رویکردی جامع در بررسی نقش قوانین مرتبط با انتقال فناوری در...

45

رویکردی جامع در بررسی نقش قوانین مرتبط با انتقال فناوری در
قراردادهای همکاری مشترک خارجی
(مورد مطالعه شرکت اُمیاپارس)

محمد نقیزاده

*1

چکیده
یکی از مهمترین راههای میانبر جهت دس��تیابی به فناوری موردنیاز در کشورهای درحالتوسعه مانند
ایران انتقال فناوری است .بااینوجود ،بسیاری از پروژههای انتقال فناوری خارجی تعریفشده در تحقق
اهداف دانش��ی مدنظر خود با چالشهای جدی مواجه هستند .برایناساس تدوین قوانین هوشمندانه،
تس��هیلکننده و متناسب با ویژگیهای هر کش��ور ،یکی از راهکارهای ارتقای سطح انتقال فناوری به
کشورها است .در پژوهش حاضر ابتدا با مرور پیشینه نظری و بررسی قوانین ایران و  3کشور منتخب،
چالشهای انتقال فناوری به  4گروه اصلی عوامل مرتبط با واگذارنده ،گیرنده ،بستر و فرآیند و محتوای
موردانتقال طبقهبندی ش��دند .س��پس با هدف تحلیل عمیق چالشها ،گ��ردآوری و تحلیل دادههای
کیفی ناش��ی از مصاحبههای نیمهس��اختاریافته با  10نفر از خبرگان صنعتی و علمی صورت پذیرفت.
در ادامه ،قوانین سه کشور منتخب چین ،کره جنوبی و ترکیه با استفاده از تحلیل مضمون بررسی شد
و در نهایت چالشهای مرتبط با نمونه موردی ش��رکت مشترک اُمیاپارس  -که حاصل سرمایهگذاری

مش��ترک شرکت ایران پودر و شرکت بینالمللی اُمیا است  -بررسی شد و به تبیین کاملتر چارچوب
مورداش��اره کمک نمود .برایناس��اس ضرورت نگاه جامع و زمینهمحور به مقوله انتقال فناوری ،تمرکز

مشوقها بر ارتباطات فناورانه عمیق ،قوانین تقویتکننده توانمندی و انگیزه شرکتهای داخلی جهت
یادگیری فناوری و یکپارچهسازی قوانین مرتبط با انتقال فناوری بهعنوان مهمترین یافتههای پژوهش
شناسایی شد.
کلمات کلیدی
انتقال فناوری ،قراردادهای همکاری مشترک خارجی ،تحلیل مضمون ،قوانین
 . 1عضو هیئتعلمی دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران.
*  .نویسنده مسئولm.naghizadeh@atu.ac.ir :
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مقدمه
یکی از عوامل کلیدی موفقیت جهت رقابتپذیری بینالمللی در بنگاههای اقتصادی ،انباشت مزيتهاي
فناوریمحور اس��ت .بنگاههای اقتصادی ،مسیرهای مختلفی را برای اکتساب فناوری اعم از روشهای
درونزا (مبتنی بر تحقیق و توس��عه) و روشهای برونزا (مشارکت و خرید فناوری) در نظر میگیرند.
انتخاب روش مناس��ب اکتس��اب فناوری به عواملی همچون توانمندی س��ازمان ،هزینههای مبادالتی
(هزینههای قرارداد ،اطالعات و غیره) و هزینههای مبادالتی پویا (هزینههای مذاکرات ،مشارکت و غیره)
بستگی دارد .برایناساس از مهمترین دالیل انتقال فناوری (اکتساب بیرونی) میتوان به منابع محدود،
فش��ار زمانی ،داراییهای مکمل ،تصویر محافظتی ،1تنوع ،پشتیبانی از فناوریهای داخلی و اجتناب از
ریسکهای توسعه اشاره کرد (ستیندامار 2و همکاران.)2012 ،
یکی از مهمترین راههای میانبر جهت دستیابی به فناوریهای موردنیاز در کشورهای درحالتوسعه
مانند ایران ،قراردادهای همکاری مش��ترک خارجی با هدف انتقال فناوری اس��ت .این قراردادها امکان
ارتق��ای ظرفیت جذب ،یادگیری فناورانه و مدیریتی را برای ش��رکتهای گیرنده فراهم میکنند و از
این جهت از اهمیت باالیی در ارتقای سطح توانمندی شرکتهای مستقر در کشورهای درحالتوسعه
برخوردارند (نقیزاده 3و همکاران .)2017 ،انتقال فناوری ،فرايندي اس��ت كه طي آن گيرنده فناوري
(متقاضي) موفق میگردد ضمن تهيه سختافزارهای الزم به سطح مطلوبي از نرمافزارها و فوتوفنهای
نهفته در فناوري موردانتقال از طريق انتقالدهنده (عرضهکننده) دستيابد و بدينوسيله به روشهای
بهتري در توليد يا ارائه خدمات موردنياز احاطه يابد (س��ازمان توس��عه صنعتی ملل متحد.)1994 ،4
باوجود تالشهای مختلف جهت انتقال فناوری در بخشهای مختلف صنعتی در س��الهای گذش��ته،
چالشهای جدی در انباش��ت فناوری و ارتقای توانمندی فناورانه شرکتهای ایرانی مشاهده میشود.
شناسایی و تحلیل عمیق دالیل اصلی این عدم توفیق ،میتواند به ارتقای سیاستگذاری در این موضوع
مهم در کشور منجر شود .جهت احصای این دالیل وجود نگاهی جامع نسبت به فرایند انتقال و یادگیری
فناوری ضروری اس��ت؛ رویکردی که بر اجزای اصلی انتقال فناوری ش��امل واگذارنده فناوری ،گیرنده
فناوری ،محیط و فرایند انتقال و ماهیت فناوری موردانتقال بهصورت یکپارچه و هماهنگ توجه کند.
1 . Protection Image
2 . Cetindamar
3 . Naghizadeh
)4 . United Nations Industrial Development Organization (UNIDO
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در ای��ران مانند س��ایر کش��ورها ،قوانین مختلفی با ه��دف کاهش چالشهای انتق��ال فناوری در
قراردادهای بینالمللی بهتصویب رس��یده است .مس��ئله اصلی این پژوهش شناسایی نقاط خأل قوانین
موجود در ایران در مقایسه با قوانین تسهیلکننده انتقال فناوری در سایر کشورهای منتخب و همچنین
ویژگیهای خاص کشور ایران میباشد .بررسی و تحلیل این قوانین در مقایسه با قوانین سایر کشورها
میتواند تصویر کاملتری به سیاس��تگذاران ایرانی جهت تصویب قوانین کارآمد دهد؛ بنابراین در این
پژوهش تالش میشود که چالشهای انتقال فناوری در قراردادهای بینالمللی شناسایی و تبیین شود
و سپس قوانین تصویبشده در ایران جهت رفع این چالشها تحلیل شود .برایناساس در این پژوهش
پس از مصاحبه با خبرگان و تحلیل چالشهای موجود انتقال فناوری در قراردادهای همکاری مشترک
خارجی ،قوانین س��ه کش��ور منتخب موردبررسی قرار گرفته اس��ت و بدینمنظور چین و کره جنوبی
به عنوان کش��ورهای موفق در امر همپایی و ترکیه بهعلت مش��ابهت فرهنگی و اقتصادی برای مطالعه

تطبیقی انتخاب شدند .در ادامه نیز چالشهای شرکت مشترک اُمیاپارس - 1که حاصل سرمایهگذاری
مشترک شرکت ایران پودر و شرکت بینالمللی اُمیا میباشد – بهعنوان نمونه داخلی موردارزیابی دقیق

قرار گرفت.
پیشینه نظری
انتقال فناوری یکی از مهمترین راههای میانبر جهت دستیابی به فناوریهای موردنیاز میباشد .بنگاههای
اقتص��ادی فناوریهای موردنیاز خود را از س��ه طریق نوآوری درونزا ،خری��د فناوری یا همکاریهای
فناوری بهدس��ت میآورند که بهغیراز نوآوری درونزا ،در س��ایر اشکال اکتساب فناوری ،نقش فرآیند
انتقال فناوری مهم و کلیدی است .عموماً صاحبان فناوری عالقه زیادی به انتقال کامل فناوری ندارند

و ازاینرو کش��ور و ش��رکتهای گیرنده فناوری بایستی برنامهای هدفمند برای انتقال دانش و فناوری
به خود داش��ته باش��ند .هرچند ذکر این نکته نیز ضروری اس��ت که عدم انتقال اثربخش دانش فنی

