغییر که ما تاثیرات چنین جهش غیرمعمولی را بر نرخ بهره

 دهد.معناداری را نشان نمی

وری با وقفه چندساله ظ منطقی قبول کنیم که ایجاد ارزش افزوده و افزایش نمایی بهرهعالوه بر آن حتی اگر به لحا

ها در بودجه شرکت R&Dتواند در مورد آمار سهم کند، اما این توجیه به هیچ وجه نمیدر اقتصاد نمود پیدا می

راستایی تولید، هیچ هموری عوامل ها نیز مانند شاخص بهرهدر بودجه شرکت R&Dصادق باشد. روند شاخص سهم 

 دهد.بنیان در ایران نشان نمیهای دانشرا با افزایش نمایی تعداد شرکت

تواند میزان بنیان نمیهای مورد اشاره به خوبی گویای آن است که شاخص تعداد شرکت های دانشمقایسه شاخص

چرا که این شرکت ها فاقد عملکرد اصلی بنیان در ایران باشد، گیری تحقق اقتصاد دانشسنجش مناسبی برای اندازه

های انباشت دانش و تجاری سازی نوآوریوری باال، خلق و مورد انتظار؛ یعنی ایجاد ارزش افزوده از طریق بهره

 بنیان هستند و تکیه بیش از حد به این شاخص موجب از کارکردافتادگی آن شده است.دانش

                                           
 تواند درک= بهترین( طبقه بندی شده است و نشان دهنده قدر مطلق اعداد نیست، اما می7= بدترین و 1) 7تا  1آمار منتشره شده در این زیر شاخص به صورت کیفی و از  1 

 مناسبی از روند طی شده در اختیار قرار بدهد.
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 انبنیساختار نهادی ایران و اقتصاد دانش -8

اند کارکرد موردانتظار؛ یعنی خلق بنیان در ایران نتوانستههای دانشدر بخش پیشین نشان داده شد که شرکت

بنیان را برآورده سازند. سوالی که در این های دانشوری ناشی از نوآوریارزش افزوده از طریق افزایش نمایی بهره

بنیان در کشورهای صنعتی نماد تحوالت اقتصادی ای دانشهشود، این است که چرا شرکتمیان به ذهن متبادر می

اند نقش مورد نظر را ایفا نمایند؟ از ده ثروتمند برتر دنیا در سال شوند، اما در کشور ایران نتوانستهمحسوب می

؛ اندبنیان به دست آوردههای دانش، شش نفر کسانی بودند که تمامی درآمد خود را صرفاً از مالکیت شرکت9216

، ای تی اند 915 1، شرکت اپل9219، فقط در سال (forbes.com)پنج شرکت کامپیوتری و یک شرکت مخابراتی 

 %4.9میلیون دالر درآمد کسب کردند که به طور نسبی  22 5و مایکروسافت 199 4، ورایزون135 3، آمازون163 2تی

بنیان در های دانشونه است که این شرکتدهد. چگبزرگترین اقتصاد جهانی یعنی آمریکا را تشکیل می GDPکل 

اند همان اند، اما نتوانستهبنیان شدهاقتصادهای صنعتی محمل نوآوری و خلق ارزش افزوده و پیشران اقتصاد دانش

گردد و یا چارچوب نهادی ها را در اقتصاد ایران تکرار کنند؟ آیا تفاوت به مدیران و کارمندان آنها بر میموفقیت

 شود؟ر اقتصاد ایران موجب از کارکردافتادگی این شرکت ها میحاکم و ب

 حقوق مالکیت -الف

های صورت گرفته، متاسفانه آمارهای اقتصادی گویای آن است که نظام حقوقی حاکم بر ساختار علی رغم تالش

کند، تا در  اقتصادی ایران به هیچ وجه نتوانسته است یک نظام حقوق مالکیت فکری کارآمد و تضمین شده مهیا

 چنین بستری به کارگیری دانش و ایجاد ارزش افزوده برای فعاالن اقتصادی به صرفه باشد.

پردازند. یکی از معتبرترین المللی به سنجش و بررسی آماری حقوق مالکیت میمراکز متعددی در سطح ملی و بین

و در قالب  9229است. این شاخص از سال  6(IPRI)المللی حقوق مالکیتها در این زمینه، گزارش شاخص بینتالش

شود. در این گزارش کشورها از لحاظ منتشر می 7"اتحادیه حقوق مالکیت"های سالیانه توسط سازمان گزارش

شود )نمره اختصاص داده می 12تا  2ای از شوند و به هر کشور نمرهتضمین حقوق مالکیت با یکدیگر مقایسه می

شده از این شاخص ت و باالترین حد تأمین حقوق مالکیت است(. در آخرین گزارش ارائهدهنده بهترین حالنشان 12

