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چکيده
کاالهاي با فناوري باال از چندين جهت براي کشورها از اهميت ويذهه اي برخذوردار
است ،ارزش باالي اين کاالها  ،ايجاد ثبات و اقتدار سياسي و وابستگي در کشذور مقصذد،
نسبت به ساير صادرات کاالهاي توليدي اهميت بيشذتري دارنذد .ارزش اقتصذادي بذاالي
کاالهاي دانش بنيان در مقايسه با ساير توليدات خام و با فنذاوري هذاي سذطا پذايين و
متوسط مي تواند تاثير شگرفي بر توسذعه و رفذاه اقتصذادي و اقتذدار سياسذي کشذور در
عرصه بين المللي داشته باشد .اين مطالعه با هدف تعيين سهم کاالهاي دانذش بنيذان از
تجارت خارجي ايران انجام شده و براي دسذتيابي بذه ايذن هذدف ،از روش داده کذاوي و
بررسي تک تک تعرفه هاي صادرات و واردات ايران در يک دوره ي  9ساله ،کاالهذاي بذا
فناوري باال را از ساير کاالها تفكيک کرده و سذهم ايذن کاالهذا از کذل تجذارت ايذران را
محاسبه نموده است .نتايج بررسي ها نشان مي دهد که صادرات کاالهاي با فنذاوري بذاال
در ايران سهمي بسيار ناچيز و کمتر از يذک واحذد درصذد از کذل صذادرات را در اختيذار
داشته است .سهم واردات کاالهاي دانش بنيان نيز با دو هذدف سذنجش نيذاز ايذران بذه
کاالهاي دانش بنيان و ميزان وابستگي ايران به ساير کشورها مورد محاسبه قرار گرفذت.
سهم واردات کاالهاي دانش بنيان در سال هاي مورد مطالعه بين 9تا 3درصد از مجمذوع
ارزش واردات بوده است .مرزهاي فناوري ايران در صذادرات کاالهذاي بذا فنذاوري بذاال از
کشورهاي همسايه فراتر نرفته و عمده ي صادرات اين کاالها بذه چهذار کشذور همسذايه
عراق ،افغانستان ،روسيه و سوريه صادر شده است .در مقابل عمده ي کاالهاي با فنذاوري
باال از کشورهاي چين ،امارات متحده ي عربي ،جمهوري کره و آلمذان وارد کشذور شذده
است .براين اساس ايران از نظر دستيابي به اقتصاد دانش بنيان براساس يافته هذاي ايذن
مطالعه با اهداف تعيين شذده در اسذناد باالدسذتي فاصذله ي زيذادي دارد و نتوانسذته از
مزاياي تجارت کاالهاي با فناوري باال بهره ببرد .در مجمذوع شذرايط و بسذتر الزم بذراي
تحقق اقتصاد مقاومتي براساس نتايج بدست آمده از شاخص هاي مذورد بررسذي فذراهم
نمي باشد.
واژگان كليدي :اقتصاد دانش بنيان ،صادرات ،واردات ،ايران
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 -1مقدمه
در عصر جديد نظام هاي اقتصادي موفق از اقتصاد منابع فاصله گرفتذه و بذه
اقتصاد دانش بنيان نزديک شده اند .چرا که دانش منبع اصلي ثذروت در دنيذا بذه
حساب مي آيد .با توجه به اهميت توليدات اقتصادي مبتني بذر دانذش در دنيذا و
تاکيد مكرر بر ايجاد زير ساخت هاي الزم و تقويت اقتصاد دانش بنيان در ايذران
حداقل در اسناد باالدستي و قوانين و مقررات مختلف ،مزايذاي صذادرات کاالهذاي
دانش بنيان در کشور اعذم از افذزايش مانذدگاري دربذازار بذا ايجذاد وابسذتگي در
کشورهاي هدف ،ارزش افزوده باالي اين کاالهذا و غيذره  ،سذهم کاالهذاي دانذش
بنيان از صادرات و واردات در کشور براي دوره 9ساله از سال  6936لغايت 6939
برآورد شده است .اين مطالعه عذالوه بذر بذرآورد سذهم کاالهذاي دانذش بنيذان از
صادرات کشور به سهم اين کاالها در واردات نيز پرداخته است .همچنين مرزهاي
فناوري ايران در صادرات و واردات کاالهاي دانش بنيان نيز مد نظذر قذرار گرفتذه
است .اطالعات به دست آمده در اين مطالعه با توجه به وسعت دامنه مورد بررسي
و جامعيت آن در مقايسه با مطالعات صورت گرفته در اين خصوص جديد و يافته
هاي بدست آمده از اين مطالعه براي سياستگیاران و مسذووالن امذر در خصذوص
پياده سازي اقتصاد دانش بنيان کاربردي خواهد بود.
در اين مطالعه ،در ابتدا ،اسناد باالدستي و قوانين مقررات کشور در خصذوص
اهميت اقتصاد دانش بنيان مورد بررسي قرار گرفته است .سپس ادبيات موضوع و
نقش اقتصاد دانشبنيان در اقتصاد و مطالعات صذورت گرفتذه در خصذوص نقذش
اقتصاد دانش بنيان در صادرات کشورو مطالعات مرتبط بذا موضذوع بررسذي شذده
است .درادامه روش مطالعه و نحوه دستيابي به داده هاي مورد نظر بذراي تحليذل
نتايج تشريا شده است .در نهايت جمع بندي و توصيه هاي سياستي در خصوص
نقش اقتصاد دانش بنيان در تجارت کشور ارايه شده است.
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موضوع اقتصاد دانش بنيان بدون استثنا در تمامي اسناد باالدستي لحاظ شده
است .عناوين اين اسناد و قوانين براي جلوگيري از اطاله موضوع در جدول  6ارايه
شده است .اقتصاد دانش بنيان ،يكي از مهم ترين موضوعات مذورد تاکيذد در ايذن
اسناد وقوانين بوده است و در بسياري از موارد اولويت هاي برنامه ريزي بذر پيذاده
سازي اقتصاد دانش بنيان قرار گرفته است .بنابراين بررسي نقذش اقتصذاد دانذش
بنيان در تجارت خارجي اهميت ويهه اي از حيث دستيابي ايران به اقتصاد دانذش
بنيان خواهد داشت.
جدول -1سياست ها واسناد باالدستی مرتبط با اقتصاد دانش بنيان
رديف
1
2
3
4
5

سياست ها و اسناد باالدستی
قانون اساسي
سند چشم انداز6030
سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري
نقشه جامع علمي کشور
برنامه ششم توسعه

ماخی :گزارش هاي مرکز پهوهش هاي مجلس شوراي اسالمي ايران

جدول -2قوانين مرتبط با اقتصاد دانش بنيان
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13

قوانين مرتبط
قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات
قانون ثبت اختراعات
طرح هاي صنعتي و عالئم تجاري
قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در
امر صادرات
اصالح ماده  630قانون ماليات هاي مستقيم
قانون رفع موانع توليد رقابت پیير و ارتقاي نظام مالي کشور
و قانون الحاق برخي برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات
قانون ثبت اختراعات
طرح هاي صنعتي و عالئم تجاري
قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در
امر صادرات
اصالح ماده  630قانون ماليات هاي مستقيم
قانون رفع موانع توليد رقابت پیير و ارتقاي نظام مالي کشور

ماخی :گزارش هاي مرکز پهوهش هاي مجلس شوراي اسالمي ايران
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سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مهم ترين سند باالدستي است که موضذع
تجارت دانش بنيان به طور ويهه در آن مورد تاکيد قرار گرفته اسذت .در بنذدهاي
« »1و« »9از اقتصاد مقاومتي موضوع اقتصاد دانش بنيان مورد تاکيد قرار گرفتذه
است .در بند  1از اين سياست ها به افزايش سهم توليذد و صذادرات محصذوالت و
خدمات دانشبنيان اشاره مستقيم شده است .شاخص هذاي عنذوان شذده در ايذن
بخش که ميزان تحقق پیيري اين سياست ها را نشان مي دهد عبارتند از:
 .1تعداد شرکت هاي دانش بنيان در بين  63شذرکت اول رتبذه بنذدي
سازمان مديريت صنعتي
 .2سهم مجمذوع صذادرات بذا فنذاوري بذاالو صذادرات خذدمات فنذي و
مهندسي از کل صادرات غير نفتي
 .3سهم تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلي
 .4نسبت نرخ بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاه به نرخ بيكاري کل
در ميان اين شاخص ها ،شاخص دوم "سهم مجموع صادرات با فناوري بذاالو
صادرات خدمات فني و مهندسي از کل صادرات غير نفتي" موضوع مورد نظر اين
گزارش خواهد بود .از آنجا که دسترسذي بذه اطالعذات صذادرات خذدمات فنذي و
مهندسي براساس داده هاي در دسترس امكان پیير نبوده اين گزارش بخذش اول
از اين شاخص يعني سهم مجموع صادرات با فناوري باال را در تجذارت ايذران مذد
نظر قرار داده است.
 -2اقتصاد دانش بنيان و كاالهاي دانش بنيان
داده هاي تجارت خارجي مهم ترين نمايه از توان توليد داخلي است .بررسذي
داده هاي تجارت خارجي تحقق پیيري اقتصاد دانش بنيان و به تبع تحقق پیيري
اقتصاد مقاومتي در اين حوزه را در کشور تا حدود زيذادي نشذان خواهذد داد .در
اين بخش ابتدا با مفهوم اقتصاد دانش بنيان و سپس کاالهاي دانش بنيان تشريا
مي شود.
.1-2

