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نقش فناوري در توسعه اقتصادي و الزامات 

 سياستگذاري براي آن

 

 

 

 

 چكيده

ي از هاي پيشرفته در توليدد ناخدالد داخ دی برديار    بر فناوريمبتنیبنيان و صنایع سهم خدمات دانش

 04اي نظير آمریكدا ایدس سدهم بده     طوري كه در اقتصادهاي توسعه یافتهكشورها رو به افزایش است به

هاسدت و  رسد. ورود عنصر دانش و فناوري در تابع توليد به معناي افزایش چشدمگير بدازدهی  درصد می

تدر را  ب ماندهقفزون فناوري در توسعه اقتصادي، شكاف ميان كشورهاي پيشرو و عاغف ت از اهميت روز

 دهد.  به صورت نمایی افزایش می

اندد نتدایم متبدت    مطالعدات نشدان داده  . شودمی« موانع نهادي»خود سبب بروز  ،فناورانه تتحوال

اي سياستی اثدربشش بدا   هاند حاصل برنامهمشاهده شده در كشورهایی كه رشد اقتصادي را تجربه كرده

نظير ایران كه بده  حال توسعه ند. در نتيجه در كشورهاي دراعناصر مشت ف تح يل نهادي در نظر گرفتس

شدود، الز  اسدت بشدش مهمدی از     ضعف نهادها مشاهده مدی  غالباً اعتقاد خبرگان و اقتصاددانان توسعه

ا تقویت نهادهاي مدورد نيداز ردر مفهدو     هاي دولت با توجه به الزامات نهادي و با هدف ایجاد یسياست

هدا، نيازمندد   بر توسعه همزمان فنداوري رشد اقتصادي در ب ندمدت عالوه زیرا ،گرترده آن( تدویس شود

لدزو  طراحدی مجموعده كدام ی از      بندابرایس و بدا توجده بده     .كننده آنهاستنهادهاي پشتيبان و تنظيم

هداي توسدعه ندوآوري    سياستیس گزارش چارچوبی براي ها، در اها براي توسعه مرتقيم فناوريسياست

 ایجاد نهادهاي پشتيبان متشكل از سه سرفصل اص ی پيشنهاد شده است: بر كيد أبا ت فناورانه

 هاي فناورانه،هاي معطوف به توسعه قاب يتالف( سياست

 كار،ومحيط كرب بهبودهاي ب( سياست

 ر براي نوآوري.هاي تحریک طرف تقاضا و ایجاد بازاج( سياست

هاي فناورانه، سياستگذاري دولت براي توسعه سرمایه انرانی با توجه به ایجداد  براي توسعه قاب يت

هداي  هاي مورد نياز از طریق آموزش و پرورش رسمی، آمدوزش در حديس كدار و تجربده فعاليدت     مهارت

هاي توليدي جدیدد و  رها و شركتكاواندازي كربراه برايهاي سازمانی فناورانه و تكميل آنها با مهارت

سدت. در  ا همچنيس تقویت یادگيري فناورانه و افزایش سدرریزهاي فناورانده و انتشدار فنداوري ضدروري     

مالی  تأميسهایی براي ساماندهی نظا  سياست ،كاروزمينه اصالح شرایط اقتصادي كالن و محيط كرب

پذیر و بهبود شرایط موجدود  ه سرمایه ریرکسيس بأت هاي تازههاي نوآورانه و دسترسی شركتفعاليت

سيس و همچنيس ایجاد فشدارهاي رقدابتی مدورد نيداز اسدت. عدد        أهاي تازه تبراي كارآفرینی و شركت

هداي  رو، سياسدت ایسآید. ازحراب میها نيز از مهمتریس موانع نوآوري بهتقاضا و نبود بازار براي فناوري
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طریق خرید دولتی و حمایت دولت از تقاضداي بشدش غيردولتدی    تحریک طرف تقاضا كه براي متال از 

نظر سياسدتگذاران قدرار گيدرد. البتده پدرداختس بده همده        مد ،عنوان حوزه سو قابل انجا  است، باید به

سداله  هاي سياستگذاري و ایجاد نهادهاي پشتيبان توسعه فناوري در بازه یک برنامده توسدعه پدنم   حوزه

طدور قطدع   د. بده نرش تالش شدده اسدت، ابعداد مشت دف موضدوي تبيديس شدو       گنجد، اما در ایس گزانمی

بنددي  ریزي ب ندمدت و منرجم براي پرداختس به مرائل بدا در نظدر گدرفتس زمان   گذاري و برنامهاولویت

 مناسب ضرورت دارد.

 

 مقدمه

توليد  دفرآینلحاظ نظري، دو روش ك ی براي افزایش خروجی وجود دارد. نشرت، افزایش ورودي به به

دست آوردن خروجی بيشتر از همان تعداد ورودي. مطالعات ههاي جدید براي بو دو ، یافتس روش

كار(  ها ریعنی سرمایه و نيروياند كه رشد اقتصادي تنها ناشی از رشد وروديبرياري نشان داده

جز رب نيرت. یعنی از نظر آماري، قرمتی از رشد مشاهده شده در خروجی به متغيرهاي دیگري

 (. 2440 1،هاي سرمایه و نيروي انرانی( برتگی دارند رروزنبرگورودي

تریس شاهد تجربی تغيير در آمریكاي كند كه آشكارتریس و كاملمی كيدأتگالبرایث بر ایس نكته  

داراي ظرافت و پيچيدگی  كاربرد فناوري»ي جنگ جهانی دو ، ویژه پس از شروقرن بيرتم، به

بشش »ویژه در صدها شركت بزرگ مقياسی كه بر بوده است، به« توليد كاالهاروزافزون براي 

(. تا چند دهه پيش در برتر كشورهاي 1311 2،د راليوتناصنعت در دوران معاصر مر ط« هكنندتعييس

هاي بزرگ در كشورهاي پيشرفته صنعتی اتفاق شد كه همه نوآوريفرض می حال توسعه غالباًدر

هایی را كه مفيد یا مناسب باشند انتشاب و بدون هزینه حال توسعه نوآوريهاي درافتند و كشورمی

هایی كه ها(، فناوريكنند. حتی با افزایش سطح ك ی انباشت سرمایه رو مهارتچندان استفاده می

لم  ی اتوان از بازار فروش بيسشوند و آنها را نيز میتر میند، اقتصاديابر ریا پيچيده(بيشتر سرمایه

خریداري كرد. اما اعتماد عمومی به ایس رویكردهاي قراردادي كاهش یافته است، نه تنها در مورد نقش 

هاي هاي فناورانه در كشورهاي درحال توسعه ب كه همچنيس در مورد نياز به سياستفناوري و فعاليت

كالسيک براي توسعه، ها. رویكردهاي موسو  به رویكردهاي نئوحمایت، حفاظت و تحریک ایس فعاليت

جریان آزاد »یا « كاهش یا حذف حمایت»، «هاانتشاب درست قيمت»تنها به تجویزهایی در مورد 

هاي فناورانه و صنعتی را جایز شوند و مداخ ه دولت در فعاليتمحدود می« الم  ی سرمایه و فناوريبيس

ارند كه نياز به مداخ ه دولت در تري هم وجود ددانند. اگرچه رویكردهاي نئوكالسيكی متعادلنمی

                                                 
1. Rosenberg 

2. Elliot 



 

 

كنند اما آنها نيز مداخالت خنتی ریا كاركردي( را بر مداخالت يد میأیتوسعه صنعتی و فناورانه را ت

عنوان متال حمایت از كاركردهایی نظير تحقيق و توسعه در مقابل دهند ربهگزینشی ترجيح می

هاي یادگيري یكردها ماهيت خاص و هزینهطور ك ی ایس روهاي خاص(. بهحمایت از برخی فناوري

توان از آنها برخوردار شد، هایی كه میگيرند و به سرریزهاي حاصل از آن و مكملفناورانه را نادیده می

ویژه در دو دهه گذشته تغييراتی در رویكردهاي سنتی سياستگذاري در رو، بهایستوجه ندارند. از

زا براي كرب مهارت كامل هاي فناورانه درونقش ك يدي تالشكشورهاي درحال توسعه ایجاد شده و ن

برداري از هاي نویس، انطباق آنها با شرایط مح ی، ارتقا و انتشار آنها در كشور و بهرهنربت به فناوري

ها مورد توجه سياستگذاران قرار سازي فناوريالم  ی از طریق رشد صادرات و متنويآنها در عرصه بيس

 (. 1992 1،لعلگرفته است ر

در ایس گزارش تالش شده است پس از بيان نقش و اهميت فناوري در توسعه اقتصادي، با رویكرد  

 تبييس شود. نوآوري فناورانهنهادگرایی مهمتریس ابعاد و الزامات سياستگذاري توسعه 

 

 . نقش فناوري در توسعه اقتصادي6

بنياد م ی ع و  آمریكا منتشر شده است  هاي ع و  و مهندسی كه توسطجدیدتریس گزارش شاخد

بنيان رنظير درصد توليد ناخالد داخ ی در دنيا به خدمات دانش 21، 2412دهد كه در سال نشان می

هاي پيشرفته رنظير هوافضا و دارو( بر فناوريكار، مالی و ارتباطات( و صنایع مبتنیوخدمات كرب

 04اي نظير آمریكا سهم ایس خدمات و صنایع به یافتهسعهاختصاص داشته است. البته در اقتصادهاي تو

یافته دیگري نظير كانادا، كره، رسد و در مورد كشورهاي توسعهدرصد توليد ناخالد داخ ی هم می

همواره رشد داشته  2412تا  1999ژاپس و كشورهاي عضو اتحادیه اروپا سهم مزبور در فاص ه زمانی 

 (.NSF, 2014است ر

بر دانش و فناوري به صورت درصد از توليد ناخالد داخ ی خروجی صنایع مبتنی یلذدر شكل  

 نشان داده شده است.  2414حال توسعه در سال براي تعدادي از كشورهاي در

 

 

 

 

 

 
                                                 

1. Lall 
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 بر دانش و فناوري به صورت درصد از توليد ناخالص داخليخروجي صنايع مبتنيشكل 

 
Source: NSF, 2014. 

