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چكيده

این تحقیق به بررس��ی مصادیق حمایت دولت از رش��د مبتنی بر نوآوری بنگاههای بزرگ میپردازد.
بنگاهه��ای بزرگ از طریق نوآوری میتوانند محصول /خدمت جدی��د به بازارهای داخلی و بینالمللی
عرضه کنند و موجب توس��عه اقتصادی ش��وند .دولتها با کمک به توس��عه نوآوری در این بنگاه ها،
میتوانند زمینه را برای رشد و سودآوری و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور فراهم کنند .توسعه نوآوری
از طریق دو عامل «تقویت انگیزه» و «ایجاد فرصت» انجام میشود .در این تحقیق ،بر اساس یک مدل
مفهومی رش��د ،س��طح و نحوه مداخله دولت در توسعه توان نوآوری بنگاهها ،تشریح شد ه است .اگرچه
سیاس��تها و خط مش��یهای حمایتی دولت خاص هر صنعت اس��ت ،در این تحقیق سعی شدهاست
که سیاس��تهای مش��ترک قابل کاربرد درصنایع مختلف ،با استفاده از تحلیل تم شناسایی و پیشنهاد
شوند .این سیاستها شامل تحریک طرف تقاضا ،برقراری توازن در قدرت چانهزنی ،حمایتهای مالی
از فعالیتهای تحقیق و توس��عه ،کمک به توسعه توانمندی یکپارچهسازی بنگاهها و سعی در کاهش/
حذف اثر تحریمهای بینالمللی ،هستند..
واژههاي كليدي:
رشد بنگاههای بزرگ ،توانمندی نوآوری ،همپایی ،5نقش دولت ،مدل مفهومی
 . 1مدیر اجرایی ،مرکز مطالعات مديريت فناوری و نوآوری در سيستمهای پيچيده صنعتی ( )CRiTIMiXدانشگاه صنعتی شريف
* نويسنده عهده دار مکاتباتakaramipour@yahoo.com :
 . 2دانش��جوی دکترای سياس��ت گذاری علم و فناوری دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه مدیریت فناوری ،نوآوری و مهندسی
سیستم در مرکز مطالعات مديريت فناوری و نوآوری در سيستمهای پيچيده صنعتی ( )CRiTIMiXدانشگاه صنعتی شريف
 . 3عضو هیئت علمی دانشکده مديريت و اقتصاد و رئيس مرکز مطالعات مديريت فناوری و نوآوری در سيستمهای پيچيده
صنعتی ( )CRiTIMiXدانشگاه صنعتی شريف
 . 4عضو هیئت علمی دانشکده مديريت دانشگاه تهران و محقق مرکز مطالعات مديريت فناوری و نوآوری در سيستمهای
پيچيده صنعتی ( )CRiTIMiXدانشگاه صنعتی شريف
5 . Catch-up
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 -1مقدمه
نتایج تحقیقات نظری و تجربی نش��ان میدهد که نوآوری ،پیش��ران اصلی رش��د و توسعه اقتصادی
و عامل افزایش درآمد س��رانه کش��ورها اس��ت (آنتونلی 2009 ،1و ش��واب 2و دیگران .) 2002 ،نقش
بنگاههای بزرگ در ایجاد نوآوری بسیار مهم است .این بنگاهها معموأل موتور محرکه نوآوری هستند و
به عنوان «یکپارچه سازهای سیستم» ،کار هماهنگی بین اعضای یک شبکه شامل بنگاههای کوچک
و متوسط ،مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها را برعهده دارند (کاگلیانو 3و دیگران2000 ،؛ گامس کیسرز،4
1994؛ هاب��دی و راش 1999،؛ ویلورای��ت و کالرک .)1992 ،5نوآوری فناورانه در محصوالت (بهویژه
محصوالت پیچیده) چالشبرانگیز بوده و توانمندی بنگاهها برای مقابله با این چالش ها ،متفاوت است
(دویس و هابدی .)2005 ،بنابراین ،اتخاذ سیاس��تهای مفید و مؤثر ،نیازمند درک عمیقی از عوامل
مؤثر بر نوآوری در بنگاههای بزرگ است .این عوامل خاص هر صنعت بوده و معموالً از یک صنعت به
صنعت دیگر تغییر میکنند .همچنین سیاس��تهای نوآوری در کشورهای توسعه یافته با کشورهای
درحالتوسعه متفاوت است .زیرا در کشورهای درحالتوسعه ،نوآوری معموأل با انجام فرآیند همپایی
اتفاق میافتد (کیم)1997 ،6؛ درحالیکه بنگاهها در کشورهای توسعه یافته معموالً در مرزهای دانش
و فن��اوری حرک��ت میکنند و از مدلهای نوآوری براس��اس خلق ایده اس��تفاده میکنند ( آبرناتی و
اتربک.)1978 ،7
ازآنجاییکه کش��ورهای درحالتوس��عه دارای بازار محدود محلی هس��تند ،دولتها موظفند تا با
اتخاذ سیاستهایی در جهت ارتقای توانمندی نوآوری بنگاههای بزرگ ،فرصت مناسبی را برای افزایش
توان رقابتپذیری این بنگاهها در بازار بینالمللی فراهم کنند .این موضوع مورد توجه معاونت علمی و
فناوری ریاستجمهوری نیز قرار گرفتهاست و دولت ،از سال  1393تمرکز خود را از بنگاههای کوچک
و متوسط به بنگاههای بزرگ و شبکه متصل به آنها معطوف کردهاست.8
1 . Antonelli
2 . Schwab
3 . Cagliano
4 . Gomess-Caserse
5 . Wheelwright and Clark
6 . Kim
7 . Abernathy & Utterback
8 . “Strategic plan for Iran’s industry, Mining and Trade ministry”, 2015, Retrieved from
http://www.mimt.gov.ir/index.php, 13 October, 2015-in Persian.

