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 آليات اقتصاد المعرفة في تحقيق النمو االقتصادي
 -دراسة تحليلية لحالة الجزائر-

Mechanisms of knowledge economy in achieving economic growth 

-Analytical study of the situation of Algeria- 

   :إعـــــــــــداد البـــــــاحثيـــــــــــن
 لكحل نبيلة                                                                                     مرابط بالل   
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 مقدمة مقدمة

 أساسيا   وعنصرا   االقتصادية املوارد من مورد  Knowledge املعرفة أصبحت لقد
 واخلدمية، السلعية والقطاعات اجملاالت كافة  يف تطبيقاهتا تستخدم اإلنتاج عناصر من
 والدول لألفراد الثروات وتكوين املعيشة مستوى حتسني يف هام بشكل وتساهم بل

 حتسني يف كبري  دور تلعب أصبحت وابلتايل العمل، وفرص التنافسية املزااي ودعم
   .املختلفة للدول االقتصادي النمو زايدة مث ومن االنتاجية
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 له المحفزة والسياسات االقتصادي النمو معدل زيادة نحو والسعى الدائم الجدل إن

 السنوات في أهمية األكثر األمور من يدعمه جديد هو ما كل عن البحث وضرورة

 بين والمعرفية “ Digital Divide ” الرقمية الفجوة تزايد ظل في خاصة األخيرة،

 الخصائص من المزيد واتضاح ظهور مع وكذلك النامية، ةوالدول المتقدمة الدول

 األمر المختلفة، الدول بين متفاوت بشكل ولكن المعرفة باقتصاد المتعلقة والمزايا

 ومن .الجزائر ومنها النامية الدول في النمو تواجه التي التحديات أهم من يجعله الذي

 الجوانب تساهم أن يمكن مدى أى إلى :التالي السؤال إجابة عن البحث يتعين ثم

 .الجزائر؟ في االقتصادي النمو دعم في المعرفة القتصاد المختلفة
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 اإلنتاجية يف املعرفة القتصاد األساسية اجلوانب مسامهة مدى اختبار إىل الدراسة هتدف
 من ذلك و .اجلزائر يف األجل طويل االقتصادي النمو يف مث ومن اإلنتاج لعوامل الكلية
 األساسية اجلوانب حتديد املعرفة؛ القتصاد املختلفة املفاهيم على التعرف  :مايلي خالل

 تعتمد .االقتصادي والنمو املعرفة بني العالقة أبعاد على التعرف ومؤشراته؛ املعرفة القتصاد
   الدراسة، حمل املتغريات بني العالقة شرح يف التحليلي الوصفي األسلوب على الدراسة
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 إىل األول اجلزء يذهب .واخلالصة املقدمة إىل ابإلضافة رئيسيني جزئيني إىل الدراسة تنقسم
 مع عنه، تعرب اليت املؤشرات وأهم املعرفة القتصاد املختلفة واجلوانب املفاهيم استعراض

 اخللفية إىل التطرق ومت .املعريف واالقتصاد التقليدي االقتصاد بني الفرق توضيح حماولة
  وكيفية املرتبطة النظرايت إطار يف النمو مث ومن الكلية واإلنتاجية املعرفة بني للعالقة النظرية
 أهم عرض مع .االقتصادي النمو إىل املعرفة اقتصاد جوانب من جانب كل  من األثر إنتقال

 الوضع حتليل حاول الذي الثاين اجلزء مث .الدراسة مبوضوع املتعلقة السابقة الدراسات
 .والنتائج اخلالصة يليه العربية، الدول من مبجموعة مقارنة اجلزائر يف املعرفة القتصاد النسيب
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 ضبط للمفاهيم: اقتصاد املعرفة ضبط للمفاهيم: اقتصاد املعرفة

 تعريف اقتصاد املعرفة تعريف اقتصاد املعرفة

Chen & Dahlman, 2005, p.1 

االقتصاد الذي تكون فيه املعرفة احملرك الرئيسى للنمو االقتصادي من خالل 
االستثمار املتواصل يف التعليم، االبتكار، تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبيئة 

االقتصادية واملؤسسية مبا يعمل على املزيد من إنتاج واستخدام املعرفة بشكل 
 .أكثر كفاءة لدعم التنمية والنمو االقتصادي املتواصل
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 ضبط للمفاهيم: اقتصاد املعرفة ضبط للمفاهيم: اقتصاد املعرفة