 

هاي پيشرفته تعدادي از كشورها در بازه زمانی سال نيز رشد صادرات فناوري 2و  1در جداول  

اي حال توسعهدهند كه اقتصادهاي دربا ایران مقایره شده است. آمارها نشان می 2413تا سال  1994

نظير برزیل، مالزي، چيس و هند همپاي كشورهاي تازه صنعتی شده نظير كره و كشورهاي 

طور مرتمر هاي پيشرفته خود را طی دو دهه گذشته بهر ژاپس حجم صادرات فناورياي نظيیافتهتوسعه

اند و ع يرغم رشد اندك ایس شاخد در ایران، فاص ه ایران با ایس گروه از كشورها همچنان افزایش داده

 بريار زیاد است. 

 

 هاي پيشرفته به صورت درصد از كل صادرات توليدي. صادرات فناوري6جدول 

 0261 0262 0225 0222 6445 6442 كشور

 - 5/0 5/2 6/4 - - ایران

 21 5/21 1/34 19 0/14 - چيس

 6/9 2/11 1/12 1/11 9/0 5/6 برزیل

 1/16 11 23 1/21 5/26 2/20 ژاپس

 1/21 5/29 5/32 1/35 26 11 كره

 1/1 2/1 1/5 3/6 1/5 9/3 هند

 5/03 5/00 6/50 6/59 1/06 2/31 مالزي
Source of Data: World Bank Databank, 2015. 

 

 

 



 

 

 هاي پيشرفته . حجم صادرات فناوري0جدول 
 ربه قيمت جاري برحرب مي يارد دالر(

 0261 0262 0225 0222 6445 6442 كشور

 - 510/4 132/4 412/4 - - ایران

 564 046 213 1/01 1/13 - چيس

 39/1 12/1 43/1 99/5 21/1 45/1 برزیل

 145 122 125 129 112 1/66 ژاپس

 134 121 9/13 3/50 1/29 9/14 كره

 1/16 1/14 10/0 46/2 35/1 54/4 هند

 0/64 3/59 1/51 01 0/25 45/6 مالزي
Source of Data: Ibid. 

 

اند، هاي اساسی درباره رشد اقتصادي مطرح كردهاقتصاددانانی كه نظریهدر حيطه نظري هم  

؛ 1116اند راسميت در كتاب ثروت م ل، عنوان نيروي محرك اص ی آن بر شمردهفناورانه را به پيشرفت

 1،( ركيم و ن رون1911و شومپيتر در كتاب تئوري رشد اقتصادي،  1161ماركس در كتاب سرمایه، 

مطالعات برياري تالش كردند سهم تغيير فناورانه را در رشد  1964و  1954 هاي(. در دهه2444

برنده  2دي در كشورهاي پيشرو در عرصه فناوري اندازه بگيرند. براي متال مطالعه رابرت سولواقتصا

عنوان یک متغير را به 3هاي نئوكالسيک اوليه است كه تغيير فنی( یكی از مدل1951جایزه نوبل ر

ب ندمدت  تواند یک منبع رشد درآالت نمیگذاري در ماشيسدر نظر گرفت و نشان داد سرمایه 0زابرون

باشد. محاسبات سولو نشان داد كه تنها منبع ممكس براي رشد اقتصادي در ب ندمدت تغيير فناورانه 

 است. 

كند داند و بيان میزا میفناوري را درون 6،( با پذیرفتس فرض یادگيري به واسطه انجا 1962ر 5ارو 

طور قابل توجهی به در ب ندمدت به دهد رشد اقتصاديكند و نشان میایس متغير با نرخ ثابتی رشد می

، رشد اقتصادي را به 1964رشد جمعيت برتگی دارد. مطالعات اقتصاددانان دیگر نيز در طول دهه 

هاي جدید ها و ایدههایی نظير منابع انرانی رنيروي كار( اختصاص یافته به توسعه فناوريمششصه

(، گراسمس و 1994ر 1زا كه توسط رومردرون مربوط به ادبيات رشد دیگرهاي و مدل اندنربت داده

همگی در ایس ویژگی مشتركند كه نيز اند، ( ارائه شده1992ر 9( و آگهيون و هاویت1991ر 1ه پمس

هاي جدید به رشد مرتمر اقتصادي افزایش مداو  سطح منابع اختصاص یافته براي خ ق فناوري

                                                 
1. Kim & Nelson 

2. Solow 

3. Technical Change 

4. Exogenous Variable 

5. Arrow 

6. Learning by Doing 

7. Romer 

8. Grossman & Helpman 

9. Aghion and Howitt 
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عنا نيرت كه براي شتاب بششيدن به رشد اما ایس بدان م(. 1999شود رلو و سوئته، منتهی می

 (.2441كند رآگهيون و همكاران، هاي تحقيق و توسعه كفایت میافزایش هزینهاقتصادي، صرفاً 

هاي پيشرفت فناورانه در كشورهایی كه حداقل مربرخی اقتصاددانان توجه خود را به مكانيلذا،  

هاي جدید و اند. اكتراب فناوريد، معطوف كردهاندر بدو امر فاص ه زیادي با كشورهاي پيشرو داشته

یافته ب كه براي كرب مهارت رو به رشد در آنها، یكی از ابعاد مهم نه تنها براي كشورهاي توسعه

اند. از اوایل دهه سال اخير رشد داشته 34اي است كه به سرعت در طول كشورهاي تازه صنعتی شده

نگاپور و هنگ كنگ خود را از كشورهایی عقب مانده و ضعيف ، كشورهایی مانند كره، تایوان، س1964

ال اص ی ایس است كه ایس ؤاند. سپيشرفته و قدرتمند تبدیل كرده به لحاظ فناورانه، به كشورهایی نربتاً

هاي تئوري»اند؟ هرچند برخی اقتصاددانان در قالب كشورها چگونه به چنيس موفقيتی دست یافته

دانند كه تابع توليد ها میگذاريسریع در ایس كشورها را نرخ باالتر سرمایه دليل اص ی رشد« انباشت

هایی نظير كشورها را جابجا كرده است و بر ایس اساس افزایش خروجی را مرهون افزایش نرخ ورودي

دانند؛ اما در مقابل، گروه دیگري از هاي جدید میسرمایه فيزیكی و انرانی به موازات كاربرد فناوري

اند عنوان كانون تح يل خود قرار دادههاي نویس را بهقتصاددانان بحث یادگيري و مهارت در فناوريا

گذاري و تشصيد منابع نظریات گروه دو  مؤید ایس مطالب است كه سرمایه (.2444ركيم و ن رون، 

شود كه با میشود. پس ایس سؤال مطرح بيشتر، لزوماً به توسعه فناوري و رشد اقتصادي منتهی نمی

توانند به سمت تحقق ایس نقش حركت فرض نقش مهم فناوري در رشد اقتصادي، كشورها چگونه می

بتواند در توسعه اقتصادي تأثيرگذار و نوآوري د فناوري نشوكنند؟ به عبارت دیگر، چه عوام ی سبب می

گرفتس عوامل مزبور و با باید با در نظر  نوآوري فناورانهباشد؟ بدیهی است سياستگذاري براي توسعه 

 باشد.  آنق يتوجه به ابعاد گرترده و عم

 

 رويكرد نهادگرايي ؛نوآوري فناورانهبراي توسعه . الزامات سياستگذاري 0

 . داليل انتخاب رويكرد نهادگرايي6-0

[ در نوآوري فناورانه هبراي توسع هاي سياستگذاريانتشاب رویكرد نهادگرایی ]براي تعييس بایرته

 (:1311ورهاي پيشرو در امر توسعه حداقل از پنم توجيه عمده برخوردار است رمؤمنی، كش

 . تغيير قواعد بازي6-6-0

اقتصادي( در عناصر مادي و م موس هاي مهم قدرت رلفهؤاگر تا قبل از موج سو  انقالب صنعتی، م

 ،هانقالب دانایی، انرانشد، در عصر ا... خالصه میو  آالت و تجهيزاتهاي بزرگ، ماشيسمانند كارخانه

 ه طيف جدیدي از عد  ئند. ایس مراافزوده و پيشرفتها موتور خ ق ارزششبكه روابط ميان آنها و ایده



 

 

ربراي متال عد  اطمينان نربت به تضميس و  كند.هاي اقتصادي پدیدار میها را در عرصهاطمينان

ي مناسب براي كاهش عد  اطمينان در انواي اجراي حقوق مالكيت( و تنها در صورتی كه ترتيبات نهاد

 ها برداشت.ماندگیسوي پيشرفت و جبران عقبدار بهتوان گامی معنیبينی شود میمبادالت پيش

 ها و جوامع. افزايش تعامل بين انسان0-6-0

وري آن هاي نظا  توليد صنعتی را كاهش و بهرههاي جدید در عرصه اقتصاد، هزینهگيري فناوريكاربه

ها را طور خاص فناوري اطالعات و ارتباطات تعامل فردي و سازمانی ميان انراندهد. بهرا افزایش می

يم كه هرت هاي جدید روبروافزون سازماندهد. بدیس ترتيب با تولد روزده و آن را افزایش میكرترهيل 

مانی به اثرگذاري و پيچيدگی روابط ساز دهند.اي بريار پيچيده و غيرقابل كنترل را تشكيل میشبكه

ها مربوط است. به ها از یكدیگر، پيچيدگی كاال و خدمات و غيرتكراري بودن مبادلهاثرپذیري سازمان

هاي ناشی از گرترش بازارها در توانند كشورها را از فرصتاعتقاد اقتصاددانان نهادگرا، نهادها می

 د.مند سازنبهره فرهنگ و سياست ،شرایط جهانی شدن اقتصاد

 . بازدهي صعودي 1-6-0

هاست. پيشرفت ع می و و فناوري( در تابع توليد به معناي صعودي شدن بازدهیورود عنصر دانش ر

تر را در مقياس هندسی و ها، مناطق و كشورهاي پيشگا  و عقب ماندهفناورانه شكاف ميان افراد، بنگاه

ها را در هاي اقتصادي دولتو سياست سازد. مطالعات مشت ف نيز نقش فناوريتر میحتی نمایی عميق

دانند. تر از عوامل سنتی نابرابري میهاي درون یک كشور و بيس كشورها بريار پررنگافزایش نابرابري

 بشش داشت.توان برخوردي راهگشا و ثمردر ایس مورد نيز، فقط از طریق ترتيبات نهادي كارآمد می

 . شتاب تاريخ4-6-0

اند. ميزان توليد اي افزایش پيدا كردهسابقهع می و فنی با شتاب بیدر عصر حاضر، دستاوردهاي 

ها به كمتر از یكرال كاهش یافته است. اطالعات سرعت باالیی دارد و طول عمر متوسط فناوري

 مواجهه با ایس تغييرات، تنها از طریق درك سازوكارهاي كارآمدي نهادها ممكس است.

