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 مقدمه

 
ها و نهادها نیز به مانند موجودات زنده، دارای عمر هستند. زمانی سازمان

های حیات خود . در طول سالکنندو در طول زمان، رشد می یابندتولد می
شوند. در طول عمر خود تجربه یط بیرونی مواجه میحبارها با تغییرات م

توانند به بلوغ است که میکنند و بر پایة این تجربیات انباشته شده کسب می
 عیو توسعه صنا قاتیاز تحق تیصندوق حماسال از فعالیت  51برسند. 
در عمر یک  سال شاید زمانی طوالنی 51گذرد. اگرچه )صحا( می کیالکترون
یافته نیز عمری ها و نهادهای کشورهای توسعهو برای سازمان نباشد؛ انسان

و با توجه به تغییرات نهادی شدیدی طوالنی محسوب نشود؛ اما در کشور ما 
هایی از عمر گیرد؛ به مانند انسانی است که در برههکه هر روزه صورت می

خویش نیاز به بازاندیشی و ارزیابی کارنامة خود دارد. در مقاطع خاصی از 
عمر است که فرد، چه حقیقی باشد چه حقوقی؛ نیازمند ایستادن و درنگ در 

که تا کنون پیموده شده است؛ نیازمند چه  عمر طی کرده است. عمری
 تغییراتی است و این دوران گذر کرده را چگونه باید ارزیابی کرد.

نیز خود را در موقعیت این « صحا»بر پایة همین نیاز به بازاندیشی بود که 
بازاندیشی دید. در طول سال گذشته این بازاندیشی در دستور کار 

ها بود که سه بر پایة همین تفکرها و اندیشه راهبردهای سازمان قرار گرفت و
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 تواند در ادامه راهتغییر رویکردی که می تغییر رویکرد احساس شد. سه
های این نهاد حمایتی توسعة صنایع نوین سایه گستراند. صندوق بر فعالیت

 های زیر مرور کرد:توان در قالب گزارهاین سه رویکرد را می
 های غیرمستقیم: یکی از به حمایت های مستقیمگذار از حمایت

های گذشته، حمایت مستقیم مالی صحا از فعاالن رویکردهای سال
صنعت الکترونیک بوده است. مطالعات و تجربیات جهانی دو 

های غیرمستقیم، دهند. از یک سو حمایتتفاوت عمده را نشان می
تری برخوردار از کارآیی و اثربخشی عمدتا بیشتر و گسنرده

ها، فعاالن واقعی آن مندان از حمایتند؛ چرا که هم بهرههست
صنعت هستند و هم آن که میزان مداخلة دولت را کاهش داده و 
هم در نتیجة آن، تنوع استفاده از ابزارهای حمایتی را افزایش 

گیری بخش میانجی میان صندوق و دهد. حمایت از شکلمی
طرپذیر سیاست های خفعاالن صنعت الکترونیک مانند صندوق

شده و همچنین موفق سایر کشورها بوده است. این بخش تجربه
تواند های مالی مانند تسهیالت مالی، میمیانجی در کنار حمایت

های مدیریتی و توسعه فناوری را نیز ارائه داده و در همان کمک
 گذار نیزانجام دهد.های دیگری مانند جذب سرمایهحال فعالیت

  آنها در های کوچک به سمت جذب از شرکتگذار از حمایت
های بزرگ: کشورهایی که از طریق حمایت از شرکتزنجیره تامین 
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اند که اند؛ عمدتا کشورهایی کوچک بودهصنایع کوچک موفق شده
اند این اند و توانستهابط خارجی گسترده بودهوزمان دارای رهم

های بزرگ جهانی نمایند. ها را وارد زنجیرة تامین شرکتشرکت
هایی از کشورهای موفقی هستند که بر پایة سنگاپور و تایوان نمونه

اند. به این های کوچک و متوسط رشد یافتهحمایت از شرکت
صادق نبوده است ن های گذشته در ایراترتیب هر دو شرط در سال

های کوچک های حمایت از شرکتوهمین امر از موفقیت سیاست
ت. در مقابل های زودبازده( کاسته اساز بنگاه )مانند حمایت

های کشورهایی هستند که بنیان توسعة صنعتی خود را بر شرکت
های کوچک و متوسط اند تا شرکتاند و تالش داشتهبزرگ گذارده

های بزرگ جایابی کنند. کشورهایی ن این بنگاهرا در زنجیرة تامی
اند، مانند کره تری برخوردار بودهکه اغلب از اندازة صنعت بزرگ

جنوبی یا حتی چین. اگرچه انتخاب هیچ یک از این دو رویکرد 
کنندة موفقیت یا عدم موفقیت باشد؛ اما بر تواند تضمیننمی

