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Abstract
The role of public procurement for innovation as a demand-push policies has been
considered by policymakers in recent decades, especially in developed countries. In order to
study the historical analysis about the evolution of these policies in Iran, several cases of
horizontal and vertical policies are studied and compared in this research. The most important
policy of these has been implemented and evolved since 1996 with the approval of the law on
maximum use of local production and services capacity. In this study, for horizontal policies,
law on maximum use of local production and services capacity (approved in 1996, 2012 and
2019) and law of foreign financing facilities (approved by the Economic Council in the period
2011 to 2020); And from the vertical perspective, the program of supplying 10 basic equipment
in Oil Industry (implemented in 2015) and the exhibition made in Iran (beginning of
implementation in 2012) are selected. These four policy programs are analyzed and compared
based on the framework of PPI. Examining the evolution of this policy tools shows that demand
transparency based on the priorities of different sectors, identification, evaluation and
promotion of internal capacity, intermediary institutions (for exchange cost management) and
governance system, to develop sector innovations are the four most important common
challenges. The findings of this study indicate the repetition of policy challenges and
shortcomings in the process of diversification and the evolution of horizontal and vertical policy
programs of public procurement supporting innovation in Iran, which is suggested to be
considered in future policy efforts.
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چکیده
نقش سیاستهای تدارکات عمومی حامی نوآوری در تحریک تقاضا در دهههای اخیر مورد توجه سیاستگذاران
خصوصا در کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است .به منظور بررسی تحلیلی تاریخی روند تطوری این دسته از
سیاستها در ایران ،مطالعه چند موردی از سیاستهای افقی و عمودی و مقایسه آنها در این مقاله انجام میشود.
مهمترین نمود این سیاستها از سال  9131و با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان داخل اجرا و به مرور تکامل
یافت .در این پژوهش از سیاستهای افقی ،قانون حداکثر استفاده از توان داخلی (مصوب  9119 ،9131و  )9111و
ضوابط بکارگیری تسهیالت اعتبار صادراتی یا فاینانس (مصوبه شورای اقتصاد در بازه زمانی  9110تا )9116؛ و از
سیاستهای عمودی سیاست  90قلم کاالی اساسی نفت (اجرا در سال  )9110و نمایشگاه ساخت ایران (آغاز اجرا
در سال )9119مورد بررسی قرار میگیرد .این چهار برنامه سیاستی بر اساس الگوی سیاستی چهاربخشی تحلیل
ابعاد تدارکات عمومی حامی نوآوری تحلیل شده و با یکدیگر مقایسه شدهاند .بررسی تطور ابزارهای سیاست
تدارکات عمومی حامی نوآوری نشان میدهد ،شفافیت تقاضا مبتنی بر اولویتهای بخشهای مختلف ،احصاء،
ارزیابی و ارتقای توانمندی داخلی ،نهادهای واسط (مدیریت هزینههای مبادله) و ارتقای نظام حکمرانی ،در جهت
توسعه نوآوریهای بخشی مهمترین چالشهای مشترک در چهار برنامه مورد بررسی است .یافتههای این پژوهش
داللت بر تکرار چالشها و نواقص سیاستی در فرآیند متنوعسازی و تطور برنامههای سیاستی افقی و عمودی تدارک
عمومی حامی نوآوری در ایران است که پیشنهاد میشود در تالشهای آتی سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد.
واژگان کلیدی :تحریک تقاضا ،سیاستهای افقی ،سیاستهای عمودی ،تدارکات عمومی حامی نوآوری ،سیاست
نوآوری.

  .9نویسنده مسئول مکاتباتNarimani@tsi.ir :
Attarpour.mailbox@gmail.com .1
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 - 1مقدمه

سیاستگذاران و محققین عالقه قابل توجهی به تبیین توانایی بخش دولتی برای پرورش نوآوری در
شرکتها از طریق تدارکات عمومی نشان دادهاند ( .)Tammi et al., 2020در واقع و با احتساب سهم
 12درصدی از تولید ناخالص داخلی و  29درصدی از مجموع مخارج دولتهای عضو سازمان همکاری
و توسعه اقتصادی 1،تدارکات عمومی میتواند به عنوان یک ابزار سیاستی اهرمی برای تحقق اهداف
استراتژیک در نظر گرفته میشود ) .(Dai et al., 2021شواهد بسیار زیادی در حوزه سیاست نوآوری
در دهههای اخیر وجود داشته است که کاربرد تدارکات عمومی به عنوان ابزار سیاستی تحریک تقاضا
را تأیید و موردتأکید قرار میدهند ) .(Crespi and Guarascio, 2019; Uyarra et al., 2020بخش
عمدهای از شرکتهای نوآور (در حدود  67درصد از آنها)  ،تأمینکننده بخش دولتی بودن را در فعالیت
نوآورانه خود مؤثر میدانند (.)Edler et al., 2015
2
بروز اصلی اجرای سیاستهای تدارکات عمومی از طریق «سیاست خرید از داخل» است .این سیاست
در آمریکا در قالب «قانون خرید آمریکایی »3دنبال شده و مشابه آن برای ترجیح خرید داخل در کانادا،
استرالیا ،نیوزیلند ،ترکیه ،هند و بسیاری از کشورهای دیگر نیز وجود دارد (Naegelen & Mougeot,
) .1998بسیاری از کش ورهای توسعه یافته و درحال توسعه ،حمایت از تدارکات عمومی حامی نوآوری
 (PPI)4را به صورت یک ابزار مستقل یا بخشی از یک استراتژی وتالش نظاممند مانند "آمیخته
سیاستی "5و "سیاستهای مأموریتگرا (Mazzucato, 2018) "6موردتوجه قراردادهاند .این ابزار در
قالبهایی نظیر ارتقای شرایط چارچوبهای موجود در قراردادها ،بهبود سازماندهی و توانمندیها،
شناسایی ،ویژهسازی و عالمتدهی نیازها و همچنین تعیین مشوق برای راهحلهای نوآورانه برای حل
مشکالت در اجرایی میشوند (.)Georghiou et al., 2014
نکته اصلی در طراحی و بکارگیری این ابزار توجه همزمان به مزایا و معایب آن است .مطالعات تجربی
اثربخشی این سیاست توسعه صنعتی کشورها را در تحقق اهدافی نظیر حمایتگرایی ،ارتقای محیط
نهادی و بهبود سطح توان تولید داخل و حتی جنبههای زیستمحیطی و اجتماعی تأیید کرده است؛ با
این وجود در طراحی آنها تأثیرات منفی این سیاستها را به ویژه در نقض محیط رقابتی و ایجاد مانع
در تسهیل آزادسازی بازارها به عنوان مهمترین موتورهای محرک نوآوری و همچنین در افزایش ریسک

)Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
Buy Local policy
Buy America Act
)Public Procurement for Innovation (PPI
Policy Mix
Mission-Oriented policy
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ناکارآمدی ،کاهش بهرهوری و عدم اتصال شرکتهای داخلی به زنجیره ارزش جهانی ،باید در نظر داشت
(نریمانی و همکاران1398 ،الف).
موضوع دیگری که در طراحی این سیاست باید موردتوجه قرار گیرد ،ویژهسازی این سیاست بر مبنای
شرایط خاص هر کشور است .بسیاری از محققین معتقدند که الگوی طراحی و رویکرد عملی در خصوص
ابعاد مختلف این سیاستها و تنظیم آنها ،باتوجه به ویژگی کشورها و اهداف موردنظر سیاستگذاران
متفاوت میباشد ( .)Wint, 1998; Khor, 2003از این منظر الزم است برای تدوین الگوی سیاستی خرید
دولتی مناسب ،مطالعه تجربیات و شرایط خاص هر کشور موردتوجه قرار گیرد (نریمانی و همکاران،
.)1397
در ایران سابقه سیاستهای علم و فناوری به قبل از انقالب باز میگردد با این وجود به طور رسمی این
سیاستها بهعنوان اولویت کشور در سال  ( 1379همزمان با تصویب برنامه سوم توسعه) معرفی شد
(کریم میان و همکاران .)1398 ،بر اساس این سیاستهای کالن کشور ،تاکنون انواع مختلفی از
سیاستهای تدارکات عمومی حامی نوآوری ،به صورت افقی (که همه بخشهای کشور را به طور عمومی
شامل می شود) و عمودی (که در بخشهای خاص و حوزههای فناوری مشخص اجرا میشود) طراحی
و عملیاتی شده است (نریمانی و همکاران1398 ،ب) .بر اساس رویکرد تاریخی به نظر میرسد ،در ابتدا
سیاستهای افقی نظیر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی
ایرانی ،قانون برگزاری مناقصات و الزامات بهکارگیری تسهیالت اعتبار صادراتی (فاینانس) در کشور
اجرایی شده است .باتوجه به این تجارب ،دستگاههای اجرایی کشور سعی داشتهاند تا در جهت افزایش
اثربخشی این ابزارها و همچنین ارتقای توان تولیدی و فناورانه داخلی ،اجرای سیاستهای عمودی را
دنبال کنند .آغاز این فرایند با تجمیع تقاضای نیروگاهی در شرکت مپنا در ابتدای دهه  1380بوده
است؛ بر این اساس تقاضای داخلی کشور به میزان  44پروژه تجمیع و توسط وزارت نیرو به یکی از
زیرمجموعههای این شرکت واگذار شد؛ این موضوع را میتوان نقطه شروع فرآیند شکل گیری توانمندی
طراحی از طریق همکاری با سازندههای بین المللی دانست (آراستی و همکاران .)1399 ،در سال 1391
نمایشگاه مواد و تج هیزات پیشرفته آزمایشگاهی ساخت ایران مبتنی بر اهرم سازی بودجه دولت برای
ایجاد بازار برای شرکتهای داخلی آغاز بکار نمود .همچنین در صنعت نفت ایران ،برنامه  10قلم کاالی
راهبردی با استفاده از سازوکارهای شناسایی نیازها و برگزاری مناقصه و خرید در سال  1394برای رفع
نیازهای فناورانه این صنعت در کشور اجرا شده است.
این مقاله با استفاده از روش مطالعه چند موردی ،مهمترین ابعاد و چالشهای اجرای این سیاستها را
بررسی مینماید .برای این منظور در بخش بعد با مرور چارچوبهای نظری توسعه تدارکات عمومی
حامی نوآوری ،چارچوبی برای تحلیل برنامههای سیاستی منتخب در این پژوهش تدوین میشود .در
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بخش سوم روش تحقیق مقاله تشریح شده و در بخش چهارم نیز یافتههای پژوهش ارائه شده است .در
نهایت نیز یافتههای پژوهش تشریح شده است.
 -2پیشینه پژوهش