 . اهميت فزاينده انسان5-6-0

هاي فكري و كاهش سهم رو فناوري( به تابع توليد، به معناي افزایش اهميت توانایی شورود دان

ثر بر عم كرد ؤاقتصادي مافزوده و در نتيجه اهميت یافتس عوامل غيرهاي فيزیكی در خ ق ارزشتوانایی

ر هاي اخير نيز حاصل هميس تغييویژه در سالاقتصادي است. توجه به موضوي سرمایه اجتماعی به

محروب كننده سرمایه اجتماعی نظران، نهادها در زمره مهمتریس عوامل ایجاداست. به اعتقاد صاحب

 . شوندمی
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. ایس شودمی« موانع نهادي»سبب بروز  تحول فناورانه نيز از دیدگاه اقتصاددانانی نظير آیرس 

دي براي غ به بر موانع نهادي و نوآوري نها كندرا آشكار میریزي اقتصادي برنامه نياز بهموانع نهادي 

ریزي را هاي اقتصاد كالن براي تقویت ثبات اقتصادي( جنبه استراتژیک برنامهربراي متال سياست

تغييرات فناورانه رشامل درگير شدن فزاینده زمان و سرمایه و  . به بيان بهتر، پيامدهاينهدبنيان می

هاي تشصصی( باعث شده است ي انرانی و سازمانناپذیري بيشتر آن و نياز فزاینده به نيروانعطاف

 هاشركت .االجرا شودریزي در سطح شركت الز روابط بازاري كاهش یابد و بنابرایس برنامه بهاعتماد 

باید از یک سو فناوري عم كرد كارآمدي داشته باشند،  بو  جدیدكه بتوانند در ایس زیرتبراي این

بينی رو آن را پيش تأميسكنندگان و منابع ور، تقاضاي مصرفهاي سودآها و هزینهبتوانند قيمت

بينی گذاري شركت را كنترل و پيشانداز براي سرمایهپس تأميسدیگر، منابع  سويكنترل( كنند و از

( مالی تأميسراهبردهاي مشت ف دستيابی به ایس هدف رنظير تقویت فروش، ادغا  عمودي و د. كنن

ریزي ریزي به جاي آن ندارد. برنامهزار و كنترل آن و جایگزیس كردن برنامهمعنایی جز كنار گذاردن با

تنظيم  ؛ اقداماتی نظيرشودمناسب دولت تقویت و تكميل می اقداماتشركتی نيز به نوبه خود با 

هاي آموزشی، بيمه كردن و تضميس دیده از طریق نظا نيروي انرانی آموزش تأميستقاضاي كل، 

 (.1311راليوت،  قيمت و دستمزد هجدید و تا جاي ممكس تالش براي تتبيت رابط سرمایه و فناوري

ها، بر توسعه فناوريتوان گفت رشد اقتصادي در ب ندمدت عالوهطور خالصه میبنابرایس، به 

(. در هميس ارتباط، فریمس و پرز 2441كننده آنهاست رن رون، نيازمند نهادهاي پشتيبان و تنظيم

هاي ي ك يدي در اعصار مشت ف به طور ك ی نيازمند مجموعههاكنند كه فناوريمی ( اشاره1991ر

هايي كه در اعصار مختلف پيشروتر كشوراند، به اعتقاد آنها مشت ف از نهادهاي حمایتی بوده

 (.2441رن رون،  انديا ايجاد كرده اند، مديريت كردهاند مجموعه مناسبي از نهادها داشتهبوده

عنوان اهميت نهادها براي خ ق فناوري و نوآوري مطالعات مشت فی انجا  شده است. به در باب 

كنند كه دانش یک كاالي عمومی نيرت زیرا ( بيان می1994متال، دایاس و تبالدي به نقل از رومر ر

عمل  متابه موتورهاي خ ق دانشها بهكنند. بنابرایس پتنتها قدرت انحصاري به نوآوران اعطا میپتنت

هاي خود را افزایش دهند گذاريكنند سرمایهافراد فعال در تحقيق و توسعه را تشویق می زیراكنند می

شود. چنيس فرآیندي تا حد زیادي به كيفيت نهادها و ایس امر در نهایت به خ ق دانش منتهی می

ها و تقویت ایدههاي جدید و انتشار برتگی دارد زیرا نهادهاي خوب به ترهيل فرآیند ثبت پتنت

همكاري بيس محققان، ترریع انتشار دانش ع می، بهبود اجراي حقوق مالكيت و كاهش عد  قطعيت 

ند. شواهد اهاي تحقيق و توسعهكننده فعاليتكنند كه همگی عوامل تحریکهاي جدید كمک میپروژه

ه در تحقيق و توسعه و مزایاي هاي انجا  شدگذاريد كه نهادهاي بهتر، بازده سرمایهندهنشان می دیگر

دهند. گيري سرمایه انرانی را افزایش میالم  ی تحقيق و توسعه و شكلحاصل از سرریزهاي بيس



 

 

داده شده است كه كشورهایی با نهادهاي قوي، افزایش قابل توجهی در جذب  همچنيس نشان

هاي مراعد بازار، سياست اند. كنترل فراد،الم  ی تحقيق و توسعه را تجربه كردهسرریزهاي بيس

دهند تر، نرخ نوآوري را در یک كشور افزایش میآحفاظت از حقوق مالكيت و سيرتم قضایی كار

 (. 2412 1،ردایاس و تبالدي

شود نتایم متبت مشاهده شده در كشورهایی كه رشد اقتصادي را تجربه همچنيس ادعا می 

ند یعنی اجه به عناصر مشت ف تح يل نهادي[ هاي سياستی اثربشش ]با تواند حاصل برنامهكرده

هاي اكتشافی و ها به تركيب مناسبی از پژوهشهایی كه اثربششی آنها از توالی صحيح مشوقبرنامه

شود. به هاي بشش خصوصی در فناوري و آموزش منابع انرانی حاصل میگذاريتجاري به سرمایه

وبريدهاي تحقيق و توسعه( اثربشش نشواهد بود هاي فناوري و نوآوري رنظير سبيان دیگر، سياست

رش، بازار كار، رقابت و اي براي آموزش و پروهاي زمينهاي از سياستوقتی توجه كافی به مجموعه

اي ( نيز در مطالعه1392(. مومنی و ع يزاده ر2441ثبات اقتصاد كالن نشود رآگهيون و همكاران، 

تواند اثربششی اند كه ضعف یا عد  وجود نهادها میتهدرباره كشور ایران به ایس موضوي پرداخ

عبارت دیگر در صورت عد  وجود یک شرایط نهادي مراعد هاي نوآوري را كاهش دهد. بهسياست

هاي فناوري و نوآوري به نتایم مط وبی منتهی شوند. در نتيجه در نباید انتظار داشت سياست

شود، الز  است بشش مهمی از ا مشاهده میضعف نهاده حال توسعه كه غالباًكشورهاي در

هاي دولت با توجه به الزامات نهادي و با هدف ایجاد یا تقویت نهادهاي مورد نياز ردر مفهو  سياست

 گرترده آن( تدویس شود.