درصد جمعیت جهان  23درصد تولید ناخالص داخلی جهان و  29کشور که شامل  199، وضعیت 9219در سال 

 شود، موردبررسی و مقایسه قرارگرفته شده است.می

                                           
1 Apple 
2 AT&T 
3 Amazon 
4 Verizon 
5 Microsoft 
6 International Property Rights Index (IPRI) 
7 Property Rights Alliance 
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های حقوق آن و تالش برای در نظر گرفتن تمامی جنبههای این شاخص، ویژگی ترکیبی بودن یکی از مزیت

محیط حقوقی و »گیری شاخص کلی حقوق مالکیت، ابتدا آن را در سه نماگر باشد. برای اندازهمالکیت در جامعه می

حقوق مالکیت »؛ به معنی توانایی یک ملت برای به اجرا درآوردن سیستم حقوق مالکیت به طور قانونی، «سیاسی

 شود.محاسبه و از تلفیق این سه نماگر، شاخص حقوق مالکیت استخراج می« حقوق مالکیت فکری»و « فیزیکی

وجه نمایانگر جایگاه این شاخص به هیچ 9219شود، وضعیت ایران در گزارش مشاهده می 1طور که در جدول همان

ه به لحاظ تضمین حقوق منطق 11جهان و  22مطلوبی نیست. ایران در این سال از دید این شاخص در رتبه 

دهنده وجود بحران در این زمینه و شدت ناکارآمدی نظام حقوق مالکیت در کشور حتی مالکیت قرار دارد که نشان

 نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه است. 

 المللی حقوق مالکیتشاخص بین 2017وضعیت ایران در گزارش   -1جدول

 کشور( 127) رتبه در جهان کشور( 15رتبه در خاورمیانه)  امتیاز 2017وضعیت ایران در گزارش  

 22 11 4.591 شاخص کلی حقوق مالکیت

 129 19 3.629 محیط حقوقی و سیاسی

 92 19 5.992 مالکیت فیزیکی

 123 19 4.196 مالکیت فکری

       Source: www.internationalpropertyrightsindex.org 

( 9های آن )نمودارطور زیرشاخصیرات وضعیت ایران از دیدگاه این شاخص و همیناز طرف دیگر بررسی روند تغی

های فکری و محیط های فیزیکی نسبت به داراییوضعیت تضمین حقوق مالکیت دارایی بیانگر آن است که اوال

یط سال گذشته وضعیت ایران از شرا 5حداقل طی  اتری برخوردار است. دومحقوقی و سیاسی از شرایط مناسب

 شود.داری نمیثبات و یکنواختی برخوردار بوده است و تغییر معنی

 2017-2011المللی در بازه ایران از دید شاخص حقوق مالکیت بین -2نمودار 

 
    Source: www.internationalpropertyrightsindex.org 

http://www.internationalpropertyrightsindex.org/
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بنیان وجود های دانشیمندی کارآمد از دستاوردهای اقتصادی نوآوری است در شرایطی که تضمینی برای بهرهبدیه

گذاری در بنیان در اقتصاد ایران هیچ تمایلی برای سرمایههای دانشنداشته باشد، بخش خصوصی و به ویژه شرکت

ها به نیان نداشته باشند. سازوکار این نوآوریبهای دانشتحقیقات و مطالعات علمی با هدف دستیابی به نوآوری

های ثابت اولیه سنگین و صرف زمان طوالنی برای دستیابی مرزهای دانش هستند، اما شکلی است که نیازمند هزینه

به محض آنکه به خط پیشتاز در این زمینه دست پیدا می کنند، به دلیل انباشت دانش ذخیره شده می توانند بدون 

مند گردند. لذا در صورتی که مالکیت کارآمد های جدید بهرهمجدد، از سودهای نمایی ناشی از نوآوریصرف هزینه 

های از این گذاریها فراهم نشود، پدیده سواری مجانی موجب از بین رفتن انگیزه سرمایهبرای این دست از نوآوری

 دست می گردد.