در همکاریه��ای فناورانه الزام��اً بهعلت عدمعالقه یا عدمالزام واگذارن��ده دانش فنی به آموزش منابع
انس��انی و انتقال دانش فنی نمیباشد .برایناس��اس یکی از مهمترین فعالیتها ،شناسایی ابعاد مسئله
و نحوه تحلیل موفقیت و عدمموفقیت پروژههای انتقال فناوری اس��ت .بررس��ی پژوهشهای مختلف
نش��ان میدهد که تمرکز پژوهش��گران در طول دهههای مختلف از تناسب فناوری و نحوه بهکارگیری
1 . Omya Pars
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فناوری بهس��مت تعامالت پویا و یادگیری فناوری حرکت کرده اس��ت (وهاب .)2012 ،1دراینراس��تا،
پژوهشهای اولیه بر استفاده از روشهای پیشبینی فناوری ،برنامهریزی بلندمدت و هوشمندی فناوری
جهت دس��تیابی به فناوری مناس��ب (بارزاکی ،)1971 ،2شرکتهای چندملیتی ،بومیسازی طراحی و
فراین��د حمایت دولتی از دهنده و گیرنده فن��اوری (بهرامن و والندر ،)1976 ،3انتقال جزئیات طراحی
مهندس��ی ،آموزش نیروهای بومی و آموزش تأمینکنندگان بومی (داهلمن و وستفال )1981 ،4تأکید
کردهان��د .در مس��یر تکامل این پژوهشها ،ش��یلی 5و همکاران ( )1987ویژگیه��ای گیرنده فناوری،
ویژگیه��ای دهنده فناوری ،ماهیت فناوری ،س��ازوکار انتقال فناوری ،محیط و بس��تر دهنده فناوری
(وضعیت اقتصادی ،نوع کس��بوکار ،ثبات ،سیاستها و غیره) ،محیط و بستر گیرنده فناوری (ظرفیت
جذب ،زیرساختها ،وضعیت اقتصادی ،نوع کسبوکار و غیره) و محیط کالن جهانی (روابط سیاسی،
نرخ تبادل ،ش��رایط سرمایهگذاری ،توازن تجارت و غیره) را در تحقق اهداف یک پروژه انتقال فناوری
دخیل دانس��تهاند .همچنین ژائ��و و ریزمن )1992( 6چالشهای انتقال فناوری را در ذیل س��ه مقوله
فرایند انتقال فناوری (قیمتگذاری ،مالکیت فکری ،تضمین اثربخشی و کارایی انتقال) ،دهنده فناوری
(سیاست ،استراتژی ،ماهیت فناوری ،تحقیق و توسعه مشترک) و گیرنده فناوری (سیاست ،توانمندی
انطباق ،توانمندی ادغام و ارتقا) طبقهبندی کردهاند .بوزمن 7و همکاران به موضوع انتقال (دانش فنی،
طراح��ی ،فرایند ،مه��ارت ،فناوری فیزیکی) ،روش انتقال (ثبت اختراع ،کپیرایت ،لیس��انس ،تبادالت
ش��خصی ،متن باز) ،دهنده فناوری (اهداف ،منابع ،سرمایه انسانی ،مکان جغرافیایی ،مدیریت و غیره)،
گیرنده فناوری (س��رمایه انس��انی ،منابع ،تجربه تولید ،قابلیت بازار ،استراتژی و غیره) ،محیط و بستر
(تقاضای موجود ،پتانسیل تقاضا ،وضعیت اقتصادی و غیره) تمرکز خاص دارد (بوزمن2000 ،؛ بوزمن
و همکاران .)2015 ،با تمرکز بر مفاهیم تعامالت پویا و یادگیری فناوری ،افلسبرگ )2011( 8بر نقش
ساختارها (زیرساختهای پایه ،جذابیت محل ،رقابت) ،بازیگران (فضای نوآوری ،دانش و تجربه پیشین،
تجاریس��ازی) ،فرایندها (بههمپیوس��تگی بینالمللی ،حقوق مالکیت فکری ،خروجی نوآورانه) تاکید
1 . Wahab
2 . Bar-Zakay
3 . Behraman & Wallender
4 . Dahlman & Westphal
5 . Schlie
6 . Zhao & Reisman
7 . Bozeman
8 . Effelsberg
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میکنند .همچنین انتقال کارای فناوری بینالمللی بهميزان چشمگيرى به توانایی گيرنده در اکتساب،
جذب و بومیسازی فناوری وابسته است (ناگوین و آئویاما .)2013 ،1چانگ و کوئی ،)2013( 2توانمندي
فناورانه صنعت مربوط و محيط داخلي را به عنوان عوامل موفقیت انتقال فناوری بينالمللي شناسایی
میکنند .همچنین ظرفیت جذب گیرنده فناوری (تجارت بینالمللی ،سرمایه انسانی ،کیفیت مؤسسات،
همبستگی اجتماعی ،زیرساختها) ،توانمندی نوآورانه گیرنده (خروجی علمی ،ورودی نوآورانه ،خروجی
فناورانه) ،سطح درآمدی گیرنده (تولید ناخالص داخلی سرانه) بهعنوان عوامل اصلی دخیل در موفقیت
یا شکست یک پروژه انتقال فناوری در برخی پژوهشها موردتوجه قرار گرفتهاند (نقیزاده و همکاران،
2018؛ کاستالسی و ناترا .)2013 ،3تقوا 4و همکاران ( )2014با تأکید بر نقش سازمانهای تسهیلگر،
عوامل مرتبط با گیرنده ،منبع ،محیط ،ویژگیهای فناوری ،روش انتقال ،س��ازمان تس��هیلگر و پروژه
را بهعنوان عوامل مؤثر در موفقیت یا شکس��ت پروژههای انتقال فناوری مطرح کردهاند .نیلفروشان 5و
همکاران ( )2017در پژوهشی پیرامون یادگیری فناوری در صنعت گاز ،تمرکز بر توسعه توانمندیهای
طراحی و مهندس��ی را به عنوان محور اصلی یادگیری موردتوجه قرار دادهاند .در پژوهش دیگری نیز
نق��ش نهاده��ای میانجی در فرایند انتقال فن��اوری موردتأکید قرار گرفته اس��ت (ویالنی 6و همکاران،
 .)2017با جمعبندی پژوهشهای فوق میتوان دریافت که تصمیمگیری پیرامون سیاستهای مشوق
انتقال فناوری نیازمند نگاهی جامع به  4بُعد گیرنده فناوری ،واگذارنده فناوری ،محیط و فرآیند انتقال
و محتوای موردانتقال است (جدول .)1

براساس چارچوب ارائهشده در شکل  ،1در پژوهش حاضر ابتدا استخراج و طبقهبندی چالشهای
انتقال فناوری مبتنی بر مطالعه قوانین کش��ورهای منتخب و مصاحبه با خبرگان در دس��تورکار قرار

گرفته است و در ادامه ،ضمن تبیین ابعاد مذکور در یک نمونه موردی (شرکت اُمیاپارس) ،پیشنهادهای
سیاستی ارائه شده است.

1 . Nguyen & Aoyama
2 . Chang & Cui
3 . Castellaci & Natera
4 . Taghva
5 . Nilforoushan
6 . Villani
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جدول  :1برخی از عوامل مرتبط با انتقال فناوری در قراردادهای همکاری مشترک
بعد

برخی عوامل

ویژگیهای واگذارنده فناوری شامل سیاست ،استراتژی،
واگذارنده فناوری تحقیق و توسعه ،اهداف ،منابع ،سرمایه انسانی ،مکان
جغرافیایی ،مدیریت واگذارنده ،دانش و تجربه پیشین

مرجع
(شیلی و همکاران)1987 ،
(ژائو و ریزمن)1992 ،
(افلسبرگ)2011 ،

گیرنده فناوری

(نقیزاده و همکاران)2018 ،
ظرفیت جذب گیرنده فناوری ،توانمندی نوآورانه گیرنده،
سطح درآمدی گیرنده ،سیاست ،توانمندی انطباق ،توانمندی (ویالنی و همکاران)2017 ،
ادغام و ارتقا ،سرمایه انسانی ،منابع ،تجربه تولید ،قابلیت بازار( ،ژائو و ریزمن)1992 ،
(افلسبرگ)2011 ،
استراتژی

بستر و فرایند
انتقال

(نقیزاده و همکاران)2018 ،
(شیلی و همکاران)1987 ،
(ژائو و ریزمن)1992 ،

محتوای
موردانتقال

زیرساختها ،وضعیت اقتصادی ،نوع کسبوکار ،تقاضای
موجود ،پتانسیل تقاضا ،زیرساختهای پایه ،جذابیت محل،
رقابت

(بوزمن و همکاران)2015 ،
دانش فنی ،طراحی ،فرایند ،مهارت ،سطح توانمندی موردنیاز
(ویالنی و همکاران)2017 ،

شکل  :1چارچوب پژوهش

روش پژوهش
در این پژوهش س��عی ش��ده اس��ت تا تحلیلی جامع از وضعیت قوانین مص��وبِ مرتبط با چالشهای
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انتقال فناوری در قراردادهای بزرگ تجاری ش��رکتهای ایرانی با ش��رکتهای غیرایرانی ارائه ش��ود.
بدینمنظور ،برای پاس��خگویی به س��ؤال اصلی این پژوهش ،سه مرحله اصلی موردنظر قرار گرفت؛ در
مرحل��ه اول ،بهمنظور تبیین نحوه مواجهه با موضوع انتقال فناوری و با تکیه بر مطالعات اکتش��افی و
مرور پژوهشهای پیشین ،چهار منظر اصلی شامل عوامل مرتبط با واگذارنده ،گیرنده ،بستر و فرآیند
و محتوای موردانتقال شناس��ایی ش��د و قوانین مرتبط با انتقال فناوری در ایران و چهار کشور منتخب
موردبررسی قرار گرفت .در مرحله دوم ،با هدف شناسایی و تحلیل عمیق چالشهای انتقال فناوری در
قراردادهای بزرگ تجاری در ایران ،گردآوری و تحلیل دادههای کیفی ناش��ی از مصاحبههای عمیق و
نیمهساختاریافته با  10نفر از خبرگان صنعتی و علمی (دارای نقش مؤثر اجرایی و مدیریتی در حداقل
 2پروژه انتقال فناوری) در دس��تورکار قرار گرفت .کلیه مصاحبهها ضبط و پیادهس��ازی ش��د و فرآیند