 

 . نهاد چيست؟0-0

ه ، نهادها را ب«نهادها، تغييرات نهادي و عم كرد اقتصادي»داگالس نورث، در كتاب خود با عنوان 

ند كه تعامالت افراد و اكند. از نظر وي، نهادها قيوديتعریف می« قواعد بازي در یک جامعه»صورت 

داند كه با دهند. وي، نهادها را قواعد و هنجارهایی مینحوه تكامل جوامع در طول زمان را شكل می

مان تكامل یابند از قواعد هایی به وجود  بيایند و چطور در طول زها متفاوتند. اینكه چه سازمانسازمان

(. در تعریف دیگري، نهادها 1315پذیرد رنورث، می تأثيرآن « نهادهاي»و هنجارهاي جامعه یعنی 

هاي ها در موقعيتها و مفاهيم مشترك مورد استفاده توسط انرانها، روتيساي از عادتمجموعه

ها رنهادهاي سشت( استراتژي كه توسط قوانيس، هنجارها و قرار دارندتكراري رنهادهاي نر ( 

كنند ند كه رفتارهایی را تحميل میا(. نهادها قواعدي2412 2،شوند رویكزورك و هكرتسازماندهی می
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دهند راستا  و نوت هاي مبادله را كاهش میطور خاص هزینهبدیس ترتيب اغ ب، عد  قطعيت و بهو 

 (. 2411بو ، 

 (:2444كند رهولينگزوورث، شرح زیر بيان مینگزوورث عناصر تح يل نهادي را بههولي 

 ،هاها و ارزشنهادها: هنجارها، قواعد، قراردادها، عادت. 1 

 ،ها، اجتماعاتها، انجمسمراتب شركتی، شبكهها، س ر هترتيبات نهادي: بازارها، دولت. 2 

 ،كار، نظا  مالیوهاي نهادي: نظا  آموزش، نظا  پژوهش، نظا  كرببشش. 3 

 ،هاسازمان. 0 

ها، تصميمات اجرایی، ماهيت، كميت و كيفيت محصوالت ها و عم كرد: وضعيتخروجی. 5 

 .صنعتی، عم كرد بششی و اجتماعی

 

 نوآوري فناورانه توسعههاي . چارچوبي براي سياست1-0

هاي تردید بشش مهمی از سياستبا توجه به اهميت فناوري و نوآوري فناورانه در رشد اقتصادي، بی

هاي اي دولت باید معطوف به مقوله فناوري باشد. در ایس قرمت چارچوبی براي مهمتریس حوزهتوسعه

شود. ها براي ارتقاي نوآوري فناورانه با تمركز بر ایجاد نهادهاي پشتيبان ارائه میسياستگذاري دولت

یک برنامه توسعه هاي سياستگذاري در محدوده بدون شک پرداختس به همه ایس موضوعات و حوزه

ریزي مشت ف موضوي است و در ضرورت برنامهگرترده و گنجد. هدف در اینجا بيان ابعاد ساله نمیپنم

دار با در نظر گرفتس زمانبندي مناسب تردیدي ب ندمدت و منرجم براي پرداختس به مرائل اولویت

 نيرت.

 هاي فناورانه. توسعه قابليت6-1-0

اند. ایس عد  هاي صنعتی ناموفق عمل كردهعه در استفاده از فناوريحال توساغ ب كشورهاي در

هايي كه با استعدادهاي موجود در كشور وارد و مستقر كردن فناوريموفقيت چند جنبه دارد: 

يي آهاي وارداتي؛ نرسيدن به سطح مناسبي از كاراند؛ جذب ناقص فناورينامتناسب بوده

بخشي به هايي كه در آنها مهارت يافته و ناتواني در تنوعوريفناورانه، ناتواني در نوسازي فنا

حال توسعه نيز وجود دارد كه هایی بيس كشورهاي درالبته تفاوت علت تغيير شرايط.ها بهفناوري

شود كشورهاي تازه صنعتی شده شرق آسيا در مواردي بتوانند بهتریس عنوان متال سبب میبه

هاي حال توسعه در استفاده درست از فناورياص ی تفاوت كشورهاي درعم كردها را نشان دهند. ع ت 

 (.1315هاي فناورانه است رلعل، صنعتی، تفاوت آنها در قاب يت

ها و بازارهاست. به هميس دنبال گشودن جعبه سياه بنگاههاي فناورانه بهرویكرد موسو  به قاب يت 

كند و بيس توسعه فناوري را بررسی می ها در زمينهصورت نهادي و رفتاري شكرتدليل به



 

 

 1شود. پيروان ایس رویكرد معتقدند باید بيس ظرفيتگذاري و عم كرد، یک الیه رفتاري قائل میسرمایه

رتوان استفاده كارآمد از ظرفيت( تفاوت قائل شد. با اتشاذ ایس  2رتوان فيزیكی نصب شده( و قاب يت

آید؛ دست میكننده بههاي تصحيحقش مهم سياستها و نتري از شكرترویكرد شناخت عميق

 (. 1315ند رلعل، اهایی كه هم گزینشی و هم كاركرديسياست

شوند. در سطح بنگاه ایس هاي فناورانه در دو سطح بنگاه و م ی مطرح میطور ك ی قاب يتبه

هاي توليد و ب يتگذاري، قاهاي سرمایهها بريار متنوعند اما ذیل سه سرفصل اص ی قاب يتقاب يت

هاي مورد نياز براي گذاري عبارت است از مهارتهاي سرمایهگيرند. قاب يتهاي پيوند قرار میقاب يت

نيروي انرانی ریا گرترش  تأميسمنظور طراحی، ساخت، تجهيز و شناسایی، تدارك و كرب فناوري به

اي پروژه، تركيب توليد، فناوري و ایههاي سرمكننده هزینهها تعييس(. ایس قاب يتكنونیهاي موجودي

یی بنگاه در آهاست كه به نوبه خود بر كارتجهيزات انتشاب شده و ميزان درك بنگاه از فناوري

هاي از مهارت .شودهاي توليد طيف وسيعی را شامل میگذارد. قاب يتمی تأثيركارگيري تجهيزات هب

تر نظير انطباق، بهبود یا تجهيز شرفتهيهاي پتا مهارتی نظير كنترل كيفيت، عم يات و نگهداري یابتدا

هاي ها، فناوريهایی كه بيشتر مورد تقاضاست نظير تحقيق، طراحی و نوآوري. ایس قاب يتیا مهارت

دهند همچنانكه كاركردهاي پایش و كنترل ذیل مهندسی صنعتی را ي و محصولی را پوشش میفرآیند

كنند ها ب كه تعييس میكننده نحوه عمل یا بهبود فناوريها نه تنها تعييسگيرند. ایس مهارتبر مینيز در

شده از  برداريهاي خریداري شده یا كپیشوند تا فناورياقدامات بنگاه تا چه اندازه به خوبی انجا  می

ي هاي مورد نياز براهاي پيوند نيز عبارت است از مهارتد. قاب يتنها به خوبی جذب شوسایر بنگاه

كنندگان قطعات یا مواد خا ، پيمانكاران، تأميسها و فناوري به راز( ارسال رو دریافت( اطالعات و مهارت

 (. 1992سرات فناوري رلعل، ؤهاي ارائه خدمات و ممشاوران، شركت

گذاري فيزیكی، سرمایه توان به سه دسته تقريم كرد: سرمایههاي فناورانه م ی را نيز میقاب يت 

توان نقش و تالش فناورانه. ایس سه دسته ارتباط تنگاتنگی با یكدیگر دارند و به سشتی می انرانی

طور مجزا و جداگانه تعييس كرد. اگر انباشت سرمایه فيزیكی رنظير هریک را در عم كرد م ی به

آن باشد، ثر ؤكارگيري مهها یا فناوري مورد نياز براي ب...( بدون توجه به مهارتو  كارخانه، تجهيزات

هاي رسمی ایجاد شود اما با هاي فناورانه م ی به اندازه كافی توسعه نشواهد یافت یا اگر مهارتقاب يت

 (. مانهطور پویا افزایش نشواهد یافت ریی بهآهاي فناورانه تركيب نشود، كارتالش

 ت:هاي فناورانه سياستگذاري در سه حوزه زیر مورد نياز اسبراي توسعه قاب يت 

 

 

                                                 
1. Capacity 

2. Capability 
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 آموزش )و سرمايه انساني( ـ

با پيشدروان   1همپایی فرآیندآموزش، مكمل تغيير فنی و نوآوري است. هرچه سطح آموزش باالتر باشد، 

گذاري تحقيدق و  ایجاد ظرفيت پژوهش، سرمایه فرآیندگيرد. در حقيقت در فناوري سرعت بيشتري می

هاي تحريک تحقيق و توسعه به پاسخ موفقيت سياستتوسعه و سرمایه انرانی مكمل یكدیگرند. 

رآگهيدون و   مثبت نظام آموزش يعني عرضه نيروي انساني مناسب و مورد نيـاز بسـتگي دارد  

نيـروي انسـاني )سـرمايه     تـممين طور كه در قرمت قبل نيدز اشداره شدد    (. همان2441همكاران، 

سطح بنگـاه و هـم   هاي فناورانه هم در كننده در ارتقاي قابليتانساني( مناسب نقشي تعيين

 در سطح ملي دارد.

ميس سرمایه انرانی، ظهور صنعت محصوالت شيميایی ارگانيک در أخصوص آموزش و تمتالی در 

آلمان است. در ایس مورد، ع ت آغازگر، پيشرفت دانش شيمی ارگانيک بود. در نتيجه افرادي كه 

فته بودند ایس قاب يت ویژه را هاي شيمی فرا گراي در زمينه نظري و تكنيکهاي پيشرفتهآموزش

هاي منظور استفاده از ایس قاب يت جدید، بنگاههاي مصنوعی را توسعه دهند. بهكنندهداشتند كه رنگ

عنوان مكانی كه دانش دادند بهي پژوهشی دولتی را توسعه میري باید ساختاري شبيه البراتورهاتجا

جدید را كشف كرده و توسعه كنند و محصوالت  همتایان خود كارآموختگان دانشگاهی بتوانند با 

كرد كه تعداد قابل توجهی نحوي تنظيم می دهند. نظا  دانشگاهی آلمان نيز باید خود را به

هاي مشت ف آلمان منابع مالی ند. دولتكآموخته رشته شيمی مایل به همكاري با صنعت تربيت دانش

 (.2441رون، ها فراهم كردند رن خوبی براي تحقق ایس پيشرفت

عنوان یكی از موانع مهم نوآوري هاي نوآوري فقدان پرسنل ماهر را بهبرياري از پيمایش

دانند رسازمان همكاري اقتصادي برشمردند و سرمایه انرانی را یک عامل ك يدي در فرآیند نوآوري می

اي رسمي كه از هتنها به مهارت« سرمايه انساني»عبارت (. باید توجه داشت كه 2444 2،و توسعه

كند بلكه همچنين به آموزش در شود اشاره نميطريق آموزش و پرورش رسمي ايجاد مي

هايي كه ها و تواناييهاي ذاتي، نگرشهاي فناورانه و ميراث مهارتحين كار و تجربه فعاليت