اقتصاد دانش بنيان

واژه اقتصذذاد دانذذش بنيذذان اولذذين بذذار توسذذط سذذازمان توسذذعه و همكذذاري
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اقتصادي( )OECDابداع شذد .براسذاس تعريذف سذازمان همكذاري اقتصذادي و
توسعه( )OECDاقتصادهاي مبتني بر دانش اقتصادهايي هستند کذه بذه طذور
مستقيم بر پايه توليد ،توزيع و استفاده از دانش و اطالعات هستند.
اقتصاد دانش بنيان يا دانش محذور بذه عنذوان "اقتصذاد نذوين" يذا "اقتصذاد
مدرن" نيز شناخته شده است ،تا از آنچه که "اقتصاد قديم" ناميده مي شود جدا
گردد.
اقتصادي که دانش را به طور موثر براي سرعت بخشيدن به توسعه اقتصذادي
فراهم مي کند ،ايجاد مي کند ،انتشار مي دهد و به کار مذي گيذرد ،يذک اقتصذاد
مبتني بر دانش اسذت .اقتصذاد دانذش بنيذان داراي سذه ويهگذي اسذت :آمذوزش،
خالقيت و بازبودن (اماني .)6939 ،در اين تعريف باز بودن اقتصاد و انتشار دانذش
از مهم ترين ويهگي هاي اقتصاد دانش بنيان عنوان شده اسذت .تجذارت کاالهذاي
مبتني بر دانش يكي از شاخص هاي بررسي تحقق پذیيري اقتصذاد دانذش بنيذان
خواهد بود.
سازمان همكاري اقتصذادي آسذيا واقيانوسذيه( )APECدر تعريفذي اقتصذاد
دانش بنيان را اينگونه معرفي مي کند .دانش شامل جرياني از تجربيات ،ارزش ها،
اطالعات موجود و نگرش هاي کارشناسي نظام يافتذه اسذت کذه چذارچوبي بذراي
ارزشيابي و بهره گيري از تجربيات و اطالعات جديد به دست مي دهد.
 .2-2تعريف كاالهاي دانش بنيان
در اين مطالعه سهم کاالهاي با فناوري باال(هاي تک) از تجارت خارجي ايران
صادرات و واردات کاالها در يک دوره  9ساله محاسبه مي شذود .قبذل از ورود بذه
مباحث اصلي مطالعه الزم اسذت در خصذوص کاالهذاي دانذش بنيان(کاالهذاي بذا
فنذاوري بذاال )HiTec ,آشذنايي داشذته باشذيم اگذر بخذواهيم بذدون موشذذكافي
تخصصي و با زباني ساده ،صنايع پيشرفته را تعريف کنذيم ،مذي تذوانيم از آن بذه
عنوان صنعتي ياد کنيم که نقش «علم» از «تجربه» بيشتر اسذت و البتذه تحذول
بااليي دارد؛ کاالهاي با فناوري باال چند ويهگي مهم دارند:
 -6عمر يک تكنولوژي پيشرفته ممكن است کمتر از تكنولوژي هاي سذنتي
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باشد؛
 -1نيروي انساني در تكنولوژي پيشرفته عامل مهذم و ارزشذمند تلقذي مذي
شود .برخالف تكنولوژي هاي سنتي ؛
 -9عامل ديگذري کذه در صذنايع پيشذرفته اهميذت پيذدا مذي کنذد ،نقذش
تكنولوژي درتوليد محصول نهايي است؛ يعني ارزش افزوده تكنولوژي در
محصول نهايي نسبت به عوامل ديگر توليد(همچون مواد اوليه) بسيار باال
است .اگر محصول يک کارخانه فوالد را بازيافت کنيم ،مواد بازيافت شده،
ارزشي تقريباً معادل محصول نهايي دارد .يعني مواد اوليه در ارزش نهايي
محصول سهم بااليي دارد .حال اگر يذک محصذول هذاي تذک()HiTec
مانند يک آي سي را بازيافت کنذيم ،آنچذه مذي مانذد فاقذد ارزش قابذل
توجهي است .اين نشان مي دهد که تكنولوژي به کار رفتذه بذراي توليذد
اين قطعه در تعيين ارزش نهايي محصول نقش بسياري دارد .تكنولذوژي
پيشرفته در سطا وسيعي به کار گرفته مي شود.
 -0تكنولوژي باال به صذنايع کارخانذه اي ،الكترونيذک و کذامپيوتر محذدود
نيست ،بلكه به صنايع دارو سازي ،کاالي پزشكي ،غذیايي ،کشذاورزي و...
نيز گسترده مي شود.
کاالهاي با فناوري باال براساس تعاريف ارايه شده در منذابع علمذي در دسذته
بندي هاي مختلفي قرار مي گيرند .در يک طبقه بنذدي کلذي مذي تذوان صذنايع
پيشرفته را دسته هاي زير طبقه بندي نمود:
 صنايع الكترونيک يا صنايع طراحي و ساخت که شامل کامپيوتر
وملحقات آن ،مدارهاي مجتمع ،توليذد تجهيذزات الكترونيكذي و
ارتبذذاطي پيشذذرفته مذذي شذذود البتذذه بذذه جذذز فرآينذذدهاي
مونتاژ()S.K.D
 صنايع توليد مواد نو که توليد سراميک هاي پيشرفته ،کامپوزيت
ها ،پليمرها يشرفته و مواد ابر رسانا است.
 صنايع بيو فناوري که شامل انواع محصوالت دارويي پيشذرفته و
کيذذت هذذاي تشذذخيص ،مكمذذل هذذاي غذذیايي ،بيذذو پليمرهذذا،

8

سهم کاالهاي دانش بنيان از تجارت ايران(واکاوي تحقق اقتصاد مقاومتي سال هاي )6936-39

رآکتورهاي زيستي ،تراشه هاي بيو فناوري ،توليد انواع کودهاي
بيولوژيک و آنزيم ها است.
 صنايع اپتيک و لزر که شامل انواع لنذز ،تجهيذزات کذاربرد لنذز،
فيبر نوري ،کريستال ها و اليه هاي نازک اپتيكي و اپتومكانيذک
است.
 اتوماسيون صنعتي و سيستم هاي هوشمند که شامل سيستم ها
و تجهيزات کنترل فرايند ،ابزار دقيق ،کنتذرل گرمذا ،سنسذورها
وروبات هاست.
 نانو فناوري :کاربرد اين صنعت در زمينه هاي مختلذف از قبيذل
برق و رايانه ،پزشكي ،محيط زيست ،انرژي و نظاير آن است.
 صنايع مرتبط با فناوري اطالعات( )ITکه شامل طراحي وتوليد
بسته هاي نرم افزاري انتقذال اطالعذات و خذدمات شذبكه هذاي
اطالع رساني ،سامانه هاي اطالعاتي و اطالع رساني مي شود.
 صنايع هوا و فضا که مربوط به تجهيزات ناوبري هوايي ،سيسذتم
هاي آيروديناميک و مكانيک پروازي سذاخت هواپيماهذاي غيذر
نظامي و فناوري هاي ماهواره اي است.
 انرژي هاي نو مانند پيذل سذوختي و مبذدل هذاي خورشذيدي(.
پورکار ساالري و همكاران.)6939 ،
عالوه بر اين دسته بندي براي صنايع با فناوري بذاال سذازمان هذا و نهادهذاي
مختلف تعاريف متعددي از کاالهاي با فناوري باال ارايذه کذرده انذد .يكذي از ايذن
نهادها سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسذعه( )OECDاسذت .ايذن سذازمان
براساس طبقه بندي فعاليت هاي اقتصادي  ISICفعاليت هاي با فنذاوري بذاال را
در  66رشته فعاليت تعريف کرده است .در اين مطالعه مالک اصلي بذراي تبذديل
کاالهاي با فناوري باال براساس اطالعات گمرک جمهذوري اسذالمي ايذران طبقذه
بندي سازمان همكاري هاي اقتصذادي و توسذعه مذي باشذد .کذه در بخذش روش
تحقيق نحوه استخراج داده ها و دستيابي به صادرات و واردات کاالهاي با فناوري
باال توضيا داده شده است.
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جدول -3فعاليت هاي با فناوري باال براساس كدهاي چهار رقمی طبقه بندي
ISIC
رديف

كدآيسيک

فعاليت

1

2423

توليد دارو و مواد شيميايي مورد استفاده در پزشكي و محصوالت دارويي
گياهي

2

3111

توليد ماشين آالت اداري و حسابگر و محاسباتي

3

3211

توليد المپ ها و المپ هاي لوله اي الكترونيكي و ساير اجزاي الكترونيكي

4

3221

5

3231

6

3311

توليد تجهيزات پزشكي و جراحي و وسايل ارتوپدي

7

3312

توليد ابزارها و وسايل ويهه اندازه گيري و کنترل و آزمايش و دريانوردي و
مقاصد ديگر بجز تجهيزات کنترل عمليات صنعتي

8

3313

توليد تجهيزات کنترل عمليات صنعتي

9

3321

توليد ابزارهاي اپتيكي و تجهيزات عكاسي

11

3331

توليد ساعت هاي مچي و انواع ديگر ساعت -وسايل اندازه گيري زمان

11

3531

توليد وسايل نقليه هوايي و فضايي

توليد فرستنده هاي تلويزيوني و رادبويي و دستگاه هاي مخصوص سيستم
هاي ارتباط تلفني و تلگرافي
توليد گيرنده هاي تلويزيون و راديو ،دستگاه هاي ضبط يا پخش صوت و
ويدئو و کاالهاي وابسته

ماخی :سازمان همكاري اقتصادي و توسعه( (1366،)OECDاستخراج از گزارش مرکز پهوهش هاي
مجلس(گزارش ))60303