 فساد -ب

کند، المللی اقدام به تعریف و سنجش میزان فساد در کشورها میترین نهادهایی که در سطح بینیکی از مهم

شوند و هر سال ها از نظر میزان فساد ارزیابی و بررسی میالمللی است. در این شاخص کشورسازمان شفافیت بین

ر این د 9223شود. کشور ما نیز از سال ها منتشر میها با توجه به میزان سالمت و فساد آنفهرستی از این کشور

وسیله دهد شاخصی ترکیبی است که بهفهرست قرارگرفته است. این شاخص که میزان ادراک فساد را نشان می

آید و مبتنی بر ادراک و نگرش تعدادی از تجار، تحلیلگران های گوناگون میدانی و اسنادی به دست میگیریاندازه

 2شاخص میزان فساد در کشورها بر مبنای امتیاز بین اقتصادی، سیاستمداران و مدیران بخش دولتی است. در این 

 شوند.رتبه بندی می بهترین امتیاز( 122)صفر بدترین امتیاز و  122تا 

افتد، ی قانون و نظارت رسمی اتفاق میباید توجه نمود که ویژگی ذاتی پدیده فساد آن است که خارج از محدوده

رایط و امکانات موجود دور از انتظار خواهد بود. همچنین باید در نظر بنابراین ثبت و سنجش دقیق آن، با توجه به ش

خوبی نمایان کند اما درک تواند میزان دقیق فساد در هر کشوری را بهداشت که شاخص ادراک فساد هرچند نمی

 دهد..قابل قبولی از جایگاه و رتبه هر کشور نسبت به سایر کشورها در اختیار کارشناسان قرار می

ام  131کنید ایران جایگاه قابل قبولی به لحاظ ادراک فساد ندارد و در رتبه ( مشاهده می9طور که در جدول)نهما

کشور قرارگرفته است. این در حالی است که وضعیت ایران حتی نسبت به کشورهای در حال توسعه  196از 

ام  13نیز در جایگاه  1رمیانه و منطقه مناد و حتی در کشورهای خاوردا تری قرارهمسایه نیز در شرایط بسیار پایین

 کشور قرار دارد.  92از 

 

 

                                           
1 MENA = Middle East and North Africa 
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 المللسازمان شفافیت بین 2017وضعیت کشورهای منتخب منطقه منا در گزارش  - 2جدول

Source: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 

 

 المللیسری زمانی رتبه ایران از نظر شاخص شفافیت بین -3نمودار 

 
     Source: https://www.transparency.org 

وانند تهای پیشین اشاره شد، این حجم گسترده از فساد بدین معناست که فعاالن اقتصادی میهمانطور که در بخش

مند شوند. های هنگفت بهرهبدون زحمت و تحمل ریسک و در زمان کوتاهی با تکیه بر مناسبات رانتی از برخوداری

 

 کشور

 

امتیاز 

 2012سال 

 

امتیاز 

 2013سال 

 

امتیاز 

 2014سال 

 

امتیاز 

 2015سال 

 

امتیاز 

 2016سال 

 

امتیاز 

 2017سال 

 

جهانی رتبه 

 2017سال 

 

ای رتبه منطقه

 2017سال 

امارات متحده 

 عربی
69 62 92 92 66 91 91 1 

 9 92 63 61 91 62 69 69 قطر

رژیم اشغالگر 

 قدس
62 61 62 61 64 69 39 3 

عربستان 

 سعودی
44 46 42 59 46 42 59 4 

 5 52 49 49 53 42 45 45 اردن

... ... ... ... ... ...  ... ... 

 19 119 39 34 36 39 39 39 مصر

 13 132 32 92 99 99 95 99 ایران

 14 149 99 99 99 99 99 32 لبنان

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://www.transparency.org/
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های مولد از جمله تولید کند که در چنین سیستمی، افراد معدودی به دنبال انجام فعالیتمنطق اقتصادی حکم می

باشد، بدیهی است به شدت ضد تولید و مبتنی بر رانت می و خلق دانش بروند. لذا در حالتی که چهارچوب نهادیی

بنیان  نیز بنیان و به تبع آن اقتصاد دانشهای دانشگیرد، بنابراین نوآوریکه در نبود تولید، دانش ضمنی شکل نمی

 آید.وجود نمیهب

 بنیانهای اتخاذ شده برای تحقق اقتصاد دانشسیاست -9

های بنیان و تقلیل آن به تعداد شرکتی شد، درک ناقص از اقتصاد دانشهمانطور که در طول گزارش بررس

بنیان نیز ها و اقدامات عملی برای دستیابی به مزایای اقتصاد دانشبنیان منجر به آن شده است که تالشدانش

 معاونت علمی و فناوری ریاست 96بنیان شود. در سال های دانشهای حمایتی از شرکتمحدود به سیاست

ها و اختراعات را تهیه و در بنیان و تجاری سازی نوآوریهای دانشنویس الیحه حمایت از شرکتجمهوری پیش

فرایند تصویب و ابالغ آن به صورت قانون با موفقیت طی شد. همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی در  92سال 

هیات امنای صندوق همزمان با ابالغ آیین  پس از تایید اساسنامه در شورای نگهبان و تشکیل اولین جلسه 21سال 

هایی که در بنیان آغاز به فعالیت نمود. در ادامه به مرور این حمایتهای دانشنامه اجرایی قانون حمایت از شرکت