دولت چگونه میتواند از رشد مبتنی بر نوآوری در بنگاههای بزرگ حمایت کند؟

11

در این تحقیق ،سعی بر آن است که با توسعه مدل مفهومی رشد مبتنی بر نوآوری بنگاههای بزرگ
ایرانی ،میزان و نحوه مداخله دولت برای حمایت از این نوع رشد مشخص شود .سؤال اصلی تحقیق را
میتوان به شکل زیر مطرح کرد:
«دول��ت چگونه میتوان��د از بنگاههای بزرگ حمایت کند تا در مس��یر فرآیند همپایی ،توانمندی
نوآوری خود را در محصوالت توسعه دهند؟»
بهمنظور پاسخ به این سؤال ،در بخش دوم با استفاده از ادبیات موضوع ،مدل رشد مبتنی بر نوآوری
بنگاههای بزرگ ش��رح داده میش��ود .در بخش سوم به بیان نقش دولت در ترویج و توسعه نوآوری در
بنگاههای اقتصادی میپردازیم .بخش چهارم روششناس��ی تحقیق را توضیح میدهد .در بخش پنجم
نتایج تحقیق؛ یعنی سیاستهای پیشنهادی دولت برای حمایت از نوآوری در بنگاههای بزرگ تشریح
میشود؛ و باالخره در بخش ششم (پایانی) جمعبندی و بحث درباره نتایج میپردازیم.
 -2رشد مبتنی بر نوآوری بنگاه ها
در ادبیات دو مفهوم برای رش��د بنگاه مطرح شدهاس��ت؛ «افزایش در مقدار» و «افزایش در اندازه».
مفهوم اول به مقدار محصول تولید ش��ده یا فروش/درآمد بنگاه اش��اره میکند .مفهوم دوم ،رش��د را
نتیجه فرآیند توس��عه (توانمندیها) میداند (پنروز .)1959 ،1ب��ه عبارت دیگر ،یک بنگاه اقتصادی
وقتی رش��د میکند که بخشی از سود خود را به توسعه توانمندیهای درونی اختصاص دهد .پنروز،
 1959معتقد اس��ت که مدیران بنگاهها کمتر به س��ودآوری با هدف تقس��یم آن بین س��هامداران و
افزایش درآمد فکر میکنند ،آنان هدف مهم تری از سودآوری دارند و آن سرمایهگذاری برای توسعه
توانمندیهای بنگاه است.
براساس این نظریه ،بنگاههای بزرگ با استفاده از اقتصاد مقیاس ،اقتصاد تخصص و یکپارچهسازی
عمودی ،به س��ود میرسند .بخشی از این س��ود را برای توسعه توانمندیهای خود از جمله توانمندی
نوآوری سرمایهگذاری کرده و در نتیجه رشد میکنند (شکل.)1

1 . Penrose
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شکل  -1مدل پویای رشد بنگاه

میزان فروش/سود یک بنگاه وابسته به دو عامل است:
الف) امکان عرضه یا ظرفیت تولید؛
ب) وجود تقاضا یا بازار برای محصوالت.
اثر دو عامل فوق بر مدل رشد بنگاه ،در شکلهای  2و  3نمایش داده شدهاست.
 .1.2طرف تقاضا
چندلر )1992( ،1مدل عمومی رشد تقاضا در کشورهای د ر حالتوسعه را به این شکل معرفی میکند؛
هدف بنگاههای اقتصادی در ابتدای تأسیس ،پاسخگویی به تقاضای محلی است ،با افزایش تولید و نیز
تعداد رقبا ،بنگاهها به این نتیجه میرس��ند که برای بق��ا باید به فعالیت در بازار بینالمللی فکر کنند.
بدیهی است که از میان بنگاههای فعال در یک صنعت ،آنهایی میتوانند وارد بازار بینالمللی شوند که از
توانمندی نوآوری در محصوالت و فرایندها برخوردار باشند .دولتها در این مسیر میتوانند ابتدا با ایجاد
تقاضای محلی و س��پس با فراهم کردن زمینه حضور بنگاهها در بازار بینالمللی به رش��د و سودآوری
بنگاهها کمک کنند (شکل .)2

1 . Chandler
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شکل -2مدل پویای رشد بنگاه :طرف تقاضا