 -3مبانی نظري
توجه به نقش دانش در اقتصاد و رشد اقتصادي ،موضوع جديذدي نيسذت و در
نظريات اقتصادي گیشته نيز ،دانش وفناوري همذواره مبحذث مهمذي در نظريذات
مربوط به رشد اقتصادي بوده است .در اين رابطه آدام اسميت در قرن هجدهم به
نقش عمومي علم و آموزش در پيشرفت فرهنگي و اجتماعي ،و نقش تخصصي آن
در تقسيم کار و بهره وري توجه مي کند .پس از چالش هاي فكري قرن نوزدهم و
اوايل قرن بيستم ،که رقابت اقتصادي ميان کشورهاي صنعتي جهان جدي تر مي
شود و جنبه هاي کاربردي اقتصذاد بيشذتر مذورد توجذه قذرار مذي گيذرد جذوزف
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شومپيتر به نقش دانش در ابداع و نوآوري و در پويايي اقتصاد توجه کرده و آن را
اساس کارآفريني و تحول اقتصاد معرفي مي کند.
با مطرح شدن تووري سرمايه انساني در دوره بعد از جنگ جهاني دوم ،اهميت
دانش و آموزش بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد .گذاري بكذر بذه تحليذل اهميذت
آموزش و تحقيق در رشد سرمايه انساني و بهبود کارآيي اقتصادي مذي پذردازد.در
عصر حاضر ،اصطالح اقتصاد دانش بنيذان( )KBEيذا اقتصذاد دانشذي( )KEکذه
توسط سازمان همكذاري اقتصذادي و توسذعه( )OECDمذورد تاکيذد خذاص در
استراتهي توسعه ملل قرار گرفته ،گوياي تاکيد در نقش دانش و فناوري در جريان
توسعه اقتصاد است ،از اين رو مي توان گفت در اقتصاد دانش بنيان ،بذه دانذش از
نظر کيفي و کمي با اهميت تر از گیشته نگريسذته مذي شذود.از ديذدگاه جذوزف
استيگليتز دانش به عنوان يک کاالي عمومي جهاني بوده و زماني بيشترين تذاثير
را در جامعه اعمال خواهد کرد که بدون هر گونه اغماض توزيذع شذود .اول بذراي
تحقق اين مهم در عرصه جهاني تغيير نگرش به مسوله توسعه و تجديذد سذاختار
سازمان هاي بين المللي را ضروري مي داند.بسياري از اقتصاد دانان نذامي جهذان
نيز بر اين باورند که امروزه ديگر حجم سرمايه و اندازه بازار ،در توسذعه اقتصذادي
ملل نقش اساسي را نداشته  ،بلكه اين نقذش را دانذش و فنذاوري ايفذا مذي کنذد.
بنابراين امروزه عوامل متخصص انساني به عنوان نيذروي اصذلي تحذول اقتصذادي
مورد توجه بوده و برنامه هاي توسعه اقتصادي با توجه به نقذش ايذن عامذل مهذم
تدوين و به اجرا در مي آيند.
اقتصاد از زمان شروع تجارت ،به اندازه نسل بشر به ثبذات و افذزايش جمعيذت
انسان کمک کرده است .به طور تاريخي ،اقتصاد سه مرحله وابسته به هم را تجربه
کرده است .مرحله اول با زمذين هذاي خذالي در جسذتجوي منذابع جديذد ماننذد
محصوالت کشاورزي و دامي بود ،در مرحلذه دوم ايذن سذير تكامذل را بذه وسذيله
تجارت بين الملل و جابه جايي سرمايه دنبال کرد وباالخره اين مسير با نوآوري و
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پيشرفت تكنولوژي تكميل شد .در همه اين مراحل نقش دانش به عنوان عنصري
توانا براي به حرکت درآوردن چرخ هاي اقتصاد انكار نشدني بوده است .امذا آنچذه
مورد توجه است سطا بكارگيري دانش مورد استفاده در هر مرحله مختلف و طي
مراحل رشد يابنده بود.
امروزه شناسايي ،تقويت و فذراهم کذردن زمينذه هذاي الزم بذراي توليذدو بذه
کارگيري علم و فناوري در هر کشور ،عمده ترين توجهات مسووالن و برنامه ريزان
کشورها را به خود جلب کرده است .توليد علم و دانش يكي از پايه هذاي اساسذي
توسعه دانايي محور است و توسعه مبتني بذر دانذش و علذم و گرايذي نيذز موجذد
توسعه پايدار مي گردد(.اماني)6939 ،
سه ابتكار در فهم نقش تغيير يابنده دانش و ارتباطات آن در اقتصاد شناسذايي
شده است؛ نخستين مورد تاکيد بر قرار دادن دانش به عنوان يک کذاالي تجذاري
است .ادعا شده که دانش يک جعبه سياه بيروني است که در داخل يذک سيسذتم
اقتصادي قرار دارد و بنابراين مي توان اصول اقتصادي را براي توليدات و مبادالت
آن بكار گرفت که اين ابتكار اول است .مانند همه کاالها ،دانش مي تواند موضذوع
استهالک و کهنگي قرار گيرد .ايذن موضذوع وقتذي مطذرح مذي شذود کذه دانذش
جديدي به وجود آيد که بتواند جانشذين دانذش قبلذي شذود .همچنذين دانذش از
کاالهاي سنتي به چند دليل متفاوت است که اين تفاوت ها داليل اصذلي توسذعه
مسير اقتصاد دانش بنيان است:
 -6دانش شكل فيزيكي نداردو اگر چه در بعضي از اشكال ويهه(نظير اختذراع،
محصول مصنوعي ،ساخت(ترکيب هنري) ،برنامه هاي کامپيوتري يا دست
نوشته ها) توسط انسان ها يا سازمان ها جاي داده مي شود.
 -1دانش غير رقابتي است ،يعني مصرف آن توسط يک نفر ،نمي تواند ديگران
را از استفاده همزمان آن محروم سازد .يعني چنانچذه کسذي آن را کشذف
کند و در جامعه آزاد کند کسي نمي تواند ديگران را از منافعش بي بهذره
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سازد.
 -9دانش با استفاده ،کم و تهي نمي شود .يعني دانذش داراي اثذرات خذارجي
مثبت است.
دومين ابتكار برجسته کردن نقش اطالعات و ارتباطات در توليد و انتقال دانش
است .فناوري اطالعات و ارتباطات ،ذخيره ،سرعت و انتقال اطالعات را توسذعه
داده است که اين مي تواند دانش را مذدون کنذد و اسذتفاده از آن را در همذه
بخش ها وبنگاه ها در اقتصاد ممكن سازد .بذااين توضذيحات مذي تذوان گفذت
دانش در سطا جهاني با هزينه پايين براي کشورهاي راهبر تكنولوژي و بذراي
بنگاه ها در دسترس قرار گرفته است.
سومين ابتكار که با فرايند نوآوري همراه است ،استدالل مذي کندکذه فرفيذت
نوآورانه تا حد زيادي با ترکيب سيستماتيک و ايجاد کاربري جديد براي دانش
بوجذذود مذذي آيذذد تذذا اينكذذه نيذذاز بذذه کشذذف اصذذول فنذذاوري جديذذدي داشذذته
باشيم(.عزيزي)6931 ،
 -4پيشينه موضوع
عليزاده( )6931در مطالعهي خود با عنوان برآوري از سهم دانش وفنذاوري در
صادرات ايران به بررسي يكي از معيارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي پرداختذه اسذت.
در اين مطالعه شاخص هاي استاندارد و مرسوم صادرات با فناوري هاي پيشرفته و
صادرات خدمات فني و مهندسي برآورد شده است .صادرات محصوالت با فنذاوري
ب اال در اقتصادهاي در حذال توسذعه نظيذر بزريذل ،مذالزي ،چذين و هنذد همپذاي
کشورهاي تازه صنعتي شده نظير کره و کشورهاي توسذعه يافتذه اي نظيذر ژاپذن
حجم صادرات فناوري هاي پيشرفته خود را طي دو دهه گیشته به طذور مسذتمر
افزايش يافته است .در انتها در اين مطالعه ،اهتمام جدي سياستگیاران به ارتقاي
صادرات فناوري هاي پيشرفته از طريق رفع موانع اقتصادي کالن نظيذر ثبذات و
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سرکوب نرخ ارز ،رفع موانع ساختاري ،ايجاد زير ساخت هاي قذانوني مذورد نيذاز،
تدوين بسته هاي سياسذتي مناسذب بذراي حمايذت از صذادرات خذدمات فنذي و
مهندسي و تعيين متولي واحد براي اندازه گيري و گذزارش دهذي شذاخص هذاي
برآورد سهم دانش در صادرات ،براي نقش آفريني جذدي ايذن دسذته از صذادرات
غيرنفتي در اقتصاد کشور به عنوان توصيه هاي سياستي ارايه شده است.
براتي وزين العابديني( )6931در مطالعذه خذود بذه بررسذي شذاخص صذادرات
محصوالت با فناوري باال در ايران با استفاده از تعريذف محصذوالت بذا فنذاوري در
نهادهاي بين المللي پرداخته است .بررسي هاي آماري اين مطالعه نشان مي دهد
که در محاسبه ميزان صادرات محصوالت با فناوري باال در کشورصرفاً محصوالت با
فناوري باال که در گزارش گمرک جمهوري اسذالمي ايذران قابذل شناسذايي بذود،
لحاظ شده است .نرم افزار و تجهيرات نظامي و دفاعي نيز از مصاديق محصوالت با
فناوري باال هستند که در گزارش هاي ساليانه گمرک پوشش داده نمذي شذوند.بر
همين اساس آمار دقيق صادرات محصوالت با فناوري باال به صورت برآوردي بوده
است .همچنين در اين مطالعه به نبود متولي مشخصي براي محاسذبه و گذزارش
دهي منظم شاخص صادرات محصوالت با فناوري اشاره شده و مقدار شاخص هاي
محاسبه شده براي اين موضوع را از مهم ترين شاخص هاي مورد اختالف و بحذث
در کشور عنوان کرده است .به همين دليل در اين مطالعه مبناي اوليذه اي بذراي