 جوانب اقتصاد املعرفة واملؤشرات املعربه عنها  جوانب اقتصاد املعرفة واملؤشرات املعربه عنها 

Asian Development Bank, 2014, p.3 

 التعليم مستوى يف متمثالا   : Human Capital البشرى املال رأس -
 خلق يف املشاركة من تتمكن ومؤهلة ماهرة عمالة توفري يف يساهم الذي والتدريب
 من بعدد اجلانب هذا عن التعبري ويتم .كفاءة أكثر بشكل املعرفة واستخدام
 الدراسة سنوات عدد متوسط للكبار، والكتابة ابلقراءة اإلملام معدل منها، املؤشرات

 سوف ما هو األخري املؤشر وهذا الثانوي ابلتعليم اإلمجايل االلتحاق ومعدل الفعلية
 .الدراسة تستخدمه
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Asian Development Bank, 2014, p.3 

 من شبكة توافر به يقصد  : Innovations التكنولوجيا وتبىن لالبتكار كفء  نظام -
 و ابكتساب الدولة خالهلا من تقوم اليت الكيفية على تؤثر اليت واإلجراءات والقواعد املؤسسات

 البحوث لدعم املناسبة البيئة توفري على يساعد الذي النظام وهو .املعرفة واستخدام ونشر إنتاج
 واملؤسسات واجلامعات األحباث ومراكز الشركات بني روابط توافر وحيقق  R&D والتطوير

 أو جديدة تكنولوجيا خلق خالل من املعرفة رصيد زايدة يف يساهم مبا والعامة، اخلاصة األكادميية
 وميكن .احمللية االحتياجات مع يتناسب مبا وتطويعها العاملية التكنولوجيا واستغالل اكتساب

 والتطوير البحوث على االنفاق نسبة العلمية، اجملالت يف املقاالت بعدد اجلانب هذا عن التعبري
 اللذان املؤشران ومها االخرتاع براءات وعدد املباشر األجنيب االستثمار تدفقات وكذلك الناتج من

 .الدراسة عليهما تعتمد سوف
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Asian Development Bank, 2014, p.3 

 ونشر وإنتاج تدفق من يسهل مبا  : ICT واالتصاالت املعلومات لتكنولوجيا األساسية البنية -
 اإلنرتنت، مستخدمى عدد عنها املعربه املؤشرات ومن .بكفاءة واملعارف املعلومات واستخدام

 .الدراسة عليهما اعتمدت اللذان املؤشران ومها واحملمول الثابت اهلاتف خطوط عدد وأيضاا 
  Economic and Institutional Regime EIRواملؤسسي االقتصادي النظام -

 إىل هتدف اليت والسياسية القانونية واألطر والتجارية االقتصادية والسياسات احلوافز يوفر الذي
 تشريعات التعريفية، وغري التعريفية القيود خالل من عنه التعبري وميكن .والنمو اإلنتاجية زايدة

 عليه تعتمد الذي املؤشر وهو التجاري االنفتاح ودرجة الفكرية امللكية حقوق محاية املنافسة،
 .الدراسة
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وفيما يتعلق بالمؤشرات اإلجمالية القتصاد المعرفة، فقد اهتم البنك 

مؤشر رقمى مركب من األربعة ركائز السابقة بتطوير  (WB)الدولي 

(Knowledge Economy Index) KEI   يعبر عن مدى
 استعداد الدولة القتصاد المعرفة وذلك لسنوات متفرقة 
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 اقتصاد املعرفة والنمو االقتصادي اقتصاد املعرفة والنمو االقتصادي

إلى فئة  Adam Smithإن العالقة بين المعرفة واالقتصاد ليست بالجديدة، فقد أشار  

 .االقتصاديةجديدة من المتخصصين يمكن أن يقوموا بإسهامات هامة في إنتاج المعرفة 

أن االبتكارات هي جوهر التنمية والنمو االقتصادي، وأن  Schumpeterكما أوضح 

 .المعرفة تعتمد على نشاط البحوث والتطوير

إلى فئة  Adam Smithإن العالقة بين المعرفة واالقتصاد ليست بالجديدة، فقد أشار  

 .االقتصاديةجديدة من المتخصصين يمكن أن يقوموا بإسهامات هامة في إنتاج المعرفة 

أن االبتكارات هي جوهر التنمية والنمو االقتصادي، وأن  Schumpeterكما أوضح 

 .المعرفة تعتمد على نشاط البحوث والتطوير

 يف تتجسد اليت املعرفة أمهية  Lucas (1988)و  Romer (1986)من كل  أوضحا حيث
 واخلربة والتدريب التعليم يف متمثل   البشرى املال ورأس والتطوير، البحوث يف تتمثل التكنولوجيا
 تناقص حالة سراين على إعتمدت اليت النماذج من العكس على أنه حيث لإلنتاج، أساسية كمدخلت