همانطورکه در شکل  2مشاهده میشود ،بنگاهها ابتدا تالش میکنند تا به تقاضای موجود در بازار
محلی پاسخ دهند ،سپس درصورتیکه بتوانند توانمندی نوآوری خود را توسعه دهند و در صورت اشباع
تقاض��ای محل��ی ،میتوانند با ورود به بازارهای بینالمللی به رقابت در س��طح جهانی بپردازند .بدیهی
اس��ت که دولت میتواند با اتخاذ سیاستهایی ،از یک طرف انگیزه الزم را در این بنگاهها برای توسعه
توانمندی نوآوری جهت ورود به بازار بینالمللی فراهم و از طرف دیگر زمینه ورود این بنگاهها به بازار
جهانی را ایجاد نماید.
 .2.2طرف عرضه
همانطورکه قب ً
ال نیز اشاره شد ،توانمندیهای سازمان از مهم ترین عواملی است که سازمان را قادر به
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نوآوری میکند (لئونارد .)1998 ،1این عامل بهویژه در محصوالت و سیستمهای پیچیده حائز اهمیت
اس��ت .مجموعهای از توانمندیها ب��رای تبدیل یک ایده نو به یک محص��ول /فرآیند جدید موردنیاز
است؛ که مهمترین آنها عبارتند از توانمندیهای طراحی ،پیادهسازی و تجاریسازی ( تید 2و دیگران،
 .)2009درحالیکه توانمندیهای طراحی به تحقق یک نمونه آزمایشی از محصول /فرآیند میانجامند؛
توانمندیهای پیادهسازی و تجاریسازی به تکمیل فرآیند نوآوری و خلق ارزش منجر میشوند .شکل
 3نحوه اثر هر یک از توانمندیهای فوق را در فرآیند نوآوری نشان میدهد.

شکل -3مدل پویای رشد بنگاه :طرف عرضه

با توجه به مدل رش��د مبتنی بر نوآوری بنگاههای بزرگ ،این س��ؤال مطرح میش��ود که دولتها
چگونه میتوانند به رشد این بنگاهها کمک کنند؟ بخش سوم مقاله به پاسخ این سؤال میپردازد.
 -3نقش حاکمیت در توسعه و ترویج نوآوری در بنگاههای بزرگ
هدف از این تحقیق ،تعیین سطح و نحوه مداخله دولت در توسع ه و ترویج نوآوری در بنگاههای بزرگ
است .برای این منظور ،از تئوری «توانمندی -انگیزه -فرصت» 3استفاده شد ه است .این تئوری که ریشه
1 . Leonard
2 . Tidd
 . 3این تئوری به  AMOمعروف بوده  ،که مخفف سه کلمه  Ability، Motivationو  Opportunityاست.
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در علم روانشناس��ی دارد (روثشیلد ،)1999 ،1در ادبیات مدیریت نوآوری نیز استفاده شدهاست (الل،2
 .)1992منظور از «توانمندی» (در این تحقیق) ،مجموعه قابلیتهای موردنیاز بنگاه برای نوآوری است.
بههمینترتیب« ،انگیزه» به احساس اشتیاق و عزم الزم برای تحقق نوآوری و «فرصت» به آماده بودن
شرایط محیطی( 3شامل تقاضا ،زیرساختها و عوامل نهادی و زمینهای) برای نوآوری و نیز تجاریسازی
محصوالت/خدمات نوآورانه ،اطالق میشود.
س��ه عامل فوق مس��تقل از یکدیگر نیستند .در ادبیات رفتار س��ازمانی ،بر تأثیر دو عامل فرصت و
انگیزه بر عامل توانمندی ،تصریح شدهاست (روثشیلد .)1999 ،در مقابل ،توانمندی نیز میتواند فرصت
و انگی��زه را تحتتأثیر خود قرار دهد .مثأل ظرفیت جذب س��ازمان ،بهعن��وان یکی از اجزاء توانمندی
نوآوری ،به س��ازمان ب��رای درک بهتر فرصتهای محیطی کمک کرده (کوه��ن و لوینتال )1990 ،4و
بدین ترتیب انگیزه الزم را برای استفاده از این فرصتها ایجاد میکند (نیتو و کودو .)2005،5به عالوه،
توانمندیهای یک بنگاه باعث میش��ود که حاکمیت فرصتهای ویژهای را برای آن بنگاه فراهم کند
یا ش��رکای داخل و خارج کش��ور به آن اعتماد کرده و زمینه را برای یک همکاری بلند مدت در زمینه
ن مثال،
نوآوری فراهم کنند .فرصت و انگیزه نیز بر هم تأثیر متقابل دارند (نیتو و کودو .)2005،6بهعنوا 
برخورداری از قانون حمایت از مالکیت فکری (فرصت) ،انگیزه بیشتری را برای تعریف پروژههای نوآوری
در سازمان ایجاد میکند.
الزم به ذکر اس��ت که توس��عه توانمندی نوآوری در بنگاههای اقتصادی توسط دولتها پیچیده و
مش��کل است؛ زیرا این کار مستلزم دخالت دولت در امور داخلی بنگاهها است که در بسیاری از مواقع
امکانناپذیر بوده یا به س��ختی انجام میش��ود .دولتها برای تحقق این ه��دف ،معموأل از روشهای
غیرمس��تقیم؛ یعنی سیاس��تگذاری و تدوین خطمش��یهای کالن بهمنظور فراهم کردن فرصتها و
ایجاد انگیزه؛ استفاده میکنند .اگرچه سیاستگذاری معموأل وابسته به شرایط و زمینه است و ممکن
است از یک صنعت به صنعت دیگر متفاوت باشد؛ ولی ما در این تحقیق سعی کردهایم سیاستهایی را
بیابیم که در صنایع مختلف مشترک و قابل کاربرد باشند .این سیاستها ابتدا از طریق مطالعه ادبیات
1 . Rothschild
2 . Lall
 . 3منظور محیط بیرونی بنگاه است.