رسد به نظر می. های صنعتی تاثیرگذار استها و سیاستفعالیت
های های گذشته که عمدتا بر شرکتالزم است تا در کنار نگاه سال

های های بزرگ در سالکوچک و حتی نوپا بوده است؛ به شرکت
 تری شود. آینده نگاه جدی
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 المللی:های فناوری بینهای داخلی به همکاریگذار از شرکت 
ر عامل توسعة فناوری در عمل در دو دهة گذشته بیش از ه

المللی استوار بوده است. همکاری میان های بیندیگری بر همکاری
المللی های پیشروی بینهای بزرگ چندملیتی و همچنین بنگاهبنگاه

های جدی بوده است. پیشران اصلی در فعالیتهای داخلی، با بنگاه
شدن از حیث انواع مختلف منابع، یعنی سرمایة انسانی، المللیبین

اقتصادی، منبع مشتری و بازار فروش محصوالت و -مالیسرمایه 
تر، منبع فناوری، روند اصلی در حوزة اقتصاد صنایع از همه مهم

بینانه از وضعیت جهانی الزم پیشرفته بوده است. در این محیط واقع
های گیری همکاریسازوکارهای حمایت از شکلاست تا 

ه، در نهادهای حمایتی المللی در حوزة فناوری و صنایع پیشرفتبین
ایجاد شود. به همین دلیل ضرورت تعریف و توسعة این نوع از 
سازوکارهای حمایتی، در صحا تبدیل به یک رویکرد جدی در 

گیری از های آینده خواهد شد. در دوران پساتحریم، بهرهسال
ای المللی نیازمند تعریف ابزارهای ویژههای همکاری بینفرصت

 از تغییر رویکردهای جدی است. است، که برآمده
های دقیق است و به همین دلیل است این سه رویکرد، البته نیازمند ارزیابی

اندیشی در خصوص این تغییرات را در قالب یک که صحا بر آن شد تا هم
های کالن جز از طریق یک برنامة همایش، آغاز نماید. اتخاذ سیاست
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رسی ابعاد مختلف آن و همچنین نظران و برمشارکت گسترده میان صاحب
 پذیر نخواهد بود. سازی آن سیاست، امکانرایی در پیادهرسیدن به یک هم

در این برنامه به ازاء هر یک از سه رویکردی که برآمده از بازاندیشی گذشته 
تخصصی با حضور برخی از  نشستو ایمان به ساخت آینده است، یک 

نامه گام نخستین از تدوین حرکت نظران کشور طراحی شد. این برصاحب
 عیو توسعه صنا قاتیاز تحق تیحماهای صندوق برای دورة دوم از فعالیت

)صحا( خواهد بود. دورة دومی که با حضور فعاالن عرصة  کیالکترون
 یابد. صنعت الکترونیک و همچنین سایر صنایع پیشرفته امکان تحقق می



7

   

 
1 

 

  

 نشست اول

 های تامین مالی صنایع پیشرفتهسازوکارهای حمایت غیرمستقیم باتاکید بر مدل

 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دکترای مدیریت فناوریعلمی عضو هیات  – ناظمی آقای دکتر دبیر 
 اعضاء

  رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی -آقای دکتر سلطانی 
  سازمان فناوری اطالعات رئیس -جهانگردآقای مهندس 
 سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت  -زاده آقای دکتر صادق 
  مدیرعامل فرابورس ایران -آقای دکتر هامونی 
  ریزی کشور رئیس امور صنعت و معدن سازمان مدیریت و برنامه -آقای مهندس امانی همدانی 

 سخنرانان
  رئیس هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر -: آقای مهندس زرنوخی 1سخنران 
  رئیس صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق  -آقای مهندس فتحعلی: 2سخنران 

 
 

 نشست دوم

    خرد و کوچک هایشرکت توسعةهای بزرگ و نقش آنها در در بنگاه پیشرفته فناوری نفوذ

 یتمجلس و دکترای مدیر هایپژوهش مرکز نوین فناوری و ارتباطات مطالعات دفتر مدیر -آقای دکتر فقیهی دبیر

 اعضاء
  قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید – رحمانیآقای مهندس 
  رئیس پژوهشگاه نیرو -زاده قاضیآقای دکتر 
  گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریمعاون سیاست -آقای دکتر الیاسی 
  عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رئیس انجمن مدیریت فناوری–آقای دکتر منطقی 

 سخنرانان
  مدیرعامل شرکت همراه اول -: آقای مهندس صدوقی1سخنران 
  عضو هیئت علمی دانشگاه شریف و عضو هیئت مدیره شرکت رستافن -: آقای دکتر نایبی 2سخنران 
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 یمال نیتام یهابر مدل دیباتاک میرمستقیغ تیحما یسازوکارهانشست 
 شرفتهیپ عیصنا