محاسبه دقيق تر شاخص و ارائه به سياست گیاران و برنامه ريزان ارايه شده است.
همچنين در انتها پيشنهاد شده که متولي واحدي بذراي تعريذف دقيذق مصذاديق
محصوالت با فناوري باال طبق معيارهاي بين المللي و پايش و گزارش هاي دهذي
سالينه شاخص صادرات محصوالت با فناوري باال نيز تعيين شود.
عزيزي( )6931در پهوهش خذود بذا عنذوان "سياسذت هذاي تقويذت توليذد و
صادرات دانش بنيان و ارزش افزوده بذاال در اقتصذاد ايذران" بذه بررسذي وضذعيت
اقتصاد ايران در مقايسه با کشورهاي منطقه در اقتصاد دانش بنيان پرداخته است.
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شاخص هاي اقتصاد دانش بنيان و زير شاخص هاي مشوق هاي اقتصادي و رژيذم
نهادي ،آموزش و سرمايه انساني ،سيسذتم نذوآوري و زيذر سذاخت هذاي فنذاوري
اطالعاتي وارتباطي در بازه زماني حدود  13ساله براي اقتصاد ايران محاسبه شذده
است .دراين مطالعه ،رابطه شاخص و رشذد توليذد ناخذالص داخلذي کشذور مذورد
بررسي قرار گرفته تا اثر گیاري ارکان شاخص بر رشد توليد در کشور مورد بررسي
قرار گيرد .نتايج آزمون هاي مورد نظر نشان مي دهد که ارتباطي بين زير شاخص
هاي اقتصاد دانش بنيان با رشد توليد ناخالص ملي در ايران وجود نذدارد .پذس از
بررسي آماري ،با استفاده از مدل مارپيچ سه گانه به عنذوان مذدل اقتصذاد دانذش
بنيان ،ارتباطات بين سه نهاد دانشگاه ،دولت و صنعت براي ارزيابي تعامل اين سه
نهاد در توليد دستاوردهاي علمي مورد آزمون قذرار گرفتذه کذه نتيجذه آن وجذود
تعامل خيلي کم و نامناسب بين اين سه نهاد بوده است .پذس از آسذيب شناسذي
وضع موجود ارتباطات ،به جمع بندي و پيشنهادات سياست گیاري و اجرايذي در
مسير حرکت به سوي اقتصاد دانش بنيان ،پرداخته شده است .در اين مطالعه نيز
نبود اطالعات براي پهوهش و ارزيابي وضع موجود ،از بزرگترين موانع در ارزيذابي
هاي کشور در هر حوزه اي و بخصوص اقتصاد دانش بنيان عنوان شده است.
يعقوبي ورضذايي ( )6939مطالعذه اي در خصذوص سذهم صذنايع بذا فنذاوري
باال(هايتک) در اقتصاد ايران انجام داده است .اين مطالعه در دوره زماني 6993تذا
هفت ماهه اول سال  6939انجام گرفته است .نتايج اين مطالعه نشان مي دهد که
سهم صادرات محصوالت صنعتي با فناوري باال از کل صادرات صذنعتي کشذور در
سال هاي انتهايي مورد بررسي بسيار اندک و در برخي از سال هذا ،کمتذر از يذک
درصد بوده است .روند اين سهم از سال  6920تا  6939روند کذامالً نزولذي طذي
کرده است .طي چهارده سال مورد بررسي همزمان با رشد صادرات صنعتي کشور،
صادرات هايتک به اندازه آن رشد پيدا نكرده و هر سال از سهم صنايع هايتذک در
صنعت کاسته و تمرکز بر يک نوع محصول خاص مانند توليذد دارو افذزايش پيذدا
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کرده است .در اين مطالعه تاکيد مي کند که عليرغم تاکيد برنامه هذاي چهذارم و
پنجم توسعه و رويكرد مبتني بر افزايش نقش صنايع با فناوري هاي پيشرفته ،نذه
تنها صنايع هايتک در اولويت و جهت گيري هاي دولت طي اين سذال هذا نبذود،
بلكه کامالً بر عكس عمل شد وجايگاه صنايع هايتک در سال  6920نيز از دسذت
رفته است.حجم پايين صادرات و روند نزولي سهم آن و از طرف ديگر فقدان تنوع
و تمرکز بيش از  23درصد از ارزش صادرات به يذک نذوع محصذول خذاص ماننذد
توليد دارو  ،صادرات صنايع با فناوري باال در ايران را با تحديد جدي مواجه کذرده
اسذذت .توجذذه ويذذهه در تنظذذيم احكذذام اليحذذه برنامذذه ششذذم در ايذذن مطالعذذه بذذه
سياستگیاران پيشنهاد شده است.
شاه آبادي و ثمري( )6931مطالعه اي با عنوان نذوآوري وصذادرات مبتنذي بذر
فناوري برتر مقايسه جمهوري اسالمي ايران با کشورهاي منتخب سند چشم انداز
در بازه زماني  1339-1361به منظور ارائه توصيه هاي به سياست گیاران کذالن
اقتصادي در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز و مقابله جدي با تحذريم هذاي
اقتصادي انجام داده اند .نتايج بررسي ها در اين مطالعه نشان مي دهذد کذه بذين
نوآوري و صادرات با فناوري برتر در کشور ارتبذاط مثبتذي وجذود دارد .براسذاس
نتايج بررسي ها ،در بين کشورهاي مورد مطالعه ،بهترين و ضعيف تذرين عملكذرد
صادرات مبتني بر فناوري برتر به ترتيب متعلق به ترکيه و قطر اسذت .جمهذوري
اسالمي ايران در خصوص صادرات با فناوري برتر و دو شاخص نوآوري(تعداد حذق
اختراع و تعداد مقاالت علمي و فني چاپ شده) در رتبذه دوم منطقذه قرارگرفتذه
است .ولي در ساير شاخص ها از وضعيت مطلوبي بذر خذوردار نيسذت .علذي رغذم
وجذذود نسذذل جذذوان و آمذذوزش ديذذده و گسذذترش تحصذذيالت تكميلذذي بذذه دليذذل
ناهماهنگي بين سياست هاي کالن اقتصادي با سياست هاي پهوهشي و نوآوري و
خالء تقاضا محوري نوآوري ،هنوز جايگاه ايذران در صذادرات بذا فنذاوري برتذر در
منطقه تحقق نيافته است .لیا جهت مقابله جدي با تحريم هاي اقتصادي و تحقق
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اهداف سند چشم انداز ضرورت دارد ،اقدام به اتخاذ سياست هاي کالن اقتصذادي
در راستاي ايجاد بستر مناسب جهت بسط تقاضاي قعاليت هذاي نذوآوري صذورت
پیيرد.
نهاونديان وديگران( )6936در مطالعه خود با عنوان ارائه الگوي توسعه صادرات
خدمات با فناوري باال در جمهوري اسالمي ايران بذه تبيذين موضذوع خذدمات بذا
فناوري باال ،بررسي تعاريف آن و ارائه الگوي توسعه صارات خدمات با فناوري بذاال
در جمهوري اسالمي ايران با استفاده از روش تحليل همبستگي و تحليل ماتريس
کوواريانس -واريانس پرداخته اند .جامعه آماري ايذن مطالعذه شذامل  999نفذر از
اعضاي هيات علمي و صاحب نظران و کارشناسان آشنا به فناوري هاي باال در کل
کشور است 199 .نفر از جامعه آماري با نمونه گيري فرمول کذوکران و گذردآوري
اطالعات از طريق پرسشنامه انتخاب شده اند .براي سذنجش روايذي پرسشذنامه از
روش روايي تشخيصي( )DVاستفاده شده و از بسته نذرم افذزاري  Lisrelبذراي
مدل يابي معادالت ساختاري( )SEMبهره گرفته شذده اسذت .يافتذه هذاي ايذن
تحقيق نشان مي دهد که الزامات پايه ،الزامات رقابت پیيري و الزامات مانذدگاري
ارکان اصلي توسعه صادرات خدمات بذا فنذاوري بذاالدر جمهذوري اسذالمي ايذران
شناسايي شده اند .به نظر کارشناسان در اين بين ،الزامات ماندگاري اهميت بيش
تري دارد.
 -5روش تحقيق
داده ها :داده هاي مورد استفاده در اين گزارش از سايت گمرک کشذور اخذی
شده است.
دوره زمانی :دوره زماني تفكيک اطالعات صادرات و واردات دانش بنيان سال
هاي  6936لغايت  6939مي باشد.
دامنه جغرافيايی :دامنه جغرافيايي اين مطالعه ،کشور ايران مي باشد.
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روش تحقيق :اين مطالعه از نظر روش جمع آوري اطالعات از نذوع کتابخانذه
اي ،از لحاظ روش ،تحليلي بوده است .به دليل حجم باالي داده هاي مورد بررسي
در اين مطالعه و دامنه زماني گسترده آن ،فرايند طذي شذده در ايذن مطالعذه بذه
فرايند داده کاوي 6اطالعات از بانک هاي اطالعاتي نزديک مي باشد.
فرايند استخراج داده ها  :براي دستيابي به سهم کاالهذاي دانذش بنيذان از
تجارت ايران مراحل زير به ترتيب عنوان شده طي شده است.
 .1اسذذتخراج تعريذذف کاالهذذاي دانذذش بنيذذان و تعيذذين کذذدهاي چهذذار
رقمي( ISIC1)Rev9/6توليدات کارخانذه اي (اسذتناد بذه تعريذف
سازمان همكاري هاي اقتصادي وتوسعه OECDجدول)6؛
 .2هماهنگ سازي رشته فعاليت هاي  ISICبا طبقه بنذدي کاالهذا در
طبقه بندي  HS9؛
 .3استخراج کدهاي تعرفه اي مربوط به کاالهذاي دانذش بنيذان از داده
هاي آماري صادرات و واردات در سال هاي مختلف در کشور( بررسي
داده هاي 9سال مورد نظر و استخراج 01هزار کد تعرفذه اي از بذين
961هزار کد تعرفه اي در واردات ونزديذک بذه  0133کذد تعرفذه از
103هزار کد تعرفه اي در صادرات)؛
 .4معادل سازي کدهاي تعرفه اي احصا شده با کدهاي  ISICکاالهاي