جمعآوری مستمر دادهها ضمن تطبیق با پیشینه پژوهش ،بهصورت رفتوبرگشتی مرتباً پیگیری شد
(مایلز و هوبرمن .)1984 ،1عالوهبر اطالعات و مستنداتی که از مصاحبهها استخراج شد ،حجم زیادی
از اطالعات در قالب مس��تندات ثانویه مانند مقاالت و گزارشهای منتشرش��ده جمعآوری و بررس��ی
گردید .در مرحله سوم ،با تحلیل مضمون قوانین اصلی سه کشور چین ،کره جنوبی و ترکیه در حوزه
انتقال فناوری ،درکی از قوانین و راهکارهای این کشورها حاصل شد .در ادامه و در راستای تبیین بهتر
چارچوب ارائهشده ،از روش کیفی نمونه تکموردی استفاده شد و پروژه همکاری مشترک میان شرکت
ایران پودر و شرکت بینالمللی اُمیا بهعنوان نمونه انتخاب شد .روش نمونه تکموردی برای رویدادهای
نادر مانند این پروژه بسیار مناسب است زیرا امکان تشریح عمیق و تحلیل چالشهای پیشروی انتقال
فناوری در قراردادهای همکاری مشترک را فراهم میآورد .بهنظر میرسد این روش بهصورت مناسبی
میتواند مباحث نظری پیرامون چالشهای انتقال فناوری و نقش قوانین مشوق در رفع آنها را تشریح
و تدقیق کند.
جهت دستیابی به قابليت اعتماد تالش شد تا با طراحي يك چارچوب مفهومي بهعنوان راهنماي
گردآوري و تحليل دادهها ،تهيه رهنمود مصاحبه و ايجاد يك پايگاه داده براي پژوهش ،فرآيند پژوهش
قابلبررسي ،ردگيري و حتي تكرار توسط فرد ثالث باشد .بهکارگیری رویکرد مثلثبندی( 2گلافشانی،3
2003؛ پاتن )2002 ،4نيز از ديگر ابزارهاي مورداستفاده براي افزايش كيفيت پژوهش حاضر است .در
1 . Miles & Huberaman
2 . Triangulation
3 . Golafshani
4 . Patton
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رویکرد مثلثبندی به دادهها سعی شد نظرات خبرگان در مقایسه با سایر نظرات و همچنین مستندات
و مش��اهدات موردبررسی قرار گیرد .همچنین در مرحله تهيه طرح پژوهش از گروهي از افراد مطلع و
صاحبنظر براي بررس��ي و اظهارنظر در مورد جامع و مانعبودن طرح تهیهشده ،استفاده شد .در ادامه
و در مرحله جمعآوری دادهها نیز پس از انجام مش��اهدات و مصاحبهها ،متن ثبت و درکش��ده توسط
پژوهش��گر به تأیید مصاحبهشونده رس��یده اس��ت و درنهایت ،در مرحله تحلیل و تفسیر دادهها پانل
خبرگان پژوهش (شامل یک عضو هیئتعلمی دانشگاه در حوزه مدیریت انتقال فناوری ،یک مدیر فعال
در حوزه انتقال فناوری و یکی از خبرگان فعال در زمینه انتقال فناوری) نتایج و یافتهها را موردبررسی
قرار دادند.

شکل  :2گامهای تجزیهوتحلیل دادهها

یافتههای پژوهش
تجزیهوتحلیل دادهها جهت تحلیل قوانین و احصای چالشها در قالب کدگذاری باز و محوری صورت
گرفته اس��ت .در این پژوهش برخ��ی کدها ،مضامین و مفاهیم بهطورمس��تقیم از متن قوانین و متن
گفتههای مصاحبهش��وندگان برگرفته ش��ده است و س��ایرین مبتنی بر مفاهیم و مضامین برگرفته از
مرور مبانی نظری و ادبیات ،شواهد تجربی و یافتههای اسناد و مدارک توسعه یافتهاند که در قالب دو
دس��ته کدها ،مضامین و مفاهیم پیشساخته و محققساخته تفکیک شدهاند .در ادامه بنابر چارچوب
نظری تشریحشده ،طبقات موضوعی انتخاب شدهاند و پس از طبقهبندی و مدیریت دادهها ،گزارههای
کالمی در قالب چالشهای اصلی در چهار بُعد مش��خص شدهاند .این طبقات بنابر کدگذاری موضوعی
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مدنظر قرار گرفتهاند و از بطن محورهای مطرحش��ده برای هدایت مصاحبهها برگزیده شدهاند .پس از
مشخصشدن طبقات یا کدهای موضوعی ،کدهای باز بر اساس تحلیل محتوای کیفی بهطور مستقیم
از متن قوانین و گفتههای مصاحبهشوندگان استخراج شد .در گام بعد نیز از طریق کدگذاری محوری
تالش ش��د تا با انتخاب مضامین و مفاهیم محوری و نمایان از کدهای باز ،کدهایی انتخاب ش��وند که
دارای قابلیت بازنمایی و پوش��اندن سایر کدها در راستای شکلگیری مقولهها میباشند و برایناساس
کدهای باز ،مفاهیم و مضامین ُخرد و کدهای محوری ،سازهها یا مفاهیم کلی را شکل دادهاند.
چالشهای انتقال فناوری در قراردادهای همکاری مشترک در ایران
براساس مصاحبههای عمیق صورتگرفته ،چالشها در قالب چهار منظر اشارهشده در بخشهای پیشین

طبقهبندی ش��د .بهعنوانمثال در بخش واگذارنده فناوری یک��ی از نکات کلیدی که در مصاحبه با
خبرگان بهدفعات مورداش��اره قرار گرفته است ،عدمعالقهمندی طرفهای خارجی به انتقال فناوری و
دانش بهصورت گس��ترده اس��ت .خبرگان از منظرهای گوناگونی به این موضوع نگاه میکنند؛ گروهی
بر منافع اقتصادی تکیه داش��تند؛ بهعنوانمثال براساس بیانات یکی از مدیران باسابقه صنعت« ،خیلی
روش��ن اس��ت که هیچ شرکتی در دنیا تمایل ندارد دانش و فناوری خود را خصوصاً در سطوح طراحی

و مهندس��ی به ش��رکت دیگری منتقل کن��د و عم ً
ال برای خود رقیب ایجاد کن��د مگر اینکه از لحاظ
اقتصادی نتواند از این موضوع چشمپوشی کند؛ یعنی منافعی که از محل بهدستآوردن بازار مشخصی
برایش ایجاد میشود بایستی آنقدر جذاب باشد که راضی به همکاری در سطوح مختلف فناوری بشود.
اینجاست که نقش دولتها و مدیریت بازار بهچشم میآید» .گروهی دیگر از خبرگان نیز این عدم عالقه
را به روابط بینالمللی و سیاس��ی پیوند میزنند؛ بهعنوانمثال رئیس یکی از پژوهشگاههای مرتبط در
حوزه صنعت به این نکته در قالب گزارههای زیر اشاره دارد« :به هر صورت روابط سیاسی و دیپلماتیک
ما با کش��ورهای صاحب فناوری بهگونهای نیس��ت که آنها وارد سطوح عمیق همکاریهای فنی با ما
شوند .آنها از کشورها و جایگاه صنعتیشان تعریف خاص خود را دارند .در این تعریف ما تأمینکننده
منابع اولیه هستیم .این تصویر باید شکسته شود» .با تأکید بر این دیدگاه یکی از متخصصان دانشگاهی
حوزه فناوری بیان میکند «فناوری بهویژه در ش��رکتهای چندملیتی در یک ش��بکه جهانی توس��عه
مییابد .بدهبس��تانهای فناوری هم عمدتاً درون این ش��بکهها رخ میدهد .پس باید وارد این شبکهها

شد .اگر نتوانیم یا نگذارند وارد این شبکهها شویم کار دشوار میشود» .شایان ذکر است این عدمتمایل
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در قراردادهای سرمایهگذاری مشترک بهعلت ماهیت یکپارچگی باالتر نسبت به سایر روشهای انتقال
فناوری مانند واگذاری حقامتیاز تشدید میشود .گروه سوم نیز این عدمعالقه را ریشه در اولویت موارد
دیگری همچون ضرورت ارائه محصوالت یا پروژهها با کیفیت و در زمان مناسب میدانند که در برخی
موارد با فرایند انتقال فناوری هماهنگ نیست .در این زمینه براساس گفتههای یکی از متخصصان حوزه
صنعت« ،گاهی فرآیند انتقال فناوری سبب میشود فرآیند ارائه محصول یا انجام پروژه آنقدر طوالنی
شود که نارضایتی بدنه اجتماعی و مدیریتی کشور را فراهم کند.».

در بخش مرتبط با گیرنده فناوری ،بیشترین تأکید بر ظرفیت جذب ش��رکتهای داخلی است؛

برایناساس رئیس یکی از پژوهشگاههای صنعتی کشور معتقد است که «یکی از مشکالت جدی بر س ِر
میزان توانمندی و ظرفیت جذب ش��رکتهای داخلی است.
راه انتقال فناوری و بومیس��ازی اثربخش،
ِ
[بنابراین] برای یک مشارکت و انتقال فناوری اثربخش باید توانمندی شرکتهای داخلی افزایش یابد و

تمرکز سیاستگذاران بیشتر بر روی طرف داخلی باشد» .همچنین یکی از مدیران باتجربه صندوقهای
س��رمایهگذاری در طرحهای صنعتی در این مورد ابراز میدارد که «چطور میش��ود شرکتی یادگیری
فناوری داشته باشد اما تحقیق و توسعه نداشته باشد؟ این یک تناقض جدی است» .این مسئله در مورد

قراردادهای سرمایهگذاری مشترک که عمدتاً هدف ،دستیابی به سطوح باالتر دانش فنی مانند طراحی
و مهندسی است ،مشهودتر است.

ذیل عوامل مربوط به محیط و فرآیند انتقال ،برخی بستر اقتصادی و صنعتی کشور را یکی از موانع

اصلی انتقال فناوری در قراردادهای بزرگ تجاری میدانند؛ بهعنوانمثال یکی از متخصصان دانشگاهی
مدعی است که «موضوع اصلی کشور انتقال فناوری نیست بلکه موضوعاتی همچون رقابتپذیری است
ک��ه در حوزه عملیاتی به انتقال فناوری منجرمی گردد» .در این راس��تا یک��ی از مدیران صندوقهای
سرمایهگذاری نیز معتقد است که «سیاست صنعتی صحیح و مناسبی در کشور وجود ندارد و همچنین
در روابط بینالمللی برای توسعه فناوری اعتمادی به ما وجود ندارد».