 
های نئوکالسیک اقتصادی؛ موضوعی ناکارآمد مداخلة دولت بر اساس نظریه

شود. اما این مداخله بنا به دالیلی و همراه با پیامدهای نامطلوب دانسته می
توان ترین این دالیل را میتواند مورد بازاندیشی قرار گیرد. یکی از مهممی

زمانی به « ست بازارشک»دانست. « شکست بازار»یا « شکست بازار»در زمان 
رغم وجود توانمندی طرف عرضه و وجود تقاضای آید که علیوجود می

 شود.  بالقوه در بازار، در عمل محصوالت یا خدمات مناسب ارائه نمی
مورد  یارهای اخیر بسدر سال 1«و نوآوری تکنولوژی ،علم گذاریسیاست»

در این حوزه آن گذاران توجه قرار گرفته است. پیش فرض اساسی سیاست
بر  .است که بازار توانایی ایجاد یک تعادل پایدار و تشویق به توسعه را ندارد

ارایه شده است و « یتآدام اسم» که توسط« یینامر دست»مفهوم  این اساس
در عمل در حوزه علم، فناوری و  ناظر به توانایی بازار در حفظ تعادل است،

 اگر چه ممکن است درعبارت دیگر  شود. بهنوآوری به واقعیت منجر نمی
بازار  پذیرفت که بتوان «دست نامرئی»، با اتکاء به مفهوم اقتصادی یبازارها

، کندحرکت میها به سمت مزیتبه صورت خودکار و بدون دخالت دولت 
، یا حداقل این امر صادق نیستو نوآوری تکنولوژی  ،علم هایاما در حوزه

                                                 
1 Science, Technology & Innovation (STI) Policy 
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 به این ترتیب ضرورت دارد تا ارد.هایی جدی قرار دمورد تشکیک
کارکردها و عدمشوند تا بتوانند  توسط دولت تدوین و اجرا هاییسیاست

ها سوق دهند. را جبران کنند؛ و بازار را به سمت مزیت 2«های بازارشکست»
 و نوآوری تکنولوژی ،توسعه و پایدار کردن علمها بر به این ترتیب سیاست

 شوند. گذارتاثیر
ل اهمیت فناوری و نوآوری که زمینة اصلی توسعة صنعتی و اقتصادی به دلی

های اخیر است؛ اقتصاددانان تالش داشتند تا سازوکارها و نهادهای در دهه
گذاری ی فناوری را توصیه نمایند. بر این اساس سیاستمناسب برای توسعه

 های رایجهایی با دیدگاهی فناوری و نوآوری دارای تفاوتدر حوزه
دهد که سه دلیل اصلی برای مطالعات نشان می اقتصادی است.

 ی فناوری عبارتند از:گذاری در حوزهسیاست
 طور به این معنی که اختراع و نوآوری یا به :3قابلیت تملک ناکامل

تر دانش و اطالعات دارای برخی خصوصیات کاالی عمومی کلی
بوده و به محض انتشار و معرفی، در عمل مخترع و نوآوری تملک 

تواند مانع از مصرف سایرین به مناسبی بر دارایی خود ندارد و نمی
صورت مناسب شود؛ در حالی که در اقتصاد متداول کسی که 

                                                 
2 Market Failure 
3 Incomplete Appropriability 
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دیگران را از استفاده از  تواندمالک یک دارایی است؛ به سادگی می
 دارایی خود بازدارد. 

  :تولید  بر این اساس باید پذیرفت کهعدم توانایی در تحمل ریسک
 و به همین دلیلاست  4قطعیتبا عدم فناوری و نوآوری همراه

به همین دلیل  تضمینی داشت. برای به نتیجه رسیدن آن تواننمی
 کنند.ل نمیبازیگران عاقل الزاما چنین ریسکی را تحم

 بدین معنی  در تکنولوژی یا تولید دانش: بازدهی نسبت به مقیاس
شود نیاز به تولید مجدد هنگامی که تولید می فناوری و نوآوریکه 

تواند زیرا می)نیازی به اختراع مجدد چرخ نیست( وجود ندارد، 
 .طور مکرر طی زمان استفاده شودبه

به عنوان  و نوآوری و حمایت از آن گذاری در فناوریترتیب سیاستبه این
بر اساس سیاست تکنولوژی، شود. ها طرح میضرورت برای دولت یک

ها در ها تأثیرگذاری بر تصمیمات شرکتهایی هستند که مقصود آنسیاست»
هرچند «. های جدید هستندتکنولوژی یا اتخاذ سازیمورد توسعه، تجاری