 مث ومن  TFP حيفز مبا الزمن عرب تتزايد أن ميكن النمو معدالت فإن للموارد النسبية والندرة الغلة
   .األجل طويل االقتصادي النمو
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 اجلانب – البشرى املال رأس يف االستثمار أمهية على االقتصاديني بني خلف يوجد ال احلني ذلك ومنذ
 ومن األفراد ومهارات خربات زايدة يف ا هاما   دور التعليم يلعب حيث املعرفة، اقتصاد جوانب من األول

 خاصة التعليم من مرتفعة مستوايت على حصلت اليت املاهرة العمالة تعد كما  .اإلنتاجية كفاءهتم  زايدة مث
 وتطويع النمو، إلحداث اللزمة املعرفة إنتاج و واستخدام إلستيعاب ضرورى شرط واجلامعى الثانوي

 من املزيد على الشركات حيفز مبا املتقدمة السلع على الطلب زايدة وكذلك حمليا ، األجنبية التكنولوجيا
   .والتجديد االبتكار

 اجلانب – البشرى املال رأس يف االستثمار أمهية على االقتصاديني بني خلف يوجد ال احلني ذلك ومنذ
 ومن األفراد ومهارات خربات زايدة يف ا هاما   دور التعليم يلعب حيث املعرفة، اقتصاد جوانب من األول

 خاصة التعليم من مرتفعة مستوايت على حصلت اليت املاهرة العمالة تعد كما  .اإلنتاجية كفاءهتم  زايدة مث
 وتطويع النمو، إلحداث اللزمة املعرفة إنتاج و واستخدام إلستيعاب ضرورى شرط واجلامعى الثانوي

 من املزيد على الشركات حيفز مبا املتقدمة السلع على الطلب زايدة وكذلك حمليا ، األجنبية التكنولوجيا
   .والتجديد االبتكار

 - املعرفة اقتصاد جوانب من الثاين اجلانب- R&D والتطوير والبحوث ابالبتكارات يتعلق وفيما
 من العلمية املعرفة رصيد تراكم على مباشر أثر هلا أن جند حيث االقتصادي، للنمو الرئيسى احملور فهي

 حتسني واسع، نطاق على واستخدامها القائمة السلع إنتاج تكاليف ختفيض منها عديدة طرق خلل
  جديدة إنتاج وطرق جديدة وخدمات سلع إضافة وكذلك اجلودة

http://www.modeles-powerpoint.fr/


Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits 

Page 13 

 على - املعرفة اقتصاد جوانب من الثالث اجلانب- ICT واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وتؤثر
  القيمة توليد يف تساهم  ICT وخدمات لسلع اإلنتاج مها قناتني خالل من االقتصادي النمو

 من سواء (الطلب جانب) املختلفة االقتصادية القطاعات يف واستخدامها ،(العرض جانب) املضافة
 تدفق يف  ICT استخدام يساهم حيث .العائلى والقطاع اخلاص القطاع أو احلكومات جانب

 املعامالت كفاءة  وزايدة اجلغرافية واحلدود املسافات على والتغلب وسهولة بسرعة واملعارف املعلومات
   .واإلنتاجية الناتج زايدة مث ومن التنافسية وزايدة حجمها وزايدة تكاليفها واخنفاض االقتصادية
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 (2013-2002)اجلزائر يف  E-readinessاإللكرتونية  اجلاهزيةتطور مؤشر االستعداد أو  (2013-2002)اجلزائر يف  E-readinessاإللكرتونية  اجلاهزيةتطور مؤشر االستعداد أو 
INDEX 