رآیند یی فآهاي اوليه براي كاردر حقيقت، آموزش كند نيز اشاره دارد.به توسعه صنعتي كمک مي

تر نياز به هاي پيچيدهند اما در مورد فناورياهاي ساده كافیصنعتی شدن، تنها در مورد فناوري

(. در شرایطی كه تقاضا 1992تر فنی و مدیریتی وجود دارد رلعل، تر و تشصصیهاي پيشرفتهمهارت

و هر چه اقتصادي بيشتر  اي پيدا كردهالعمر اهميت فزایندهكند، آموزش مادا طور پيوسته تغيير میبه

هاي شناختی نيروي انرانی باید بيشتر شد، خالقيت، كار تيمی و مهارتبابر نوآوري و تغيير فنی مبتنی

                                                 
1. Catching Up  

2. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 



 

 

الزم است كشورها الم  ی منابع انرانی هم افزایش یافته، افزایش یابد. در شرایطی كه جابجایی بيس

ني را در سطح ملي بيشتر مورد توجه ها و مديريت منابع انساموضوع آموزش، ارتقاي مهارت

 (. 2444رسازمان همكاري اقتصادي و توسعه،  قرار دهند

عبارت دیگر كند. بهباید دقت داشت كه آموزش بيشتر، به تنهایی كشوري را ثروتمندتر نمی 

انجامد و چه برا با ظهور تحصيالت بيشتر به افزایش ميزان توليد اقتصادي و ثروت و رفاه م ی نمی

كرده بيشتر كاهش یابد. نياز به افراد تحصيل هاي جدید و مكانيزه شدن برياري از امور، اصالًفناوري

كارها و واندازي كربهاي سازمانی را براي راهكرده مهارتآنچه مهم است ایس است كه افراد تحصيل

 (. 1392هاي توليدي جدید فرا بگيرند رچانگ، شركت

 يادگيري فناورانه ـ

گذاري در سرمایه فيزیكی و انرانی، بر سرمایههاي كشورهاي پيشرفته عالوهب و جذب فناورياكترا

تئوري »ست. ایس مباحث در قالب اپذیر و نوآوري نيز ثر، كارآفرینی ریرکؤنيازمند یادگيري م

صنعتی شده در سطح باالیی دهند كه كشورهاي تازهشود. شواهد نشان میمطرح می 1«سازيدرونی

هاي جدید نشان سوي دیگر شاخد(. از2444اند ركيم و ن رون، هاي جدید شدهفق به كرب قاب يتمو

مدت و ب ندمدت در توسعه اقتصادي اهميت یافته است رلوندوال و دهند كه نقش یادگيري در كوتاهمی

اي طور فزايندهعملكرد اقتصادي در بستر جديد امروزي بهتوان گفت (. می2411لورنز، 

ها، مناطق و كشورها بستگي دارد. يادگيري هم به توانايي يادگيري افراد، شركت ستقيماًم

براي انطباق با بازار و شرايط فني به سرعت در حال تحول الزم است و هم براي تحقق 

(. به عبارت 1991 2،رلوندوال و بوراس هاهاي سازمانها، محصوالت و شكلفرآيندنوآوري در 

عنوان پاسخ اص ی ها و كاركنان، اهميت نوآوري بههاي یادگيري شركتافزایش قاب يتواسطه دیگر، به

ها و نه كشورها بدون نوآوري و یادگيري به رقابت شدید كنونی افزایش یافته است و نه شركت

 (. 2444توانند به رشد پایدار دست یابند ركيم و ن رون، نمی

حال توسعه كه بخش قابل توجهي شورهاي دربراي ك موضوع يادگيري فناورانه، خصوصاً 

هاي هاي علمي و فناورانه آنها به شكل تقليد، مهندسي معكوس يا جذب فناورياز تالش

زیرا عنصر یادگيري و توانایی  ، اهميت بيشتري دارد.استيافته در كشورهاي پيشرو توسعه

ویژگی همپایی خود با كشورهاي سازند هاست كه ایس كشورها را قادر میجذب و انطباق با نوآوري

 پيشرو را تقویت و حفظ كنند. 

                                                 
1. Assimilation theory 

2. Lundvall & Borras 
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هایشان را براي دهند، تواناییها ظرفيت جذب خود را توسعه میطبق تعریف، زمانی كه شركت 

 ها، فرآیندها ودهند و ایس امر به تكنولوژيبرداري از دانش بهبود میاكتراب، جذب، تغيير و بهره

شود. در نتيجه، نهادهایی كه در جهت توسعه ظرفيت جذب شركت و محصوالت نوآورانه منتهی می

كنند، بيس سوي توسعه تكنولوژي در سطح م ی عمل میطور سيرتماتيک بهشتاباندن آن به

كنند تا ظرفيت نوآورانه در سطح م ی را شكل ها ارتباط برقرار میهاي جذب در سطح شركتظرفيت

نوآوري سازي جریانی از ه در سطح گرترده به صورت توانایی یک كشور براي توليد و تجاريدهند ك

 (. 2443 1،شود رجورج و پرابودر طول زمان تعریف می فناورانه

يادگيري در سطح ملي وابسته به مسير و تجمعي است و الگوهاي تخصصي سوي دیگر از 

ها و يادگيري در سطح ملي نيستند. قابليت شدن به راحتي و به سرعت قابل تقليد يا تغيير

توانند خوب عمل هاي جديد ميفناوريكند كه كشورها تا چه اندازه در مواجهه با تعيين مي

هاي تكنولوژیک به خوبی عمل كند كه كشورها در توسعه قاب يتتعييس می عام یاما چه  كنند.

هاي تحت شرایط بازار و با انتشاب تكنيک كنند؟ در شرایط ساده نئوكالسيک، كشورهامیفناورانه 

كنند. اما در دنياي تطوري با فرآیندهاي یادگيري طور بهينه عمل میمتناسب با عوامل قيمتی به

صورت فوق مورد تواند بهنمی آطور كارها بهيفناورپيچيده و سرریزها، توانایی انتشاب و كاربرت 

كس است شكرت جدي بازار را به همراه داشته باشند و اطمينان باشد. الزامات متعدد یادگيري مم

طور هاي دستمزد/ بهره بهتوان فرض كرد كه در طول زمان كشورها تنها در پاسخ به افزایش نربتنمی

هاي يفناورتري روي كنند یا كارهاي پيچيدههاي دشوارتر حركت میيفناوربه سوي  آخودكار و كار

ها در فرآیندهاي یادگيري نياز به ایس دارد كه شركت فناورانهتعميق  دهند. ارتقا وموجود انجا  می

گذاري كنند. با وجود سرریزها و سرمایه دترتر و طوالنیتر، غيرقطعیو در نتيجه پرهزینه دتر پيچيده

ي هافتند تا بر هزینهاتوانند در بازارهاي آزاد اتفاق بيهایی نمیگذاري، چنيس سرمایهآبازارهاي ناكار

هماهنگ  فناورانهیادگيري فائق آیند، سرریزها و ارتباطات را ارتقا دهند و بهبودهاي بازار را با نيازهاي 

كه با توجه به شرایط اقتصادي حاضر و  (. خصوصا2444ًنموده و نهادها را توسعه دهند رلعل، 

اي و پولی به طرز هاي بودجههاي اقتصادي نظير سياستآزادسازي بازارهاي مالی، استقالل سياست

تري براي هاي تجاري، مالی و پولی، نقش مهمزیادي محدود شده است. عد  استقالل كامل در سياست

منظور رسيدن به رشد هاي اجتماعی، آموزشی و سياست نوآوري بههاي بازار كار، سياستسياست

كنونی سياست نوآوري براي  كند. با ایس تفاسير، در شرایطاقتصادي پایدار در شرایط كنونی ایجاب می

تر از قبل خواهد بود و یک هدف اص ی باید كمک به توانایی عم كرد اقتصادي بريار حياتی و مهم

                                                 
1. George & Prabhu 



 

 

ات منفی احتمالی از نظر تأثيرها، نهادهاي دانشی و افراد و در عيس حال مواجهه با یادگيري شركت

 (.2444اي باشد ركيم و ن رون، اجتماعی و منطقه شقطب

 ريزهاي فناورانه و انتشار فناوريسر ـ

منظور درگير ها بهمنظور تشكيل اتحادهاي فناوري بيس شركتهاي قانونی الز  بهزیرساخت تأميس

د زیرا كنگذاري خارجی نقش مهمی در نوآوري ایفا میشدن در ادغا  و اكتراب و جذب سرمایه

ز دانش علمي و تجاري است هاي جديد نيازمند طيف وسيعي اهاي كليدي در حوزهپيشرفت

البته الز  است همكاري در مراحل تحقيقات  سازد.له همكاري را ضروري ميئو همين امر مس

اوليه و غيررقابتی با توجه به شرایط رقابتی كه در مراحل بعدي وجود دارد متعادل شود. به هميس 

حمايت از تشكيل م است. هاي حمایت از همكاري بيس نظا  ع می و صنعتی نيز مهاندازه، سياست

هاي صنعتي نيز براي تسهيل سرريز و انتشار دانش و فناوري هاي فناوري و خوشهشبكه

 .(2444رسازمان همكاري اقتصادي و توسعه، ست ا ضروري

 كارو. بهبود محيط كسب0-1-0

 و مهار نهادهاي مشوق رانت  داـ كنترل فس

یک كشور ایس است كه ضوابط مششصی براي دریافت ير نامط وب فضاي رانتی حاكم بر ثمهمتریس تأ

ها در اختيار خواص قرار اي از سرمایهمنابع مالی و ترهيالت توليد وجود نشواهد داشت و بشش عمده

ها غالباً در بشش غيرحقيقی اقتصاد رنظير بازارهاي سكه و ارز و مركس( صرف گيرد. ایس سرمایهمی

هاي ناوري. كامالً بدیهی است چنيس ساختار نهادي مشوق فعاليتشود و نه براي توليد و توسعه فمی

هاي سوداگرایانه سوق پيدا كرده و ها به سمت فعاليتغيرمولد به جاي مولد است؛ در نتيجه، سرمایه

رو، حذف رانت از نظا  ایسماند. ازاي براي فعاليت توليدي و گرترش ابعاد فعاليت باقی نمیانگيزه

هاي توليدي و انگيزه براي طور مرتقيم به بهبود فعاليتخصوص نظا  بانكی بهر بهتأميس مالی كشو

ها كمک خواهد كرد. در هميس راستا، الز  است ساختارهاي انحصاري اقتصاد حذف شود و رشد بنگاه

 افزوده درهاي اقتصادي فراهم شود، به شك ی كه از روند رو به رشد ارزشدر فعاليتفضاي رقابتی مؤثر 

 ساختار اقتصادي كشور در حوزه صنعت و فناوري اطمينان حاصل شود. 