4 . Cohen and Levinthal
5 . Nieto and Quevedo
6 . Nieto and Quevedo
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و بررس��ی تجارب دیگر کش��ورها شناسایی و تدوین شدند و س��پس از طریق مصاحبه با مدیران ارشد
صنایع مورد راس��تی آزمایی و تکمیل قرار گرفتند .قبل از ارائه نتایج تحقیق ،در بخش بعد به تش��ریح
روششناسی تحقیق میپردازیم.
 -4روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر به شناسایی سیاستهای دولت برای حمایت از رشد مبتنی بر نوآوری بنگاههای بزرگ
میپردازد .به این منظور ،ابتدا با مطالعه ادبیات ،مدل پویای رش��د مبتنی بر نوآوری بنگاههای بزرگ
پیشنهاد و مواردی که مداخله دولت در آنها امکان پذیر است ،مشخص شد .سپس در مصاحبهها صحت
این موارد تأیید و سطح و نحوه دخالت دولت مورد سؤال قرار گرفت .مصاحبهها با استفاده از ابزارتحلیل
تم ،بررسی و سیاستها و زیرسیاستها استخراج شدند.
مورد کاوی براي پاس��خ به س��ؤاالت «چرایي» و «چگونگي» مناس��ب است (بنباس��ات 1و دیگران،
1987؛ یی��ن .)2003 ،2تمرک��ز این روش بر پيچيدگي و ماهيت خاص پدیدههای تحت مطالعه اس��ت
(استیک .)1995،3روش مورد کاوي در پژوهشهای زيادي که به تحقيق در زمينه سياستگذاري علمو
فناوري پرداختهاند ،بکارگرفته شده است .تحقيق موجود يک تحقيق مورد کاوی است که بر پديده نوآوري
ل استفاده است.
فناورانه در بنگاههای بزرگ ايران متمرکز است و کاربرد نتايج آن در سطح ملي قاب 
نيمه ساختاريافته از مدیران ارشد و خبرگان بنگاههای بزرگ
در اين تحقيق مصاحبههای عميق و 
در صنای��ع ف��والد ،دارو ،خودرو و انرژی انجام ش��د .این صنايع از صناي��ع مقياسمحور و دانشبنیان
هستند که نوآوری در آنها معموأل با محوریتبنگاههای بزرگ انجام و میشود (پویت.)1984 4
سؤاالت مصاحبه با هدف پشتيباني و اکتشاف جزئيات بيشتري از چارچوب مفهومي تحقيق ،که در
بخش قبل مورد بحث قرار گرفت ،طراحي شدند.
با استفاده از روش نمونهگیری قضاوتي -هدفمند ليستي متشکل از ده نفر از مديران ارشد آشنا با
حوزه سیاستگذاري تکنولوژي/نوآوري تهيه گرديد .تسلط همزمان بر مباحث مديريت تکنولوژي در
س��طح بنگاه ،آشنایي با حوزه سیاس��تگذاري تکنولوژي و داشتن تجربه مديريتي در بنگاههای بزرگ
ايراني ليست مصاحبه شوندههاي تحقيق را محدود نمودهاست.
1 . Benbasat
2 . Yin
3 . Stake
4 . Pavitt
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پيش از هر مصاحبه ،ليس��تي از س��ؤاالت با توجه به تحليل مصاحبههای پیش��ین تنظيم گرديد.
پروتکل بهکار گرفته شده در هر مصاحبه نيز با هدف وارد نمودن مفاهيم جديدي که در مصاحبههاي
قبلي بدس��ت آمده بود ،مورد بازنگري قرار گرفت .قبل از برگزاری هر جلسه مصاحبه ،مصاحبه شونده
از موضوع و مفاد مصاحبه مطلع میشد .مدت زمان هر مصاحبه حدود  2.5ساعت و به جز یک مورد،
همه به صورت فردي برگزار شدند .همه مصاحبهها ضبط و در همان روز مصاحبه پيادهسازي شدند.
در نهايت با استفاده از تحليل تم دادهها کدگذاري شده ،تحليل و دستهبندي گرديدند .براساس تحليل
دادهها ،پنج هدف سياستي و پانزده زیرهدف شناسایی شد. .
براي ارزيابي کيفيت نتايج ،آزمونهای روایي سازه ،روایي داخلي ،روایي خارجي و پايایي بکارگرفته
ش��د (یین .)2003 ،استفاده از منابع مختلف اطالعاتي که پديده را تفسير و همچنين تشکيل زنجيره
داللتها ،روایي سازه تحقيق را پشتيباني میکند .الگوسازي و تفسير نيز از جمله تاکتيکهايی است
که روایي داخلي تحقيق را پشتيباني میکند .براي حصول روایي بيروني ،از منطق تکرار استفاده شد.
بهکارگيري پروتکل مورد کاوي نيز پايایي را پشتيباني نمودهاست.
در بخش بعد نتایج تحقیق؛ اهداف سیاستی و زیر اهداف تشریح میشوند.
 -5نتایج پژوهش
در اين بخش ،پنج هدف سیاس��تی که چارچوب اوليه تحقيق را پش��تيباني میکنند ،معرفي و تشريح
ميشوند.
 -1-5تحریک طرف تقاضا و تغییر ساختار بازار