 (E-readiness) 
RANK PIB 

% 
2002 2.7 58 5.6 
2003 2.56 58 7.2 
2004 2.63 61 4.3 
2005 2.94 63 5.9 
2006 3.32 63 1.7 
2007 3.63 66 3.4 
2008 3.61 67 2 
2009 3.46 67 1.6 
2010 3.31 68 3.6 
2011 2.98 104 2.8 
2012 3.3 114 3.3 
2013 3.42 114 2.7 
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 ترتفع حيث الفرتة، خالل اجلزائري االقتصاد أداء يف تذبذب وجود أعاله اجلدول من يتضح
 و 2008 خالل االخنفاض حنو اجته مث ،2007 وحىت 2003 الفرتة خالل املؤشر قيمة

 ، 2008العاملية املالية ابألزمة التأثر إىل ذلك يرجع أن وميكن .2011 و 2010 و 2009
 مع تتماشى ال االقتصادي النمو يف التطورات أن ونالحظ .ذلك بعد االرتفاع حنو اجته ولكنه

 هو اجلزائري االقتصاد أن لكون وذلك ،(اإللكرتونية اجلاهزية) االستعداد مؤشر يف التطورات
 من معتربة بنسب يتأثر جنده ال هلذا احملروقات، وهو وحيد مورد على يعتمد ريعي، اقتصاد

 اجلاهزية انحية من ضعيفة اجلزائر أن جند األخرى ابلدول ومقارنةا .األخرى القطاعات
  .املؤشر هلذا ابلنسبة (114) األخرية املراتب حتتل جيعلها ما وهذا اإللكرتونية
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-1995)اجلزائر يف  nowledge Economy Index (KEI)تطور مؤشر اقتصاد املعرفة 
2012)  

-1995)اجلزائر يف  nowledge Economy Index (KEI)تطور مؤشر اقتصاد املعرفة 
2012)  

 INDEX 

(KEI) 
RANK PIB % 

1995 1.98 108 3.8 
2000 2.85 110 2.2 
2008 3.25 96 2 
2012 3.79 96 3.3 
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 الفرتة خالل املؤشر قيمة ترتفع حيث املعرفة، اقتصاد مؤشر يف حتسن وجود اجلدول من يتضح
 يف للدول العاملي للرتتيب ابلنسبة وحىت ،2012 سنة يف 3.79 إىل 1995 سنة 1.98 من
 الرتبة احتلت اجلزائر أن حيث ألخرى فرتة من حتسن يف اجلزائر ترتيب أن نالحظ املؤشر هذا
 أن وميكن التوايل، على 2000 و 1995 سنة يف 110 و 108 الرتبة عوض 2012 يف 96

 كذلك  الفرتة، هذه يف اجلزائرية احلكومة هبا قامت اليت اإلصالحات إىل ذلك يرجع
  .فيها املعرفة اقتصاد مستوى حتسن أدى ما وهذا اجلزائر إىل الواردة األجنبية االستثماراث
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 (2016-2010) اجلزائر يف ICT Development Index (IDI) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مؤشر تطور (2016-2010) اجلزائر يف ICT Development Index (IDI) واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا مؤشر تطور

Index (IDI) RANK PIB % 
2010 2.86 103 3.6 
2011 2.98 104 2.8 
2012 3.30 114 3.3 
2013 3.42 114 2.7 
2014 3.71 114 3.8 
2015 3.74 113 3.9 
2016 4.4 103 3.5 
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 قيمة ترتفع حيث واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا مؤشر يف حتسن وجود اجلدول من يتضح
 للرتتيب ابلنسبة وحىت ،2016 سنة يف 4.4 إىل 2010 سنة 2.86 من الفرتة خالل املؤشر
 اجلزائر أن حيث 2016 يف حتسن اجلزائر ترتيب أن نالحظ املؤشر هذا يف للدول العاملي
 ،2016 قبل ما السنوات يف 114 و 113 الرتبة عوض 2016 يف 103 الرتبة احتلت
 كذلك  الفرتة، هذه يف اجلزائرية احلكومة هبا قامت اليت اإلصالحات إىل ذلك يرجع أن وميكن

 فيها، املعرفة اقتصاد مستوى حتسن أدى ما وهذا اجلزائر إىل الواردة األجنبية االستثماراث
 .اجلزائر إىل وإسرتادها واالتصاالت التكنولوجيا وسائل تطور وكذلك
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 حتليل النتائج حتليل النتائج