مبتنی بر نظر تمامی مکاتب اقتصادی و صاحبنظران سیاستهای توسعه علم و فناوری ،دولتهای ملی
و منطقه ای به ویژه در کشورهای در حال توسعه رسالت دارند تا بستر مناسب برای توسعه فناوری و
تبدیل آن به نوآوری را فراهم کنند (قاضی نوری و قاضی نوری .)1391 ،این بسترسازی را میتوان در
قالب سیاستهای افقی به مفهوم پیشبرد فعالیتهایی خاص بین بخشهای مختلف اقتصادی و
سیاستهای عمودی به مفهوم توسعه شرکتهایی برای ورود به حوزههای خاص از طریق حمایت و
اعتباردهی هدفمند تقسیمبندی نمود (لل .)1385 ،در این سیاستها ،فشار عرضه و کشش تقاضای
فناوری مورد توجه است .با توجه به هدف این پژوهش ،سیاستهای افقی و عمودی ،جهتدهی به تقاضای
نوآوری مورد بررسی قرار میگیرد.
اهمیت تقاضا برای توسعه نوآوری از دهه  1960در پیشینه مورد توجه قرار گرفته است (Schmookler,
) .1962در طی سالهای اخیر ،توانایی بالقوه سیاستهای نوآوری طرف تقاضا ،به صورت گستردهای
شناخته و ترویج شده است .در همه داستانهای معروفی که در زمینه موفقیت وجود دارد ،قوانین و
مقررات ،استانداردها و خریدهای دولتی ،نقش حیاتی در ارتقای نوآوری بازی میکنند (عطارپور و
همکاران .)1398 ،با وجود انتقادات به سیاستهای تحریک تقاضا و تأثیر آن بر نوآوری ،مدل کشش
تقاضا به مدل چندوجهی و موفق در تحریک نوآوری تبدیل شده است ( .)Godin & Lane, 2013یکی
از مهمترین ابزار بکارگیری این سیاستها ،تدارکات عمومی حامی نوآوری است که هدف اصلی آن خلق
نوآوریها و تشویق بازسازی صنعتی تبیین شده است ) .(Crespi & Guarascio, 2019عالوه بر این ،در
طیف وسیعی از نظرسنجیها در سطح شرکت ،کشش تقاضا به عنوان مهمترین انگیزهی شرکت برای
سرمایهگذاری در نوآوری و به عنوان نیروی محرک انتشار فناوری تأیید میشود (Horbach et al.,
) .2012سه استدالل اصلی استفاده از این ابزار در ادامه بیان شده است.
اوالً ،تدارکات عمومی ،تقاضا برای کاالها یا خدمات خاص را ایجاد کرده و یا افزایش می دهد و همزمان
میتواند هزینههای توسعه محصول و ریسک فعالیتهای تحقیق و توسعه را کاهشدهد .به عبارت بهتر،
تدارکات عمومی حداقل اندازه بازار را تضمین میکند و قابلیت پیشبینی تقاضا را بهبود میبخشد و در
نتیجه ممکن است نوآوری را تحریک کند؛ بنابراین ،تدارکات عمومی میتواند شکست بازار برای
فعالیتهای تحقیق و توسعه را از بین ببرد ).(Bleda & Chicot, 2020
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دوماً ،سازمانهای دولتی میتوانند به عنوان کاربر اصلی عمل کرده و هزینههای یادگیری یا بهبود
محصوالت نوآورانه را تأمین نمایند .این سازمانها به عنوان خریدار اصلی میتوانند اطالعاتی راجع به
نیازها و احتیاجات برآورده نشده بازار را در اختیار شرکتها قرار دهند که به نوبه خود منجر به نوآوری
خواهد شد ) .(Dai et al., 2021در نهایت ،تدارکات عمومی میتواند تنظیم استاندارد و انتشار فناوری
را تسهیل کند .عالوه بر این ،تدارکات عمومی میتواند با بهبود تعامالت بین کاربران و تولیدکنندگان،
شکستهای سیستم را برطرف کند ).(Uyarra et al. 2014
در پیشینه ،دو درک متفاوت (محدود و وسیع) از مفهوم تدارکات عمومی حامی نوآوری وجود دارد .در
مفهوم محدود  ،تدارکات عمومی به عنوان ابزار سیاست نوآوری معموالً با عنوان «تأمین فناوری بومی»1
مطرح میشود که منظور از آن تأمین محصوالتی است که تاکنون تولید نشده ،ولی در یک دوره زمانی
منطقی میتوانند توسعه یابند .این محصوالت معموالً نیاز به تحقیق و توسعه دارند و بیشتر بر
نوآوریهای ریشهای متمرکز هستند و سایر انواع نوآوری را نادیده میگیرند ( Uyarra & Flanagan,
 .)2010در نگاه گسترده ،تدارک عمومی حامی نوآوری2فعالیتهای خرید آژانسهای عمومی است که
همه انواع نوآوری (شامل نوآوریهای بنیادی و تدریجی یا محصول و فرایند) را تشویق میکند
( .)Rolfstam, 2012در واقع نوآوریهای تدریجی ناشی از خریدهای عمومی که مبتنی بر سازگاری یا
بهبود راهحلها و محصوالت موجود یا حتی نوآوریهای غیرفناورانه است ،میتواند تأثیر بیشتری در
بازار و فعالیتهای نوآورانه شرکتها داشته باشد ( .)Lember et al., 2011این تعریف گسترده حاکی از
آن است که نوآوری میتواند یک نتیجه جانبی از تدارکات عمومی باشد ،صرف نظر از اینکه خرید
عمومی صریحاً به نوآوری اختصاص داده شده یا خیر ) .(Uyarra & Flanagan, 2010در این مفهوم
گسترده ،برخی از محققین معتقدند که در قراردادهای خارجی دولت و بخش عمومی نیز میتوان
شرایطی درنظرگرفت که تحت عناوینی نظیر پیوست فناوری و الزامات ساخت داخل 3،توسعه نوآوری
به روش غیرمستقیم را بدنبال داشته باشد ).(Ssenoga, 2006
یویارا و همکاران ( )2020چارچوبی برای تشریح تدارکات عمومی حامی نوآوری مبتنی بر دو بعد ماهیت
فضای مسئله و راهحل توسعه دادهاند .در این چارچوب ،چهار سناریو مختلف برای بسیج خریدهای
عمومی در قالب سیاست نوآوری ارائه شده است (جدول .)1

Public technology procurement
)Public procurement for Innovation (PPI
Domestic/Local content requirements
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جدول  :1چارچوب نقشهای تدارکات عمومی حامی نوآوری ()Uyarra et al., 2020

ماهیت فضای راه حل

ماهیت فضای مسئله

راه حل نامشخص یا مورد مناقشه

اتفاق نظر در مورد راه حلها

تقاضا به درستی
شناسایی نشده یا
تجمیع نشده

استراتژی ترکیبی (دولت به عنوان خریدار
تحقیق و توسعه)
هدف :افزایش تحقیق و توسعه
1
نوع تدارکات :تأمین پیش از تجاریسازی

استراتژی مبتنی بر راه حل (دولت
به عنوان کاتالیزور)
هدف :خلق بازار
نوع تدارکات :تدارکات عمومی حامی
2
نوآوری کاتالیستی

نیازها به وضوح
شناسایی و بر
آنها توافق شده
است

استراتژی مبتنی بر مشکل (دولت به عنوان
کاربر اصلی)
هدف :تقویت نوآوری
نوع تدارکات :تدارکات حامی نوآوری
3
مستقیم

دولت به عنوان واسط
هدف :انتشار نوآوری
نوع تدارکات :تدارکات حامی
4
نوآوری

در جمع بندی پیشینه تدارکات عمومی حامی نوآوری ،ابعاد یک سیاست مناسب برای این حوزه را
میتوان "شفافیت تقاضای نوآوری" ( Cantner, et al, 2016; Frenkel, et al, 2015; Uyarra, et al
" ،)2014توانمندیهای عرضه نوآوری توسط تأمینکنندگان" (Uyarra, et al 2014; Edquist, et al
)" ،2015; Lember, et al, 2014مدیریت هزینهها و ریسک مبادله و نهادهای واسط" (Edler, et al
) 2015; Landoni 2017; Georghiou, et al 2014و "ساختار نهادی و حکمرانی" ;(Rolfstam 2012
) Vecchiato, et al 2014; Li et al., 2015بر شمرد .بر این اساس چارچوب مفهومی تحلیل سیاست
در این پژوهش در قالب شکل  1قابل مشاهده است.

