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جمعیتجوانیرشد نسبت •

73/27به  ۴۰/6۰از روستائیبه شهریجمعیترشد •

بهداشت، آموزش، راه، آب، برق، گاز و تلفنزندگیكیفیترشد •

كنونتا 55سرانه از سال درآمد دائمیتقلیل•

سرانهمصرفدایمیافزایش•

رفاه-امنیت-درآمد مناسب:                 استراتژیكنیاز

می یابدحیاتیاهمیتبیكاریلذا مبارزه با فقر و 

فناوری و نواوریکاربرد موثر از طریق       اشتغال بهره ور

فناوری، نواوری و بهره وری                                                توسعه با     افزایش سریع درآمد سرانه  
عوامل و نهاده ها و فرایندها

چالش اصلی



شمششاخص هاي مرتبط در برنامه 
مقدارواحد شاخص

8درصدمتوسط رشد ساالنه ارزش افزوده

3.9درصدمتوسط رشد ساالنه اشتغال

21.5درصدمتوسط رشد ساالنه سرمایه گذاری

2.8درصدمتوسط رشد ساالنه بهره وری کل عوامل تولید

13961400واحد شاخص

3450تعدادتعداد اختراعات و ابداعات ثبت شده در مراجع بین المللی

درصد محصوالت با فناوری متوسط به باال از کل محصوالت
صنعتی

3950درصد

1.55درصداخلیسهم محصوالت با فناوری متوسط به باال از تولیدناخالص د

63رتبهرتبه صادرات با فناوری باال در منطقه

تولید ناخالص داخلی
هزار میلیارد 
ریال به قیمت

1383ثابت 
22563078



اقتصاديبرنامه ششم توسعه به تفکيک بخشهاي
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A Pre-crisis drop in productivity...

9



10

Japan

China

OECD

EU27

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

%

United States

R&D is critical to innovation...  

Gross domestic expenditure on R&D, 1994-2008
As a percentage of GDP

Source: OECD (2009), Main Science and Technology Indicators 2009/2, December.



درصد و روند، نسبت هزینه تحقیق و توسعه درتولید 
ناخالص داخلی کشورها



درصد، نسبت هزینه تحقیق و توسعه درتولید ناخالص داخلی کشورها



13

A “horizontal" approach
Cutting across policy areas

Exploring 
innovation from 
a wide range of 

policy 
perspectives

Development

Education & skills

Territorial 
developmentConsumer policy

Environment

Trade

Tax

Investment

Information and 
communications

Industry and 
entrepreneurship

Science and 
technology

Statistics

Public governance

Competition



Innovation is multidisciplinary…

 

Green 
Technology

Chemical 
Engineering

Chemistry
Material
Science

Physics

Agricultural 
and Biological 

Sciences

Immunology
and

Microbiology

Biochemistry, 
Genetics and 

Molecular Biology

Energy

Earth and 
Planetary 
Sciences

Engineering

Environmental
Science

17.4%
10.5%

4.9%

7.5%

5.7%3.7%6.6%
4.8%

10.6%

9.5%
14.2%

Scientific
Papers

Patents

Patent-science link 
via citations

(100% = all citations)

Legend:

Scientific publications cited by “green” patents

Source: OECD (2010), Measuring Innovation: A New Perspective, OECD, Paris based on Scopus Custom Data, Elsevier; OECD, 
Patent Database; and EPO, Worldwide Patent Statistical Database.



سهم فاوا در اقتصاد اروپا



سهم اشتغال فاوا در كسب وكار هاي اروپا



تولید ناخالص ملی آمریكاسهم  فاوا دراشتغال  و



اثرات اقتصادي فاوا در كشور هاي در حال توسعه



همبستگی بین ضریب نفوذ پهنای باند و اثر آن بر رشد تولید ناخالص
داخلی
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GDPدر ۱/۲۱٪همبستگی = ضریب نفوذ باند پهن۱۰٪افزایش•

GDPدر ٪ ۰.۸همبستگی = ضریب نفوذ تلفن همراه ۱۰٪افزایش•

GDPدر %0.3دوبرابر کردن سرعت پهن باند باعت افزایش 2۰11در اتحادیه اروپا در سال •

سهم فناوری اطالعات و ارتباطات در رشد اقتصادی



مده ایعنقشامراین.استدیجیتالانقالبمعرفشاخصهیکپیشرفتهفناوری هایهزینه هایکاهش•
.می کندایفانوآوریبهشتاب دهیدررا