 اهلائلة العاملية العلمية التطورات مواكبة عن تتخلف اجلزائر مازالت االحنطاط، عصور بداية منذ كعادهتا
 على العاملي الرتكيز بفضل والرخاء والرقي التقدم من رحبة آفاق إىل وجيز عصر يف ابلبشرية قفزت واليت

 يرتك ال مما املعرفة اقتصاد حنو املتدرج االسرتاتيجي والتحول واالتصال لإلعالم اجلديدة التكنولوجيات
 القاطرة يف إجيايب وبشكل بسرعة االندماج فعال قررت هي إن واملماطلة للرتدد جمال أي للجزائر

 . اجلديد االقتصاد هذا حنو االقتصادية العوملة ظل يف املتجهة العاملية االقتصادية
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 : يلي مبا منها نكتفي املرتقب، االندماج هذا حتقيق منعت معوقات عدة أن غري
 والدول املتقدمة الدول بني واالتصاالت املعلومات ثورة خلقتها اليت الرقمية الفجوة -1

 فالدول اجلديد، االقتصاد هذا مبكوانت املعرفة أسس توافر بدرجة تقاس واليت النامية،
 من 88% حوايل على تستحوذ العامل سكان من  15%حنو يقطنها اليت املتقدمة

 اليت آسيا جنوب دول يف االنرتنت يف املشرتكني نسبة تبلغ بينما االنرتنت مستخدمي
  يقطنها اليت إفريقيا يف أما فقط 1% نسبته ما العامل سكان من 20% حنو يقطنها

 خط مليون 14 ومتتلك شخص مليون حنو يبلغ املشرتكني عدد فان العامل سكان من%12
 مبدينة ماهناتن حي يف أو وحدها طوكيو يف اخلطوط عدد من أقل أي) فقط هاتف

  ؛(نيويورك
 الريع على أالتكايل اعتماده استمرار نتيجة اجلزائري للقتصاد اهليكلي التخلف -2

 دوليا؛ عليها املتعارف للمعايري خاضع حقيقي إنتاج اقتصاد بناء وعدم البرتويل
 

 : يلي مبا منها نكتفي املرتقب، االندماج هذا حتقيق منعت معوقات عدة أن غري
 والدول املتقدمة الدول بني واالتصاالت املعلومات ثورة خلقتها اليت الرقمية الفجوة -1

 فالدول اجلديد، االقتصاد هذا مبكوانت املعرفة أسس توافر بدرجة تقاس واليت النامية،
 من 88% حوايل على تستحوذ العامل سكان من  15%حنو يقطنها اليت املتقدمة

 اليت آسيا جنوب دول يف االنرتنت يف املشرتكني نسبة تبلغ بينما االنرتنت مستخدمي
  يقطنها اليت إفريقيا يف أما فقط 1% نسبته ما العامل سكان من 20% حنو يقطنها

 خط مليون 14 ومتتلك شخص مليون حنو يبلغ املشرتكني عدد فان العامل سكان من%12
 مبدينة ماهناتن حي يف أو وحدها طوكيو يف اخلطوط عدد من أقل أي) فقط هاتف

  ؛(نيويورك
 الريع على أالتكايل اعتماده استمرار نتيجة اجلزائري للقتصاد اهليكلي التخلف -2

 دوليا؛ عليها املتعارف للمعايري خاضع حقيقي إنتاج اقتصاد بناء وعدم البرتويل
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 ابالنرتنت االتصال بعمليات للقيام اللزمة التحتية البىن من املطلوب املستوى غياب -3
 النقالة؛ واهلواتف الصناعية واألقمار اللسلكية ابلتكنولوجيا يتعلق ما خاصة

 مواقعها من 80% على االنكليزية اللغة واستحواذ االنرتنت استخدام كلفة  ارتفاع -4
 هبا؛ اإلملام ضعف مع
 سلبية مواقف وتبين بل وتطبيقاهتا خاصة التكنولوجيا أبمهية الوعي ضعف أو انعدام -5

 األحيان؛ بعض يف منها
 ومياه كهرابء  من األساسية االحتياجات توفري إىل املتعاقبة احلكومات انشغال انصراف -6

 نظر يف املعرفة واقتصاد االنرتنت مسائل لتبقى والطمأنينة، األمن واستعادة وتعليم وصحة
 انتشار مع خاصة االهتمامات، قائمة آخر يف وهو إليه حاجة ال طرفا مسؤوليها أغلب