در ارتب��اط با محت�وای موردانتقال ،یکی از چالشهای کلیدی در اجراییس��ازی انتقال فناوری

در قرارداده��ای بزرگ تجاری ،تفاوت ماهیت فناوریهای موردانتقال اس��ت که تقریباً موردتوجه کلیه
خب��رگان بوده اس��ت .در این زمینه یک��ی از متخصصان انتقال فناوری در صنع��ت هوایی چنین بیان
میکند« :برخورد با س��رمایهگذاران خارجی موردبهمورد با هم متفاوت است و باید با رویکرد اقتضایی
پیش برویم .با توجه به اقتضای هر پروژه خواس��ته ما از خارجیها متفاوت اس��ت .عم ً
ال یک قانون کلی
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قابل دورزدن اس��ت .پس برای تحقق انتقال و بومیسازی
برای انتقال فناوری توس��ط مدیران پروژهها ِ

فن��اوری صرفاً تدویننمودن قانون کاری از پیش نمیبرد .مث ً
ال حوزه فناوری اطالعات با خودرو بهکلی
متفاوت است».
بهصورتکلی نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبهها در جدول  2بیان شده است.
جدول  :2نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبه با خبرگان
کدهای محوری
(سازهها یا مفاهیم کلی)

کدهای باز (مفاهیم و مضامین خرد)

چالشهای مربوط به واگذارنده عدم تمایل طرفهای خارجی به انتقال فناوری بهدالیل اقتصادی ،سیاسی و
ضرورتهای پروژه بهویژه در قراردادهای سرمایهگذاری مشترک
فناوری
قدرت چانهزنی باالی برخی طرفهای خارجی
(طرف خارجی)
ظرفیت جذب فناوری پایین شرکتهای ایرانی
چالشهای مربوط به گیرنده ساماندهی ضعیف شرکتهای توانمند داخلی در پروژههای تجاری بزرگ
ماهیت بهرهبرداری در سازمانهای دولتی
فناوری
عدمتمایل شرکتهای ایرانی به اکتساب سطوح عمیقتر توانمندیهای
(طرف داخلی)
فناورانه نظیر طراحی و مهندسی
بستر نامناسب اقتصادی و محیط کسبوکار
فقدان یا عدم شفافیت و یکپارچگی قوانین مرتبط با انتقال فناوری
چالشهای مربوط به محیط و
ضعف بانکهای اطالعاتی و جریان شفاف اطالعات فناوری
فرآیند انتقال
کمبود حمایتهای بلندمدت سیاسی و حاکمیتی از انتقال فناوری
مشکالت قراردادی و ضعف در نظارت بر قراردادهای انتقال فناوری
عوامل مربوط به محتوای
موردانتقال

تفاوت بین حوزههای مختلف فناوری و صنعت
اهداف موردانتظار متفاوت از هر قرارداد انتقال فناوری

قوانین مشوق انتقال فناوری در ایران و کشورهای منتخب
برای بررسی دقیقتر اقدامات صورت گرفته در کشورهای مختلف تالش شد تا قوانین ایران و سه کشور
ترکیه ،چین ،کره جنوبی موردبررسی قرار گیرند.
کره جنوبی
مطالعه قوانین مرتبط با انتقال فناوری کره جنوبی بهعنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی در شرق آسیا،
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نکات ارزشمندی برای پیشبرد هر چه بهتر توسعه ،انتقال و توسعه فناوری ایران خواهد داشت .دو قانون
اصلی شامل قانون سرمایهگذاری خارجی 1و قانون ارتقای انتقال فناوری و تجاریسازی 2از قوانین اصلی
مشوق انتقال فناوری در این کشور هستند 3.همچنین به مواردی نظیر حمایت از سرمایهگذاری خارجی
در بخش فناوریهای پیشرفته ،حمایت از سرمایهگذاری خارجی در مناطق ویژه ،تشویق سرمایهگذاری
خارجی در بخشهای تحقیق و توسعه فناوری ،الزام سرمایهگذاران خارجی به استخدام نیروهای بومی،
توس��عه همکاریهای فناورانه بینالمللی با ش��رکتها ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی خارجی ،حمایت از
انتقال و تجاریس��ازی فناوریهای داخلی و ایجاد پای��گاه داده فناوری میتوان بهعنوان نمونههایی از
حمایتهای این کشور در حوزه انتقال فناوری اشاره کرد (موارد کاملتر در جدول  2ارائه شده است).
جدول  :3قوانین مشوق انتقال فناوری در پروژههای همکاری مشترک کره جنوبی
نام قانون

حمایت مور ِداشاره در قانون

عوامل مؤثر بر
بُعد موردِاشاره ارتقای سطح
انتقال فناوری

حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی در
بخشهای دارنده فناوریهای پیشرفته ،تولیدکننده
کاالهای رقابتپذیر بینالمللی و فعال در حوزه
پژوهشهای علمی و توسعه فناوری

افزایش تمایل
سرمایهگذاران عوامل مربوط به
قانون
خارجی به انتقال واگذارنده فناوری
سرمایهگذاری معافیت شرکتهای حاضر در مناطق ویژه از پرداخت
فناوری
خارجی کره عوارض گمرکی ،صادرات و واردات و معافیت مالیات
بر درآمد شرکتهای تولیدی
جنوبی
الزام سرمایهگذار خارجی به استخدام نیروی کار از توانمندسازی
افراد کشور میزبان (به استثنای نیروی مدیریتی ،نیروی انسانی
بومی
متخصصان ،کارگران با مهارت باال برای مشاغل خاص)
قانون ارتقای تسهیل انتقال فناوری و همکاری فناورانه بینالمللی
حمایت از
متقابل بین دولت ،شرکتها ،دانشگاهها و مراکز
انتقال فناوری
و تجاریسازی پژوهشی کره جنوبی با دولت ،شرکتها ،دانشگاهها و یادگیری فناورانه
مراکز پژوهشی خارجی توسط دولت
کره جنوبی

عوامل مربوط به
گیرنده فناوری

1 . Foreign investment promotion act
2 . Technology transfer and commercialization promotion act
 . 3کلیه قوانین کره جنوبی از س��امانه  Korean Law Translation Centerبه آدرس https://elaw.klri.re.kr
استخراج شده است.

رویکردی جامع در بررسی نقش قوانین مرتبط با انتقال فناوری در...
نام قانون

حمایت مور ِداشاره در قانون

عوامل مؤثر بر
بُعد موردِاشاره ارتقای سطح
انتقال فناوری

ضرورت آموزش تخصصی نیروی انسانی فعال در
حوزه انتقال فناوری و تجاریسازی
تدوین و اجرای برنامههای ورود فناوریهای بخش
خصوصی به بازار (اجرا توسط دولت به منظور ایجاد
ارتباط مناسب و پایدار بین عرضهکنندگان
و کاربران فناوری)
توسعه تجاریسازی و حمایت از برنامههای رشد و
پرورش فناوریهای نوزاد
تسهیل ثبت و دراختیارقراردادن اطالعات مربوط به
انتقال فناوری و تجاریسازی در پایگاه داده
توسط دولت
قانون ارتقای تسهیل انتقال فناوری و همکاری فناورانه بینالمللی ایجاد محیط
عوامل مربوط به
انتقال فناوری متقابل از طریق فعالیت آژانسهای انتقال فناوری مناسب جهت
محیط و فرآیند
و تجاریسازی (جستجوی شرکتهای انتقال فناوری و تجاریسازی انتقال و تجارت
انتقال
فناوری
بینالمللی ،مبادله متخصصان و اطالعات مرتبط
کره جنوبی
با انتقال فناوری و پیادهسازی نظامهای همکاری
با آژانسها و مؤسسات پشتیبانیکننده از انتقال و
تجاریسازی بینالمللی فناوری)
مسئولیتهای رئیس هر آژانس اداری مرکزی صالح:
مبادله متخصصان و اطالعات برای انتقال فناوری و
تجاریسازیبینالمللی
تأکید بر مبادالت فناوری بین بخش دولتی و
خصوصی و توزیع بخش خاصی از حق امتیاز حاصل
از انتقال فناوری بین تسهیلگران همکاری و تعامل
بین پژوهشگران ،مدیران و کارکنان مؤسسات
پژوهشی دولتی
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نام قانون

حمایت مور ِداشاره در قانون

عوامل مؤثر بر
بُعد موردِاشاره ارتقای سطح
انتقال فناوری

اتخاذ سیاستهای هدفمند دولتی جهت حفاظت،
نگهداری و مدیریت مالکیت فکری شرکتها و
اشخاص

قانون ارتقای
حمایت از انواع
انتقال فناوری
و تجاریسازی ارائه یارانه به افراد و شرکتهای ثبتکننده اختراعات مالکیت فکری
کره جنوبی خود به منظور جبران بخشی از هزینههای حفاظت و
نگهداری از دارایی فکری

عوامل مربوط
به محتوای
موردِانتقال

چین
در دهههای گذشته چین یکی از اقتصادهای پیشرفتهای است که به سیاستگذاری فناوری و نوآوری
توجه ویژهای دارد .این سیاستها که توسط دولت مرکزی در سطوح باال برای ساختن یک اقتصاد مبتنی
بر فناوری پیشرفته اتخاذ میشود ،منجر به گشودگی درهای کشور بهروی همکاریهای بینالمللی شده
اس��ت و ازاینجهت همکاریهای بینالمللی این کش��ور با سایر کشورها در حوزه فناوری نقش مهمی
در سیاستهای فناوری این کشور بازی میکند؛ بنابراین مطالعه قوانین مرتبط با انتقال فناوری چین
میتواند راهکارهای مهمی را به سیاستگذاران داخلی ارائه نماید .در ادامه شش قانون اصلی این کشور

ش��امل قانون سرمایهگذاری مشترک شرکتهای خارجی و چینی ،قانون شرکتهای با مالکیت کام ً
ال
خارجی ،قانون توسعه علم و فناوری ،قانون ثبت اختراع چین ،قانون کپیرایت چین و مقررات مربوط
به شرکتهای سرمایهگذاری مشترک بررسی شده است .1برایناساس برخی نکات اصلی مورداشاره در
این قوانین ش��امل تشویق سرمایهگذاری خارجی در حوزه فناوریهای پیشرفته ،توسعه همکاریهای
فناورانه بینالمللی با شرکتها ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی خارجی ،تشویق تحقیق و توسعه مشترک
و همکاریهای فناورانه و لزوم ایجاد و ارتقای شبکههای دانشی میباشد.