.6داده کاوي :داده کاوي فرايند تحليل داده از چشم اندازها يا زواياي گوناگون و تلخذيص و تبذديل آن بذه دانذش و يااطالعذات
سودمند تعريف مي شود .به عبارت ديگر ،داده کاوي يعني فرايند کشف و يا استنتاج الگوهاي بالقوه سودمند ،اطالعات معتبذر و
بديع ،دانش پنهان و قابل فهم موجود در داده ها و يا بانک(پايگاه) داده ها( فياد و همكذاران6331a،؛ بذانج و جادسذون1339 ،؛
هادسن و کوهن .) 1333،فرايند داده کاوي اطالعات و دانشي را در اختيار شما قرار مذي دهذد کذه افذراد بذراي تصذميم گيذري
هوشمندانه درباره مشكالت و مسائل پيچيده چند اليه پيش روي خود به آنها نياز دارند .داده کاوي راه حلي اساسي براي عصذر
" انفجار داده ها" است؛ عصري که از سويي در داده ها غرق هستيم و از سوي ديگر تشنه دانشي سودمند و کاربردي هستيم.
2

.International Standard Industrial Classification(ISIC) of all Economic Activities, Rev. 1.3.
3
.Hormonized Commodity Description & Coding System
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با فناوري باال و حیف اطالعذات نذامربوط و پذرت از بذين داده هذاي
احصا شده؛
 .5تعيين سهم هريک از اين کاالها از واردات و صادرات کذل کاالهذا در
کشور؛
 .6استخراج سهم صادرات و واردات کاالهاي با فناوري بذاال بذه تفكيذک
کشورهاي هدف
 .7بررسي روند منطقي داده هاي استخراج شده در هر سال به تفكيذک
کاالهاي با فناوري باال و کشورهاي هذدف و کشذف ورفذع خطاهذاي
آماري ممكن.
.8

استخراج نتايج مورد نظر و تحليل داده هاي بدست آمده.

محدوديت هاي تحقيق
 .6نبود شاخص هاي مناسب و مشخص براي تعيين کاالهاي بذا فنذاوري
باال در انواع طبقه بندي ها(عدم توليذد اطالعذات تجذارت خذارجي بذا
فناوري باال در ايران)
 .1عدم پوشش اطالعات گمرک براي صادرات و واردات در دو حوزه نذرم
افزار و و تجهيرات نظامي و دفاعي.
 .9عدم دسترسي به تعريف کاالهاي با فناوري باال در طبقه بنذدي HSو
استناد به ساير طبقه بندي ها و تعاريف ارايذه شذده از فعاليذت هذاي
دانش بنيان (کدهاي  )ISICو تبديل کذدهاي کذااليي بذه کذدهاي
رشته فعاليت.
 .0بذرآوردي بذودن محاسذبات و احتمذال بذروز خطاهذاي آماري(تبذديل
کدهاي  HSکه براي کاالها تعريف مي شود به کدهاي  ISICکه به
رشته فعاليت ها اختصاص دارد مسلماً با خطا همذراه خواهذد بذود .در
تبديل اين دو طبقه بندي به يكديگر برخي از کدهاي  HSبين رشته
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فعاليت هاي مورد نظر مشترک بود که با توجه به شرح تعرفه صادر يا
وارد شده براي قرار گيري در کد  ISICمورد نظر تصميم گيري شده
است .که ممكن است در برخي از موارد کاالها به صورت سليقه اي در
رشته فعاليتي طبقه بندي شود .بنابراين سهم هاي محاسبه شده براي
هر يک از رشته فعاليت ها ممكن است با خطا همذراه باشذد کذه ايذن
خطا به دليل کوچک بودن ارزش کاالهاي با کذدهاي مشذترک قابذل
اقماض خواهد بود).
 -6يافته ها
صادرات کاالهاي دانش بنيان به عنوان صادرات پايدار مطرح مذي شذود ايذن
نوع از صادرات متكي بر علم و فناوري است نه منابع تمام شدني(مثل نفت وگذاز)
به عالوه به توليد محصوالت تكميلي مضاعف منجذر مذي شذوند .افذزون بذر ايذن،
نوسانات بازار فروش توليدات دانش بنيان به مراتب کمتر از محصوالت ديگر نظذر
توليدات خام بوده و بازده اقتصادي صادرات آنها به نسبت محصوالت ديگذر بذاالتر
است .به بيان ديگر اين نوع محصوالت ارزش صادراتي بااليي داشته و اين امذر بذه
ايجاد انگيزه در عملكرد فعاالن اقتصادي از جمله بخش خصوصي کمک مي کند.
زماني که کشورهاي درحال توسعه به موفقيت در افزايش صادرات نائذل مذي
شوند که کشور صادر کننده توانايي کسب مزيت رقابتي و پاسذخگويي سذريع بذه
تغييرات بازار کشورهاي وارد کننده را در اختيذار داشذته باشذد .ازطرفذي نذوآوري
باعث کاهش نااطميناني در روابط تجاري بلندمدت و تقويت نام تجاري مي شذود.
صادرات کاالهاي با فناوري باال از چندين جهت براي کشورها از اهميذت ويذهه اي
برخوردار است ،ارزش باال ،ايجذاد ثبذات و اقتذدار سياسذي و وابسذتگي در کشذور
مقصد ،نسبت به ساير صادرات کاالهذاي توليذدي اهميذت بيشذتري دارنذد .ارزش
اقتصادي باالي کاالهاي دانش بنيان در مقايسه با ساير توليدات خام و با فنذاوري
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هاي سطا پايين و متوسط مي تواند تاثير شگرفي بر توسذعه و رفذاه اقتصذادي و
اقتدار سياسي کشور در عرصه بين المللي داشته باشد.
صادرات با فناوري باال به لحاظ جغرافيايي بسيار متمرکز است به طوريكه 93
درصد از صادرات با فناوري باال در اختيار دو کشور چذين و آمريكذا قذرار دارد13،
کشور برتر در صادرت با فناوري باال نيز عمدتاً در قاره اروپا قرار گرفته اند .بيش از
 23درصد از صادرات با فناوري باال در اين کشورها توليد و صادر مي شود .مذالزي
در بين کشورهاي اسالمي توانسته در فهرسذت  13کشذور نخسذت صذادر کننذده
فناوري باشد .در حالي که سهم ساير کشورهاي اسالمي بسيار ناچيز بذوده اسذت.
سهم کشورهاي سند چشم انداز(منطقه جنوب غربي آسيا) از صادرات مبتنذي بذر
فناوري برتر از  6/9درصد تجاوز نمي کند.
براي رسيدن به سهم صادرات با فناوري برتر در کشور همانطور که در بخش
روش تحقيق ،فرايند استخراج داده ها توضيا داده شد اطالعات تجذارت خذارجي
ايران از سال  6936تا  6939براساس کدهاي تعرفه اي مورد ارزيابي قرار گرفذت.
نتايج بررسي داده هاي تجارت خارجي ايران براساس اطالعات گمذرک جمهذوري
اسالمي ايران نشان مي دهد که صدور و ورود کاالهاي با فناوري باال درايران سهم
بسيار اندکي از تجارت خارجي ايران را به خود اختصاص داده اسذت .در جذدول0
نتايج محاسبات مربوط به صادرات و واردات با فنذاوري بذاال در ايذران ارايذه شذده
است .همانطور که مشاهده مي شود در بين دوره ي مورد بررسي سذهم کاالهذاي
صادراتي با فناوري باال از کل ارزش صذادرات کشذور از  3/1درصذد تجذاوز نكذرده
است .همچنين اين سهم از سال  6936تا  6930رونذد کذامالً نزولذي طذي کذرده
است .به گونه اي که صادرات کاالهاي با فناوري برتر از ايران به سذاير کشذورها از
 166ميليون دالر در سال  6936با کاهش تقريباً  93ميليون دالري به رقم 691
ميليون دالر در سال  6930کاهش يافته است .در سال  6939اين کاهش انذدکي
جبران شده ولي همچنان زير  3/9واحد درصد سهم از کل صذادرات کشذور قذرار
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داشته است .صادرات کاالهاي با فناوري برتر عالوه بر تاثير بنيادين وقابذل توجذه
در تمامي بخش هاي اقتصادي ،يكي از مهم ترين ويهگي هاي اقتصاد دانش بنيان
محسوب مي شود .بررسي تغيير در ارزش صادرات با فناوري بذاال در ايذران نشذان
مي دهد که عليرغم تاکيد بر تقويت توسعه اقتصاد دانش بنيان در کشور در برنامه
ها و اسناد باالدستي و تاکيد ويهه در سياست هاي اقتصذاد مقذاومتي مقذدار ايذن
شاخص در حوزه تجارت خارجي روند نامناسذبي داشذته اسذت .محذدوديت هذاي
تجاري ايران (اعمال تحريم هاي ناعادالنه)را مي تذوان بذه عنذوان عامذل مهذم در
کاهش مراودات تجاري ايران قلمداد نمود ولي کاهش سهم صذادرات کاالهذاي بذا
فناوري برتر در سال هاي مورد بررسي تنها با اعمال تحريم هاي بين المللي قابذل
توجيه نخواهد بود .بلكذه عذدم توجذه وحمايذت از صذادرات کاالهذاي بذا فنذاوري
برتر،عدم برنامه ريزي درست و عواملي از اين دست ،تاثير قابل توجهي بر کذاهش
سهم اين کاالها داشته است .ادامه وضعيت موجود ،چشم انداز خوبي را براي ايران
در عرصه هاي بين المللي نشان نمي دهذد .متوسذط سذهم صذادرات کاالهذاي بذا
فناوري باال در ايران در طي  9سال موردبررسي نصف واحد درصد معذادل 636/9
ميليون دالر ارز آوري براي کشور به ارمغان آورده است.
دراين مطالعه عالوه بر بررسي اطالعات صادراتي ايذران  ،واردات کاالهذاي بذا
فناوري باال نيز مورد بررسي قرار گرفته است .واردات کاالهاي دانش بنيذان بذا دو
هدف مورد بررسي قرار گرفت در وهله ي اول با بررسي واردات کاالهاي با فناوري
برتر ،نيازهاي دانش بنيان در کشور مشخص خواهد نمود از طرف ديگذر ،ارز بذري
کاالهاي دانش بنيان با ارزآوري اين کاالها مورد مقايسه قرار خواهد گرفت .بررسي
اطالعات واردات کشور در سال هذاي مذورد نظذر در جذدول  9ارايذه شذده اسذت
همانطور که مشاهده مي شود بين 2/1تا  3/3درصد از ارزش کل واردات در کشور
به کاالهاي دانش بنيان اختصاص دارد که درمقايسه بذا سذهم صذادرات کاالهذاي
دانش بنيان ارقام قابل توجهي است .همچنين ارزش واردات کاالهاي دانش بنيان
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بيش از  13برابر ارزش صادرات اين کاالهاست .باال بذودن سذهم واردات کاالهذاي
دانش بنيان درايران را مي توان به يک چاقوي دو لبه تشبيه کذرد از يذک طذرف
باالتر بودن ارزش واردات کاالهاي دانش بنيان نشان مي دهد که فناوري برتذر در
ايران در صنايع مختلف با عنوان کاالهاي واسطه اي يا نهايي حائز اهميت بذوده و
اين فناوري براي تقويت پايه هاي اقتصاد دانذش بنيذان در ايذران مذورد اسذتفاده
قرارخواهد گرفت .از طرف ديگر وابستگي بذه سذاير کشذورها ،عذدم تذوان رقابذت
پیيري با کشورهاي صادر کننده کاالهاي دانش بنيان و ضعف کشور در توليد اين
کاالهاي استراتهيک را نشان مي دهد.
مقايسه ارزش واردات با صادرات کاالهاي با فناوري باال در سذال هذاي مذورد
بررسي نشان مي دهد که ارزبري کاالهاي با فناوري باال با اختالف بسذيار زيذادي
بيشتر از ارزآوري اين کاالها بوده است .ارزبري کاالهاي دانش بنيان در کشذور در
سال هاي مورد بررسي معادل  9663ميليون دالر بوده که تقريباً  19برابر ارزآوري
اين کاالهاست .در صورتي که ارزبري کاالهاي با فناوري باال براي توليد در داخذل
و ايجاد ارزش افزوده باالتر براي صادرات ايذن محصذوالت قذرار گيذرد مذي تذوان
واردات باالي اين کاالها را قابذل توجيذه دانسذت امذا از آنجذا کذه ارزش واردات و
صادرات با اختالف بااليي از هم قرار دارند .مسلماً کاالهاي وارداتي با فنذاوري بذاال
در جهت افزايش توليد کاالهاي با فناوري باال در کشور قذرار نگرفتذه و وابسذتگي
ايران به فناوري ساير کشور را نشان مي دهد.
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جدول -4سهم صادرات و واردات با فناوري باال از مجموع ارزش تجارت خارجی ايران
شرح