pre-commercial procurement
Catalytic PPI
Direct PPI
Innovation friendly procurement
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 -1توانمندی عرضه

 -3نهاد واسط

 -2شفافیت تقاضا

توانمندیهای
تولیدی و فناورانه
تأمینکنندگان
داخلی

نهادهای تأمین
مالی ،استاندارد،
کاهش ریسک

شفافیت و
تجمیع تقاضای
بخش دولتی

قوانین ،مقررات و
برنامههای
سیاستی

دستگاههای
اجرایی مسئول
بخش

نهادهای حمایتی
و توسعهای

 -4حکمرانی

شکل  :1الگوی سیاستی چهاربخشی تحلیل ابعاد تدارکات عمومی حامی نوآوری (منبع :جمعبندی نویسندگان از مرور پیشینه)

 -3روش تحقیق

با وجود منطق نظری و عالقه روزافزون به مداخله دولت در سمت تقاضا ،شواهد تجربی در مورد تأثیرات
خریدهای عمومی بر نتایج نوآوری شرکتها کم است و بیشتر محدود به مطالعات موردی است (Dai
) .et al., 2021بر این اساس به نظر میرسد ،مطالعات موردی یکی از مهمترین روشهای پژوهش
مورداستفاده در پژوهشهای مربوط به تدارکات عمومی است .پژوهش حاضر یک تجزیه و تحلیل
چندموردی برای تحلیل ابعاد سیاستهای تدارکات عمومی در ایران است .در این پژوهش ،تحلیل
محتوای کیفی با روش پیشنهادی ولکات )2008(1در سه مرحله توصیف ،تحلیل و تفسیر دادههای
متنی ناشی از مصاحبه ،انجام شده است.
اگر چه برخی از این برنامههای سیاستی پیشتر به صورت جداگانه توسط نویسندگان این مقاله بررسی
شدهاند (نریمانی و همکاران1397 ،؛ نریمانی و همکاران 1398 ،الف و ب؛ نریمانی ،)1400 ،در این
پژوهش به صورت یکپارچه و در قالب شکل گیری تجربه تاریخی در موضوع تدارکات عمومی حامی
نوآوری به صورت یک کل و نه تجارب سیاستی جداگانه مورد تحلیل قرار میگیرند .کدگذاری در
تحقیقات کیفی برای تحلیل دادهها شامل دو مرحله کدگذاری اولیه و ثانویه است .در کدگذاری اولیه
شناسایی تمام مطالبی که میتواند محقق را در شناسایی موضوعات مهم نهادی کمک نماید ،مورد توجه
Wolcott
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قرار میگیرد  .کدگذاری ثانویه با هدف سازماندهی و فراهم آوردن زمینه تحلیل نتایج کدگذاری اولیه
صورت میگیرد .بر این اساس در هر مورد ،مقوالت اصلی و محتوای به دست آمده از مصاحبهها و بررسی
پیشینه و مستندات سیاستی در جدول  3الی  6به صورت جمعبندی شده ارائه میگردد.
در هر قانون با بازیگران اصلی سیاستی از جمله ویژه شرکتها (به عنوان گروه هدف سیاست) ،مدیران
دستگاههای دولتی و مجریان هر قانون و برنامه شناسایی (جدول  )2و سؤاالتی در خصوص ساز و
کارهای اجرای سیاستها و چالشهای اصلی عدم تحقق اهداف برنامه آنها پرسیده شد .در جدول ،2
چهار برنامه سیاستی /قانون مورد مطالعه در این پژوهش ،به همراه دلیل انتخاب هر برنامه سیاستی/
قانون و بازیگران سیاستی مصاحبه شده ارائه شده است.
جدول  :2سیاستهای افقی و عمودی استفاده از تدارکات عمومی در توسعه توان تولیدی و نوآوری

تاریخ
اجرا

دالیل انتخاب

روش گردآوری داده

1375

اجرای قانون از سال  1380و
وجود سازمان متولی

مصاحبه با  9نفر از فعالین درگیر
اجرای این قانون در سه حوزه
حکمرانی و سیاستگذاری ،مجریان و
پیمانکاران عمومی و انجمنها

ضوابط فاینانس
خارجی

1380

اجرای قانون تشویق و حمایت
سرمایه گذاری خارجی و
قراردادهای مصوب شورای
اقتصاد

مصاحبه با  22نفر از فعالین این حوزه
در دستگاه اجرایی و بررسی  4مورد از
تسهیالت اعتبار صادراتی (فاینانس)

 10قلم کاالی
نفت

1394

تمرکز بر رفع نیازهای یک
بخش خاص در حوزه
محصوالت با فناوری پیشرفته

مصاحبه با  9نفر از بازیگران و فعالین
در معاونت علمی و فناوری رییس
جمهور ،صندوقهای پژوهش و
فناوری و شرکتهای خصوصی

جهتدهی به منابع دولت و
نوآوری در مدلهای تأمین
مالی برای بازارسازی
شرکتهای فناوری محور در
یک حوزه خاص

بررسی فرایندهای اجرایی و مصاحبه
با  5نفر از ذینفعان کلیدی در وزارت
نفت و شرکتهای برنده مناقصه

سیاست

نوع
سیاست

قانون حداکثر
استفاده از توان
داخل
افقی

عمودی
نمایشگاه
تجهیزات و مواد
آزمایشگاهی

1391
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 -4تجزیه و تحلیل یافتهها
 -1-4سیاستهای افقی تدارکات عمومی حامی نوآوری
 -1-1-4قانون حداکثر استفاده از توان داخل

