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اقتصاد و جامعه ي دانش
، دانش آموخته، آفریده، )knowledge economy(اقتصاد دانشیا بنیاناقتصاد دانشدر •

صاد دانش، بخش هاي اصلی اقت. آید تا توسعه اقتصادي و اجتماعی به بار آوردفراگیرشده و بکار می
 knowledge(جامعه ي دانش. صنایع داراي فناوري متوسط به باال و خدمات مولد هستند

society(شارکت  جامعه اي است که در آن مردم می توانند دانایی را به توانایی تبدیل کنند، و با م
د در فرایند توسعه ي اقتصادي و اجتماعی و حکمروایی، کیفیت زندگی و جوامع خود را بهبو

ناگزیر توسعه یابنده چون ایرانورود به اقتصاد دانش براي تمام کشورهاي پیرامونی یا .  بخشند
ابی به هدف توسعه در جوامع امروز، دستی. است، همان طور که پیشتر صنعتی شدن ناگزیر بود

.اقتصاد و جامعه ي دانش است
-انشاما در اقتصاد د. دانش در اساس میراثی بشري و دارایی مشترك بوده و در نتیجه کاالیی عمومی است•

ی شدن،  دانش در فرایند کاالی. گرددگیرد و بطور وسیع خصوصی میبنیان، دانش موضوع خرید فروش قرار می
ي سرمایه. شودتبدیل می)knowledge labor(و کار دانش )knowledge capital(ي دانش  به سرمایه

انش  اگر د.  یابد، اما کارِ دانش تنها در کار زنده وجود دارداش را در حقوق مالکیت فکري میدانش شکل نهادي
ته و راهبرتر گشسرمایهي دانش، بیش از کار دانش تجسد یافته باشد، رژیم انباشت اقتصادي، در سرمایه

.  نابرابري بیشتري، بخصوص در کشورهاي توسعه یابنده، پیشِ رو خواهد بود
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developmental stateدولت توسعه بخش 
تعریفمنبع

جانسون

Johnson 1982

م، دولتی که توسط یک قوه ي اجرایی هدایت می شود که توسعه را الویت خود قرار داده است، نخست و بطور مقد
نین چ. یک دولت توسعه بخش است، و نه دولت تنظیم گر، دولت رفاه، دولت برابري بخش، یا دولت مذهبی و غیره

موختن و  دولتی بکارگیرنده ي سیاست صنعتی است و کارآیی خود را براي پیشبرد رشد و توسعه ي اقتصادي با آ
سازگارساختن بهبود می بخشد  

کستلز 

Castells 1992

د، و توسعه  دولتی توسعه بخش است که اساس مشروعیت خود را قابلیت پیشبرد و پایدارسازي توسعه قرار داده باش
قتصاد را ترکیبی از رشد ثابت باالي اقتصادي و تغییر ساختاري در نظام تولیدي، هم در داخل و هم در ارتباط با ا

.بین الملل تعریف نماید

لفت ویچ

Leftwich 1995

بلیت سیاست هاي داخلی و روابط خارجی آن بر تمرکز کارآي قدرت، اقتدار، استقالل و در اساس قا«دولتی است که 
ق شرایط و  شکل دادن، پی گرفتن و پشتیبانی از دستیابی به اهداف ملموس توسعه بخش است، چه با ایجاد و تشوی

» .هدایت رشد اقتصادي، یا سازماندهی مستقیم، یا ترکیبی از هردو

دونر و دیگران

Doner et al. 
(2005)

صص  مجموعه هایی سازمانی که در آنها کارگزاران متخ« : گونه اي خاص از سازماندهی نهادي که چنین تعریف می شود
حقق  و منسجم بوروکراسی با بخش هاي سازمان یافته ي خصوصی همساز گشته اند تا دگرگونی اقتصاد ملی را ت

.بخشند



سیاست هاي توسعه بخش
توضیحابزار سیاستی

دخالت گزینشی 
در صنایع و 

بخش ها

دولت بخش هایی نویدبخش را براي سرمایه گذاري سنگین برمی گزیند که مبتنی بر پژوهش ژرفانگر شاخص هاي 
. اقتصادي و پیش نگري رقابت پذیري آینده است، و انتقال فناوري هاي نوین را به تولید تسهیل می کند

هم راستا 
کردن منابع 

عداد دولت بنگاه ها را تشویق می کند که به رشته هاي جدید وارد شوند و صنایع نوپا را با محدود کردن ت: ، حمایت1
ت ، نرخ گذاري اعتبارات، و وضع محدودیت هاي کمی براي واردا)محدودیت ورود(شرکت هایی که اجازه ورود می یابند 