واحد

1391

1392

1393

1394

1395

متوسط

صادرات
ارزش
سهم از ارزش کل صادرات

ميليوندالر

166

629

621

691

16119

19195

درصد

3119

3192

3196

3103

3103

1952

واردات
ارزش
سهم از ارزش کل واردات

ميليوندالر

9663

0231

0312

9039

913613

5111

درصد

313

319

911

210

211

898
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بررسي کااليي واردات و صادرات کاالهاي با فناوري برتر تا حدود زيادي توان
توليد کاالهاي با فناوري باال در ايران را مشخص خواهد کرد .در جدول هاي  9و
 1ارزش صادرات و واردات کاالهاي دانش بنيان به تفكيک نوع کاالها ارايذه شذده
است .همانطور که در فرايند استخراج داده ها شرح داده شد .کدهاي تعرفه اي که
براساس طبقه بندي  HSکد گیاري شده با کدهاي متنافر  ISICکه براسذاس
تعريف سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه به عنوان فعاليت هاي بذا فنذاوري
باال تعريف مي شود معادل سازي شده و نتايج آن در جدول هاي میکور ارايه شده
است .همانطور که مشاهده مي شود نزديذک بذه  93درصذد از صذادرات کاالهذاي
دانش بنيان در ايران در کد  ISICبا شماره کد  1019انجذام گرفتذه اسذت کذه
براساس شرح اين کد(جدول  )6به توليد دارو و مواد شيميايي مذورد اسذتفاده در
پزشكي و محصوالت دارويي گيذاهي اختصذاص دارد .متوسذط سذهم هذر يذک از
کدهاي  ISICدر سال هاي مورد بررسي محاسبه شذده اسذت .طذي دوره مذورد
بررسي سهم کاالهاي دارويي از صادرات کل کشور از سال  6939روند نزولذي بذه
خود گرفته است .در سال هاي مورد بررسي نزديک به  93درصذد متوسذط ارزش
صاردات دانش بنيان در ايران به دارو و محصوالت دارويي اختصاص داشته است.
توليد وسايل نقليه هوايي و فضايي(کد )9993با متوسط سذهم  93/3درصذد
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در جايگاه دوم قرار داشته است .کاالهاي صادراتي در اين کد فعاليت عمدتاً شامل
اجزاء و قطعات توربين هاي بخار ،موتورهاي توربيني ،ديزلي و ...بوده است.در سال
هاي مورد بررسي سهم اين کاالها از سال  6936تا  6939نزولي و از اين سال تذا
سال  6939سهم اين کاالها افزايش يافته اسذت .رونذد تغييذر سذهم در ايذن کذد
فعاليت برخالف روند تغيير سهم در صادرات محصوالت دارويي بوده است .با توجه
به سهم عمده ي اين دو فعاليت از کل صادرات کشور مي توان اينگونذه برداشذت
کرد که صادرات محصذوالت دارويذي از سذال  6939جذاي خذود را بذه صذادرات
محصوالت نقليه هوايي و فضايي داده است.
فرستنده هاي تلويزيوني و راديويي و دستگاه هاي مخصوص سيسذتم هذاي
ارتباط تلفني و تلگرافي(کد  )9113با متوسط سذهم  66درصذد در جايگذاه سذوم
قرار گرفته است .روند تغيير سهم در اين کد فعاليت در سال هذاي مذورد بررسذي
نوساني با دامنه باال بوده است .به گونه اي که در سال  6930سهم صذادرات ايذن
کاالها از  19درصد به  6/9درصد در سال  6939کاهش داشته است.
توليد تجهيزات پزشذكي و جراحذي و وسذايل ارتوپدي(کذد  )9966و توليذد
ابزارها و وسايل ويهه اندازه گيري و کنترل و آزمايش و دريانوردي و مقاصد ديگذر
بجز تجهيزات کنترل عمليات صنعتي(کد  )9961به ترتيب بذا  1/6و  1/0درصذد
سهم پس از سه گروه کااليي میکور قرارگرفته اند .صادرات کاالهاي رشته فعاليت
(9966تجهيزات پزشكي) در سال هاي مورد بررسي روند رو به رشد داشته است.
ولي تغيير سهم کد فعاليت (9961توليد ابزارها و وسايل انذدازه گيذري و )...رونذد
کاهشي داشته است.
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جدول -5سهم صادرات با فناوري باال به تفکيک كاالهاي صادراتی(كدهاي
آيسيک)
كد آيسيک

1391

1392

1393

1394

1395

(2423توليد دارو ومواد شيميايي و)...
(3111توليد ماشين آالت اداري)...
(3211توليد المپ ها )...
(3221توليد فرستنده هاي تلويزيوني و راديويي)...
(3231توليد گيرنده هاي تلويزيون و راديو)...
(3311توليد تجهيزات پزشكي)..
(3312توليد ابزارها و وسايل ويهه اندازه گيري و
کنترل و آزمايش)...
(3313توليد تجهيزات کنترل عمليات صنعتي)
(3321توليد ابزارهاي اپتيكي)..
(3331توليد ساعت هاي مچي)...
(3531توليد وسايل نقليه هوايي)...

9116
610
319
612
319
019

0612
319
312
6919
313
112

9111
311
610
6910
013
911

9219
316
319
19
313
111

9913
3192
3196
619
612
919

919

919

910

113

9

319
619
313
0211

311
611
313
1911

316
119
313
61

311
313
313
1611

3139
316
3139
0919
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نمودار -1متوسط سهم صادرات محصوالت با فناوري باال به تفکيک نوع
محصول طی سالهاي 1391-95
0619
9313

313

311

319

312

613

612

116
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110

6613

09
03
99
93
19
13
69
63
9
3

16

سهم کاالهاي دانش بنيان از تجارت ايران(واکاوي تحقق اقتصاد مقاومتي سال هاي )6936-39