 بنیان می پردازیم:ها و موسسات دانشنامه اجرایی قانون حمایت از شرکتآیین

 فصل دوم؛ اعطای کمک

بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از سسات دانشها و مؤـ شرکت 5ماده

ها و نامه با مشارکت دانشگاههای موضوع این آیینپنج سال، می توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم، جهت فعالیت

بنیان داخلی، تا بیست دانشها و مؤسسات های داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکتشرکت

 .های تحقیق و توسعه خود را در ازای ارایه اسناد اثبات کننده، کمک دریافت کننددرصد از هزینه فعالیت

های تحقیق و توسعه و تجاری سازی از بنیان جهت انجام فعالیتها و مؤسسات دانشـ در صورتی که شرکت 6ماده

تواند بخشی از سود تسهیالت یاد شده را در قالب قرارداد با بانک عامل ق مینظام بانکی تسهیالت اخذ نمایند، صندو

 .اعطا نماید

 فصل سوم؛ تسهیالت

)دریافت حق امتیاز( و  های ثبت اختراع، کسب فناوریبنیان جهت فعالیتها و مؤسسات دانشـ شرکت9ماده

رح تجاری توسط عامل صندوق با دوره توانند از تسهیالت قرض الحسنه صندوق پس از بررسی طسازی مینمونه

 .بازپرداخت حداکثر سه ساله استفاده نمایند

توانند برای انجام خدمات یاد شده، سازی نیز میهای ارایه کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاریـ شرکت 9ماده

 .از تسهیالت قرض الحسنه صندوق استفاده کنند
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های تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه فعالیتبنیان جهت ها و مؤسسات دانشـ شرکت2ماده

توانند از محل سازی خط تولید، طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی میو آماده

سقف پنج  مدت )حداکثر پنج ساله( با نرخ ترجیحی )تامنابع صندوق از طریق عامل صندوق از تسهیالت میان

تشخیص نوع تضمین موردنیاز، بر  تبار در هر سال( استفاده نمایند.تر از نرخ مصوب شورای پول و اعدرصد پایین

 .عهده عامل صندوق خواهد بود

ها، مؤسسات مالی ـ صندوق موظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه درصدی با بانک12ماده

ها و مؤسسات یاد شده امکان ی مالی مرتبط و گشایش خطوط اعتباری مشترک نزد بانکهاو اعتباری یا صندوق

تر از نرخ مصوب شورای دریافت تسهیالت بلندمدت )حداکثر هفت ساله( با نرخ ترجیحی )تا سقف پنج درصد پایین

آالت و تجهیزات شینهای تهیه مکان و خرید و نصب ماپول و اعتبار در هر سال( را برای تأمین قسمتی از هزینه

 .بنیان، فراهم نمایدها و مؤسسات دانشمورد نیاز شرکت

بنیان، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر ها و مؤسسات دانشـ جهت تأمین سرمایه در گردش شرکت11ماده

الت های مالی و از طریق این مؤسسات اقدام به ارایه تسهیها و سایر مؤسسات و صندوقسی درصدی با بانک

 .مدت )حداکثر یک ساله( با نرخ ترجیهی نمایدکوتاه

بنیان، صندوق مجاز است نسبت به اعطای ـ به منظور حمایت از توسعه بازار محصوالت و خدمات دانش19ماده

بنیان از طریق ها و مؤسسات دانشتسهیالت برای فروش اقساطی، لیزینگ و سایر موارد با نرخ ترجیحی به شرکت

 .اقدام نماید عامل صندوق

بنیان، تسهیالت خرید با نرخ ترجیحی ها و مؤسسات دانشـ صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکت13ماده

به افراد یا بنگاههای فعال اقتصادی و صنعتی موجود ارایه نماید. تسهیالت یاد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی که 

پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداری نمایند، اعطا ی ریسکگذارهای سرمایهسهام مذکور را ترجیحاً از صندوق

 .شودمی

 ضمانت نامه و بیمه ؛فصل چهارم

ها و مؤسسات بنیان از بانکها و مؤسسات دانشـ به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیالت دریافتی شرکت14ماده

 .نمایدسقف هفتاد درصد وثایق( اقدام مینامه اعتباری )تا مالی و اعتباری، صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت

ها و مؤسسات ـ صندوق به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه برای شرکت15ماده

نسبت به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهای بنیان، دانش

این خدمات شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه، نماید. و مؤسسات ذیربط اقدام میها بانک همکاری و کارگزاری با

 .باشدپیش پرداخت، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط می
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ها و مؤسسات های داخلی عرضه شده توسط شرکتـ به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوری16ماده