 مالي  تممين ـ

هاي بازار هاي نوآورانه یک حوزه بالقوه دیگر براي حمایت سياستی است. شكرتمالی فعاليت تأميس

هاي گذاري شركت(. یک مششصه سرمایه1315حال توسعه فراگير است رلعل، سرمایه در كشورهاي در

هاي اقتصادي بريار حراسند. در تحقيق و توسعه و نوآوري ایس است كه آنها نربت به سيكل خصوصی

هاي هایی كه در بازارها ب ندمدت بوده و با عد  قطعيت همراهند، شركتگذارياز آنجا كه ایس سرمایه

نی نشده، بيهاي پيشها یا مواجهه با نيازكنند در صورت كاهش عایديسرمایه غيركامل فعاليت می
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ها كنند و اگر تعداد زیادي از شركتها میهاي الز  اقدا  به كاهش ایس هزینهبراي ایجاد اندوخته

ها توانند به خوبی به ایس شوكهاي نامط وب اقتصاد كالن مواجه شوند نمیطور همزمان با شوكبه

ویژه ميزان توانایی اي مالی بهه(. به بيان دیگر، تفاوت بيس نظا 2441پاسخ دهند رآگهيون و همكاران، 

گذارد. ثير میأهاي ریركی، بر ميزان نوآوري در صنایع و در نتيجه رشد تميس مالی پروژهأآنها براي ت

گذاري در نوآوري و ميس مالی داشته باشند قادر به سرمایهأها دسترسی محدودي به تمادامی كه شركت

 ،پذير فعالگذاران ريسکيافته و سرمايهي توسعهكشورهايي با بازارهاي مالرشد نشواهند بود. 

خالف شوند؛ برهاي نوآورانه هدايت ميبهتر به سمت نوآوري و تخصيص سرمايه به فعاليت

. بنابرایس، كندمين مالي را ايفا ميمكشورهايي كه نظام بانكداري سنتي نقش غالب در ت

طور يزان شمول آنها در مقررات اجرایی و بهپذیر و مسيس به سرمایه ریرکأتهاي تازهدسترسی شركت

گذارد رسازمان همكاري ثير میأك ی شرایط موجود براي كارآفرینی بر نوآوري و عم كرد اقتصادي ت

 (. 2444اقتصادي و توسعه، 

تریس واكنش را نربت به نوسانات در عيس حال باید توجه داشت كه بازار سرمایه بيشتریس و سریع 

هاي اوليه توسعه اعتقاد كارشناسان الز  است در گا  به دهد. بنابرایسشان میسياسی از خود ن

هاي تشصصی به حمایت از سازوكارهاي نهادي و تدابير ویژه اجرایی براي م ز  ساختس بانک

هاي مرتبط با نوآوري فناورانه اتشاذ شود. یكی از ابزارهاي سياستی مناسب براي ایس منظور فعاليت

ها ساختار حقوقی و ( است. ایس بانکSMEهاي كوچک و متوسط رصصی شركتتشهاي بانک

ها برخوردارند. ساختار SMEحل مشكالت اي آشنا با راهمدیریتی خاصی دارند و از پرسنل حرفه

ریرک كند كه تأميس مالی پریس امكان را فراهم میهایی اهاي متفاوت چنيس بانکها و بدهیدارایی

SME 1311شود رقاضی نوري و همكاران،  ها بهتر انجا.) 

 رقابت  ـ

كنند كه انتظار بازده گذاري مییی سرمایهآهاي ارتقادهنده كارها به شرطی در نوآوري و فناوريشركت

كافی وجود داشته باشد و رقابت نيز آنها را مجبور به نوآوري كند. رقابت براي كاهش هزینه فناوري نيز 

هاي نوآوري در سياست(. به بيان دیگر، 2444قتصادي و توسعه، مهم است رسازمان همكاري ا

كند. مطالعات تجربي متعددي ها را وادار به انجام نوآوري نميغياب فشارهاي رقابتي، شركت

همچنيس  اند.مثبت رقابت در بازار محصول را بر ثبت اختراع و رشد اقتصادي نشان داده تمثير

هاي نوآوري هایی كه براي سياستت سالم در بازار محصول، هزینهباید توجه داشت كه در غياب رقاب

هاي هدف( براي مقاصد دیگري مصرف شوند رآگهيون و ها رگروهشود ممكس است توسط شركتمی

 (.2441همكاران، 



 

 

 . تحريک طرف تقاضا و ايجاد بازار براي نوآوري4-0

ویژه در به د.نآيحساب ميانع نوآوري بهها، از مهمترين موعدم تقاضا و نبود بازار براي فناوري

هاي طرف تقاضا به اندازه ادبيات حوزه سياستگذاري نوآوري نيز بر اهميت سياست ،چند سال اخير

هاي خصوص در برنامههاي حوزه فناوري بهاند. بررسی سياستكيد كردهأهاي طرف عرضه تسياست

هاي سمت تقاضا نشده است وجه كافی به سياستدهد كه تچهار  و پنجم توسعه ایران نيز نشان می

 (.  1390راحمدوند، 

تحریک طرف تقاضا از دو طریق اص ی قابل انجا  است: خرید دولتی و حمایت دولت از تقاضاي  

خرید عمومی در مقابل  تواند به چند شكل مشت ف انجا  شود. معموالًبشش غيردولتی. خرید دولتی می

شود( توسط دولت استفاده می تقيم ردر جایی كه كاال و خدمات منحصراًخرید استراتژیک، خرید مر

 شود.تجاري مطرح میدر مقابل خرید كاتاليزوري و در نهایت خرید تجاري در مقابل خرید پيش

عنوان یک معيار ك يدي براي ارزیابی در مناقصات مطرح ، نوآوري بهدولت در خرید عمومی 

ا رایم است و ادارات خرید مركزي مرئوليت خرید عمومی دولت را شود. ایس شيوه در بریتانيمی

عهده دارند. طبق قانون ایس كشور، ادارات مزبور در وزارت امور داخ ی یا وزارت امور مالی قرار دارند بر

براي دولت هاي مرئول سياست نوآوري. در خرید دولتی استراتژیک، تقاضا از جانب نه در وزارتشانه

ند. در ایس مورد نيز، كشود تا بازار را تحریک ها، محصوالت یا خدمات خاص ایجاد میبرخی فناوري

ند و اگذاري یا ساختارهاي تشویقیهاي بششی مرئول ایجاد تقاضا از طریق هدفوزارتشانه

هاي مرئول سياست نوآوري در ایجاد تقاضا نقشی ندارند. البته واضح است كه هماهنگی بيس وزارتشانه

 (. 2441 1،ها در هر دو طرف رعرضه و تقاضا( الز  است رادلر و جورجيوشانهوزارت

كند نه تنها موجب آنها دولت با خریدي كه میهاي خریدي هم وجود دارند كه بهاستراتژي

دهد ب كه از تصميم خریداران خصوصی براي خرید نيز حمایت موریت راص ی( خود را انجا  میأم

طور مشترك با هاي دولتی بهافتد كه آژانسصطالح همكارانه زمانی اتفاق میكند. ایس خرید به امی

. همچنيس بهره ببرندهاي خریداري شده نند و هر دو از نوآوريكخریداران خصوصی اقدا  به خرید 

شود كه دولت در فرآیند خرید درگير است و حتی آن را به جریان خرید كاتاليزوري وقتی انجا  می

كننده نهایی خصوصی استفاده توسط مصرف اما نوآوري خریداري شده در نهایت منحصراًاندازد، می

عنوان شود. مششصه اص ی خرید كاتاليزوري ایس است كه اگرچه در اغ ب موارد دولت خودش بهمی

ثير واقعی نفوذ در بازار به وسي ه تقاضاي متعاقب بشش خصوصی حاصل أشود اما تخریدار ظاهر می

در بشش انرژي در سوئد مورد استفاده قرار گرفت رادلر و  1994ایس ابزار سياستی در دهه شود. می

 (. 2441جورجيو، 
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، محصوالت و خدماتی را كه براي توليد آنها به انجا  تحقيق و پيش از تجاري شدنخرید دولتی  

كنندگان ران و عرضهدهد. بنابرایس، ریرک فناورانه بيس خریداتوسعه بيشتري نياز است، هدف قرار می

شود. بدیس معنا كه خریداران پيش از توليد نهایی و تجاري شدن محصول احتمالی به اشتراك گذاشته می

كنند. در شرایط واقعی ایس خرید در حقيقت یک قرارداد خدمات تحقيق و توسعه است آن را خریداري می

سنجی تا تحقيق و توسعه و ساخت و و امكاناي از جرتجكه با یک خریدار آتی و در یک فرآیند چندمرح ه

تر شود. هرچه محصول نوآورانهسازي برته میهاي ميدانی و توليد اوليه و در نهایت تجارينمونه اوليه، ترت