تحریک تقاضا و محافظت از بازار داخلی ،در يک بازه زماني تعريف ش��ده ،اگر به هدف ارتقای س��طح
توانمندي فناورانه بنگاهها صورت گیرد ،رشد بنگاههای بزرگ را به همراه خواهد داشت .در اين رابطه،
خريدهاي دولتي ،اعطای تس��هيالت برای خرید کاالی داخلی ،کاهش هزينه مبادله و کمک به انتشار
فن��اوری میتواند مؤثر باش��د .عالوهبراي��ن ،دولتها با فراهم نمودن زمین��ه ورود بنگاهها به بازارهاي
خارجي ،میتوانند به ارتقای سطح نوآوری و رقابتپذیری بنگاههاي بزرگ کمک کنند .به نظر ميرسد
رقابت ناقص 1بهترين س��اختار بازاري اس��ت که نوآوري را در بنگاههاي بزرگ فناوری محور تش��ویق
میکند .این موضوع باید موردتوجه دولتمردان و سیاستگذاران قرار گیرد .يکي از خبرگان صنعت
1 . Oligopoly
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توربينسازي اعتقاد دارد:
واردات آنچه ما توانایي ساخت آن را داريم -که در موضوع ما توربينهای گازي است-
به کس��ب و کار ما صدمه میزند .عالوه براين از آنجایي که بازار داخلي به اندازه کافي
بزرگ نيس��ت ،دولت نباید ش��رکت جديد براي توليد کالس  xتوربين گازي ،که ما
توانای��ي توليد آن را داريم،ايجاد کند .ب ه عبارتديگر ،دولت بايد از زاويه ديد ملي به
توسعه بنگاههای بزرگ نگاه کند.
مدير عامل يک شرکت داروسازي نیز معتقد است که:
پشتيباني دولت از خريد محصوالت شرکتهای داروسازي نسل سومي ،که بعد از انقالب
ش��کل گرفتند (تأسیس ش��دند) ،يکي از مهم ترين داليل موفقيت اين شرکتها بود.
بهعنوانمثال ،داروي سينووکس 1از طريق تضمين خريد ،مورد حمايت دولت قرار گرفت.
ايشان ادامه میدهد:
بعد از انقالب ،با حمايتهای قانوني و سياس��ي دولت ،صنعت داروس��ازي کش��ور به
ص��ورت قابلتوجهي بر رفع تقاضاي بازارهاي داخلي متمرکز ش��د ،که به عدم توجه
بنگاهه��ا ب��ه اهميت بازارهاي خارجي و در نتیجه به موضوع تحقيقوتوس��عه ،منجر
شد ... .امروزهصنعت داروسازي ما مزيت خاصي در صادرات داروهاي شيميایي ندارد
و حل اين معضل به پش��تيباني قوي دولت نياز دارد  ...بنگاههای ايراني براي صادرات
ق و توس��عه محور با
محص��والت خود به بازاره��اي بينالمللي ،به همکاريهای تحقي 
بنگاههای خارجي نياز دارند .در اين خصوص ،با توجه به بازارهاي هدف ،دولت میتواند
به سرمايهگذاري مشترک ميان بنگاههای ايراني و شرکتهای خارجي کمک نمايد.
يکي از مديران ارشد صنعت فوالد اشاره میکند که:
يکي از مهم ترين پيش��رانهای رش��د صنعت فوالد تقاضاي بازار اس��ت ،اين تقاضا را
دولت با حمايت از پروژههای ملي توسعهاي میتواند ايجاد کند .عالوهب ر اين ،دولت با
فراهم نمودن زيرس��اختهای موردنياز میتواند رشد صنعت و نوآوريهای موردنياز را
 . 1سينووکس عنوان يکي از محصوالت شرکت سيناژن است که در طي يک فرايند بيوتکنولوژيک از يکي از اينترفرونهاي
طبيعي بدست ميآيد .اين دارو با ترکيب مجدد تکنولوژي  DNAدقيقا همان آمينو اسيدي که از طريق اينترفرون بتا در
بدن انسان ايجاد ميگردد را توليد ميکند( .برگرفته از سايت شرکت سيناژن تيرماه )1394
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پشتيباني کند  ...زماني هم که صنعت مبتني بر کسب فناوریهای جديد توسعه يافت،
دولت بايد تضمين خريد بهتري از محصوالت توليدي داشته باشد.
 -2-5برقراری تعادل در قدرت چانهزنی داخلی و خارجی
تحقيقات نش��ان ميدهند که توانمندي یک بنگاه در کس��ب ارزش ،با قدرت چانهزنی آن ارتباط دارد
(الوی .)2007 ،1بنابراين دولت با متعادل نمودن قدرت چانهزنی بنگاههای فعال در يک صنعت میتواند
ق شده و همچنين ارتقای
به حصول اطمينان از رس��يدن این بنگاهها به س��هم مناس��بي از ارزش خل 
فعاليتهاي خالقانه و نوآورانه آنها کمک کند .همچنین نهادهای قانونگذار میتوانند به افزايش قدرت
چانهزن��ی بنگاهه��اي نوآور در بازارهاي خارجي نیز کمک کنند .در اين زمينه بعضي از خبرگان اعتقاد