ای به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق مؤسسات نامهدمات ضمانتبنیان، صندوق نسبت به ارایه خدانش

نوع حمایت این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل نماید. تخصصی ذیربط اقدام می

 .گرددروند دریافت آن با عقد قراردادهای همکاری و کارگزاری با ارایه دهندگان ضمانت نامه می

تواند پس از طی مراحل قانونی در صورت عدم امکان به کارگیری مؤسسات تخصصی موجود، صندوق میتبصره ـ 

 .نسبت به حمایت از ایجاد مؤسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهای ذی ربط اقدام نماید

 ها و( قانون و به منظور کاهش خطرپذیری محصوالت و خدمات شرکت3ـ در اجرای بند )هـ( ماده )19ماده

ای مناسب را در مراحل طراحی، تولید، عرضه و بنیان، بیمه مرکزی ایران مکلف است پوشش بیمهمؤسسات دانش

 .بکارگیری این نوع محصوالت و خدمات طراحی و ایجاد نماید

 مشارکت ؛فصل پنجم

های وقها و صندپذیر، صندوق برای تأسیس و توسعه شرکتگذاری ریسکـ به منظور توسعه سرمایه19ماده

پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را گذاری ریسکسرمایه

 .واگذار نماید

 های مالیاتی و گمرکیمعافیت ؛فصل ششم

 بنیان از بازارها و مؤسسات دانشگذاری خطرپذیر و امکان استفاده شرکتـ به منظور تکمیل چرخه سرمایه12ماده

های سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیـل ساز و کار عرضـه سهـام شرکت

 .های اجرایی الزم را تهیه و ابالغ نمایدبنیان در بازار فرابورس، دستورالعملدانش

های تحقیق و فعالیتبنیان ناشی از قراردادها و ها و مؤسسات دانشـ درآمدهای مشمول مالیات شرکت92ماده

( 125بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده )سازی و تولید محصوالت و خدمات دانشتوسعه، تجاری

 .های مستقیم معاف هستندقانون مالیات

های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بنیان از پرداخت هزینهها و مؤسسات دانشـ شرکت91ماده

 .تی معاف هستندصادرا

( قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف 3ـ در اجرای ماده )99ماده

نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور است دستورالعمل اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابالغ این آیین

 .و گمرک ایران ابالغ نماید

 هابنیان و سایر حمایتها و مؤسسات دانشدهی به شرکتاولویت ؛تمفصل هف
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های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی موظفند نسبت به ـ پارک93ماده

 .بنیان اقدام نمایندها و مؤسسات دانشدهی در استقرار شرکتاولویت

بنیان های دانشهای خود را به شرکتگذاریها، تسهیالت و سرمایهکمکـ صندوق حداقل سی درصد 94ماده

های علم و فناوری، مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی مستقر در مراکز رشد علم و فناوری، پارک

 .تخصیص دهد

سازی و عرضه یبنیان در مناقصات قراردادهای پژوهشی، فناوری و تجارها و مؤسسات دانشـ شرکت95ماده

 .باشندهای اجرایی حائز اولویت میبنیان ساخت داخل دستگاهکاالهای دانش

بنیان، امتیاز ارزیابی کیفی و ها و مؤسسات دانشـ دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صالحیت شرکت1تبصره

در پارکهای علم و فناوری و  های مستقربرای شرکتنماید. درصد( محاسبه می 192) 9/1فنی آنها را با ضریب 

 .)صد و پنجاه درصد( قابل افزایش است 5/1مناطق ویژه علم و فناوری و مناطق ویژه اقتصادی تا ضریب 

بنیان خود در مناقصات بنیان برای ارایه و فروش محصوالت و خدمات دانشها و مؤسسات دانشـ شرکت9تبصره

 .گردندده شرکت در مناقصه میدولتی مشمول تخفیف پنجاه درصدی در مبلغ سپر

های اجرایی می توانند حداقل یک درصد مبلغ خرید کاال یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستای ـ دستگاه96ماده

ها و مؤسسات سازی و ساخت داخل کاال یا خدمات مذکور از طریق شرکتتحقیق و توسعه، طراحی، تجاری

 .بنیان هزینه نماینددانش

( 9ربط در اجرای تبصره )های اجرایی ذیت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری دستگاهـ وزار99ماده

( قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و 1ماده )

ه، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز ـ فهرست نیازهای فناوران1395ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات ـ مصوب 

 .بنیان نیز اعالم نمایدها و مؤسسات دانشهای اجرایی مندرج در قانون مذکور را به شرکتدستگاه

بنیان و تقویت ها و مؤسسات دانش( قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکت2ـ در اجرای ماده )99ماده

های علم و شود واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای بین المللی، اجازه داده میهمکاری