 . 1کلیه قوانین کشور چین از وب سایت دولت چین و آدرس
 http://english.www.gov.cn/archive/lawsregulationsاستخراج شده است.

رویکردی جامع در بررسی نقش قوانین مرتبط با انتقال فناوری در...
جدول  :4قوانین مشوق انتقال فناوری در پروژههای همکاری مشترک چین
نام قانون

حمایت مور ِداشاره در قانون

عوامل مؤثر بر
بُعد مور ِداشاره ارتقای سطح
انتقال فناوری

قانون
سرمایهگذاری
افزایش تمایل
لزوم سرمایهگذاری مشترک خارجی در حوزه
مشترک
سرمایهگذاران
شرکتهای خارجی فناوریها و تجهیزات پیشرفته موردنیاز چین
و چینی  +قانون تشویق ایجاد شرکتهای سرمایهگذاری خارجی خارجی به انتقال
فناوری
صادراتمحور و مبتنی بر فناوریهای پیشرفته
شرکتهای با
مالکیت کام ً
ال
خارجی

عوامل مربوط
به واگذارنده
فناوری

ارتقای همکاری علمی و فناوری با دولتها و
سازمانهای بینالمللی و تبادل دانش و اطالعات
و ایجاد مشوق برای نمایندگیهای تحقیق و
توسعه و کارکنان علم و فناوری ،جهت ایجاد
ارتباطات مبتنی بر همکاری در اشکال مختلف
علم و فناوری در کشورهای خارجی
تشویق تحقیق و توسعه فناوریهای نوین
قانون توسعه علم و
تشویق سازمانها به همکاری با سازمانهای
فناوری چین
تحقیق و توسعه بهمنظور ارتقای توانمندیهای
تحقیق و توسعه ،تجارب میانجی و صنعتی
توسط دولت
ضرورت تبادل اطالعات فنی جهت ایجاد شبکه
اطالعات فنی و علمی مدرن و شبکهسازی
بهمنظور ارتقای علم و فناوری در دستگاههای
دولتی

عوامل مربوط به
حمایت از
یادگیری فناورانه گیرنده فناوری
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نام قانون

حمایت مور ِداشاره در قانون

عوامل مؤثر بر
بُعد مور ِداشاره ارتقای سطح
انتقال فناوری

لزوم توسعه صنایع مبتنی بر فناوریهای
پیشرفته و تبدیل صنایع سنتی به صنایع
پیشرفته توسط دولت
تأکید بر توسعه فناوریهای نو توسط شرکتها
الزام شرکتهای چینی مشارکتکننده در انتقال
و ورود تجهیزات و فناوریهای پیشرفته به
قانون توسعه علم و جستجوی مشاوره و خدمات ارزیابی صنعتی و توسعه فناوری و
سیاستهای حمایتی فناورانه دولتی
تولید فناوریمحور
فناوری چین
تشویق سازمانها به ایجاد و بهبود ساختارهای
توسعه فناوری
حمایت دولت از سازمانها و افراد خارجی و
داخلی ارائهدهنده خدمات تأمین مالی توسعه
فناورانه
مقررات مربوط
به شرکتهای
سرمایهگذاری
مشترک

الزام به ارائه خدمات آموزشی فنی و حرفهای به
کارکنان شرکتهای سرمایهگذاری مشترک و
ایجاد یک نظام معاینه و ارزیابی قوی مبتنی بر
نیازمندیهای مهارتی مدیریت و محصوالت در
سازمانهای مدرن
پرورش و ارتقای شکل و توسعه صنایع داخلی
دارای فناوری پیشرفته توسط دولت

قانون توسعه علم و تشویق و هدایت شرکتهای فعال در توسعه
فناوری چین
و تولید محصوالت مبتنی بر فناوری نوین و
حمایت از حضور صنایع با فناوری پیشرفته در
عرصه بینالمللی توسط دولت

عوامل مربوط به
گیرنده فناوری
توانمندسازی
نیروی انسانی
بومی

توسعه و ارتقای
توانمندی
شرکتهای داخلی

رویکردی جامع در بررسی نقش قوانین مرتبط با انتقال فناوری در...
نام قانون

حمایت مور ِداشاره در قانون

قانون
سرمایهگذاری
مشترک همکاری
طرف چینی و
خارجی

تشویق شرکتهای سرمایهگذاری مشترک در
حوزه فناوریهای پیشرفته توسط دولت

قانون توسعه علم و
فناوری چین

قانون ثبت اختراع
چین  +قانون
کپیرایت چین

حمایت نهادهای مالی دولتی از تجاریسازی
دستاوردهای تحقیق و توسعه از طریق اعطای
اعتبار یا وام
ارتقای بازار فناوری بهمنظور تجاریسازی
دستاوردهای علم و فناوری توسط دولت
امکان ثبت اختراعات خارجی در کشور چین
بهرسمیتشناختن حق تکثیر و تولید ،حق
ترجمه ،حق اجرا ،حق انتشار و حق پسگرفتن
تولیدات دیجیتالی در چین

61

عوامل مؤثر بر
بُعد مور ِداشاره ارتقای سطح
انتقال فناوری
ایجاد محیط
مناسب
جهت افزایش
سرمایهگذاریهای
مشترک بومی و
عوامل مربوط به
خارجی
محیط و فرآیند
انتقال فناوری
ایجاد محیط
مناسب جهت
انتقال و تجارت
فناوری

حمایت از انواع
مالکیت فکری

عوامل مربوط
به محتوای
موردِانتقال

ترکیه
اقتصاد كشور تركيه بهعنوان یک اقتصاد درحالتوسعه ،طي سالهای گذشته تحوالت زيادي را تجربه
کرده است و اصالحات ساختاري در تركيه بهعنوان بخشي از برنامه كالن اصالحات اقتصادي بهمنظور
دس��تيابي به رشد پايدار تنظيم شده است .برایناساس تالشهای دولت ترکیه جهت افزایش ظرفیت
جذب و توس��عه توانمندیهای نیروی انسانی و تالشهای سیاستگذاران در تصویب قوانینی همچون
قانون حمایت از فعالیتهای تحقیق و توسعه ،قانون تشویق سرمایهگذاری خارجی ترکیه ،قانون توسعه
صنایع کوچک و متوس��ط و مراکز تحقیق و توس��عه ،قانون مناطق توسعه فناوری و قانون مناطق آزاد
تجاری و صنعتی ترکیه بس��یار مؤثر بوده اس��ت1؛ بنابراین بررسی سیاستهای انتقال فناوری ترکیه با
 . 1کلیه قوانین ترکیه از آدرس  http://www.lawsturkey.comاستخراج شده است.
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توجه به شباهتهای جغرافیایی ،فرهنگی و اقتصادی این کشور به ایران در دستورکار قرار گرفته است
و بدینمنظور پنج قانون اصلی فوقالذکر بررسی شده است .برخی محورهای تمرکز در این قوانین شامل
حمایت از س��رمایهگذاری خارجی در مناطق ویژه فناوری ،تأمین زیرس��اخت موردنیاز سرمایهگذاری
خارج��ی جهت س��رمایهگذاری در حوزه فناوری ،ارائه معافیت مالیات ب��ر درآمد به کارکنان تحقیق و
توس��عه ش��رکتهای س��رمایهگذار خارجی در پارکهای فناوری و ارائه معافیت مالیاتی و بیمه تأمین
اجتماعی به سرمایهگذاران خارجی در حوزه صنایع نوین میباشد.
جدول  :5قوانین مشوق انتقال فناوری در پروژههای همکاری مشترک ترکیه
نام قانون

حمایت مور ِداشاره در قانون
تأمین تجهيزات زیرساختی ،زیربنایی و
دفاتر کاری موردنياز سرمایهگذاران در
پارکهای فناوری

قانون سرمایهگذاری
خارجی ترکیه

معافیت مالیات بر درآمد پژوهشگران و
كارمندان مشغول در پروژههاي تحقيق
و توسعه
معافیت بخشهاي ویژهای از حوزه
فناوري اطالعات از پرداخت ماليات بر
ارزشافزوده و درآمد

قانون توسعه شرکتهای
کوچک و متوسط و مراکز
تحقیق و توسعه ترکیه

معافيت شرکتهای کوچک و متوسط
از پرداخت عوارض گمركي و ماليات
بر ارزشافزوده براي واردات يا خريد
ماشینآالت و تجهيزات

قانون مناطق توسعه
فناوری (پارکهای
فناوری) ترکیه

ارائه معافیت مالیات بر درآمد و
ارزشافزوده به شرکتهای مستقر در
مناطق توسعه فناوری و فعال در حوزه
اینترنت ،موبایل ،صنایع دفاعی و نرمافزار

بُعد
مور ِداشاره

افزایش تمایل
سرمایهگذاران
خارجی به
انتقال فناوری

توسعه و ارتقای
توانمندی
شرکتهای
داخلی

عوامل مؤثر بر
ارتقای سطح
انتقال فناوری

عوامل مربوط به
واگذارنده فناوری

عوامل مربوط به
گیرنده فناوری

رویکردی جامع در بررسی نقش قوانین مرتبط با انتقال فناوری در...
نام قانون

حمایت مور ِداشاره در قانون

بُعد
مور ِداشاره

قانون حمایت از
فعالیتهای تحقیق و
توسعه ترکیه

تأمین سرمايه پژوهشهای جديد در
حوزههای فناورانه

توسعه فناوری
بومی

قانون حمایت از
فعالیتهای تحقیق و
توسعه ترکیه  +قانون
مالیات بر درآمد ترکیه
و قانون حمایت از
فعالیتهای تحقیق و
توسعه ترکیه

معافیت  %100هزینههای مالياتي
پروژههای تحقیق و توسعه دارای حداقل
 50پژوهشگر
ارائه تخفیف مالیاتی مراکز تحقیق و
توسعه و فعالیتهای نوآورانه
ارائه معافیت ماليات بر درآمد كاركنان