هایی که با قصد تأثیرگذاری بر توجه به این نکته ضروری است که سیاست
شوند، ممکن است در مقایسه با تأثیرات سایر تدوین می عملکرد نوآوری

های کالن اقتصادی یا های مالیاتی، سیاستها، مانند سیاستسیاست
  .های آموزشی، بیشترین تأثیر را بر این عملکرد نداشته باشندسیاست

                                                 
Uncertainty 4 
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ها مستقیم و غیرمستقیم توسط دولتتواند به دو صورت اما این مداخله می
هایی مانند موارد زیر به مرور در حوزة در دستور کار قرار گیرد. حمایت

 ها قرار گرفت:فناوری و نوآوری مورد توجه دولت
 ارزان  تسهیالتمانند اعطاء ) های توسعة فناوریپروژه تامین مالی

هندة دهای توسعهبه شرکت های مالیکمک )با نرخ ترجیجی( یا
 ، ...(فناوری

 فروش محصوالت خرید و تسهیل تقاضا )خرید دولتی، لیزینگ ،
)... 

  یا ارائة انواع  خطرپذیر، گذاریسرمایهکاهش ریسک )از طریق
 منابع عمومی و دولتی.(با تکیه بر  های مسوولیتبیمه ها مانندبیمه

ها تاثیرات نامطلوبی را در سایر اما به مرور زمان مشخص شد که این سیاست
تواند توسط الذکر میفوق هایتمامی نمونهها ایجاد نماید. حوزه

های غیرنوآورانه نیز جذب شود و چه گران در خصوص فعالیتسوءاستفاده
قاعد دهندگان فناوری در متدی بیشتری از توسعهبسا این بازیگران توانمن

های دولتی را ها برای جذب حمایتگذران و مجریان سیاستکردن سیاست
گذاران را متقاعد کشورها و جوامع مختلف سیاستداشته باشند. تجربیات 

های غیرمالی سوق های غیرمستقیم و بیش از آن حمایتساخت تا به حمایت
 های حمایتی مانند موارد زیر:دهد. سیاست
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  از تقویت نهادهای واسطه به جای دخالت مستقیم )به عنوان مثال
دولتی به جای خطرپذیر غیر گذارانطریق تقویت سرمایه

، با تقویت نهادهای گذاری مستقیم از منابع عمومی و دولتیسرمایه
 ای غیردولتی  در حوزة فناوری و نوآوری(بیمه

  عوارض، تیهای مالیامعافیتمانند های مالی )معافیتاعطاء ،
کرد در تحقیق و ها، عوارض گمرکی در خصوص هزینهتعرفه

 توسعه(
 ها و های دانشگاهها و کارگاهاستفاده از امکانات دولتی )آزمایشگاه

 مراکز دولتی و ...(
 های تخصصی با های فعالیت )حضور در نمایشگاهمشوق

 های متنوع، ...(تخفیف

 های مالکیت فکری و صنعتیتقویت نظام 
کند گران سخت و نامطلوب میها راه را برای سوءاستفادهاین نوع از حمایت

دهد. های صنعتی را نیز کاهش میو همچنین تاثیرات منفی بر سایر حوزه
تغییر این رویکرد هم نیازمند تغییر دیدگاه مدیران دولتی و هم تغییر تقاضای 

 اجتماعی در این خصوص است.
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 نشست اول

 های تامین مالی صنایع پیشرفتهسازوکارهای حمایت غیرمستقیم باتاکید بر مدل

 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دکترای مدیریت فناوریعلمی عضو هیات  – ناظمی آقای دکتر دبیر 
 اعضاء

  رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی -آقای دکتر سلطانی 
  سازمان فناوری اطالعات رئیس -جهانگردآقای مهندس 
 سرپرست معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت  -زاده آقای دکتر صادق 
  مدیرعامل فرابورس ایران -آقای دکتر هامونی 
  ریزی کشور رئیس امور صنعت و معدن سازمان مدیریت و برنامه -آقای مهندس امانی همدانی 

 سخنرانان
  رئیس هیئت مدیره انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر -: آقای مهندس زرنوخی 1سخنران 
  رئیس صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق  -آقای مهندس فتحعلی: 2سخنران 

 
 

 نشست دوم

    خرد و کوچک هایشرکت توسعةهای بزرگ و نقش آنها در در بنگاه پیشرفته فناوری نفوذ

 یتمجلس و دکترای مدیر هایپژوهش مرکز نوین فناوری و ارتباطات مطالعات دفتر مدیر -آقای دکتر فقیهی دبیر

 اعضاء
  قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید – رحمانیآقای مهندس 
  رئیس پژوهشگاه نیرو -زاده قاضیآقای دکتر 
  گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریمعاون سیاست -آقای دکتر الیاسی 
  عضو هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رئیس انجمن مدیریت فناوری–آقای دکتر منطقی 