های مالیاتی های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیتفناوری در جهت انجام مأموریت

 .گذاری خارجی و مبادالت مالی بین المللی برخوردار گردندو عوارض سرمایه

بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با ات دانشها و مؤسسـ شرکت92ماده

 .رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند

 های قانونیدهی، رسیدگی به اعتراضات و مجازاتنظارت و گزارش ؛فصل نهم
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های مجری قانون با دستگاهتوانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد بنیان میها و مؤسسات دانشـ شرکت32ماده

ارایه مستندات به دبیرخانه شورا ارسال نمایند. دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به 

 .اعتراضات واصل شده اقدام نماید

ها و تسهیالت مندرج در سازی حمایتهای برابر و شفافـ دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصت31ماده

های اجرایی مرتبط و بانک ربط، اسامی دستگاههای ذیها و دستورالعملنامهن نامه نسبت به انتشار آییناین آیی

بنیان برخوردار شده از این تسهیالت از طریق پایگاه جامع اطالع رسانی اقدام ها و مؤسسات دانشاطالعاتی شرکت

 .نماید

شوند، چنانچه براساس گزارش ای قانون برخوردار میهبنیان که از حمایتها و مؤسسات دانشـ شرکت39ماده

ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطالعات یا ارایه اطالعات ربط یا نظارت دورهدستگاه اجرایی ذی

ها و تسهیالت اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد ها برخوردار شده باشند یا حمایتناصحیح از این حمایت

های مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت دیگری

 .( قانون خواهند گردید11های موضوع ماده )صالح، مشمول مجازاتقانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذی

ارد و مکلف است گزارش عملکرد و نامه را به عهده دـ دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیری اجرای این آیین33ماده

 نحوه اجرای قانون را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شورای اسالمی ارایه نماید.

نفسه مشکلی ندارند و همگی در راستای هایی که در باال به آنها اشاره شد فیرسد که سیاستدر نگاه اول به نظر می

اند. اما باید در نظر داشت که کارایی هر سیاستی با توجه به ی شدهبنیان تدوین و اجرایهای دانشکمک به فعالیت

ها تحقق اقتصاد گیرد. بدین معنا که هدف از اتخاذ این سیاستشده آن، مورد ارزیابی قرار میاهداف از پیش تعیین

بنیان های دانشوار معرفی شدند، شاید به انجام فعالیتهای که در باال به صورت فهرستبنیان است و سیاستدانش

بنیان را به تنهایی عملی سازند. دلیل این امر نیز غفلت و توانند تحقق اقتصاد دانشکمک کنند. اما نمی

گرفتن نقش چهارچوب نهادی در راستای تحقق جمعی و نادیدهنگری در قبال ابعاد مختلف این نظام حیاتسطحی

 باشد.بنیان میاقتصاد دانش

بندی و رعایت توالی مناسب های موجود نیست، بلکه موضوع اولویتگزارش رد کردن سیاست بنابراین مقصود این

ها صرفا بر مبنای اینکه به فعالیت رسد در شرایط موجود تمامی سیاستباشد. به نظر میها میدر اتخاذ سیاست

گریزانه تنها موجب اتالف مهگیری برناشوند. این نوع شیوه تصمیماتخاذ می ،کندبنیان کمک میهای دانششرکت

وکار محیا نیست، در های تولیدی و کسبشود. از آنجایی که محیط مناسبی برای فعالیتمنابع و توزیع رانت می

بنیان شوند به قرار گیرند و موجب تحقق اقتصاد دانش "رانت شومپیتری"ها به جای آنکه در قالب نهایت این رانت

شوند. بنابراین تاکید بر اولویت اصالحات نهادی در اقتصاد ایران و دهی میلی جهتهای نامولد و دالسمت فعالیت

بنیان های مولد و دانشهای رانتی، نامولد و مبتنی بر فساد به سمت فعالیتتغییر جهت ساختار انگیزشی از فعالیت
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اکم بر اقتصاد ایران وجود شناختی و نادیده گرفتن موانعی که در سطح نظام حاست. عدم رعایت این تقدم روش

 رو شوند. ت روبهنگر نیز با شکسهای جزئیشود که سیاستدارد، منجر می

 بنیان در عملهای دانششرکت وضعیت -10

         توسط کمیسیون جوانان، کارآفرینی و  "بنیانشناسی اقتصاد دانشآسیب"در گزارشی که تحت عنوان 

نامه و است، با استفاده از پرسشتهیه شده 26رگانی ایران در زمستان بنیان اتاق بازوکارهای دانشکسب

بنیان قدم بردارد. برخی های دانشهای شفاهی، سعی نموده در راستای شناخت بهتر مشکالت شرکتمصاحبه