.محدود می کند) سهمیه بندي(
هره، یا تامین با تعیین نرخ ب(دولت با اعطاي یارانه مالی بر قیمت هاي نسبی بطور سنجیده تاثیر می گذارد : ، یارانه2

لیت اقتصادي تا موجب پیشرفت فعا) اعتبارات یارانه اي، حمایت با تعرفه ي گمرکی، و انگیزه بخشی مالی براي صادرات
.  گشته یا آن را به سرمایه گذاري بیشتر هدایت نماید

پشتیانی 
منضبط

لوغ یافته و دولت از بازار براي انضباط بخشیدن به جریان سرمایه بهره می گیرد، تا تضمین گردد بنگاه ها و بخش ها ب
اید ب. رقابت مؤثر با مجبور کردن صنایع به رقابت در بازار بین المللی و داخلی شکل می گیرد. رشد می کنند

یرد،  استانداردهاي فعالیت صادراتی رعایت شود تا حمایت، پرداخت یارانه و دیگر پشتیبانی هاي دولت صورت گ
.هم چنان که براي اصالح شدن، در صورت عملکرد ضعیف جریمه برقرار می شود، یا تامین مالی قطع می گردد



سیاست هاي توسعه بخش

راهبردهاي  
تسهیل گرانه
یا مشاوره اي  

بخصوص  (
براي نوآوري  

)علمی

.، دولت عضو شبکه ي فناوران می شود تا آسیب هاي ناشی از شکست در شبکه را کاهش دهد1: نقش هاي مختلف دولت عبارت اند از
. ، در مراحل نخستین انکشاف فناوري، براي تحقیق و توسعه تامین مالی یا پشتیبانی هاي دیگر فراهم می آورد2
.، دولت فناواران یا بنگاه ها را با آزمایشگاه ها دولتی یا پژوهشگران دانشگاهی مرتبط می کند تا بر موانع فناوري فائق آیند3
خصوصی براي نوآوري، کنسرسیوم پژوهش، فضاهاي عمومی مشترك یا پیوند بین موسسات ایجاد می کند تا -، دولت همکاري عمومی4

همکاري هاي درون بنگاهی با حضور یک واحد از بخش  . در انها فناوران از سازمان هاي مختلف ایده هایشان را به اشتراك بگذارند
.  عمومی، کارآمدتر است چرا که منابع عمومی الزم را فراهم می کند و بنگاه ها را از سرقت دارایی هاي فکري دیگران بازمی دارد

.، دولت از طریق این فضاها از نیازهاي صنایع دچار مشکل آگاه شده و راهبردهاي مشترك براي حل آنها اتخاذ می کند5
. ، دولت موانع ایجاد فعالیت اقتصادي کارآمد را با برنامه هاي تعطیالت کارآفرینانه برطرف می کند6
.، دولت دارایی فکري یک بنگاه جدید را ارزیابی و بر کیفیت آن نظارت می کند7
، دولت قابلیت تمام سازمان ها را در یک زنحیره ي تولید افزایش می دهد، فعالیت تحقیق و توسعه را در گروه هاي شرکت هاي که بالقوه  8

.رقیب، هماهنگ می سازد تا بنگاه ها به سطح زنجیره هاي ارزش جهانی ارتقاء یابند
عمل کرده و مخاطرات نوآوري را  ) entrepreneurial state(» دولت فعالیت آفرین«، دولت به مثابه یک فعالیت آفرین عمومی یا 9

.می پذیرد
ی  ، دولت براساس کارپایه هاي نظارتی صنایع جدید احداث می کند تا براي حل موانع صنعت، افرادي را با منابع مختلف در جهت10

.راهبردي پیوند دهد
ي ،  دولت فراهم آورنده ي پشتیبانی نهادي است، مانند برنامه هاي راهبردي، عملی ساحتن استانداردها براي همسازي فعالیت ها11

.  اقتصادي در کسب وکارها، و تسهیل همسازي در مرزهاي ملی



عوامل تله توسعه
مرکز بر ت. تداوم سطوح پایین بهره وري و عملکرد ضعیف در بخش هاي اقتصادي، نشانه هاي تله ي بهره وري هستند: یک، تله ي بهره وري•

صادرات محصوالت بخش هاي اولیه و استخراجی در بسیاري از کشورهاي آمریکاي التین، مشارکت این کشورها را در زنجیره ي ارزش  
یز این به سطوح پایین بکارگیري فناوري و انگیزه هاي اندك سرمایه گذاري در بخش هاي مولد ن. نازل نگاه داشته است) GVCs(جهانی 