 األفواه؛ يف الطعام تضع ال االنرتنت أن القناعة
 االنتفاع من متكنها اليت التكنولوجية واخلربات واملادية البشرية للموارد اجلزائر افتقار -7

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا من اقتصاداي

 ابالنرتنت االتصال بعمليات للقيام اللزمة التحتية البىن من املطلوب املستوى غياب -3
 النقالة؛ واهلواتف الصناعية واألقمار اللسلكية ابلتكنولوجيا يتعلق ما خاصة

 مواقعها من 80% على االنكليزية اللغة واستحواذ االنرتنت استخدام كلفة  ارتفاع -4
 هبا؛ اإلملام ضعف مع
 سلبية مواقف وتبين بل وتطبيقاهتا خاصة التكنولوجيا أبمهية الوعي ضعف أو انعدام -5

 األحيان؛ بعض يف منها
 ومياه كهرابء  من األساسية االحتياجات توفري إىل املتعاقبة احلكومات انشغال انصراف -6

 نظر يف املعرفة واقتصاد االنرتنت مسائل لتبقى والطمأنينة، األمن واستعادة وتعليم وصحة
 انتشار مع خاصة االهتمامات، قائمة آخر يف وهو إليه حاجة ال طرفا مسؤوليها أغلب

 األفواه؛ يف الطعام تضع ال االنرتنت أن القناعة
 االنتفاع من متكنها اليت التكنولوجية واخلربات واملادية البشرية للموارد اجلزائر افتقار -7

 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا من اقتصاداي
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 انتشار وعدم االنرتنت، عرب والسداد املعاملت إبجراء الثقة انعدام -8
 االنرتنت عرب تبادهلا يتم اليت الواثئق ومصداقية االلكرتوين التوقيع اعتماد
 والسرية؛ األمان بضمان

 انفتاح ظل يف االلكرتونية املعاملت ينظم الذي التشريعي اإلطار غياب -9
 االنرتنت؛ وانتشار األسواق

 والرعاية الشرائية القدرة وتدهور اجلزائريني غالبية معيشة مستوى تدين -10
 .التعليم ومستوى الصحية

 انتشار وعدم االنرتنت، عرب والسداد املعاملت إبجراء الثقة انعدام -8
 االنرتنت عرب تبادهلا يتم اليت الواثئق ومصداقية االلكرتوين التوقيع اعتماد
 والسرية؛ األمان بضمان

 انفتاح ظل يف االلكرتونية املعاملت ينظم الذي التشريعي اإلطار غياب -9
 االنرتنت؛ وانتشار األسواق

 والرعاية الشرائية القدرة وتدهور اجلزائريني غالبية معيشة مستوى تدين -10
 .التعليم ومستوى الصحية
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 النتائج والتوصيات النتائج والتوصيات
 دعم يتطلب وبالتالي .األجل طويل االقتصادي للنمو هام محدد هو المعرفة اقتصاد أن الدراسة تستخلص

 .المعرفة القتصاد المختلفة الجوانب في االستثمار زيادة في واالستمرار الجزائر في النمو من المزيد

 في خاصة وهام ضرورى أمر المختلفة بجوانبه المعرفة اقتصاد في االستثمار لدعم قومية خطة وضع يعد

 والدول الجزائر بين والمعرفية الرقمية الفجوة وتقليل للجزائر النسبي الوضع لتحسين الحالى الوقت

 والتشريعية المؤسسية األطر من المزيد الحكومة من ويتطلب كافي غير الوقت نفس في ولكنه األخرى،

 التبادل تحرير من والمزيد الفكرية، الملكية وحقوق والمنافسة األسواق بتنظيم المتعلقة مثل المناسبة
 ؛والنمو اإلنتاجية لدعم الهامة المحددات من وغيرها التجاري

 وزيادة اإلنتاجية رفع على يعمل بما لها األفضل االستخدامات نحو وتوجيهها  ICT األساسية البنية دعم

 هذا في األخرى الدول تجارب من االستفادة محاولة مع  KEI المعرفة اقتصاد مؤشر في النسبية مساهمتها

 في واألقل للعمالة استيعابا   األكثر هي البرمجيات أو المعلوماتية صناعة أن حيث -الهند مثل– المجال

 .االستثمار على العائد في واألسرع االستثمارية التكاليف
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