قانون حداکثر استفاده از توان داخل یکی از اولین و پیشرفته ترین قوانین خرید داخل بود که در سال
 1375مطرح و به عنوان اولین تالش سیاستی منسجم برای جهتدهی به تدارکات عمومی به تصویب
رسید .اجرای این قانون ،که یکی از مهمترین قوانین موجود کشور در حوزه فرارسی1است (صفدری
رنجبر و همکاران ،)1399 ،با تدوین دستورالعملهای اجرایی در سال  1380و با محوریت سازمان برنامه
و بودجه کشور آغاز شد .با توجه به محوریت این سازمان در شورای اقتصاد و به اذعان مصاحبهشوندگان،
تا سال  1386اجرای این قانون به شکل مناسبی انجام شد .مهمترین جنبههای موفقیت این قانون در
آن سالها را میتوان در مواردی نظیر الف) هماهنگی مناسب کارگروه نظارت در سازمان برنامه و بودجه
کشور با دستگاههای اجرایی کشور؛ ب) کاهش کمبود اطالعاتی در خصوص توانمندیهای ساخت داخل
با محوریت انجمنها و اتحادیههای صنفی؛ ج) ارجاع کار صرفاً به شرکت ایرانی یا همکاری ایرانی-
خارجی با درصد باالتر سهم طرف ایرانی ،که قدرت چانه زنی شرکتهای ایرانی را در انتقال فناوری و
استفاده از توان داخل باال میبرد؛ د) تدوین ساز و کار نظارت و برخورد با متخلفین در شورای اقتصاد و
سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد فرابخشی برنامهریزی در کشور ،خالصه نمود.
اگرچه تغییر قانون از نگاه کارشناسان ،تضعیف قانون در نسخه جدید را پیشبینی میکرد ،لیکن عمالً
با تغییرات مصوبه مجلس در سال  ،1391اختیارات سازمان برنامه و شورای اقتصاد به وزارت صنعت،
معدن و تجارت منتقل گردید و ارجاع کار به طرف خارجی با تصویب باالترین مقام دستگاهاجرایی
ممکن شد .این موضوع در کنار عدم توجه دستگاههای اجرایی به توسعه توان تولید و فناورانه داخلی و
اولویت تأمین بر توسعه ،تقریباً اجرای قانون را بیاثر نمود .یکی دیگر از چالشهای این قانون ،عدم توجه
به مسایل کیفی در محتوای ارجاع شده به شرکتهای داخلی بوده است .بر این اساس بدون توجه به
محتوا 51 ،درصد فعالیتهای هر پروژه به شرکتهای ایرانی اختصاص مییافت که اغلب فعالیتهای با
ارزش افزوده پایین و یا عمرانی به طرفهای داخلی ارجاع میشد .این موضوع عمالً باعث شد توسعه
فناوری و توان داخلی اتفاق نیفتاده و بر همین اساس سعی شده است در نسخه جدید اصالحی در سال
 1398این مشکل برطرف شود.
هرچند الزام به رعایت قانون در عموم پروژههای مصوب قید میشود ،لیکن قانون از ضمانت اجرایی
مناسبی برخوردار نیست .باتوجه به این موارد ،در سال  1398این قانون مجدداً بررسی و اصالح شده

Catch-up
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است .در نسخه اخیر در سال  1398محتوای قانون بهبود یافته است و مواردی نظیر اعالم کل انواع
فناوریها ،تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز (شفافیت تقاضا) ،الزام به خرید از داخل برای کاالهای مصرفی
و مصرفی بادوام خارجی عالوه بر طرحها پروژهها ،تعیین سطح و نصب برچسب عمق ساختداخل1،
ارتقای محتوای کار و تمرکز بر فعالیتهای با ارزش افزوده باالتر در حدنصاب  51درصد ،حمایتها و
معافیت های مالی ،استاندارد ،مالیاتی ،گمرکی و بیمه در متن قانون ذکر شده است .مهمترین مقوالت
مستخرج از مصاحبه با ذینفعان در جدول  3جمعبندی شده است.
جدول  :3نقاط قوت و ضعف مستخرج از مصاحبه خبرگان در خصوص چالشهای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل
(منبع :نریمانی و همکاران1398 ،الف؛ جمعبندی پژوهشگران)

مقوالت

شفافیت تقاضا

نقاط ضعف


بی توجهی به ارجاع کار به صورت
مشروط و در مقابل الزام به ارتقای توان
فنی و صادرات
عدم برنامهریزی برای شناسایی و رفع
نیازمندیها (تقاضا)
عدم شناخت زنجیره ارزش پروژه و
مشخص نکردن نقاط کلیدی که باید به
مشارکت خارجی-ایرانی



عدم شناسایی توانمندی داخلی به ویژه
در حوزه پیمانکاران عمومی و تأمین
کنندگان صاحب صالحیت و اخذ وام
برای آنها از منابع صندوق توسعه ملی در
صورت برنده شدن در مناقصههای داخلی
و بین المللی
عدم توجه به ارجاع دسته دوم (عدم
شناسایی لزوم شناسایی پیمانکار مهم و
صاحب صالحیت
عدم تمایل برای ایجاد و توسعه GCها و
MCها برای گرفتن پروژهها




ارزیابی ،احصا و
ارتقای
توانمندیهای
داخلی (عرضه)

نقاط قوت












توجه به طرف تقاضا با الزام به شناسایی
بازارهای هدف سیاستگذاری و شمول
سیاست
الزام به تخمین تقاضای حال و آتی
دستگاههای اجرایی کشور تبیین میزان
ارزش کار در داخل انجام شده

توان پایین بخشهای مهندسی و مدیریت
کنترل پروژه در شرکتهای داخلی
تدوین آیین نامه تشخیص صالحیت و
ارجاع کار

 1رصد عمق ساخت کلیه خدماتی که در قلمرو جغرافیایی کشور ارائه می شوند معادل درصد سهم نیروی کار ایرانی در ارائه آن خدمت
است.
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مقوالت

نقاط قوت

نقاط ضعف


ارجاع کارهای دارای ارزش افزوده پایین
به عنوان سهم طرف داخلی



نبود نظام تأمین مالی (نظام اعتبار
اسنادی ) (LCریالی و ارزی)
عدم شناخت کامل الزامات مربوط به
تأمین مالی بیع متقابل و فاینانس
عدم حمایت نظام تأمین مالی داخلی
برای صدور خدمات فنی و مهندسی و
برنده شدن پیمانکاران و سازندگان
داخلی در مناقصههای بین المللی
عدم توجه به تقویت نوآوری و تحقیق و
توسعه
نبود نظام تعرفه ای مناسب برای
جلوگیری از واردات محصوالت دارای
مشابه داخل
عدم توجه به تونمندسازی شرکتهای
داخلی