دارند که:
زمانيکه قدرت چانهزنی در يک ش��بکه يا يک صنعت متعادل نيست ،کسب ارزش به
صورت کارا صورت نمیگيرد و سرمايهگذاري دولت بهمنظور افزايش نرخ نوآوري به
ي که قدرت چانهزنی باالس��ت تجميع میش��ود .بنابراين دولت بايستي
راحتي در جاي 
تالش کند تا چالشهاي ايجا د ش��ده توس��ط بنگاههای صاحب نفوذ در زنجیره ارزش
صنعت را رفع نمايد (خبره صنعت خودروسازي).
ل نمودن ق��درت چانهزنی در سيس��تم س�لامت ،ارتباطات دولت
ب��همنظور متع��اد 
با ش��رکتهاي داروس��از میتواند ش��رکتهای بيمه را نيز دربرگيرد ،تا فشار از روي
شرکتهای داروساز به شرکتهای بيمه منتقل و درنتيجه تبادالت ميان آنها متعادل
گردد ... .قيمتگذاري در صنعت داروسازي بسيار کليدي است .مثأل قيمت داخلي يک
دارو ،قيمت فروش آن در بازارهاي بينالمللي را نیز متأثر میکند .بنابراین با توجه به
اين مس��ئله ،قانونگذار میتواند با افزايش قيمت فروش داخلي ،کمک کند تا قيمت
دارو براي فروش در بازارهاي خارجي منطقي گردد (خبره صنعت داروسازي).
من اعتقاد دارم ،پشتيباني دولت از بنگاههای بزرگ بايستي با موفقيت آنها در رسيدن
به س��طح تعريف ش��دهاي از توانمنديهای فناورانه متناسب گردد  ...تخصيص منابع
به بنگاههاي بزرگ براي پش��تيباني از توانمنديهای نوآوري آنها ،بايد مبتني بر يک
1 . Lavie
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سيستم چانهزنی باشد و نه يک سيستم توزيعي ساده .بدون ايجاد يک رژيم چانهزنی،
سیاس��تگذاري ،کارآمدي الزم را نخواهد داش��ت .بهعبارتديگر ،هدف از سیاس��ت
گذاري تخصيص منابع نيس��ت ،بلکه ارتقاء اس��ت .بنابراين ،دولت بايد تالش کند تا
سيس��تم چانهزنی موردنياز صنعت را ايجاد نمايد و متعادل س��ازد .قبل از تالش براي
ارتقاءتوانمندي فناورانه بنگاهها،سياس��تها بايد بر ايجاد يک زمينه مناسب متمرکز
ن مثال ،صنعت نيازمند ش��رايط مناسب جهت تبادل ارزش است .البته
گردند .بهعنوا 
تنها زماني سياستها نتايج مناسبي در برخواهند داشت که نهادهای قانونگذار تحت
کنترل بنگاههای بزرگ نباشند (خبره صنعت خودروسازي).
 -3-5حمایتهای مالی از فعالیتهای تحقیقوتوسعه و نوآوری
هزينه سرسامآور و نرخ باالي شکست پروژههای تحقيقوتوسعه ،ضرورت پشتيباني مالي برنامهريزي
ش��ده و زمانمحور دول��ت از فرايند همپایي در بنگاههای بزرگ را ضروری میس��ازد .اگرچه حمايت
مالي دولت در این زمینه مقولهاي پيچيده اس��ت ،اما بهرهگیری صحيح از اين ابزار سياس��تي میتواند
به توس��عه فناوری ،تجاريسازي و انتشار دانش کمک کند )هویت-دوناس و روپر .)2011 ،1ب ه عنوان
مثال ،معافیتهای مالياتی در قبال فعاليتهاي تحقيق و توسعه ،ظرفيت نوآوري فناورانه بنگاهها را ارتقا
میدهد (لیو 2و دیگران.)2011 ،
برخی از مصاحبهش��وندگان به اهميت حمايت مالي دولت از فعالیتهای تحقیقوتوس��عه اشاره
کردهاند.
ش��رکت ما در خصوص س��بد پروژههای تحقيق و توس��عه خود براي توسعه کالس
بع��دي توربينهاي گاز تصميمگيري نمودهاس��ت .دولت میتواند ب��ا فراهم نمودن
س��رمايه اوليه ش��روع اين پروژهها ،در توسعه فناوریهای موردنياز به ما کمک کند.
(خبره صنعت توربينسازي)
در بنگاه ما ،هشت پروژه توسعه محصول جديد تعريف شدهاست که منابع مالي بنگاه
تنها قابليت پش��تيباني از دو پروژه را دارد .مابقي پروژهها نيازمند حمايت مالي دولت
ي س��ازي
هس��تند .بهعبارتديگر با توجه به منابع مالي در اختيار ،توس��عه و تجار 
1 . Hewitt-Dundas & Roper
2 . Liu
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فناوریهای ضروري ،ممکن نيست( .خبره صنعت داروسازي)
دولت میتواند از اکتس��اب فناوریهاي پيشرفته حمايت کند و همچنين کارآفريناني
را که تالش میکنند توانمنديهاي فناورانه صنعت را توس��عه دهند ،پشتيباني نمايد.
(خبره صنعت فوالدسازي)
حمايتهای مس��تقيم و غيرمس��تقيم مالي دولت مثل کاهش تعرفه ،نرخ پايين بهره