 سخنرانان
  مدیرعامل شرکت همراه اول -: آقای مهندس صدوقی1سخنران 
  عضو هیئت علمی دانشگاه شریف و عضو هیئت مدیره شرکت رستافن -: آقای دکتر نایبی 2سخنران 
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ها در نفوذ فناوری پیشرفته و توسعه های بزرگ و جایگاه آنبنگاهنشست 
 خرد و کوچکهای شرکت

گیری یک اقتصاد رویکرد شکلپیشران توسعه هر کشور به ویژه با 
های بزرگی است که پیشانی و حرکت و نوآور، وجود شرکتپذیر رقابت

ها و در بسیاری از مواقع پیشران و محرک یک بخش دهنده سایر شرکت
در صنعتی و به تبع آن بخشی مهم از تولید ناخالص داخلی یک کشور است. 

کشورهای دنیا سهم مهمی از ترین فضای اقتصاد جهانی حتی در توسعه یافته
از کل  %02تا  02دهند. حدود های بزرگ تشکیل میاقتصادها را شرکت

های فروشگاهمانند: شرکت بزرگ آمریکایی  02تأثیر  آمریکا تحتاقتصاد 
در ، شورون و دیگران است. GE ،GMوال مارت، اگزون موبایل، اپل، 

شرکت  0این سهم به مراتب بزرگتر است، به طوریکه تر اقتصادهای کوچک
از  %02از اقتصاد سوئد و یا شرکتی مانند نوکیا در حدود  %02بزرگ بیش از 
ای مانند در تجربه کشورهای در حال توسعهدهد. را شکل میاقتصاد فنالند 

که  وجود دارند های بسیار بزرگیکره جنوبی، چین، هند و برزیل هم شرکت
شرکت بزرگ مجله فورچون یا  022بندی در رتبهها هم اکنون برخی از آن

 شرکت بزرگ مجله فوربس حضور پررنگی دارند.  0222

های مکمل برای دانش به علت دارا بودن داراییهای بزرگ عمدتاً این شرکت
شبکه توزیع قوی، برند، شبکه تأمین قوی، امکان تعامالت و فناوری مانند 
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ای در گسترش ه سهم عمدهکالمللی قوی، دسترسی به بازار و ... بین
بنیان رقابتی گیری اقتصاد دانشها و دانش نوین و شکلگیری از فناوریبهره

باشند که بتوانند پیشران نفوذ و انتشار ظرفیت و پتانسیل را دارا میاین دارند، 
های نوین در یک اقتصاد باشند و یا امکان بزرگ شدن و یا بکارگیری فناوری
بدون شک های نوپا را فراهم نمایند. های توسعه یافته در شرکتفناوری

های شرکتهای رقابت مبتنی بر نوآوری و فناوری در بدون ایجاد مکانیزم
بنیان های نوین و حرکت به سمت اقتصاد دانشبزرگ، امکان توسعه فناوری

های بزرگ از طریق در کل یک اقتصاد به وجود نخواهد آمد. این شرکت
مکمل مورد نیاز به ویژه بازار و تعامالت مورد نیاز، امکان های داراییارائه 

و از سوی دیگر از کنند های نوین را فراهم میعرضه و گسترش فناوری
توسعه یافته در توانند منجر به گسترش دستاوردهای طرق مختلفی می

شامل: ایجاد ها برخی از این مکانیزمهای نوپای فناوری محور شوند. شرکت
های نوپا، گذاری خطرپذیر شرکتی و مشارکت با شرکتهای سرمایهصندوق

های ادغام و یزمهای نوپا در قالب مکانخرید بخش یا کل سهام شرکت
ها و خرید دانش فنی و دریافت لیسانس حق اختراعات این شرکتتملک، 

های موجود در ها ضعفهایی است که با توسعه آن.... سایر مکانیزم
 ها از بین خواهد رفت. های تجاری سازی این شرکتمکانیزم
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 نشست سوم

 المللی و یادگیری فناوری در دوران پساتحریمبینهای همکاری               

 و دکترای مدیریت  تهرانعضو هیئت علمی دانشگاه  - محمدی دکترآقای  دبیر 
 اعضاء

 رئیس سازمان توسعه تجارت ایران -رادافخمی مهندس آقای 
  جمهوریالملل معاونت علمی و فناوری ریاستمعاون روابط بین -آقای دکتر بیرنگ 
 ایرانهای اقتصادی وفنی و کمک گذاریسرمایه سازمان خارجی گذاریسرمایه دفتر دیرکلم-آقای مهندس جمالی 
  ای ایرانرئیس سازمان نظام صنفی رایانه -آقای مهندس سعادت 