اینها  پایین بودن سطح رقابت نیز مانع حرکت به سوي رشته هاي داراي ارزش افزوده ي باال در زنجیره ي ارزش جهانی است و. وابسته است
رفته  باعث ایجاد چرخه هاي باطل بهره وري و در نتیجه امکان بازتوزیع کمتر، پایین ماندن درآمد مردم، و عدم امکان مصرف کاالهاي پیش

.می گردد، و این بازار داخلی را ضعیف نگاه می دارد
. ، رشد درآمدي به همراه سیاست نیرومند اجتماعی بطور قابل توجهی فقر را کاهش داد21در آغاز قرن : دو، تله ي آسیب پذیري اجتماعی•

بر . درصد جمعیت را تشکیل می دهند40اما بسیاري که از تله ي فقر گریختند، اکنون از زمره ي طبقه ي متوسط آسیب پذیر درآمده اند که 
ال اینها باید گروه هاي اقتصادي و اجتماعی را افزود که از تامین اجتماعی ضعیف برخورداند و داراي مشاغل با کیفیت پایین و معمو

دازي هم  به همین دلیل هم براي ازدیاد سرمایه ي انسانی خود نمی توانند هزینه کنند، و پس ان. غیررسمی، و شاغل و درآمد ناثابت  هستند
.در نتیجه بطور فردي در تله ي فقر گرفتار می شوند. ندارند که کارآفرینی نمایند

اما  . تگسترش طبقه ي متوسط با انتظارات و آرزوهاي جدید براي بهبود کیفیت خدمات عمومی و نهادها همراه بوده اس: سه، تله ي نهادي•
ق عدم  این موجب تله ي نهادي، به معناي کاهش اعتماد و رضایت مردم و تعمی. نهادها نتوانسته اند به این نیازهاي فزاینده پاسخ گویند

عمومی درنتیجه مردم به پرداخت مالیات رغبت نداشته و این خود باعث کاهش گستره و کیفیت خدمات. مشارکت اجتماعی گشته است
.می گردد و چرخه اي باطل بوجود می آورد

-resource(در ساختار تولیدي بسیاري از کشورهاي توسعه یابنده، تولیدات موادبر و فعالیت هاي منابع بر : چهار، تله ي محیط زیست•
intensive (گی به رهایی از وابست. این ساختار به دو دلیل موجب ناپایداري زیست محیطی و اقتصادي در این کشورها می گردد. غلبه دارد

.  اهش استرشد سوخت بر و تولید کننده کربن، مشکل و پرهزینه است؛ و نیز منابع طبیعی که چنین رشدي مبتنی بر آن است در حال ک



جهان در سال هاي پیش رو ناپایدارتر خواهد بود

حکومت ها، نهادها و جوامع از باال و پایین سطح زیر . جهان در سال هاي پیش رو ناپایدارتر خواهد بود
تحت تاثیرِ تغییرات »ملت -دولت «از باال، . فشار خواهند بود تا با چالش هاي سیستمی سازگار شوند

از  . ارداقلیمی، آیین نامه ها و استانداردهاي فناوري، و تروریسم بین المللی به همکاري چندجانبه نیاز د
ایداري را  پایین، ناتوانی حکومت ها در برآوردن نیازهاي شهروندان، نابرابري و سیاست هاي هویتی، خطر ناپ

راده  واکنش مناسب به این چالش ها نه فقط به منابع و ظرفیت کافی، بلکه به ا.  افزایش خواهد داد
به عالوه گستره ي این چالش ها ممکن است از توانایی حکومت ها به تنهایی و  .سیاسی نیز نیاز دارد

.نهادهاي بین المللی خارج باشد و درنتیجه نقش پررنگ تر فعاالن خصوصی و مردم را بطلبد



ایران در تله ی توسعه ی جدید

تله ی توسعه ی . ایران در تله ی توسعه ی جدید گرفتار آمده است
وآوري، اقتصاد دانش و نمرکب از تله ي بهره وري یا رشد اقتصادي به دلیل ناتوانی در ورود بهجدید 

تله ي نهادي بصورتتله ي آسیب پذیري اجتماعی به دلیل نبود سیاست اجتماعی شایسته،
نامساعد ابله با تغییراتکژکارکردي و فساد، تله ي محیط زیست بصورت تخریب آن و ناتوانی در مق

ازاد اقتصادي و اینک تله ي توسعه، توامان با تحریم هاي فزاینده، مانع ایجاد اشتغال و دستیابی به م. اقلیمی است
1396ال بطور مثال مطالعات نشان می دهد که تا س. درآمد سرانه الزم براي تحقق دولت رفاه فراگیر گشته است