واگذاری مجدد حکمرانی قانون به وزارت
صنعت
تمرکز دستگاههای اجرایی بر تأمین و
نبود نظام تنظیم گری بخشی در جهت
توسعه توان تولیدی و فناوری داخلی
ریسک پذیری پایین باالترین مقام
اجرایی دستگاهها برای اجرای قانون
عدم مجازات سرپیچی گنندگان از قانون




نهادهای واسط






حکمرانی










مدنظر قراردادن بیمه و تضمین سرمایه
گذاری پیمانکاران عمومی و خصوصی
توجه به بیمه تأمین اجتماعی قراردادها
توجه به ارتقای نظام استاندارد و توسعه
گواهیهای انطباق محصول
ارائه مشوقها و معافیتهای مالیاتی مؤثر

تبیین ساز و کار نظارت بر حسن اجرای
قانون (هیئت نظارت بر قانون)

مهمترین نقاط قوت نسخه اولیه قانون دشواری ارجاع کار به شرکتهای خارجی و نظارت و مسئولیت
یک سازمان باالدستی (سازمان برنامه و بودجه کشور)  -مسئول برنامه ریزی و مدیریت تخصیص منابع
به دستگاههای اجرایی  -بود.
به نظر می رسد تغییرات سیاستی که در حکمرانی این قانون در طول تاریخ اتفاق افتاده یادگیری
سیاستی را به دنبال نداشته و این تغییرات نتوانسته است بهبود قابل مالحظه ای در اجرای موثرتر این
قانون ایجاد نماید .به اذعان مصاحبه شوندگان به دالیل ذیل موفقیت این قانون با چالش جدی مواجه
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شده است .در وهله اول ،موضوع مهم ،تجربه شکست خورده واگذاری حکمرانی اجرای قانون به وزارت
صنعت ،معدن و تجارت است که در قانون اخیر نیز تکرار شد؛ موضوع دوم ،اجازه ارجاع کار به شرکت
خارجی در صورت موافقت باالترین مقام اجرایی دستگاهها میباشد؛ واضح است که تعامل با شرکتهای
بین المللی توسط شرکتهای توانمند داخلی و قرار گرفتن این شرکتها در موضع کارفرمایی در کنار
شفافیت و تجمیع تقاضا ،شرایط خرید را بر اساس ظرفیت جذب و ارتقای توانمندیهای داخلی تنظیم
کرده و بهتر جهتدهی مینماید (نریمانی و همکاران 1398 ،الف) .مساله سوم ،پشتیبانی ضعیف نظام
مالی کشور از تولید کنندگان داخلی و نظام مالی صادراتگرای خارجی و تقویت رقبا است .این موضوع
سبب شده است تا اغلب طرحهای مهم با فاینانس خارجی اجرا شود و این فایننسورها مأموریتشان را
توسعه صادرات کشور خود دانسته و بهرهمندی از اعتبارات ارزان قیمت صادراتی را منوط به خرید از
محصوالت شرکتهای کشور خودشان مینمایند .در نهایت ،چالش مهم دیگر نبود مأموریت توسعه
توانمندی داخلی در دستگاههای اجرایی کشور است .تازمانی که خواهان اجرای قانون ،دستگاهها و
شرکتهای دولتی سرمایهگذار نباشند ،این قانون اجرا نخواهد شد .واقعیت این است که وزارتخانههای
متولی بخشهای اقتصادی همچون نفت ،نیرو ،ارتباطات و فناوری اطالعات ،بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی و جهاد کشاورزی خود را متولی تامین دانسته و مسئولیتی در حوزه فناوری و ساخت داخل به
عهده نمیگیرند.
 -2-1-4تسهیالت اعتبار صادراتی (فاینانس)

تاریخچه مجاز شدن تسهیالت فاینانس به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380
باز میگردد .در قوانین باالدستی نظیر قانون برنامه ششم توسعه کشور ،قانون حداکثر استفاده از توان
داخل و قوانین بودجه ساالنه کل کشور ،تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی که از تسهیالت مالی
خارجی استفاده میکنند و یا طرحهای بخش خصوصی که قصد این تسهیالت استفاده میکنند برای
دریافت ضمانت دولت باید به تصویب شورای اقتصاد برسند .از  317مصوبه شورای اقتصاد در بازه زمانی
 1390تا  43 ،1396درصد مربوط به تأیید تضمین و نحوه استفاده از تسهیالت خارجی بوده است.
تسهیالت اعتبار صادراتی (فاینانس) مبتنی بر خط اعتباری که موضوع این پژوهش میباشد 72 ،مورد
تسهیالت اعتبار صادراتی (فاینانس) را شامل میشود ،پساز آن تسهیالت اعتبار صادراتی (فاینانس)
غیر مقید و توسعهای  13مورد ،قراردادهای خرید متقابل 71مورد ،قراردادهای ساخت ،بهرهبرداری و
واگذاری 42مورد را در برمیگیرد (نریمانی و همکاران.)1399 ،
Buy Back
)Build, Operate and Transfer (BOT
102

1
2

تحلیل تاریخی چالشهای پیادهسازی سیاستهای تدارکات عمومی حامی نوآوری در ایران

 5وزارتخانه نیرو ،راه و شهرسازی ،نفت ،کشور و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بیشترین پروژههای
بخشی مصوب را داشتهاند .بر این اساس بزرگترین پروژههای اولویتدار هر یک از  5وزارتخانه مذکور
برای مطالعه موردی انتخابشدهاند .چالش اصلی اجرای این قوانین ،نظام تأمین مالی صادراتی کشورهای
اعتباردهنده است .بر این اساس ،کشورهای خارجی تأمین کننده منابع مالی ،ایران را موظف میکنند
که محصوالت و فناوریها ی موردنیاز پروژه را از همان کشور تهیه کنند .این تأمین مالی مقید نسبت
به اخذ وامها ی غیرمقید ،ارزانتر بوده و لذا برای دستگاههای اجرایی که دغدغه اصلی آنها تأمین با
کمترین هزینه است و توسعه فناوری در اولویت آنها نیست ،بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد .بنابراین
سیاستگذاران باید هزینه اخذ این وامها را برای دستگاهها کاهش داده و دستگاههای اجرایی ملزم به
استفاده از تأمین مالی غیرمقید باشند .جدول  4خالصهای از مطالب مطرح شده در مصاحبهها را نشان
میدهد .بر اساس بررسیهای نویسندگان و نظرات مصاحبهشوندگان ،علیرغم پتانسیل باال و نیاز کشور
به برنامه سیاستی تسهیالت اعتباری صادراتی ،در فرآیند پیادهسازی محدود آن نقطه قوت قابل توجهی
مشاهده نشد .لذا بر خالف جداول  5 ،3و  ،6جدول  4فاقد ستون نقاط قوت میباشد.
جدول  :4مقوالت مستخرج از مصاحبه خبرگانِ حوزه تسهیالت اعتباری صادراتی (منبع :نریمانی و همکاران
( )1399و جمعبندی پژوهشگران)
نقاط ضعف