 سخنرانان
  مدیر ارتباطات دولت، صنعت و دانشگاه شرکت -صبحی افشار مهندس : آقای 1سخنران (اریکسونEricsson )

 در ایران 
  مدیرعامل شرکت پویندگان راه سعادت - زادهیعقوب: آقای مهندس 2سخنران 

 
 
 



17

 
 هاي بين المللي و يادگيري فناوري در دوران پسا تحريمهمكارينشست 

 
هاي صنعتي اغلب كشورهاي درحال توسعه در استفاده از فناوري

اند. اين عدم موفقيت چند جنبه دارد: وارد و مستقر ناموفق عمل كرده
هايي كه با استعدادهاي موجود در كشور نامتناسب كردن فناوري

هاي وارداتي؛ نرسيدن به سطح مناسبي از ناقص فناوري اند؛ جذببوده
هايي كه در آنها مهارت كارآيي فناورانه، ناتواني در نوسازي فناوري

علت تغيير شرايط. البته ها بهبخشي به فناورييافته و ناتواني در تنوع
عنوان هايي بين كشورهاي درحال توسعه نيز وجود دارد كه بهتفاوت

ود كشورهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا در مواردي شمثال سبب مي
بتوانند بهترين عملكردها را نشان دهند. علت اصلي تفاوت كشورهاي 

هاي صنعتي، تفاوت آنها در درحال توسعه در استفاده درست از فناوري
هاي فناورانه ملي را نيز (.قابليت5831هاي فناورانه است )لعل، قابليت

گذاري فيزيكي، سرمايه انساني قسيم كرد: سرمايهتوان به سه دسته تمي
و تالش فناورانه. اين سه دسته ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند و به 

طور مجزا و جداگانه توان نقش هريک را در عملكرد ملي بهسختي مي
تعيين كرد. اگر انباشت سرمايه فيزيكي )نظير كارخانه، تجهيزات و ...( 
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كارگيري مؤثر آن ها يا فناوري مورد نياز براي بهبدون توجه به مهارت
هاي فناورانه ملي به اندازه كافي توسعه نخواهد يافت يا باشد، قابليت
هاي فناورانه تركيب هاي رسمي ايجاد شود اما با تالشاگر مهارت

(. براي 5991طور پويا افزايش نخواهد يافت)لعل، نشود، كارآيي به
رانه سياستگذاري در سه حوزه آموزش و هاي فناوتوسعه قابليت

سرمايه انساني، يادگيري فناورانه و سرريز و انتشار فناوري زير مورد 
 نياز است.

حال توسعه كه موضوع يادگيري فناورانه، خصوصاً براي كشورهاي در
هاي علمي و فناورانه آنها به شكل تقليد، بخش قابل توجهي از تالش

يافته در كشورهاي هاي توسعهريمهندسي معكوس يا جذب فناو
پيشرو است، اهميت بيشتري دارد. زيرا عنصر يادگيري و توانايي 

سازند هاست كه اين كشورها را قادر ميجذب و انطباق با نوآوري
ويژگي همپايي خود با كشورهاي پيشرو را تقويت و حفظ كنند. 

بر هاي كشورهاي پيشرفته عالوهاكتساب و جذب فناوري
گذاري در سرمايه فيزيكي و انساني، نيازمند يادگيري مؤثر، هسرماي

پذير و نوآوري نيز است. اين مباحث در قالب كارآفريني ريسک
دهند كه شود. شواهد نشان ميمطرح مي 5«سازيتئوري دروني»

                                                 
1. Assimilation theory 



19

هاي صنعتي شده در سطح بااليي موفق به كسب قابليتكشورهاي تازه
هاي جديد سوي ديگر شاخص(. از1222اند )كيم و نلسون، جديد شده

مدت و بلندمدت در توسعه دهند كه نقش يادگيري در كوتاهنشان مي
توان گفت (. مي1255اقتصادي اهميت يافته است )لوندوال و لورنز، 

اي مستقيماً به طور فزايندهعملكرد اقتصادي در بستر جديد امروزي به
و كشورها بستگي دارد.  ها، مناطقتوانايي يادگيري افراد، شركت

يادگيري هم براي انطباق با بازار و شرايط فني به سرعت در حال 
تحول الزم است و هم براي تحقق نوآوري در فرآيندها، محصوالت و 

(. به عبارت ديگر، 5991 1ها )لوندوال و بوراس،هاي سازمانشكل
يت ها و كاركنان، اهمهاي يادگيري شركتواسطه افزايش قابليتبه

عنوان پاسخ اصلي به رقابت شديد كنوني افزايش يافته است نوآوري به
توانند به ها و نه كشورها بدون نوآوري و يادگيري نميو نه شركت