بررسي کااليي واردات کاالهاي با فناوري باال در سال هاي مورد بررسي نشان
مي دهد که بيشترين وابستگي دانش بنيان در بين کاالها به ترتيب به کد()9961
توليد ابزارها و وسايل ويهه اندازه گيري و کنترل و آزمايش و دريانوردي و مقاصد
ديگر بجز تجهيزات کنترل عمليات صنعتي با متوسط سهم  62/9درصد اختصاص
داشته است .سهم واردات ابزارها و وسايل اندازه گيري(کد  )9961در مقابل سهم
صادرات اين کاالها نزديک به 61واحد درصد بيشتر بوده اسذت .ميذزان وابسذتگي
کشور به واردات اين کاالها از سال  6931تا  6939روند افزايشي داشته است .در
مقابل سهم صادرات اين کاالها دراين سال ها کذاهش يافتذه اسذت .ارزش واردات
توليد ابزارهاو وسايل ويهه اندازه گيري ...به طور متوسط  19برابذر ارزش صذادرات
اين کاالها بوده استاين امر نشان مي دهد که واردات اين کاالهذا بذا صذرفه تذر از
توليد اين کاالهاست.
کد( )9333توليد ماشين آالت اداري و حسابگر و محاسباتي با متوسط سهم
 69/9درصد در جايگاه دوم در واردات کاالهاي با فناوري باال قذرار داشذته اسذت.
مقايسه سهم صادرات اين کاالها با واردات آن نشان مي دهد که ايذران در توليذد
ماشين آالت اداري و حسابگر و محاسباتي وابستگي بااليي دارد .چرا که سهم اين
کد از صادرات ايران به  6واحد درصد هم نمي رسد متوسط سهم صادرات ماشين
آالت اداري و حسابگر ومحاسباتي در سال هاي مورد بررسي برابر  3/9درصد بوده
است که در مقايسه با سهم واردات اين کاالها بسيار ناچيز مي باشد .به طوري که
مجموع ارزش واردات اين کاال به کشور بيش از  933برابر ارزش صادرات آن بوده
است.
توليد دارو و مواد شيميايي مورد اسذتفاده در پزشذكي و محصذوالت دارويذي
گياهي که صدر نشين صادرات کاالهاي با فناوري باال بود .در واردات بذا متوسذط
سهم  69/3درصد در جايگاه سوم پس از واردات کاالهاي انذدازه گيذري وماشذين
آالت اداري قرار داشته است .مجموع ارزبري دارو ومواد شذيميايي در سذال هذاي
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مورد بررسي نزديک به  3برابر ارزآوري اين کاالها بوده است.
در کد ()9113توليد فرستنده هذاي تلويزيذوني و راديذويي و دسذتگاه هذاي
مخصوص سيستم هاي ارتباط تلفنذي و تلگرافذي متوسذط سذهم از ارزش واردات
برابر  69/1درصد بوده است .در مجموع  19درصد از ارزش واردات کاالهاي دانش
بنيان به چهار کد عنوان شذده اختصذاص داشذته اسذت .ارزبذري فرسذتنده هذاي
تلويزيوني و راديويي در مقايسه با ارزآوري اين کاالها نزديک بذه  93برابذر بيشذتر
بوده است.
جدول -6سهم واردات با فناوري باال به تفکيک كاالهاي وارداتی(كدهاي
آيسيک)
1391

1392

1393

1394

1395

كد آيسيک

69

1116

6910

6919

6613

(3111توليد ماشين آالت اداري)...

1611

6319

6212

6911

6910

(3211توليد المپ ها )...

119

611

919

019

919

(3221توليد فرستنده هاي تلويزيوني و رادبويي)...

910

6913

9619

912

912

(3231توليد گيرنده هاي تلويزيون و راديو)...

016

6911

619

1111

13

(3311توليد تجهيزات پزشكي)..

919

916

1

3

219

1211

6313

6913

6916

1616

(3313توليد تجهيزات کنترل عمليات صنعتي)

316

316

619

316

319

(3321توليد ابزارهاي اپتيكي)..

319

310

312

319

319

(3331توليد ساعت هاي مچي)...

319

319

311

319

319

(3531توليد وسايل نقليه هوايي)...

6313

911

311

319

6311

(2423توليد دارو ومواد شيمايي و)...

(3312توليد ابزارها و وسايل ويهه اندازه گيري و کنترل و
آزمايش)...

ماخی :گمرک جمهوري اسالمي ايران-محاسبات تحقيق
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نمودار -2متوسط سهم واردات محصوالت با فناوري باال به تفکيک نوع محصول
طی سال هاي 1391-95

6911 6913
919
311 319 310

310

919

6913

6219 6919

13
62
61
60
61
63
2
1
0
1
3
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 -7مرزهاي فناوري ايران
يكي از مهم ترين يافته اين مطالعذه بررسذي صذادرات و واردات کاالهذاي بذا
فناوري باال به تفكيک کشورهاي هدف بوده است .در جدول  9اطالعات مربوط به
صادرات کاالهاي با فناوري باال به تفكيک کشورهاي عمده ي طرف معاملذه ارايذه
شده است .همانطور که مشاهده مي شود کشورهاي عذراق ،افغانسذتان ،جمهذوري
عربي سوريه و روسيه در تمامي سال هاي مورد بررسي نزديذک بذه  93درصذد از
ارزش صادرات کاالهاي با فناوري باال را به خود اختصاص داده اند .اختصاص ايذن
سهم از صادرات کاالهاي دانش بنيان براي  0کشور هدف همسايه نشان مي دهذد
که مرزهاي صادرات کاالهاي بذا فنذاوري بذاال از حذوزه خاورميانذه فراتذر نرفتذه و
پیيريش کاالهاي با فناوري باالي ايران تنها در کشذورهاي همسذايه انجذام شذده
است .تحريم هاي بين المللي عليه ايران و عدم عضويت ايران در سازمان تجذارت
جهاني( )WTOر ا مي توان دو عامل مهذم اثذر گذیار بذر سذهم پذايين صذادرات
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کاالهاي با فناوري باال و محدوديت آن به کشورهاي منطقذه عنذوان کذرد .کشذور
عراق در بين کشورهاي هدف در سال هاي اخير سذهم قابذل تذوجهي از صذادرات
کاالهاي دانش بنيان ايران را به خود اختصاص داده است .سهم عراق از  62درصد
در سال  6936به  03/9درصد در سال  6939افزايش يافته است .شرايط سياسي
و اقتصادي کشور عراق و نيازهاي زيربنايي اين کشور و همسايگي با ايران از مهذم
ترين عوامل تغيير سهم اين کشور براي دريافت کاالهاي با فنذاوري بذاالي ايذران
بوده است .کشور عراق به طور ميانگين  99درصد از صادرات کاالهاي بذا فنذاوري
باالي ايران را به خود اختصاص داده است .افغانستان با متوسط سذهم  62درصذد
در رتبه ي دوم پس از عراق در دريافت فناوري از ايران قرار داشته است .شذرايط
افغانستان نيز همانند عراق منجر به پیيريش فناوري ايران شده است .کشذورهاي
جمهوري عربي سوريه و فدراسيون روسيه پس از دو کشور عنوان شده سهم قابل
توجهي را در مقايسه با ديگر کشورها از صادرات کاالهاي با فناوري باال داشته اند.
متوسط سهم کشور جمهوري عربي سوريه و فدراسيون روسيه  3درصد محاسذبه
شده است(نمودار.)9
جدول -7كشورهاي هدف صادرات كاالهاي با فناوري باال
كشورهاي هدف
عراق
افغانستان
جمهوري عربي سوريه
فدراسيون روسيه
ساير کشورها

1391

1392

1393

1394

1395

6216
6211
6212
913
9211

1011
6119
010
219
0119

19
6319
916
6919
9919

0119
6110
6311
919
6319

0319
6211
212
211
6019

ماخی :گمرک جمهوري اسالمي ايران -محاسبات تحقيق
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نمودار-3متوسط سهم كشورهاي هدف ازصادرات با فناوري باال طی سال
هاي 1391-95
ساير کشورها
%96

عراق
%99
افغانستان
%62

جمهوري عربي
سوريه
%3

فدراسيون روسيه
%3

ماخی :گمرک جمهوري اسالمي ايران-محاسبات تحقيق

اطالعات واردات کاالهاي با فناوري باال از کشورهاي هدف به ترتيب باالترين
ارزش در جدول  2ارايه شده است .همانطور کذه مشذاهده مذي شذود کشذورهاي
چين ،امارات متحده ي عربي ،جمهوري کره و آلمان عمده شرکاي تجذاري ايذران
در واردات کاالهاي با فناوري باال بوده اند.
کشور امارات متحده ي عربي با متوسط سذهم  19درصذد بذاالترين سذهم از
ارزش واردات کاالهاي با فناوري باال را در اختيار داشته است .از مهم ترين داليذل
باال بودن سهم کشور امارات متحده عربي در واردات کاالهاي دانش بنيان به ايران
وجود تحريم هاي بين المللي عليه ايران مي باشد .بيشتر واردات ايذران بذه دليذل
تحريم هاي بين المللي ابتدا به اين کشور وارد شده و سپس از اين کشور به ايران
وارد شده است .سهم کشور امارات در واردات کاالهاي دانش بنيان از سال 6931
روند نزولي به خود گرفته است .همانطور که عنوان شد زمزمه هاي توافذق هسذته
اي ايران و کاهش بخشي از تحريم ها با اجذراي برنامذه جامعذه هسذته اي ايذران
(برجام) در کاهش سهم کشور امارات در واردات کاالهاي دانش بنيان تاثير گذیار
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بوده است.
چين پس از کشور امذارات متحذده ي عربذي سذهم قابذل تذوجهي از واردات
کاالهاي دانش بنيان را در اختيذار داشذته اسذت .متوسذط سذهم چذين از واردات
کاالهاي دانش بنيان به ايران برابر 11درصد محاسذبه شذده اسذت .سذهم واردات
ال
کاالهاي با ف ناوري باال از کشور چذين در سذال هذاي مذورد بررسذي رونذد کذام ً
افزايشي داشته است .به طوري که سهم چين از واردات کاالهاي دانذش بنيذان در
سال  6939نسبت به سال  ،6936نزديک به  61واحد درصدافزايش داشته است.
کشور جمهوري کذره بذا متوسذط سذهم  62درصذد در جايگذاه سذوم در واردات
کاالهاي دانش بنيان قرار داشته است .واردات کاالهاي بذا فنذاوري بذاال از کشذور
جمهوري کره بين  61تا  19درصد در تغيير بوده است .آلمذان بذا متوسذط سذهم
 1درصد در جايگاه چهذارم در بذين کشذورهاي هذدف قذرار داشذته اسذت .واردات
کاالهاي دانش بنيان از اين کشور اروپذايي از سذال  6939تذا سذال  6939رونذد
افزايشي داشته است .رفع بخشي از تحريم هاي بين المللي عليه ايذران منجذر بذه
افزايش سهم کشور آلمان شده است.
جدول -8كشورهاي هدف واردات كاالهاي با فناوري باال
كشورهاي هدف
امارات متحده عربي
چين
جمهوري کره
آلمان
ساير کشورها

1391

1392

1393

1394

1395

9111
6911
6111
119
9113

1211
1619
6913
910
1316

1911
1611
1913
019
1019

1619
1911
1316
111
1210

6319
1919
6919
2
93
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نمودار -4متوسط سهم كشورهاي هدف در واردات كاالهاي با فناوري باال
طی سال هاي 1391-95
ساير کشورها
%13