در ) میلیون خانوار3.5(میلیون نفر 12در بافت هاي فرسوده، و ) میلیون خانوار3(میلیون نفر 11بالغ بر 
میلیون خانوار در تله هاي فضایی فقر شهري ساکن  6.5میلیون نفر و 23سکونت گاه هاي غیررسمی یا در مجموع 

) تراکمفقر م(برآورد می شود که سکونت گاه هاي غیررسمی دچار تله ي سخت فضایی فقر براین اساس. بوده اند
میلیون نفر تخمین 5میلیون نفر جمعیت داشته باشند، این جمعیت در بافت هاي فرسوده شهري حدود 8حدود 

روستا، در پیرامون شهرهاي بزرگ 1500هاي فضایی فقر در حال شکل گیري در البته این به جز تله. زده می شود
.  فزوده استو در داخل شهرها بوده است که بی شک تاکنون شرایط بحرانی اقتصادي و گرانی مسکن بر ابعاد آنها ا

ت در آینده، در بهترین حالت یا آغاز رشد اقتصادي و ازدیاد تدریجی درآمد واقعی خانوار با سیاس
میلیون نفر  5اجتماعی شایسته، و مقابله با تغییرات اقلیمی، می بایست منتظر افزوده شدن تا حدود 

بود؛ اما در  صورت عدم سیاست گذاري و برنامه ریزي مناسب 1405بر حجم تله هاي فضایی فقر تا سال 
میلیون نفر افزایش 7.5در زمینه هاي اقتصادي و سیاست اجتماعی، باید انتظار داشت جمعیت آنها تا  

.یابد



نهادسازي

ده، اما در متون علمیِ ترجمه شده ي متعدد و با ارزشی در ایران به تعریف و اهمیت نهادها در توسعه پرداخته ش
غفلت اساسی وجود ) institution buildingیا institutional work(» نهادسازي«ي دانش بسیار مهم درباره

راي ایجاد، حفظ، اصالح و یا حذف نهادها است. داشته است ، ونهادسازي فعالیت هدفمند افراد یا سازمان ها ب
موفق بدون داشتن چنین دانشی، نهادسازي. کشف قواعد این فعالیت خود به دانشی نوین تبدیل شده است

.ممکن نیست و بدتر از آن، تالش ها به ایحاد  نهادهاي ناقص و کژکارکرد می انجامد

ه آنها نهادسازي یا انتظام بخشی نهادي و سازمانی، با قانون گذاري و آیین نامه نویسی متفاوت است و نباید ب
ها باشد؛ تبدیل مدل که مبین اصول و ارزش) social model( توافق درباره مدلی اجتماعی . تقلیل یابد

 social(یا عینیت بخشی به آن؛ بکارگیري فناوري اجتماعی ) policy models(اجتماعی به مدل سیاستی 
technology ( یا نحوه ثمردادن نهادهاي اجتماعی؛ و داشتن سیاست نهادي)institutional policy ( یا هنر

موفق  بکارگیري فناوري اجتماعی براي ایجاد نهادهاي جدید، یا ارتقاء و بهبود آنها؛ شروط الزم براي نهادسازي
در نتیجه بخصوص در امر . است) path dependence(به عالوه نهادسازي فرایندي وابسته به مسیر .  هستند

ل ازین رو در نهادسازي باید از اص. برداري از تجارب موفق دیگر کشورها جایز نیستگونه گرتهتوسعه هیچ
، یا حداکثر بهره گیري از ظرفیت نهادي و )Institutional Complementarity(حداکثر مکملیت نهادي 

.سازمانی موجود تبعیت کرد



جهت گیري راهبردي

و .... تعریف اقتصاد دانش بنیان، بخش های پیشرو و-یک
جایگاه دولت توسعه بخش 

تعریف آمایش دانش بنیان و جایگاه دولت توسعه بخش -دو
زیرساخت های سخت و : تعریف برنامه و نقشه راه تحقق-سه

نرم تحقق اقتصاد دانش بنیان
با انطباق موارد یک و دو

آموزش و نهادسازی بخش های دولتی، عمومی، خصوصی، -چهار
.تعاونی، سمن ها، انجمن های مدنی و صنفی

تعریف برنامه اقدام مشترک توسعه صنعتی دانش -پنج
بنیان در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و بخش های دولتی، 

.عمومی، خصوصی، تعاونی، سمن ها، انجمن های مدنی و صنفی
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