(. طبق تعريف، زماني كه 1222رشد پايدار دست يابند )كيم و نلسون، 
هايشان را دهند، تواناييها ظرفيت جذب خود را توسعه ميشركت

دهند و برداري از دانش بهبود مياب، جذب، تغيير و بهرهبراي اكتس
شود. ها، فرآيندها و محصوالت نوآورانه منتهي مياين امر به تكنولوژي

در نتيجه، نهادهايي كه در جهت توسعه ظرفيت جذب شركت و 
                                                 

2. Lundvall & Borras 
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سوي توسعه تكنولوژي در سطح طور سيستماتيک بهشتاباندن آن به
ها ارتباط هاي جذب در سطح شركتكنند، بين ظرفيتملي عمل مي

كنند تا ظرفيت نوآورانه در سطح ملي را شكل دهند كه در برقرار مي
سازي سطح گسترده به صورت توانايي يک كشور براي توليد و تجاري

شود )جورج و جرياني از نوآوري فناورانه در طول زمان تعريف مي
 (. 1228 8پرابو،

وابسته به مسير و تجمعي است و  سوي ديگر يادگيري در سطح ملياز
الگوهاي تخصصي شدن به راحتي و به سرعت قابل تقليد يا تغيير 

كند كه كشورها تا ها و يادگيري در سطح ملي تعيين مينيستند. قابليت
توانند خوب عمل كنند. هاي جديد ميچه اندازه در مواجهه با فناوري

هاي سعه قابليتكند كه كشورها در تواما چه عاملي تعيين مي
كنند؟ در شرايط ساده تكنولوژيک به خوبي عمل فناورانه مي

هاي نئوكالسيک، كشورها تحت شرايط بازار و با انتخاب تكنيک
كنند. اما در دنياي تطوري طور بهينه عمل ميمتناسب با عوامل قيمتي به

با فرآيندهاي يادگيري پيچيده و سرريزها، توانايي انتخاب و كاربست 
صورت فوق مورد اطمينان باشد. تواند بهطور كارآ نميها بهفناوري

الزامات متعدد يادگيري ممكن است شكست جدي بازار را به همراه 
                                                 

3. George & Prabhu 
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توان فرض كرد كه در طول زمان كشورها تنها در داشته باشند و نمي
طور خودكار و كارآ به هاي دستمزد/ بهره بهپاسخ به افزايش نسبت

تري روي كنند يا كارهاي پيچيدهي دشوارتر حركت ميهاسوي فناوري
دهند. ارتقا و تعميق فناورانه نياز به اين هاي موجود انجام ميفناوري

تر ـ و در نتيجه ها در فرآيندهاي يادگيري پيچيدهدارد كه شركت
گذاري كنند. با وجود ترـ سرمايهتر و طوالنيتر، غيرقطعيپرهزينه

توانند در هايي نميگذاريناكارآ، چنين سرمايه سرريزها و بازارهاي
هاي يادگيري فائق آيند، سرريزها بازارهاي آزاد اتفاق بيافتند تا بر هزينه

و ارتباطات را ارتقا دهند و بهبودهاي بازار را با نيازهاي فناورانه 
(. خصوصاً كه با 1222هماهنگ نموده و نهادها را توسعه دهند )لعل، 

ط اقتصادي حاضر و آزادسازي بازارهاي مالي، استقالل توجه به شراي
اي و پولي به طرز هاي بودجههاي اقتصادي نظير سياستسياست

هاي تجاري، زيادي محدود شده است. عدم استقالل كامل در سياست
هاي هاي بازار كار، سياستتري براي سياستمالي و پولي، نقش مهم

منظور رسيدن به رشد هاجتماعي، آموزشي و سياست نوآوري ب
كند. با اين تفاسير، در اقتصادي پايدار در شرايط كنوني ايجاب مي

شرايط كنوني سياست نوآوري براي عملكرد اقتصادي بسيار حياتي و 
تر از قبل خواهد بود و يک هدف اصلي بايد كمک به توانايي مهم

هه با ها، نهادهاي دانشي و افراد و در عين حال مواجيادگيري شركت
اي باشد )كيم و تأثيرات منفي احتمالي از نظر قطبش اجتماعي و منطقه

 (.1222نلسون، 
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 گذاران حوزة صنعت الکترونیک و صنایع نوینپیشنهادهایی برای سیاست
 

های حمایت دولتی از توسعة صنعتی ساله از فعالیت 51ای امروزه که تجربه
مانند الکترونیک در کشور شکل گرفته است؛ و این باور که صنایع نوین و 

ورت دارد تا با ضرمبتنی بر فناوری پیشرفته، الزام توسعة صنعتی کشور است؛ 
های انجام شده، از یک سو؛ و های طی شده و ارزیابی فعالیتیادگیری از راه