چين
%11
امارات متحده
عربي
%19

جمهوري کره
%62

آلمان
%1
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 -8بحث و نتيجهگيري
در اين مطالعه صادرات و واردات کاالهاي با فناوري بذاال در سذال هذاي -39
 6936مورد بررسي قرار گرفت .نتايج بررسي ساالنه اطالعذات گمذرک جمهذوري
اسالمي ايران نشان مي دهد که سهم کاالهاي با فناوري باال از ارزش کل صادرات
ايران کمتر از يک واحد و بذين  3/03تذا  3/19درصذد قذرار داشذته اسذت .ارقذام
محاسبه شده با احتساب خدمات نرم افذزاري و صذادرات جنذگ افزارهذا از ارقذام
محاسبه شده باالتر خواهد چرا که اطالعات مربوط به صادرات نرم افزاري و جنگ
افزارها در اطالعات گمرک لحاظ نمي شود.ولي مالک اين مطالعه بررسي اطالعات
گمرک ايران بوده است که براساس اين اطالعات وضذعيت نامناسذب ايذران بذراي
ايجاد بازار مناسب و ارزآوري از کاالهاي با فناوري باال را نشان مذي دهذد بررسذي
کااليي صادرات کاالهاي دانش بنيان نيذز نشذان مذي دهذد کذه بيشذتر صذادرات
کاالهاي دانش بنيان در ايران به صادرات کاالهاي دارويي و مواد شيميايي ،وسايل
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نقليه هوايي و فضايي و توليد فرستنده هاي راديويي و تلويزيوني اختصاص داشته
است .در مقابل عمده کاالهاي با فناوري باال وارد شذده بذه کشذور بذه ترتيذب بذه
ابزارها و وسايل ويهه اندازه گيري ،ماشذين آالت اداري و محاسذباتي و محصذوالت
دارويي و شيميايي اختصاص داشته است .عمده شرکاي فناوري ايران در صادرات
کشورهاي همسايه عراق ،افغانستان ،روسيه و سوريه بوده و در واردات کشذورهاي
امارات متحده عربي ،چين ،جمهوري کره و آلمان بوده اند .نتايج بررسي ها تاکيد
مي کند که بستر الزم براي تحقق پیيري اقتصاد مقاومتي در کشور فراهم نبذوده
است .سهم پايين کاالهاي دانش بنيان در صادرات در مقابل سذهم بذاالي واردات
اين کاالها نشان مي دهد که اقتصاد دانش بنيذان در ايذران هنذوز شذكل نگرفتذه
است .توليدکاالها در ايران عمدتاً سنتي بوده تنها خريدار ايذن کاالهذا کشذورهاي
همجوار بوده است .براين اساس مي توان به اينگونه ادعا کذرد کذه شذرايط الزم و
کافي براي تحقق اقتصاد دانش بنيان و به تبع آن نزديک شدن بذه تحقذق ذيذري
اقتصاد مقاومتي در کشور فراهم نشده است.
براساس نتايج بررسي ها مي توان ادعا کرد که در کشور ما واکنش مناسب و
به موقع در برابر تغييرات وتحوالت علمي و فناورانه نشان داده نشده اسذت .شذايد
بتوان بخش مهمي از اين اهمال و قصور را به مشكالت متعددي نسبت داد که در
جريان موج اول و دوم انقالب صنعتي در دنيا پيش روي کشور ما قرار داشت .امذا
به نظر مي رسد در شرايط کنوني ديگر بسياري از بهانه ها وتوجيهات قابل قبذول
نباشد و تداوم رويكرد منفعالنه قبلي جز وابستگي به مسير چيز ديگذري را نشذان
ندهنذذد .از طذذرف ديگذذر عذذدم نقذذش آفرينذذي جذذدي فنذذاوري در عرصذذه اقتصذذاد
کنوني(سهم بسيار ناچيز صادرات کاالهاي با فناوري باال از کذل صذادرات ايذران و
سهم باالي واردات اين کاالها) ،عدم توجه بذه الزامذات سياسذتگیاري و نهادهذاي
پشتيبان را بيشتر آشكار مي سازد .تعدد تذدوين اسذناد و قذوانين در حذوزه هذاي
مرتبط با فناوري و نوآوري نشان دهنده توجذه سياسذتگیاران کشذور بذه موضذوع
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فناوري و نوآوري است .گرچه وجود زير ساخت قانوني مناسب بسيار مهم و شرط
الزم تلقي مي شود .اما شرط کافي محسوب نمي شود .با توجه به واقعيت رخ داده
اين قوانين و سياست ها مي بايست مورد بازنگري جدي قرار گيرد بذا توجذه بذه
شرايط حاضر از نظر محدوديت منابع در دسترس ،بيش از هر زمان ديگر کشذورما
نيازمند اصالح رويكردهاي سياستگیارانه است .اصالح رويكردهاي سياستي ايذران
براي توسعه اقتصاد دانش بنيان و افزايش نفوذ ايران در صادرات فناوري در دنيا را
مي توان در سه دسته تقسيم بندي نمود:
 -6توسعه قابليت هاي فناورانه؛
 -1بهبود محيط کسب و کار و اصالح شرايط اقتصادي کالن
 -9سياست هاي تحريک طرف تقاضا و ايجاد بازار براي کاالهاي بذا فنذاوري
باال.
به عبارت ديگر دستيابي به جايگاه مشخص شده در سند چشم انداز  13ساله
کشورف نيازمند تالش بيشتر و مسمتراجرايي و نظارتي است .بررسذي علذل عذدم
موفقيت بسياري از اسناد و برنامه ها و فاصله زياد ايران با اهداف تعيذين شذده در
اين اسناد وبرنامه نشان مي دهد که برنامه ريذزان از واقعيذت رخ داده بذي اطذالع
بوده و اهداف آرماني براي ايران متصور هستند و يا مشكالت ديگذري در رسذيدن
به اين اهداف دخيل مي باشد .براين اساس پيشنهاد مي شود شاخص هذاي مهذم
براي پياده سازي اقتصاد دانش بنيذان در ايذران مشذخص و واقعيذت امذر در ايذن
شاخص ها مطالعه شود .براساس نتايج بدست آمده اهداف ،برنامه ها واولويت هاي
سياستگیاري در ايران به ويهه در پياده سازي اقتصاد دانش بنيان مشخص خواهد
شد.
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عليزاده ،پريسا( ،)6931برآوري از سهم دانش و فناوري در صادرات کشور،
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري هاي نوين(گروه فناوري هاي نو) ،معاونت
پهوهش هاي زير بنايي و امور توليدي ،مرکز پهوهش هاي مجلس شوراي
اسالمي ،کد موضوعي  ،113شماره مسلسل  ،69919شهريورماه .6931
براتي ،مرتضي و زين العابديني ،اکبر( ،)6931بررسي شاخص صادرات
محصوالت با فناوري باال در ايران ،دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري هاي
نوين(گروه فناوري هاي نو) ،معاونت پهوهش هاي زير بنايي و امور توليدي،
مرکز پهوهش هاي مجلس شوراي اسالمي ،کد موضوعي  ،123شماره
مسلسل  ،69030خردادماه .6931
يعقوبي ،پريسا و رضايي ،مهدي( ،)6939سهم صنايع با فناوري باال(هايتک)
در اقتصاد ايران ،دفتر مطالعات انرژي ،صنعت ومعدن(گروه مطالعات صنعت)،
معاونت پهوهش هاي زير بنايي و امور توليدي ،مرکز پهوهش هاي مجلس
شوراي اسالمي ،کد موضوعي  ،963شماره مسلسل  ،60303آذرماه .6939
عزيزي ،فيروزه ( ،)6931سياست هاي تقويت توليد و صادرات دانش بنيان و
ارزش افزوده باال در اقتصاد ايران ،معاونت امور اقتصادي ،وزارت امور اقتصادي
ودارايي.
نهاونديان ،محمدرضا وهمكاران ( ،)6936ارايه الگوي توسعه صادرات خدمات
با فناوري باال در جمهوري اسالمي ايران ،فصلنامه پهوهش هاي بازرگاني،
شماره  ،12پاييز  ،6931صفحات 6-96
شاه آبادي ،ابوالفضل و ثمري ،هانيه( ،)6931نوآوري و صادرات مبتني بر
فناوري برتر مقايسه جمهوري اسالمي ايران با کشورهاي منتخب سند چشم
انداز ،رشد فناوري ،فصلنامه تخصصي پارک ها و مراکز رشد ،سال دهم،
شماره  ،92بهار .6939
ديزجي ،منيره؛ دانشور ،سهند؛ بابايي اناري ،عليرضا( ،)6933تعيين جايگاه
ايران در زمينه اقتصاد دانش بنيان درميان کشورهاي منتخب ،فراسوي
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مديريت ،سال ششم ،شماره ،11پايير  ،6936صفحات .611-600
 .2کريمي ،فرزاد؛ حسن پور ،يوسف( ،)6933بررسي اثر رقابت پیيري صنايع
دانش بنيان ايران در تجارت با منطقه آسياي جنوب غربي ،فصلنامه پهوهش
ها و سياست هاي اقتصادي ،سال نوزدهم ،شماره  ،13صفحات .33-661
 .3يراني ،نينا؛ شيخ اسمعيلي ،سامان؛ ميراني،واال( ،)6939بررسي اثرات ابعاد
اقتصاد دانش بنيان بر رشد توليدات در ايران ،فصلنامه مديريت صنعتي
دانشكده علوم انساني ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج ،سال نهم ،وِيهه نامه
مديريت دانش.
 .63اماني ،نعيمه( ،)6939اثر اقتصاد دانش بر درجه رقابت پیيري ايران و شرکاي
تجاري ايران ،پايان نامه تحصيلي ،دانشكده مديريت و اقتصاد ،دانشگاه شهيد
باهنر کرمان.