تواند به طور مناسبی به كار برده شود. خرید تر باشد با احتمال بيشتري ایس نوي خرید مییا نوآوري خالقانه

 ن یک تفاوت اساسی با خرید تجاري دارد و آن تفاوت ایس است كه خرید پيش از تجاريشد پيش از تجاري

پذیري بيشتر آن حاصل تعامل بيشتر آورد و انعطافشدن آزادي عمل بيشتري براي خریدار به همراه می

 زمونآبيس خریدار و توليدكننده است. براي ج وگيري از ساختارهاي انحصاري، حداقل دو رقيب در مرح ه 

 (. 2441ميدانی وجود خواهند داشت رادلر و جورجيو، 

 

 بندي و پيشنهادهاجمع

طی دو سه دهه گذشته موج سو  انقالب صنعتی كه از آن با عنوان انقالب صنعتی انفورماتيكی، انقالب 

نی هاي نظري و عم ی جوامع انراشگرفی بر عرصه تأثيرشود الكترونيكی یا انقالب دانایی نيز یاد می

اند، در ها بودهكار یا جایگزیس دست و بازوي انران كمک ها عمدتاًگذاشته است. اگر در گذشته فناوري

 تمامیآورد كه اي به همراه میالعادهعصر انقالب دانایی، پيشرفت فناورانه دستاوردها و پيامدهاي خارق

 دهد. قرار می تأثيرها را تحت هاي حيات فردي و جمعی انرانعرصه

كدار، مدالی و ارتباطدات( و صدنایع     وبنيان رنظير خدمات كردب امروزه، افزایش سهم خدمات دانش 

هاي پيشرفته رنظير هوافضا و دارو( در توليد ناخدالد داخ دی در دنيدا و رشدد مردتمر      بر فناوريمبتنی

يس و هندد  اي نظير برزیدل، مدالزي، چد   حال توسعهاقتصادهاي درحتی در هاي پيشرفته صادرات فناوري

نوآوري فناورانه نيز یک معيدار ك يددي بدراي     و نشان از اهميت و افزایش توجه كشورها به فناوري دارد

تدر ق مدداد   هاي اقتصادي، داشتس اقتصادي قدوي سياست اقتصادي و عام ی براي عبور كشورها از بحران

اددانان پيرو جریان غالدب( بده   هاي اخير توجه اقتصاددانان رحتی اقتصشود. به تبع ایس امر، در سالمی

 هاي فناوري و نوآوري ج ب شده است. سياست

ي است كه در یک دوره فرآینداساس نظریه اقتصاد تطوري، رشد رتوسعه( نكته مهم اینجاست كه بر 

 تأثيرهاي متعددي كند كه رشد اقتصادي از فاكتورطور ضمنی بيان میشود. ایس اصل بهتاریشی حادث می

 .گذارد كه كم و بيش خارج از دامنه اقتصادي قرار دارند رفرهنگ، نهادها، ع م(می تأثيرد و بر آنها پذیرمی

ایس بدیس معناست كه بشش مهمی از نظریه اقتصاد تطوري شامل توضيح پريس درباره رخدادها و 



 

 

ات ناشی از سوي دیگر، سرعت و شتاب تغييراز هاي رشد.هاست، نه پيشگویی محض درباره مريرپيشرفت

اند كند و مطالعات نشان دادهرانه واكنش به موقع نربت به ایس تغييرات را ایجاب میوتحوالت ع می و فنا

موفقيت جوامع تناسب باالیی با توانایی واكنش مناسب و به موقع به تغييرات مزبور دارد. حتی برخی 

(. ع يرغم اهميت 1311دانند رمؤمنی، ه می ه توسعئپردازان توسعه، ایس توانایی را معادل با كل مرنظریه

هاي توسعه در دهد كه برنامه( نشان می3رجدول ریزي توسعه در ایران ایس موضوي، تجربه یازده دوره برنامه

هاي آرمانی و مفهو  هاي موضوعی نظير توسعه صنایع خاص یا هدفگذاريكشور ما عمدتاً مشتمل بر اولویت

نظير  نوآوري فناورانهوامل نهادي بنيادي توسعه ند. در مقابل، توجه به عانطقهو  منظير دستيابی به جایگاه د

وكار كمتر هاي مشت ف نيروي انرانی، یادگيري و جذب دانش و فناوري، تأميس مالی و محيط كربمهارت

 مورد توجه قرار گرفته است. 

 

 در آنهانوآوري  وهاي توسعه ايران و جايگاه فناوري رويكرد كلي برنامه .1جدول 

با محوریت بشدش خصوصدی بدود و در صدنعت، اولویدت بدا صدنایع         محوریت برنامه با توسعه كشاورزي

 .بود مصرفی و نراجی

 برنامه عمرانی اول 

 (1330-1321ر 

 محوریت برنامه با مشابرات و ارتباطات و كشاورزي بود.
 برنامه عمرانی دو 

 (1304-1330ر 

 .اي اقتصادي بود و سهم صنایع و معادن از اعتبارات برنامه اندك بودتأكيد برنامه بر زیربناه
 برنامه عمرانی سو  

 (1300-1304ر 

 درآمدهاي نفتی افزایش یافت.محور توسعه اقتصادي قرار گرفت.  صنعت

م سدازي اراك و تبریدز، آلدوميني   گذاري در صنایع مادر افزایش یافت رذوب آهس اصفهان، ماشيسسرمایه

افدزوده كاالهداي   گذاري باال در صنایع سنگيس، نيمدی از ارزش وجود سرمایه ( بامس و پتروشيمیاراك، 

 صنعتی متع ق به صنایع غذایی، نراجی و دخانيات بود.

 رنامه عمرانی چهار  ب

 (1351-1301ر 

 نقل، ارتباطات، مشابرات، نفت، كشاورزي و منابع طبيعی محور توسعه بود.  وحمل

افزوده مربدوط بده صدنایع نرداجی، پوشداك و      گرترش صنایع اساسی، بيشتریس ارزشبر ع يرغم تأكيد 

 درصد بود. 6افزوده در حدود بود. سهم صنایع اساسی از كل ارزشغذایی 

 برنامه عمرانی پنجم

 (1356-1352ر 

 انتشاب شده بود. صنعت محور توسعه بود. راهبرد توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات

 صنعتی شامل موارد زیر بود:  محورهاي توسعه 

، نوسازي و توسدعه صدنایع موجدود و ایجداد صدنایع ندویس،       ارتباطات پريس و پيشيس ميان صنایع ایجاد

اي جدیدد در  وري واحدهاي صنعتی، توسدعه صدنایع خودروسدازي، ایجداد صدنایع سدرمایه      افزایش بهره

 هاي جدید صنعتیقطب

 برنامه عمرانی ششم

 (1361-1356ر

ولی واردات مدواد غدذایی و دارویدی رشدد داشدت، كده ع دت آن، عدد           بود رنامه با كشاورزيمحوریت ب

 استفاده از ابزار فناوري بود.

 برنامه اول توسعه 

 (1312-1361ر

ررشدد  گذاري در بشش صدنعت رشدد بداالیی داشدت     همچنيس سرمایه بود. محوریت توسعه با كشاورزي

كه ناشی از افزایش هزینده   هاي صنعتی چندان متحول نشد،افزوده كاالولی ارزش درصد( 1/22انه يسال

روند رو به رشد صادرات صنعتی نيز تجربه شد، اما رشددي ناپایددار بدود و     وري بود.توليد و كاهش بهره

 استمرار پيدا نكرد.

 رنامه دو  توسعه ب

 (1311-1310ر
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 اولویت برنامه با آب و كشاورزي بود.

 د.به محور صادرات توجه شده بو

وزارت ع دو ، تحقيقدات و   »بده  « وزارت فرهندگ و آمدوزش عدالی   » توجه عمومی به فناوري شده بدود. 

 هاي پژوهشی مورد توجه قرار گرفته بود.تغيير عنوان داد. توسعه فعاليت« فناوري

 برنامه سو  توسعه 

 (1313-1319ر 

 .  اي صنعت و معدنهبشش توسعهسند م ی افزایش توجه به فناوري، تك يف دولت براي تدویس 

( %2از دو درصدد ر  یتغيرنفصادرات كاالهاي فناوري پيشرفته در صادرات هدفگذاري براي ارتقاي سهم 

  هاي مشت ف اقتصاديهاي برتر در بششارتقاي سطح و جذب فناوريو  (%6به شش درصد ر

بداحتی نظيدر   كيدد بدر م  أبدا ت  بدر داندایی  مبتندی  توسدعه اختصاص یک فصل از برنامه رفصل چهار ( به 

، و ندوآوري  پژوهشدی سدازي دسدتاوردهاي   تجاري، و آموزشی فناوريها و راهبردهاي پژوهشی، ياستس

و آموزش و  ايهاي فنی و حرفهآموزش، تربيت نيروي انرانی، كارآفرینی، نظا  جامع پژوهش و فناوري

 پرورش  

 رنامه چهار  توسعه ب

 (1319-1310ر 

توسعه و انتشار فناوري و حمایدت  و  گاه دو  ع می و فناوري در منطقهدستيابی به جایهدفگذاري براي 

راهبرد  یستدو. تأكيد بر محوریت فناوري در توسعه صنعتی كشور و تك يف به بنيانهاي دانشاز شركت

 یس  نویع در صدنا یرخطرپذ گذاريیهاز سرما یتحمای، و معدن یتوسعه صنعت

يقداتی و  تحق يهدا و پدروژه  هدا يدت از فعال یمدال  یدت حما ح و ي نيروهاي مرد و فناور یتوسعه توان ع م

كردب داندش و    یدفداع  یعصدنا  یخدال  هداي يدت صنعت كشور از ظرف يريگدر جهت بهره یمال یتحما

صدادرات محصدوالت،    یشافدزا یس، ندو  هداي يتوسعه فنداور يدي، و ك  ياتیمواد ح يدتول، نو هاييفناور

 یدفاع یو مهندس یخدمات فن

 وسعه برنامه پنجم ت

 (1390-1394ر 

 .1390و احمدوند،  1311: برگرفته از منطقی، ممخذ

 

موقع در برابر تغييرات و ما واكنش مناسب و به در كشور كه كردادعا توان بر ایس اساس می 

تحوالت ع می و فناورانه نشان داده نشده است. شاید بتوان بشش مهمی از ایس اهمال و قصور را به 

روي كشور قرار داشت  ربت داد كه در جریان موج اول و دو  انقالب صنعتی پيشمشكالت متعددي ن

ها و توجيهات رسد در شرایط كنونی دیگر برياري از بهانهنظر میرمانند نرخ باالي بيروادي(. اما به

 قابل قبول نباشد و تداو  رویكرد منفعالنه قب ی جز وابرتگی به مرير چيز دیگري را نشان ندهند.