قانون مالیات بر درآمد
ترکیه

فراهمآوردن امکان حمایت صندوقهای
بینالمللی از مراکز تحقیق و توسعه و
فعالیتهای نوآورانه

قانون مناطق توسعه
فناوری (پارکهای
فناوری) ترکیه

عوامل مربوط به
گیرنده فناوری

لزوم ایجاد همکاری میان دانشگاهها،
مراکز پژوهشی با بخش صنعتی و
تولیدی با هدف تولید اطالعات فناورانه
در مناطق توسعه فناوری
ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری و ایجاد
فرصت اشتغال برای پژوهشگران و
نخبگان در مناطق توسعه فناوری
ارائه معافیت مالیات بر درآمد به
پژوهشگران ،توسعهدهندگان نرمافزار و
کارکنان تحقیق و توسعه

عوامل مؤثر بر
ارتقای سطح
انتقال فناوری

توانمندسازی
نیروی انسانی
بومی
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نام قانون

حمایت مور ِداشاره در قانون

بُعد
مور ِداشاره

عوامل مؤثر بر
ارتقای سطح
انتقال فناوری

قانون مناطق توسعه
فناوری (پارکهای
فناوری) ترکیه

لزوم تطابق شرکتهای کوچک و متوسط
مستقر در مناطق توسعه فناوری با
ایجاد محیط
فناوریهای جدید و فوق پیشرفته
مناسب جهت
ضرورت حمایت از انتقال فناوری،
انتقال و تجارت
و
فناورانه
فراهمآوردن زیرساختهای
فناوری
ورود سرمایه خارجی بههمراه فناوریهای
نوین و پیشرفته در مناطق توسعه فناوری

قانون سرمایهگذاری
خارجی ترکیه

ارائه مشوقهای مختلف (کاهش نرخ
مالیات ،معافیت تأمین اجتماعي كاركنان
ارائه مشوق به
تا  7سال ،اعطاي زمين و تضمین
سرمایهگذاران
عوامل مربوط به
سود سرمایهگذاریها در مناطق سوم
خارجی با
محتوای موردِانتقال
و چهارم) به سرمایهگذاران خارجی در
توجه به نوع
فناوریهای پيشرفته حوزههای اتومبيل،
صنعت
الكترونيك ،دارو ،تجهیزات پزشكي و
قطعات ذرهبيني

عوامل مربوط به
محیط و فرآیند
انتقال فناوری

قوانین مرتبط با انتقال فناوری در ایران
در طول س��الهای گذشته دولتها س��عی کردهاند تا در حوزههای علم و فناوری برنامههایی همچون
ارتقای آموزشهای ابتدایی ،ارتقای سطح کمی و کیفی دانشگاهها در مقاطع کارشناسی و باالتر ،تقویت
انتشارات علمی و فناورانه ،توسعه شرکتهای دانشبنیان و توسعه ستادهای متولی توسعه فناوریهای
پیش��رفته را تدوین و اجرایی س��ازند (نق��یزاده و نقی زاده2016 ،؛ طباطبائی��ان و همکاران.)2010 ،
برایناس��اس با هدف تحلی��ل دقیقتر قوانین ایران ،مجموعه  7قانون اصلی که موادی جهت تش��ویق
انتقال فناوری در قراردادهای همکاری مشترک با شرکتهای خارجی دارند ،موردبررسی قرار گرفت و
جمعبندی آنها در جدول  5ارائه شد.

رویکردی جامع در بررسی نقش قوانین مرتبط با انتقال فناوری در...
جدول  :6قوانین مشوق انتقال فناوری در پروژههای همکاری مشترک ایران

نام قانون

فصل دوم قانون برنامه پنجم
توسعه

ماده  31قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی
قانون بودجه سال 1395
ماده  4قانون عضویت ایران در
انجمن بینالمللی پارکهای علمی

حمایت مور ِداشاره در قانون

بُعد مور ِداشاره

عوامل مؤثر
بر ارتقای
سطح انتقال
فناوری

حمایت از سرمایهگذاری
خارجی جهت انتقال فناوری

افزایش تمایل
سرمایهگذاران
خارجی به انتقال
فناوری

عوامل مربوط
به واگذارنده
فناوری

حمایت از تحقیق و توسعه
مشترکبینالمللی
حمایت از تحقیق و توسعه در
واحدهای تولیدی
حمایت از یادگیری
فناورانه
حمایت از همکاریهای علمی
و فناورانه

ایجاد شبکههای دانشی در
پارکهای علم و فناوری

ماده  5قانون مناطق آزاد تجاری -معافیت عوارض ورود تجهیزات
تولید به مناطق آزاد
صنعتی
ماده  10قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی
کشور

ارائه معافیت مالیاتی به
سرمایهگذاران داخلی و خارجی
با رویکرد تولیدی

قانون تنظیم بخشی از مقررات
مالی دولت

خرید دانش فنی از داخل کشور

ماده  6و  9قانون حمایت از
شرکتهای دانشبنیان

خرید دولتی از شرکتهای
دانشبنیان
ارائه تسهیالت خاص به
شرکتهای دانشبنیان مانند
مزایای مناطق آزاد و معافیتها

عوامل مربوط
به گیرنده
فناوری
توسعه و ارتقای
توانمندی
تولیدکنندگان
داخلی
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نام قانون

حمایت مور ِداشاره در قانون

بُعد مور ِداشاره

قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی

حمایت از پیمانکاران ایرانی در
عرصه بینالمللی

توسعه و ارتقای
توانمندی
تولیدکنندگان
داخلی

قانون بودجه سال 1395
ماده  43قانون مناطق آزاد
تجاری-صنعتی
قانون بودجه سال 1395

عوامل مؤثر
بر ارتقای
سطح انتقال
فناوری

حمایت از توسعه زیستفناوری ،توسعه فناوریهای عوامل مربوط
به گیرنده
نوین
فناوری نانو و فناوری اطالعات و
فناوری
انتقال دانش و مهارت کارکنان
خارجی به نیروهای بومی
توانمندسازی
حمایت از توسعه توانمندیهای نیروی انسانی بومی
سرمایههای انسانی
توسعه بازار فناوری

ماده  9قانون بهبود مستمر محیط
کسبوکار

استفاده از دستگاه دیپلماسی
کشور جهت توسعه روابط
تجاری و تولیدی

ماده  30قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر

حمایت از سرمایهگذاری
خارجی با رویکرد تولیدی
مشترک

ماده  7قانون بهبود مستمر محیط
کسبوکار

ایجاد پنجره واحد تجارت و
سرمایهگذاری

قانون بودجه سال 1395

اجرای برنامه حمایت از نظام
مالکیت فکری

ماده  13قانون مناطق آزاد
تجاری-صنعتی

توجه به قراردادهای حق اختراع،
دانش فنی و کمکهای فنی

ایجاد محیط
مناسب جهت
انتقال و تجارت
فناوری
ایجاد محیط
مناسب جهت
همکاریهای
مشترک ،تولیدی و
فناوریمحور بومی
و خارجی
حمایت از انواع
مالکیت فکری

عوامل مربوط
به محیط و
فرآیند انتقال
فناوری

عوامل مربوط
به محتوای
موردِانتقال
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مقایسه قوانین ایران و سه کشور منتخب
براساس بررسی قوانین مشوق انتقال فناوری در سه کشور منتخب و ایران ،میتوان چنین بیان کرد که

قوانین مش��وق انتقال فناوری در ایران غالباً مش��وق روابط تجاری و سرمایهگذاری خارجی میباشند و
کمتر به ارائه مشوقهای هوشمندانه با هدف ترغیب شرکتهای خارجی به انتقال فناوری میپردازند؛
بهعنوانمثال قوانین ایران به ارتقای س��طح توانمندی نیروی انس��انی متخصص ایرانی در قراردادهای
بینالملل��ی کمتر توجه میکنند .همچنین فقدان قوانین پیرامون توس��عه نهادهای میانجی و تجدید
س��اختار توس��عه فناوری نهادهای دولتی نیز بهترتیب در مقایس��ه با کره جنوبی و چین مشهود است.
فقدان شفافیت و یکپارچگی در این قوانین نیز عالوهبر مسائل کالن سیاسی و اقتصادی قابلتوجه است.
درنهایت نیز عدمتوجه به تفاوتهای بینبخش��ی در سیاس��تگذاری و فقدان موارد الزامآور در قوانین
حوزه انتقال فناوری کشور در مقایسه با کشورهای منتخب مشاهده میشود.
بررسی نمونه موردی شرکت اُمیاپارس
تاریخچه سرمایهگذاری خارجی در شرکت اُمیاپارس

ش��رکت ایرانپودر از سال  1353فعالیت خود را بهعنوان یک شرکت ایرانی خانوادگی در زمینه تولید
پودره��ای معدن��ی و پودرهای میکرونیزه معدنی آغ��از کرد و به تأمین مواد صنای��ع پلیمری ،کاغذ و

رنگ پرداخت .در س��ال  ،1383شرکت بینالمللی اُمیا( 1تولیدکننده محصوالت ساختمانی ،خوراکی،
کش��اورزی و آب و انرژی) اقدام به تأس��یس شرکتی در قالب س��رمایهگذاری مشترک با شرکت ایران

پ��ودر نمود؛ بهگونهای که کارخانه جدیدی به نام اُمیاپارس روی پلتفرم ش��رکت ایران پودر اس��تقرار

یافت .محصوالت ش��رکت اُمیاپارس شامل پودر س��یلیکات منیزیم ،سولفات باریم و کربنات کلسیم با

دانهبندیهای مختلف و بهصورت دانههای پوش��شدار و غیرپوشش��ی میباشد و بهترتیب  %30و %70
سهام آن در اختیار شرکتهای ایران پودر و اُمیا قرار دارد.