 بنیان بیان شده است، به صورت خالصه بدین شرح است:های دانشمشکالتی که در این مطالعه از زبان شرکت

بنیانی تجدید نظر شود تا بنیانی به درستی تعریف نشده است. بایستی در معیارهای دانشارهای دانشمعی (1

 بنیان را تداعی نماید.های دانشنمودی واقعی از شرکت

های دولتی و بخش های حقوقی و قانونی کشور از جمله مناقصات، خریدهای مورد نیاز دستگاهزیرساخت (9

ها هم بر همین اساس های بیمه و بانکاند و تاکنون شرکتارج تنظیم شدهخصوصی بر مبنای خرید از خ

 اند؛عمل کرده

 شود. یافته مانع از پیشرفت صنعت در کشور میرویه و قاچاق سازمانواردات بی (3

 بنیان یکی از موارد مشکل است.های دانشهای موجود بین وزارت اقتصاد و امور دارایی و شرکتناهماهنگی (4

های همکار برای بررسی کیفیت کاالهای وارداتی که مشابه آن در داخل وجود دارد و نیز مایشگاهضعف آز (5

 بنیان است.های دانشروی شرکتای از جمله مشکالت پیشتغییر کدهای تعرفه

بنیان را در معرض های دانشصندوق نوآوری و شکوفایی با ایجاد یک ساختار پیچیده و متمرکز، شرکت (6

 به شدت بوروکراتیک و فرسایشی قرار داده است. یک فرآیند 

بنیان به منابع مالی های دانشهای دسترسی شرکتقسمت اعظم منابع صندوق به جای اینکه چالش (9

)جهت مصارف سرمایه در گردش، توسعه تولید صنعتی، توسعه بازار و توسعه صادرات( را مرتفع کنند، در 

 اند.های فناوری شدهیس مجتمعاند یا صرف تاسبانک سپرده گذاری شده

ها و ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی همه شرکتها و سازمانهای مختلف در همه ارگانوجود رانت (9

-ها گرفته شود، میها را کالفه و ناامید کرده است. در صورتی که جلوی همین رانتبنیانمخصوصا دانش

 توان به آینده امیدوارتر بود.

رد اند در حد موهای موجود در عمل نتوانستهدهنده آن است که سیاستبه صورت کلی نشانبررسی این نکات 

. ساختارهای حقوقی و سازمانی ضعیف و دست و پا گیر، وجود فساد و رانت کنند انتظار به اهداف خود دست پیدا

بنیان و عدم وجود چه در فرآیند اداری ثبت اداری، چه فرآیند تولید و چه عرضه محصوالت شرکت های دانش
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بنیان جز مهمترین مشکالت و موانع های دانشراهبردهای عملی و منسجم در بازارهای هدف برای تقویت شرکت

اظهار شده توسط فعالین در این حوزه بوده است. همگی این اظهار نظرها در قالب کلی نشان دهنده آن است که 

به ساختارهای درونی و تولیدی این شرکت محدود شده است و گیری و اجرا برمبنای دانش، صرفا محوریت تصمیم

طور مشخص کند. بهبافت اجتماعی، و اقتصادی و سیاسی موجود در ایران، همچنان بر روال سابق عمل می

    فروشی برای رسیدن به اهداف خود عمل چهارچوب نهادی موجود همچنان بر محور توزیع رانت ناشی از خام

 کند.می

 بندیجمع -11

گیری ایران، منجر به بنیان در نظام تصمیمترین رکن یک اقتصاد دانشبنیان به عنوان مهمهای دانشتصور شرکت

بنیان در جهت افزایش های دانشبنیان به راهبرد حمایت از شرکتریزی در راستای تحقق اقتصاد دانشتقلیل برنامه

العاده و امتیازات ویژه نمود پیدا های فوقیافته نیز به شکل حمایتتعداد آنها شده است. در عمل این راهبرد تقلیل 

گیری در ایران به عنوان یک اقتصاد مبتنی بر رانت نفت، با تخصیص رانت به کرد. به عبارت دیگر، نظام تصمیم

بنیان گام انشبنیان، قصد دارد تا از طریق افزایش فعالیت و تعداد آنها، در راستای تحقق اقتصاد دهای دانششرکت

 بردارد! دو نکته در این بین بسیار حائز اهمیت است: 

بنیان یکی از وجوه یک نظام حیات های پیشین اشاره شد؛ اقتصاد دانشاول آن که، بر مبنای آنچه که در قسمت

فرما است. نادیده گرفتن وجوه اجتماعی و سیاسی یک نظام جمعی است که بر تمامی مناسبات اجتماعی حکم

ای که توان در جامعهریزی ها و راهبردها دچار سردرگمی و شکست خواهد نمود. نمیمبتنی بر دانش ما را در برنامه

های سودمندی را داشت که موتور محرکه اقتصاد فضای مناسب برای گفتگو و تعامل وجود ندارد، توقع خلق دانش

تنها در شیوه تولید، بلکه در تمامی مناسبات اجتماعی و  بنیان، دانش نهبنیان قرار گیرند. در یک نظام دانشدانش

 سیاسی دست باال را به لحاظ قدرت چانه زنی دارد.  