بانکي ،اعطاء کمک هزينه و تضمين هزينههاي تحقيق و توسعه میتواند به بنگاههاي
بزرگ ايراني براي هرچه نوآورتر ش��دن و رقابتيترش��دن در بازارهاي خارجي کمک
کند( .خبره بخش انرژي)
 -4-5تالش برای حذف یا کاهش اثرات تحریمهای بین المللی
تحريمهای بينالمللي بنگاههای ايراني را با چالشهای جدی مواجه کردهاست .بعضي از آنها برای تأمين
نيازمنديهاي توليد خود (شامل مواداوليه ،قطعات ،دانش فني يا فناوري) با مشکل مواجه هستند .از
س��وي ديگر ،دسترس��ي اين بنگاهها به بازارهاي بينالمللي محدود یا به کلی قطع شدهاست .خبرگان
معتقدند:
مسائل سياس��ي بينالمللي ،خصوصاً تحريمها ،باعث ش��ده تا ما نتوانيم محصوالت
ن المللي و نه حتي در کشورهاي همسايه ،به فروش
پيشرفته خود را ،نه در بازارهاي بي 
برسانيم( .خبره بخش انرژي)
در خصوص حمايتهای سياسي ،خصوصاً تحريمها ،اولين و مهم ترين خواسته ما از
دولت اين است که موانع ناشي از تحريمهای بينالمللي را از سر راه بردارد تا ما بتوانيم
با شرکاء بينالمللي خود همکاري کنيم( .خبره صنعت داروسازي)
 -5-5ارتقای توانمندی یکپارچه سازی
قابلي��ت يکپارچ��ه نمودن اجزاء محصول ی��ا فرایند و همچنين ايجاد يکپارچگ��ي ميان بنگاه و تأمين
کنندگان و مش��تريانش ،براي ارتقای س��طح توانمندي نوآوري بنگاه بس��يار کليدي است (استانک 1و
دیگران2001 ،؛ زائو 2و دیگران .)2011 ،توانمندي يکپارچگي را ميتوان از جمله حوزههای اصلي ،که
1 . Stank
2 . Zhao
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نیازمند حمايت دولت است ،دانست.
يکي از خبرگان صنعت خودرو اعتقاد دارد:
از يک اندازه به بعد ،توانمندي يکپارچ ه سازي ،به يکي از پيشنيازهاي اصلي توانمندي
بوکار افزايش میيابد.
ي ش��ود که اهميت آن نيز با توسعه کس 
نوآوري بنگاه تبديل م 
در اين خصوص ،شرکتهای خودروساز ايراني آموختهاند که بايد در طي مسير رشد
خود ،با تأمينکنندگانشان هماهنگتر شوند .در نتيجه تالش کردهاند با بهکارگیری
تکنيکها و روشهاي علمي ،توانمندي يکپارچهسازي خود را اثر بخشتر نمايند.
اگرچه خودروس��ازان ايراني در فاز بهرهبرداري ،از يکپارچگ��ي داخلي و خارجي برخوردارند ،ولی
اين ش��رکتها براي تبديلش��دن به يک خودروس��از در کالس جهانی ،ش��ديدا ً به توس��عه توانمندي
يکپارچهسازي در زمينههای طراحي و مهندسي نيازمندند.
 -6نتيجهگيري
بنگاهه��ای بزرگ نقش مهمی در توس��عه اقتصادی بر عهده دارند .نرخ رش��د ای��ن بنگاهها به نوآوری
ل توس��عه ،معموالً از همه
و توانمندیهای موردنیاز آن وابس��ته اس��ت .بنگاههای کش��ورهای درحا 
توانمندیهای مور د نیاز برای طراحی ،س��اخت و تجاریس��ازی بهویژه در مورد س��امانههای پیچیده،
برخوردار نیستند .برای کاهش فاصله با رقبای پیشرو ،آنها باید در مسیر همپایی ،توانمندی هایشان
را ،ارتقا بخش��ند .دولت برای حمایت از ارتقای این توانمندیها ،میتواند بطور غیرمس��تقیم ،دو عامل
انگیزه و فرصت کافی و مناسب را فراهم نماید.
ما در پاسخ به سؤال تحقیق ،موارد حمایت دولت از ارتقای نوآوری در بنگاههای بزرگ را شناسایی
و معرفی کردیم .براساس چارچوب پیشنهادی و با مصاحبههای انجام شده با خبرگان در صنایع دانش
بنیان و مقیاسمحور ،پنج هدف سیاستی برای حمایت دولت از رشد بنگاههای بزرگ ،پیشنهاد شد:
•تحریک طرف تقاضا و تغییر ساختار بازار؛
•تعدیل قدرت چانهزنی داخلی و خارجی؛
قوتوسعه و نوآوری؛
•حمایت مالی از فعالیتهای تحقی 
•تالش برای حذف یا کاهش اثرات تحریمهای بین المللی؛
•ارتقای یکپارچه سازی.
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عالوهبرآن زیراهداف سیاس��تی مربوط به هر یک از اهداف شناس��ایی و پیشنهاد شد .در جدول ،1
ج گانه فوق آمد ه است.
زیراهداف سیاستی هریک از اهداف پن 
جدول -1اهداف و زیراهداف سیاستی مستخرج از مصاحبه با مدیران ارشد و خبرگان صنایع
زیر اهداف سیاستی