انتقال فناوری حاصل از همکاری مشترک در شرکت اُمیاپارس

با مراجعه س��االنه کارشناس��ان ش��رکت اُمیاپارس به اروپا و آموزش پیرامون ابع��اد راهاندازی تا کار با

 . 1شرکت بینالمللی اُمیا بزرگترین تولید کننده مواد شیمیایی بهویژه کلسیم کربنات در جهان است .این شرکت بیش از
 175شرکت در  50کشور دنیا دارد و بیش از  130سال از تأسیس اولین شرکت اُمیا میگذرد.
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فناوریهای جدید و همچنین کاربردهای نوین و نوآورانه پودرهای میکرونیزه نزد متخصصان ش��رکت
بینالمللی اُمیا ،دانش فنی ،نتایج تحقیق و توسعه ساالنه و نحوه تعمیرات و نگهداری تجهیزات شرکت
اُمیا به نیروهای ایرانی انتقال مییابد .همچنین مدیران شرکت اُمیاپارس ،ساالنه دانش مدیریتی را در
اروپا آموزش میبینند و برنامهای برای آموزش دانش حسابداری ،امکانسنجی ،توسعه فروش و بازاریابی
نیز برگزار میش��ود .از دیگر نکات قابلتوجه نیز میتوان به انتقال دانش فنی بین ش��رکتهای وابسته
به اُمیا در منطقه (مس��تقر در ترکیه ،ایران و امارات) اش��اره کرد .نحوه عملکرد شرکت بینالمللی اُمیا

به اینگونه اس��ت که تحقیق و توسعه مرکزی شرکت در سوییس صورت میپذیرد و این مرکز ساالنه
به نوآوریهای فراوانی در فرایند و کاربرد محصوالت ش��رکت میپردازد .یکی از مدیران شرکت به این

نکته در قالب گزارههای زیر اشاره میکند« :کلیه شرکتهای شریک و وابسته به شرکت اُمیا ساالنه به
میزان فروششان درصدی را جهت هزینههای تحقیق و توسعه مرکزی پرداخت مینمایند و در قبال آن
ساالنه از نوآوریها و نتایج تحقیق و توسعه بهرهمند میگردند .شرکت اُمیاپارس  %4از قیمت تمامشده

محصوالتش را س��االنه بهعنوان هزینه تحقیق و توس��عه به شرکت امیا بینالمللی پرداخت مینمایند.

از این طریق نیز ش��رکت اُمیاپارس به ش��رکتهای خریدارش کاربردهای جدید پودرهای میکرونیزه
را آموزش میدهد و فناوریهای مورد نیاز فرایندها را نیز از اروپا به صنایع پاییندس��تی ایران انتقال

میدهد .بهطورمثال ش��رکت اُمیاپارس روش تهیه نان با کربنات کلسیم خوراکی را به صنایع نانپزی
ایران آموزش داده است و فناوری تولید آن را به ایران انتقال داده است و همچنین در طرحهای توسعه
خود در نظر دارد فناوری تولید کربنات کلسیم دارویی را به ایران انتقال دهد» .از طرف دیگر این شرکت
به توسعه شبکه دانشی با پژوهشگاههای داخلی ایران و تبادل مداوم اطالعات نیز میپردازد.
چالشهای سرمایهگذاری مشترک و انتقال فناوری در شرکت اُمیاپارس
عوامل مرتبط با واگذارنده

در این بخش ش��رکت اُمیا بینالمللی بهعلت دارابودن اکثریت س��هام و ض��رورت ارتقای بهرهوری در
مجموعه تابعه ،فرایند انتقال فناوری از مجموعه تحقیق و توس��عه در سوئیس را به مجموعه اُمیاپارس

تسهیل نموده است؛ اما بایستی توجه نمود که این سطوح انتقال دانش فنی در سطح افزایش توانمندی

ش��رکت اُمیاپارس جهت بهرهبرداری از فناوریهای جدید اس��ت و توانمندی تحقیق و توسعه فناوری
کماکان در انحصار مجموعه مادر است .در این میان هیچ انگیزه خاصی نیز به لحاظ قانونی برای شرکت
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مادر تعریف نشده است تا این شرکت را به انتقال بخشی از فعالیتهای تحقیق و توسعه خود به ایران
ترغیب کند .اگرچه در س��الهای اخیر قوانینی مانند قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر تصویب ش��ده
است که در برخی از مواد آن بر ارائه مشوقهای مالیاتی به پروژههای تولیدی با مشارکت سرمایهگذاران
خارجی اش��اره دارد اما این قوانین نیز بر س��طوح ابتدای انتقال فناوری که عمدتاً شامل بهرهبرداری از

فناوریهای جدید است متمرکز میشود و سطوح عمیقتر توانمندی فناورانه نظیر طراحی و مهندسی
و توسعه فناوریهای جدید را دربرنمیگیرد و موردحمایت مشخص و جدی قرار نمیدهد.
عوامل مرتبط با گیرنده فناوری

در این بخش چالش جدی پیشرو ،عدمتمایل شرکت اُمیاپارس به ورود گسترده جهت انتقال فناوری
در س��طوح باالی فناوری میباشد که ناش��ی از موارد مختلفی نظیر ساختار تعریفشده شرکت مادر،
فقدان زیرساختها و ظرفیت جذب کافی در شرکت اُمیاپارس جهت دستیابی به سطوح باالی توانمندی

فناورانه و همچنین فقدان قوانین و مقررات انگیزاننده و شفاف جهت دسترسی این شرکتها به سطوح
باالی توانمندی فناورانه میباشد .درواقع تنها یک بند قانونی (ماده  31قانون رفع بخشی از موانع تولید
رقابتپذیر که بر اعطای معافیت مالیاتی به ش��رکتهایی تاکید دارد که مبلغی را برای هزینه تحقیق
و توس��عه تخصیص میدهند) ،در این زمینه تدوین ش��ده است که این بند بسیار عمومی عمدتاً سبب
تقویت انتقال فناوری در سطح بهرهبرداری و تعمیرات و نگهداری و فعالیتهای تحقیق و توسعه مرتبط
با آن میشود و ظرفیتهای الزم برای پوشش ریسکهای مرتبط با دستیابی به سطوح باالی توانمندی
فناورانه را دارا نمیباشد.
عوامل محیطی

1 .1نظام بانکی ایران :در این زمینه یکی از مدیران ش��رکت اُمیاپارس چنین بیان میکند« :برای
توس��عه و انتقال فناوریهای جدید ،س��رمایهگذاریهای بزرگ  15میلیون یورویی برای طرح

توس��عهای شرکت اُمیاپارس نیاز است و این ش��رکت نیازمند دریافت تسهیالت جهت انتقال
فناوری و توس��عه خط تولید بوده که چون بانکهای ایرانی نرخ س��ود باالیی دریافت میکنند
و م��دت تنفس کوتاهی دارند به هیچوجه بهصرفه نخواهد بود از نظام بانکی ایران تس��هیالت
دریافت گردد .همچنین نظام بانکی ایرانی محدودیت در میزان تس��هیالت پرداختی دارد .ولی

ش��رکت بینالمللی اُمیا به تس��هیالت بانکی با نرخ سود بس��یار پایین و زمان تنفس طوالنی

70

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /دوره هشتم /شماره / 2تابستان 1399

دسترسی دارد .حتی این وامها قابلیت تمدید تا  5سال تنفس هم دارد .این در حالی است که
مدت تنفس بانکهای ایرانی  1س��اله است؛ و تا تولید شروع نشده باید قسطها پرداخت شود.

 6ماه مراحل اداری دریافت وام طول میکشد و با نرخ تورم باال یک طرح توسعه  15ماه تقریباً
طول میکشد تا اجرایی شود و این روند بههیچوجه بهصرفه نیست .از طرفی نیز خود بانکها
آدمهای متخصص در رش��تههای مختلف باید داش��ته باش��ند ،این در حالی است که ارزیابی
کارشناسان ایرانی ایراد دارد و از شفافیت کافی برخوردار نیست».
2 .2ای��رادات قوانین و بخش��نامههای گمرکی :یکی از مدیران ش��رکت بیان میکن��د« :از آنجایی
که ایران عضو س��ازمان تجارت جهانی نیس��ت ،تعرفههای گمرکی کشور استاندارد نمیباشد.
بهطورمثال چندین نوع کربنات کلسیم در جهان وجود دارد که شامل انواع دارویی ،شیمیایی،
معدنی و رس��وبی اس��ت و ارزش هر کدام از این مواد متفاوت میباشد .شرکت اُمیاپارس ابتدا
سعی در واردات کلسیم کربنات دارویی و معرفی این محصول به ایران داشته است تا درصورت
موفقیت در بازاریابی ،طرح توسعهای را جهت تولید آن در ایران اجرا نماید و درنتیجه این طرح
توس��عه تجهیزات ،دانش فنی و فناوری تولید دارو به ایران وارد ش��ود؛ اما مشکل اصلی اینجا
بود که قیمت یک پک کربنات کلس��یم دارویی  100یورو میباشد ولی گمرک بابت آن 800
یورو دریافت مینماید؛ این در حالی اس��ت که کربنات کلسیم دارویی در ایران تولید نمیشود
و واردات آن به صنایع داخلی نیز ضرری نمیرساند و هیچ کشوری در جهان همچنین تعرفه
گزافی را دریافت نمینماید .این اشکاالت بهعلت نواقص قوانین و بخشنامههای گمرکی است».