بنیان به تنهایی منجر به تحقق اقتصاد های دانشدوم آن که؛ حتی اگر فرض کنیم که افزایش کمی وکیفی شرکت

ران از طریق توزیع رانت و امتیازات ویژه با عالمت گردد، باز هم پیگیری این راهبرد در اقتصاد ایبنیان میدانش

اند و از طریق تاسیس های متمادی مستقر بودهجویان برای دههسوال روبه رو است. در یک اقتصاد رانتی، که رانت

اند. زنی باالیی را کسب کردهفزاینده اجتماعی برخوردار بوده و قدرت چانهسازمان از بازدهی صعودی ماتریس برهم

زنی پایین گیری رقابت مخرب برای تصاحب آن و قدرت چانهتوزیع رانت بدون در نظر گرفتن امکان شکل

زنی در نظام سیاسی ایران به کلی میزان بنیان نوپا در مقابل رانت جویان صاحب قدرت چانههای دانششرکت

جویان هم از طریق کند که رانتیان میسازد. نورث برو میه روبهدستیابی این راهبرد را به اهداف خود با مخاطر

ها کنند که منافع آنهایی میزنی خود اقدام به تقویت و اتخاذ سیاستتراشی اقناعی و هم از طریق قدرت چانهدلیل

 (.1399را تامین و تضمین می نماید)نورث،



 

39 

 

انگارانه است بلکه حتی راهبرد برآمده نگرانه و سادهبنیان نه تنها سطحیبنابراین، این نوع نگاه در قبال اقتصاد دانش

غرض است که اجرای آن را در عمل با دستاوردهای کامال متضاد از آنچه انتظار می رود، از دل آن نیز دچار نقض

 سازد.رو میروبه

جویان به این عرصه و حذف بنیان موجب ورود رانتهای دانشگذاری در خصوص شرکتنهایتا این نحوه سیاست

زنی کمی برخوردار هستند، خواهد شد. هرچند بر روی کاغذ تعداد نان و نوآوران واقعی که از قدرت چانهکارآفری

ها در واقع به دنبال کسب سود از بنیان به صورت فزایند رو به افزایش است، اما تعداد کمی از آنهای دانششرکت

ها در این زمینه روبه ت افزایش امتیازات و رانتشان نیز به موازاطریق خلق و عرضه دانش هستند و مابقی که سهم

وری و کند؛ بهرهافزایش است، به دنبال کسب سود از طریق جذب رانت هستند، لذا همانطور که آمار نیز تایید می

 کند. بنیان، تغییر نمیهای دانشتراز این روند فزاینده تعداد شرکتدستاوردهای قابل انتظار هم

 سیاستی اتپیشنهادارائه  -12

 بنیان به اصالحات های دانشبنیان؛ از صرفا حمایت از شرکتارتقاء سطح راهبردهای تحقق اقتصاد دانش

 های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در برگیرد.وار که عرصهنظام

  در اولویت قراردادن اصالحات معطوف به تضمین حقوق مالکیت، بویژه حقوق مالکیت فکری، در تمامی

و اجزاء نظام حاکم )شامل قوه مجریه، مقننه، قضاییه و همچنین نیروهای نظامی و انتظامی و سایر سطوح 

 نهادهای حاکمیتی(

  تدوین یک سند استراتژی توسعه صنعتی که صنایع دارای اولویتی را بر مبنای پشتوانه کارشناسی و منطق

 بنیان مشخص نماید. علمی در زمینه اقتصاد دانش

 فرصت برنامه جامع مبارزه با فساد و اقدام هماهنگ بر مبنای آن، در راستای افزایش هزینهریزی یک طرح

 بنیان.های رانتی و رقبای غیر مولد اقتصاد دانشفعالیت

 بنیان در ایران، به منظور ایجاد شفافیت در نتایج بدست تجدید نظر در نحوه ارزیابی وضعیت اقتصاد دانش

 و امکان یادگیری از تجربیات گذشته.آمده از راهبردهای پیشین 

 های اجرایی، به منظور کاهش فساد و همچنین کاهش طراحی یک ذخیره اطالعاتی مشترک بین دستگاه

 بنیان.هزینه و زمان مربوط به طی کردن راه اندازی فعالیت های دانش
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