.انهاکاربردونتایجبهدستیابیبیشترسرعتوهافعالیتانجامزمانکاهش•

.استمتصلاینترنتبهشیءمیلیارد8اکنون.استمتصل ترجهانیخلقحالدربهتروارزانفناوری•
.برسدتریلیون1به2030سالتاعدداینمی شودپیش بینی

بعالوهمی شودفراهمآن هابرایجدیدیکاربردهایبرترفناوری هایهزینهکاهشتداومباهمزمان•
آندرهکاستترکیبیاثرآشکارکنندهامراین.نوآورانهروش هایبهآن هاترکیببرایفرصت هایی

به کارهجداگانکههنگامیآن هاقابلیت هایازمی کنندکاریکدیگرهمراهبهکهفناوری هاییقابلیت
.می رودفراترمی شوندگرفته

نمونه هایی از کاهش هزینه فناوری های کلیدی

فناوری وبهره وریاثرات ترکیبی
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(*) The Economic Impact of Interoperability,  Microsoft research study

Wasted time 
due to "waiting 
in the line" or 
delay produced
due to "lack of
interoperability"
when 

citizens/busines
ses are served 
by a public 
administration 
results to 
impact on the 
GDP

تاثیر اتالف وقت شهروندان در مراجعات اداری بر اقتصاد کشور

(*)

Impact 
0.50%

$2.347 billion

$12.8 billion

$16.4 billion

$10.26 billion

$3.9 billion



1پیشنهادها

یستمی و نوآوری فراتر از تحقیق و توسعه است و نیازمند رویکرد س.۱•
.همه جانبه است

ار كاالها و تسهیل و حمایت از توسعه و رشد نواوری با توسعه سهم باز.2•
.محصوالت نواورانه  در داخل و خارج كشور

:  شبکه سازی عوامل با.3•
به منزله بستر  رشد   ICTتوسعه وگسترش  بستر شبکه دسترسی ، •
تعامل دانشگاه، صنعت و خدمات با نواوری  و بهره وری نهاده ها•
و ها و استارت اپ ها برای تعمیق نواوری  SMEتعامل صنعت و بازار با •

وری در بخشبهره 
.ها در بازار داخلی  و بین الملل SMEارتباطات افقی وعمودی •



2پیشنهادها

نهادهایبزرگهایدادهدسترسیوكشورفرایندهایكلیهسازیدیجیتال.۴•
بنگاهها،نواورانبرایعمومیودولتی

كشورسراسردرظرفیتپرموبایلدیتاارتباطاتگسترش.5•
یانبندانشمحصوالتبازارسهمافزایشنفعبهمقرراتوبازارتنظیم.6•
حسطودرورانهبهرهنواوریتکریموفرهنگیواجتماعیگذاریارزش.7•

مختلف
اجتماعیواقتصادیمحورهایتمامدرنواوریافقیگسترش.۸•
درریوبهرهونواوریتعمیقنفعبهكشوراقتصادیجریانكالنهدایت.۹•

.مجوزهاوهبودجمنابعتخصیصدرسیاستگذاریطریقازكشوراجراییاركان



۳پیشنهادها

ستاندبازاموزیمهارتومسایلحلدرالگوریتمیمهارتونگرشاموزشالزام.۱۰•
كشوراحادهمهبرای

گذاریهسرمایدرنواوریمتقابالووریبهرهونواوریدرگذاریسرمایهگسترش.۱۱•
سرمایههاینههزیومالیاتیهایهزینهكاهشجملهازاقتصادیمشوققوانینتصویببا

.گذاری

Crowedمشاركتیگذاریسرمایهومشاركتهایروشقانونیتسهیل.۱2• soursing.
اریانحصهایبخشبهدولتیغیرگذاریسرمایهورودبرایمحدودیتهاحذف۱3•
خاک،،انرژی،آبمثلتوسعهپایهعواملوریبهرهبهمنجرفناوریها،نواوریهای.۱۴•

.شوندحمایتویژهبصورتزمانوسرمایه،هوا



سپاسبا 