كشدور ربدراي متدال سدهم      كندونی آفرینی جدي فناوري در عرصه اقتصاد عد  نقشزسوي دیگر، ا 

، عد  توجه به الزامات سياستگذاري و نهادهداي پشدتيبان را   هاي پيشرفته(بريار ناچيز صادرات فناوري

 از نظر محددودیت مندابع در دسدترس، اكندون كشدور      حاضرسازد و با توجه به شرایط بيشتر آشكار می

 بيش از هر زمان نيازمند اصالح رویكردهاي سياستگذارانه است.

هدا، نيازمندد نهادهداي    بر توسعه همزمان فناوريكه رشد اقتصادي در ب ندمدت عالوهبا توجه به این 

اي خ ق فنداوري و  كيد مطالعات مشت ف بر اهميت نهادها برأنظر به ت و كننده آنهاستپشتيبان و تنظيم

ها و ابزارهاي حمدایتی هدم بدراي توسدعه     طراحی مجموعه جامع و كام ی از سياستنوآوري و ضرورت 

هداي  ، در ایدس گدزارش سياسدت   نوآوري فناورانده  ها و هم براي ایجاد نهادهاي پشتيبانمرتقيم فناوري

 د: شبندي مزبور در سه دسته اص ی طبقه



 

 

 هاي فناورانه،  هاي معطوف به توسعه قاب يتالف( سياست 

 كار،  وهاي اصالح شرایط اقتصادي كالن و محيط كربستب( سيا 

 هاي تحریک طرف تقاضا و ایجاد بازار براي نوآوري. ج( سياست 

 ست:ا هاي فناورانه سياستگذاري حداقل در سه زمينه زیر ضروريبراي توسعه قاب يت 

ي است. اما باید آموزش رو سرمایه انرانی(: سرمایه انرانی یک عامل ك يدي در فرآیند نوآورد  

هاي رسمی كه از طریق آموزش و پرورش رسمی تنها به مهارت« سرمایه انرانی»توجه داشت كه 

هاي فناورانه و ميراث كند ب كه به آموزش در حيس كار و تجربه فعاليتشود اشاره نمیایجاد می

ز اشاره دارد. بر ایس كند نيهایی كه به توسعه صنعتی كمک میها و تواناییهاي ذاتی، نگرشمهارت

كرده به رشد اقتصادي كمكی هاي تحصي ی و افزایش تعداد افراد تحصيلگرترش دوره اساس صرفاً

كارها و واندازي كربهاي سازمانی را براي راهالتحصيالن مهارتكند ب كه الز  است فارغنمی

 هاي توليدي جدید فرا بگيرند. شركت

به توانایی  اي مرتقيماًطور فزایندهاقتصادي در برتر جدید امروزي بهیادگيري فناورانه: عم كرد د  

ها، مناطق و كشورها برتگی دارد. یادگيري هم براي انطباق با بازار و شرایط یادگيري افراد، شركت

هاي فنی به سرعت در حال تحول الز  است و هم براي تحقق نوآوري در فرآیندها، محصوالت و شكل

حال توسعه كه بشش قابل توجهی از براي كشورهاي در ضوي یادگيري فناورانه، خصوصاًها. موسازمان

یافته در هاي توسعههاي ع می و فناورانه آنها به شكل تق يد، مهندسی معكوس یا جذب فناوريتالش

، اهميت بيشتري دارد. زیرا عنصر یادگيري و توانایی جذب و انطباق با استكشورهاي پيشرو 

سازند ویژگی همپایی خود با كشورهاي پيشرو را تقویت و است كه ایس كشورها را قادر میهنوآوري

 .حفظ كنند

هاي جدید نيازمند طيف هاي ك يدي در حوزهسرریزهاي فناورانه و انتشار فناوري: پيشرفتد  

شاذ رو، اتایسسازد. از ه همكاري را ضروري میئوسيعی از دانش ع می و تجاري است و هميس مر

ها هاي قانونی الز  براي تشكيل اتحادهاي فناوري بيس شركتزیرساخت تأميسهاي مناسب و سياست

گذاري خارجی و حمایت از همكاري بيس نظا  منظور درگير شدن در ادغا  و اكتراب و جذب سرمایهبه

 ع می و صنعتی حائز اهميت است.

ند. در ایس سرفصل اه فناوري و نوآوريهاي توسعكار سرفصل دیگر سياستومحيط كرب بهبود 

 حوزه ذیل از اهميت باالیی برخوردارند:  سه

هاي مناسب براي كنترل فراد و حذف رانت د كنترل فراد و مهار نهادهاي مشوق رانت: سياست 

هاي توليدي و اطمينان نربت به نقش خصوص از نظا  بانكی كشور، باعث بهبود انگيزه فعاليتبه

 شود. اقتصاد كشور میفناوري در 
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طور ك ی شرایط پذیر و بهسيس به سرمایه ریرکأتهاي تازهمالی: دسترسی شركت تأميسد  

هاي مالی براي گذارد. ميزان توانایی نظا ثير میأموجود براي كارآفرینی بر نوآوري و عم كرد اقتصادي ت

كشورهایی . گذاردثير میأنتيجه رشد ت هاي ریركی، بر ميزان نوآوري در صنایع و درميس مالی پروژهأت

پذیر فعال بهتر به سمت نوآوري و تشصيد گذاران ریرکیافته و سرمایهبا بازارهاي مالی توسعه

ها در ایس امور ب ندمدت بوده گذاريسرمایه. از آنجا كه شوندهاي نوآورانه هدایت میسرمایه به فعاليت

ها و مرسطح توسعه مالی پایيس و عد  كفایت مكانيكشورهایی با ، و با عد  قطعيت همراهند

هاي دارایی و حفظ فائق آمدن بر محدودیت منظوربهها هاي مالی براي كمک براي شركتواسطه

ت قابل توجهی روبرو خواهند شد. یكی از هاي نوآورانه، با مشكالهاي تحقيقاتی و قاب يتفعاليت

 هاست. SMEهاي تشصصی کابزارهاي سياستی مناسب در ایس خصوص، بان

ها را وادار به انجا  نوآوري هاي نوآوري در غياب فشارهاي رقابتی، شركتسياست رقابت:د  

متبت رقابت در بازار محصول را بر ثبت اختراي و رشد  تأثيركند. مطالعات تجربی متعددي نمی

هاي نوآوري ایی كه براي سياستهاند. در غياب رقابت سالم در بازار محصول، هزینهاقتصادي نشان داده

 .هاي هدف( براي مقاصد دیگري مصرف شوندها رگروهشود ممكس است توسط شركتمی

نظر قدرار گيدرد،   گذاري دولدت بدراي توسدعه فنداوري مدد     رفصل مهم دیگري كه باید در سياستس 

ها، از مهمتدریس  فناوريعد  تقاضا و نبود بازار براي  تحریک طرف تقاضا و ایجاد بازار براي نوآوري است.

آید. تحریک طرف تقاضا از دو طریق اص ی قابل انجا  است: خریدد دولتدی و   حراب میموانع نوآوري به

عنوان یدک معيدار   حمایت دولت از تقاضاي بشش غيردولتی. در خریدهاي عمومی دولتی باید نوآوري به

ندد  ادهاي دولتی، خریددهاي همكارانده  ك يدي براي ارزیابی در مناقصات مطرح شود. نوي دیگري از خری

نندد و هدر دو از   كطور مشترك با خریداران خصوصدی اقددا  بده خریدد     هاي دولتی بهكه در آنها آژانس

تواندد اقددا  بده خریدد محصدول پديش از       نند. دولت همچنيس میكهاي خریداري شده استفاده نوآوري

كه براي توليدد آنهدا بده انجدا  تحقيدق و      ند. ایس سياست در مورد محصوالت و خدماتی كتجاري شدن 

توسعه بيشتري نياز است، قابل كاربرد است. ایس نوي خرید در حقيقت یک قدرارداد خددمات تحقيدق و    

كننددگان احتمدالی بده اشدتراك     توسعه است و بدیس ترتيب، هم ریرک فناورانه بيس خریداران و عرضه

 آورد.  شتري براي خریدار به همراه میپذیري بيشود و هم آزادي عمل و انعطافگذاشته می

اصالح شرایط نهادي با تغييرات آنی و ناگهانی ربه تعبير اقتصاددانان، شوك باید توجه داشت  

هاي درمانی( ممكس نيرت. به بيان دیگر توجه به ایجاد تدریجی ترتيبات نهادي مناسب و توالی

هاي عم ی متعدد و نقشی كه به اعتبار تجربه اي در عم كرد اقتصادي دارد،كنندهسياستی نقش تعييس

افزونی به طور روزحال توسعه را نيز بههاي اقتصاددانان توسعه و نهادگرایان توجه كشورهاي درتالش

 خود ج ب كرده است. 
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