به  های آینده در ایران و جهان، از سوی دیگر؛تغییرات پیشِ رو در سال
 گذاری این حوزه اندیشید. تحوالتی سازنده در عرصة سیاست

ی بهتر هایدر جهت فعالیتهایی تواند به ایجاد توصیهتحوالتی سازنده که می 
ای هو با کارآیی باالتر، در جهت توسعة آینده بیانجامد. برگزاری نشست

صنعت الکترونیک و تغییرات  بهگانة مربوط های سهتخصصی در حوزه
های حمایتی و پشتیبانی دولت از این صنعت و سایر صنایع سیاستی در فعالیت

هایی که امل موارد زیر بود؛ توصیههایی سیاستی شدر بر دارندة توصیهنوین 
 نظران بود:نتیجة ادراک عمومی خبرگان در تعامل با سایر صاحب

  صنعت به صورت کالن و صنایع نوین به صورت خاص، بر پایة
ن یابند. به همیفناوری پیشرفته است که امکان رشد و توسعه می

 اهای فناوری باید بیش از گذشته هماهنگ بدلیل است که سیاست
های کالن صنعتی و اقتصادی باشد. فناوری پیشرفته دیگر سیاست

محور صرف نبوده و رشد آن وابسته به یک موضوع دانشگاهی
گذاری فناوری و صنعتی، و اتخاذ سیاست هماهنگی میان سیاست

 نوآوری است. 
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 ور به محتغییر نگاه به توسعة فناوری و صنایع نوین از نگاه عرضه
 محوری نیازمند یک تحولز تقاضامحوری و عرضهیک نگاه ترکیبی ا

گذاران و فعاالن بخش است. این تغییر باید بنیادین در نگاه سیاست
 همراه با استفاده از ابزارهای نوین و کارآمد باشد.

 های بزرگ و توجه به نفوذ فناوری و یادگیری فناوری در بنگاه
ازمند ة صنعتی نیها در توسعپذیرش جایگاه ویژه و کلیدی این بنگاه

گذاری فناوری و نوآوری در های بنیادین در نظام سیاستتحول
های کوچک و متوسط در زنجیرة تامین کشور است. توسعة بنگاه

های های تحقیق و توسعه در شبکههای بزرگ و توسعة فعالیتبنگاه
ر ناپذیر دها یک تغییر رویکرد کلیدی و اجتناباطراف این بنگاه

 کشور است.

 المللی، خصوصا میان های بینتوسعة فناوری در قالب همکاری
های دارای ظرفیت های بزرگ و پیشروی جهانی با شرکتشرکت

شده در جهان و بر، مطمئن، آزمودهجذب داخلی یک راهبرد میان
های های کشور است که در سالها و توانمندیمنطبق با واقعیت

 توسعه فناوری خواهد بود.  ترین راهبردهایآینده، یکی از اصلی

 سازی در نهادهای حمایتی به منظور تقویت و تصحیح ظرفیت
سویة فروش محصول به المللی، از یک رابطة یکهای بینهمکاری

رابطة دوسویة توسعة فناوری و تولید مشترک، نیازمند بازاندیشی در 
های نهادهای حمایتی دولتی است. در این سازوکارها و توانمندی

ز ای اهای، شبکهاستا ضرورت دارد تا در کنار ایجاد این توانمندیر
 بازیگران غیردولتی نیز در این رابطه به کار گرفته شوند.
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 اند توبا توجه به آموزة کلیدی دخالت حداقلی دولت در بازار که می
منجر به تاثیرات نامطلوب در کالنِ اقتصاد و بازار شود؛ نیاز به تغییر 

های های مستقیم به سمت حمایتمایتی از حمایتهای حسیاست
گذارانه خواهد بود. های آینده یک الزام سیاستغیرمستقیم در سال

های مناسب جهت افزایش سازیاین تغییر رویکرد نیازمند زمینه
گیری از این ابزارها خواهد بود. های بخش دولتی در بهرهتوانمندی

ی در خصوص استفاده از این به همین دلیل توانمندسازی بخش دولت
ابزارها یک فعالیت کلیدی در حوزة صنایع پیشرفته و نوین خواهد 

 بود.

 ایهای توسعهگذاریبا توجه به کاهش منابع دولتی در سیاست ،
تر از ابزارهای متنوع حمایتی، اعم از ابزارهای استفادة گسترده

 این اساس گذاران قرار خواهد گرفت. برغیرمالی در اولویت سیاست
گیری از امکانات عمومی، استفاده از ابزارهایی مانند بهره

گذاری هدفمند گیری از تعرفهسازوکارهای تنظیم مقررات و بهره
 باید در دستور کار نهادهای حمایتی قرار گیرد.

 
 