3 .3آثار تحریمها و عدمحمایت بلندمدت سیاس��ی و اقتصادی از انتقال فناوری :شرکت اُمیاپارس
جه��ت ایجاد طرحهای توس��عهای و انتقال تجهیزات و فناوری بیش��تر نیاز به فروش بیش��تر
و ص��ادرات خواهد داش��ت .یکی از مدیران این ش��رکت به این نکته در قال��ب گزارههای زیر
اش��اره میکند« :یکی از فرصتسوزیهایی که در این موقعیت اتفاق افتاده است این است که

بهطورمثال هند ماهی هزار کانتینر به پودرهای میکرونیزه ش��رکت اُمیاپارس احتیاج داش��ته
اس��ت زیرا ایران یکی از بهترین کیفیتهای کربنات کلس��یم در جهان را داراست؛ اما بهعلت

محدودیتهای جابجاییهای پول بین ایران و هند ش��رکت اُمیاپارس قادر به صادرات به هند
نیس��ت و بهجای ایران ،مالزی این حجم صادرات را از ایران ربوده اس��ت؛ این درحالی اس��ت
ک��ه صادرات اُمیاپارس ظرفیت این را دارد تا صادراتش را از  15درصد به  50درصد در س��ال
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برساند .درواقع وقتیکه بانکهای هندی مدارک بارنامه ایران را میبینند از پرداخت پول امتناع

میورزند و از آنجایی که شرکت اُمیاپارس یک شرکت مشترک خارجی است نمیتواند بارنامه
را به نام کشوری دیگر کند و بفرستد .این باعث میشود طرحهای توسعهای این شرکت راکد
بماند و انتقال فناوریهای جدید بهصرفه نباش��د .اینجا انتظ��ار میرود که وزارت امور خارجه
ورود کند و راهکارهایی را شرکتبهش��رکت بیابد زی��را این موارد با راهکارهای کلی و عمومی
محقق نمیشود».

4 .4زیرس��اختهای مالکیت فکری :ش��رکت اُمیاپارس اختراعی را در ایران ثبت نکرده اس��ت زیرا
معتقد اس��ت نظام مالکیت فکری ایران دچار ایراد است و این شرکت نمیتواند از حقوق خود

در ایران بهخوبی دفاع نماید؛ بنابراین اُمیاپارس ترجیح میدهد اگر اختراعی را نیز ثبت میکند
توسط شرکت مادر در سوئیس یا کشورهای دیگر ثبت شود و این مسئله منجر به کاهش انگیزه
طرف خارجی برای سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه در ایران میشود.
محتوای فناوری موردانتقال

در این بخش مش��کل خاصی وجود ندارد زیرا که فناوریهای حوزه صنایع ش��یمیایی و معدنی عمدتاً

صریح بوده و انتقال آنها دارای پیچیدگیهای خاصی نمیباشد .همچنین با توجه به میزان سهام باالی
شرکت مادر ،فضای انتقال فناوری تسهیل شده و روابط رسمی و غیررسمی بهراحتی برقرار است.
جمعبندی

بررسی نمونه موردی س��رمایهگذاری مشترک اُمیاپارس نشاندهنده موارد مثبت و منفی مختلفی در
فرایند انتقال فناوری از شرکت مادر به شرکت اُمیاپارس است که این مسئله ناشی از سهم باالی طرف

خارجی در ش��رکت مش��ترک میباش��د .این الگوی همکاری منجر به یادگیری فناوری مطلوب برای
نیروهای انسانی فعال در شرکت اُمیاپارس شده است و حتی درمواردی سبب آموزش فنی پیمانکاران
ایرانی توسط شرکت مادر شده است .همچنین استفاده هرچند محدود از ظرفیتهای مراکز پژوهشی

ایرانی در توس��عه دانش فنی ش��رکت اُمیاپارس از نقاط قوت این همکاری از منظر انتقال فناوری بوده
اس��ت .از چالشهای اساس��ی این همکاری در فرایند انتقال و یادگیری فن��اوری نیز میتوان به عمق

مح��دود همکاریهای فناوری (عمدتاً معطوف به بهرهب��رداری) ،عدمتمایل طرف خارجی و داخلی به
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توس��عه فعالیتها و همکاریهای فناورانه ،شرایط محیطی دشوار و مانع از ایجاد صرفه اقتصادی برای
همکاریهای فناوری گستردهتر و عدموجود قوانین مشوق انتقال فناوری اشاره کرد.
بحث و نتیجهگیری
انتقال فناوری بهعنوان یکی از میانبرهای اصلی مطرح در میان کش��ورهای درحالتوسعه برای کاهش
فاصله فناوری با کش��ورهای توس��عهیافته شناخته ش��ده اس��ت .بااینوجود ،در این مسیر چالشهای
متعددی پیشروی شرکتها و کشورها قرار دارد و دراینراستا تدوین قوانین هوشمندانه ،تسهیلکننده
و متناس��ب با ویژگیها و چالشهای هر کش��ور ،میتواند به ارتقای سطح انتقال فناوری در پروژههای
همکاری مشترک کمک کند .بدینمنظور پژوهش حاضر ،شناسایی و تبیین چالشهای انتقال فناوری
در قراردادهای سرمایهگذاری خارجی در ایران را موردتوجه قرار داد .پس از مرور پیشینه نظری ،قوانین
مصوب در ایران و سه کشور چین ،کره جنوبی و ترکیه از منظر انتقال فناوری موردبررسی قرار گرفته
است و در ادامه ،با گردآوری و تحلیل دادههای کیفی ناشی از مصاحبههای عمیق و نیمهساختاریافته با
 10نفر از خبرگان صنعتی و علمی ،این چالشها در  4گروه اصلی عوامل مرتبط با واگذارنده ،گیرنده،
بستر و فرایند و محتوای موردانتقال با توجه به شرایط ایران جایگذاری شدند .در ادامه نمونه تکموردی

شرکت مشترک اُمیاپارس براساس چارچوب چالشهای شناساییشده ،موردتحلیل و بررسی قرار گرفت
و تالش شد تا چارچوب مورداشاره بهصورت مشخصتری تبیین شود.
اولی��ن یافته کلیدی در این پژوهش ،لزوم ن��گاه جامع به مقوله انتقال فناوری و چالشها و عوامل
موفقیت آن اس��ت و برایناس��اس تأکید بر یک بُعد مانند ابعاد قراردادی یا ویژگیهای طرف خارجی

نمیتوان��د کمک زیادی به درک کامل از موضوع نماید .ضمن اینکه چالشهای پیشرو در پروژههای
انتقال فناوری یک موضوع جهانشمول نیستند که در همه مکانها و زمانها یکسان باشند و بسترهای
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاس��ی ،فرهنگی و صنعتی هر کش��وری در تعیین این چالشها نقشی کلیدی
دارند؛ بنابراین سیاس��تگذاران و تصمیمگیرندگان میبایس��ت در بهرهبرداری از تجارب سایر کشورها
دقت کافی داشته باشند.
دومی��ن یافته این بخش مرتبط با س��طح توانمندی هدفگذاریش��ده در فراین��د انتقال فناوری

اس��ت .اصوالً مشوقهای قانونی تسهیلکننده همکاریهای تجاری و سرمایهگذاری خارجی در ارتقای
س��طح توانمندی فناورانه ش��رکتهای داخلی در سطوح بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری مؤثر است اما
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برای یادگیری در س��طوح باالتر نظیر طراحی و مهندس��ی ،تضمین کیفیت و توس��عه فناوری کارآمد
نمیباشد .مقایسه قوانین کشورهای ترکیه ،چین و کره جنوبی با ایران بیانگر این واقعیت است که عمده
مشوقهای قانونی در ایران بر گسترش همکاریهای تجاری و تسهیل آن تأکید دارد و انتقال فناوری و
تشویق عملیاتی آن در قوانین کشور حضور معنادار ندارد .تغییر جهت ساختار مشوقها و زیرساختها از
تسهیل ارتباطات تجاری کمعمق به ارتباطات فناورانه عمیق مانند مشارکت در ایجاد واحدهای تحقیق
و توسعه با هدف جذابسازی انتقال فناوری برای صاحبان فناوری از پیشنهادهای این بخش است.
س��ومین یافته این بخش مرتبط با قوانین و مش��وقهای س��مت گیرنده فناوری است .چالشهای
مختلفی در مسیر ارتقای آمادگی شرکتهای داخلی برای یادگیری فناوری وجود دارد که از مهمترین
آنه��ا میت��وان به عدم توجه به ارتقای نیروی انس��انی در ش��رکتهای داخلی و ع��دم وجود محیط
کسبوکار مشوق نوآوری و توسعه فناوری اشاره کرد .برایناساس به نظر میرسد تنظیم سیاستها و
قوانین مرتبط با تقویت توانمندی و انگیزه شرکتهای داخلی در مشارکت با شرکتهای بینالمللی با
هدف ارتقای سطح یادگیری فناوری و کاهش میزان هزینهها و ریسکهای احتمالی مرتبط با دستیابی
به سطوح باالی توانمندی فناورانه در این شرکتها ضروری است.
آخرین یافته کلیدی مربوط به مفاد قانونی تسهیلکننده محیط و فرآیند انتقال فناوری است .عالوه
بر مس��ائل کالن سیاسی و اقتصادی که نقش��ی حیاتی در کاهش میزان انتقال فناوری به شرکتهای
ایرانی ایفا میکند ،فقدان یکپارچگی و شفافیت در قوانین مرتبط با انتقال فناوری و همچنین چالشهای
اجرایی س��ازی قوانین مالکیت فکری از نقاط چالشبرانگیز قوانین داخلی میباش��د و بهنظر میرس��د
گردآوری ،یکپارچهسازی و بازبینی هماهنگ قوانین مرتبط با حوزه انتقال فناوری و تدوین یک قانون
یکپارچه مانند کره جنوبی در این حوزه بتواند بهعنوان یک پیشنهاد عملیاتی موردتوجه سیاستگذاران

حوزه فناوری و صنعت کش��ور قرار بگیرد؛ بهعنوانمثال در نمونه ش��رکت اُمیاپارس وجود مشوقها و

تسهیالت مختلف برای توسعه واحدهای تحقیق و توسعه در ایران میتوانست بهصورت جدی بر ایفای
نقش فعالتر شرکت خارجی در زمینه انتقال دانش به شرکت مشترک تأثیرگذار باشد.
به فراخور نتایج و محدودیتهای پژوهش حاضر ،دو مس��یر اصلی برای پژوهشهای آتی پیشنهاد
میشود که مسیر پژوهشی اول به بررسی نظاممند قوانین کشورهای مختلف میپردازد و مسیر دیگر،
مطالعات در زمینههای مختلف را باهدف مقایسات میانموردی موردتوجه قرار میدهد.
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