اهداف سیاستی

تحریک تقاضا و محافظت از بازار داخلی
تحریک طرف تقاضا و تغییر
ساختار بازار

خريدهای دولتي و اعطای تسهيالت برای خرید کاالی داخلی
کاهش هزينه مبادله
کمک به انتشار تکنولوژي
فراهم نمودن زمینه ورود شرکتهای بزرگ ایرانی به بازارهاي خارجي
حصول اطمينان از رسيدن بنگاههای بزرگ به سهم مناسبي از ارزش
خلق شده

برقراری تعادل در قدرت چانهزنی
کمک به افزايش قدرت چانهزنی بنگاههای بزرگ نوآور در بازارهاي خارجي
داخلی و خارجی
دوری از سیستمهای حمایتی توزیعی
حمایتهای مالی از فعالیتهای
ق وتوسعه و نوآوری
تحقی 

هزينه باال و نرخ باالي شکست پروژههای تحقيقو توسعه
حمایت مالي زماندار از فرايند همپایي بنگاههای بزرگ
معافیتهای مالياتی در قبال فعاليتهای تحقيق و توسعه

تالش برای حذف یا کاهش اثرات چالش بنگاههای بزرگ در اکتساب خارجی منابع و توانمندیهای فناورانه
تحریمهای بینالمللی
دسترسي محدود بنگاههای بزرگ به بازارهاي بينالمللي
ارتقای توانمندی یکپارچه سازی

اهمیت یکپارچه سازی داخلی در ارتقا عملکرد نوآورانه بنگاههای بزرگ
اهمیت یکپارچه سازی خارجی در ارتقا عملکرد نوآورانه بنگاههای بزرگ

از منظر کاربردی ،چارچوب پیشنهادی عالوه بر فراه م کردن ابزاری برای شناسایی اهداف سیاستی،
س��طح مناس��بی از قابلیت ردیابی را هم برای برنامههای سیاس��تی آتی در صنایع هدف ،ارائه میکند.
سیاس��تگذاران میتوانند با اس��تفاده از این چارچوب بطور غیرمس��تقیم (با ایجاد برخی فرصتها و
انگیزهها) یا حتی در برخی موارد از طریق سرمایهگذاری روی یک حوزه دانشی یا فناوری مشخص به
صورت مس��تقیم به بنگاهها برای کسب و ارتقای توانمندیهایشان کمک کنند .مداخالت غیرمستقیم
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دولت ،آس��انتر و مؤثرتر هس��تند .مثأل و با فرض اینکه خودروس��ازان ایرانی در حال حاضر در مرحله
میانی همپایی قرار گرفتهاند ،دولت میتواند با تحریک طرف تقاضا از طریق اعطای یارانه به پروژههای
توسعه خودروهای الکتریکی یا پروژههای توسعه بنسازه 1برای خودروهای معمولی ،آنها را به ارتقای
توانمندیهای مربوطه ،تشویق نماید.
بدیهی است که نوع صنعت و درجه توانمندی بنگاه ،در اتخاذ سیاستهای حمایتی دولت مؤثرند.
ب��هعبارتدیگر ،دولت نمیتواند یک هدف سیاس��تی را برای هم��ه صنایع و بدون توجه به توانمندی
هر بنگاه فعال در آن صنعت ،بهکار گیرد .بنابراین پیش��نهاد میش��ود در ادامه این تحقیق ،اهداف و
زیراهداف سیاستی ،قابل کاربرد در هر صنعت تعیین و مشخص شوند.
الزم به ذکر اس��ت که نرخ موفقیت پروژههای توسعه محصول جدید( 2بهویژه در مورد سامانههای
پیچیده) با پیچیدگی پروژه و درجه جدید بودن فناوری ،رابطه معکوس دارد (تاتیکوندا و روزنثال.)2000،3
این موضوع روشن میکند که چرا ما اهمیت توانمندی یکپارچهسازی سامانه را برجسته میکنیم .با این
وجود ،تکامل توانمندیهای فناورانه در سامانههای پیچیده تا حد زیادی در پیشینه تحقیقاتی مربوطه،
مغفول ماندهاست( کیامهر و دیگران )2013 ،و میتواند زمینه پژوهشهای آتی باشد.
تشكر و قدرداني
انجام این پژوهش بدون حمایتهای قائم مقام و معاونت محترم وقت سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی
معاونت علمی و فناوری ریاس��تجمهوری ،امکانپذیر نبود .نویسندگان ،الزم میدانند مراتب قدردانی
خود را از ایش��ان اعالم کنند .این تحقیق با همکاری گروهی از خبرگان صنایع انجام شد ،نویسندگان
مراتب تشکر و قدردانی خود را از مشارکت همه این افراد اعالم میکنند.

1 . Platform
2 . NPD projects
3 .Tatikonda & Rosenthal
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