مقوالت



جذابیت پایین پروژهها برای جذب منابع خارجی و ارزآوری پایین پروژهها
عدم تطابق قوانین باالدستی با یکدیگر و وجود تناقض آشکار بین آنها (میزان اعالم شده
توسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به عنوان سهم کشور اعتبار دهنده  %85از
اعتبار پروژه است در حالی که در سایر قوانین نظیر قانون حداکثر  %51از ارزش پروژه
حداقل سهم طرف ایرانی باید باشد)
شفاف نبودن محتوای کار طرف ایرانی در قراردادهای بین المللی




نبود پیمانکاران عمومی و شرکتهای توسعهگر توانمند در کشور
عدم احاطه شرکتهای پیمانکار ایرانی نسبت به توان کارشناسی و فنی کشور و ارجاع کار
در مراحل بعدی پروژه
عدم توجه به مدیریت دانش در پروژههای کالن کشور
شکست سیاست الزام انتقال دانش فنی در قراردادها و سرمایه گذاریهای خارجی بزرگ
کشور
عدم توجه به محتوای کار که به شرکتهای داخلی ارجاع میشود
عدم شناخت زنجیره ارزش پروژه و مشخص کردن نقاط مهمی که باید به مشارکت
خارجی-داخلی در ان توجه شود



ارتقای نظام تأمین مالی تولید داخلی (نظام اعتبار اسنادی ( )LCریالی و ارزی)

شفافیت تقاضا


احصاء ،ارزیابی و
ارتقای توانمدی
داخلی






نهادهای واسط
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نقاط ضعف

مقوالت


نبود شناخت کامل در سطح قانونگذاری از الزامات مربوط به تأمین مالی بیع متقابل و
فاینانس
عدم امکانپذیری استفاده از تسهیالت اعتبار صادراتی برای خرید از داخل به دلیل نظام
تأمین مالی مقید صادرات گرا در کشورهای سرمایه گذار
لزوم توسعه نظام تامین مالی تخصصی پشتیبان ارتقای توانمندی فناورانه با استانداردهای
بین المللی
ارجاع کار به شرکتهای پیمانکار داخلی و حمایت از آنها برای اخذ تسهیالت اعتبار
صادراتی



ضعف کارفرمایان دولتی در طراحی پروژه و نداشتن توان تخصصی برای نظارت و راهبری
پروژهها
عدم محاسبه واقعی هزینه فاینانس خارجی توسط دستگاههای اجرایی( هزینه بیمه،
نوسانات ارز ،و )...و دید کوتاه مدت مدیران اجرایی برای بر طرف کردن چالشهای فعلی
گرانتر بودن وامهای تجاری بینالمللی غیر مقید
عدم تمایل دولت برای پذیرش ریسک بخش خصوصی داخلی
نداشتن دغدغه توسعه فناوری در دستگاههای دولتی
انعقاد قراردادهای صوری با شرکتهای ایرانی توسط طرفهای خارجی به منظور عدم رعایت
حد %51






حکمرانی






بر اساس تحلیل محتوای مصاحبههای انجامشده ،مهمترین موضوعات که اجرای موفقیتآمیز این
سیاست تدارکات عمومی را با چالش جدی مواجه ساخته به شرح زیر قابل جمعبندی است.
الف) عدم حضور پیمانکاران داخلی بهمثابه نهادهای واسط در پروژههای تسهیالت اعتبار صادراتی
(فاینانس) :شبیه آنچه در بخش قانون حداکثر استفاده از توان داخل تشریح شد ،پروژههایی که از این
اعتبارات استفاده میکنند ،در صورت ارجاع به شرکتهای ایرانی ،تأثیرگذاری بیشتری دارند؛ ب) عدم
بهره گیری از ابزارهای متنوع مالی و تمرکز زیاد بر تأمین مالی صرف ًا از منابع خارجی (پرهیز از اتکای
صرف کل پروژه به وامهای مقید خارجی و استفاده ترکیبی از مؤسسات تأمین مالی داخلی برای تأمین
جریان نقدینگی به همراه وامهای غیرمقید و توسعهای خارجی برای بخشهای مختلف فرآیند پروژه)؛
ج) عدم شناسایی ظرفیتها ی داخلی و اهمیت هر بخش در زنجیره ارزش پروژه (در هر پروژه باید
اهداف توسعه فناوری در هر بخش مشخص شود)؛ د) لزوم بینالمللیسازی ساختار حقوقی و حکمرانی
شرکتی پیمانکاران داخلی (نریمانی و همکاران.)1399 ،
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 -2-4سیاستهای عمودی تدارکات عمومی حامی نوآوری
 -1-2-4نمایشگاه مواد و تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران

نمای شگاه ساخت ایران ری شه در فعالیتهای ستاد تو سعه فناوری نانو دارد .این ایده از سال  86در
ستتتاد مذکور پیاده شتتد و بعد از افزایش تعداد تجهیزات ستتاخت ایران ،منابع ستتتاد برای نگهداری و
حمایت از این حوزه ناکافی به نظر ر سید .بنابراین مدیران وقت ستاد ،یک نمای شگاه طراحی کردند و
این تجهیزات با یارانه به دان شگاهها فروخته شد ،بعد از آن نمای شگاه ساخت ایران طراحی شد و در
اواخر دولت یازدهم اولین دوره آن به صورت آزمایشی در سال  1391اجرا شد و پس از آن از سال 92
تا  98به صتتورت ستتاالنه برگزار شتتد .در دوره هفتم برگزاری نمایشتتگاه مذکور در ستتال  ،1399تعداد
شرکتها به عدد  382و تعداد محصوالت ارائهشده به عدد  8736محصول ارتقاء پیدا کرده است.
افزایش آمارهای کمّی نمایشگاه ،نوآوریهای نهادی و همچنین تداوم اجرای آن نشان میدهد توجه به
چالشهای اجرای این سیا ست و د ستاوردهای آن در طراحی سیا ستهای م شابه قابل ا ستفاده ا ست.
نوآوریهای مهم نهادی این ستتیاستتت در طول پیادهستتازی آن را میتوان در مواردی نظیر ارائه الگوی
چهار سطحی ارزیابی کمی و تیم سازی تخ ص صی (درقالب کارگزار بخش خ صو صی) در ارزیابی عمق
نفوذ فناوری ستتاخت داخل تولید مواد و تجهیزات آزمایشتتگاهی و استتتفاده از ابزار مالی تخصتتصتتی در
جهت پوشتتتش ریستتتک خریداران و تأمین منابع موردنیاز تولیدکنندگان خالصتتته نمود .عالوه بر این
موضتتتوعات ،در این برنامه ،معاونت علمی و فناوری ریاستتتت جمهوری به عنوان نهاد محوری دولتی و
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشتتتت ،درمان و آموزش پزشتتتکی به عنوان
وزارتخانههای همکار با هماهنگی مناستتبی اجرای این ستتیاستتت را تستتهیل میکنند .معاونت علمی و
فناوری با تخ صیص اعتبار مربوط به یارانه و اخت صاص پلکانی آن به دان شگاهها و مؤ س سات پژوه شی
متنا سب با خرید آنها از شرکت-مح صوالت رتبهبندی شده و نیز مدیریت بر ساختار نظارتی و ارزیابی
شرکتها در قالب شرکت ارزیاب تخصصی و همچنین تضمین مبلغ پیشپرداخت خریداران دولتی در
موارد معین ،دستتتگاه اصتتلی اجرای این ستتیاستتت در ستتاختار حکمرانی قلمداد میشتتود (نریمانی و
همکاران.)1397 ،
جدول  :5نقاط قوت و ضعف مستخرج از مصاحبه خبرگان در خصوص چالشهای اجرای برنامه نمایشگاه ساخت ایران (منبع:
نریمانی و همکاران ( )1397و جمعبندی پژوهشگران)

مقوالت
شفافیت
تقاضا

نقاط ضعف



نقاط قوت

نامشخص بودن اولویتهای خرید دانشگاهها
و پخش شدن بودجه در دانشگاهها
تمایل به خرید محصوالت خارجی
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توجه به بعد تقاضا :جهتدهی یارانههای
دولت به سمت خرید از داخل
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مقوالت

نقاط ضعف



تنوع در مسئولین خرید و نبود وحدت رویه
چالشهای مالی دانشگاهها در خرید
تجهیزات
عدم حمایت ویژه از خریداران غیردولتی
طوالنی بودن فرآیند قطعی شدن و میزان
تحقق پیشفاکتورها




ضعف بازاریابی و وابستگی به نمایشگاه
لزوم ترغیب و ایجاد فرصت همکاری با
شرکتهای دیگر به منظور تکمیل زنجیره
ارزش
عدم امکان برنامهریزی تولید با توجه به عدم
قطعیت میزان سفارش
نبود رتبهبندی شرکتها و اعتبارسنجی
لزوم توجه به گسترش بازار و تجمیع تقاضا
و ایجاد صرفه مقیاس



تعامل کم خریدار و فروشنده در راستای
بهبود عملکرد و کیفیت تجهیزات
شکاف مالی و اطالعاتی میان شرکتها و
دانشگاهها



توجه کم به خرید تضمینی در برابر کمک
بالعوض (بازارسازی)
عدم توجه به تولید محصوالت صادراتگرا
لزوم توزیع یارانه بر مبنای خرید مشارکتی
مدیریت پایین تبانی و برخورد با فساد
عدم هماهنگی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری به عنوان دستگاه متولی خریداران




احصاء،
ارزیابی و
ارتقای
توانمدی
داخلی

نهادهای
واسط
(مدیریت
هزینههای
مبادله)

نقاط قوت









وجود طبقه بندی حمایتها بین سطوح
مختلف توانمند فناوری داخلی
اختصاص یارانه بر مبنای میزان خرید
دانشگاهها و پیش فاکتورهای صادرشده
تدوین ساز و کار لیزینگ برای خریداران
بخش غیردولتی



تدوین نظام ارزیابی چهارسطحی ]ترکیبی
از سطح فناوری ذاتی محصول (میزان
پیچیدگی و نوآوری) و سطح تولید داخل
فناوریهای کلیدی (میزان تسلط)[
تنوع باالی تجهیزات ارائهشده در نمایشگاه
الزام به ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی
مناسب برای محصوالت
تودیع ضمانتنامه و کسر وثیقهها






ساماندهی کارگزاران فروش
نوآوری در تنظیم قراردادهای کارگزاری
کیفیت سطحبندی و شفافیت فرآیند ارزیابی
نهادهای مالی نظیر تضمین مالی
تولیدکننده و مدیریت نوسانات بودجهای
دولت
تنظیم قرارداد واحد برای کاهش هزینههای
مالی شرکتها
حل اختالف و مرجعیت اختالفات مالی،
حقوقی ،فنی و اجرایی



ارتقاء داخلیسازی و سطح فناوری
محصوالت با ایجاد سازوکار سطحبندی
لزوم حمایت از طرح لیزینگ برای خرید
بخشهای غیردولتی
نقش معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری در تأمین منابع یارانهای ،اجرا و
کاهش ریسک











ساختار
حکمرانی
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مقوالت

نقاط قوت

نقاط ضعف


توانمندی اجرایی-تخصصی ستاد توسعه
فناوری نانو

باید اذعان داشت که نهادهای ایجاد شده در این برنامه در طول تاریخ تکامل یافته و بر اساس نیاز و
سطح بلوغ تولیدکنندگان توسعه یافتهاند .در ادامه براساس تحلیل مصاحبهها انجام گرفته ،مهمترین
ت سیاست که ناشی از همین نوآوریهای نهادی برای مقابله با چالشهای اجرایی بوده،
عوامل موفقی ِ
جمعبندی شده است.
اوالً ،در بعد تقاضا ،اصلیترین نقاط ضعف را نیز میتوان در ناآشنایی خریداران با نوآوریها و
پیچیدگیهای صنعت ،ساختار مالی ناکارآمد و حسابداری هزینهای دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و به
ویژه خرید پراکنده دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی بوده است.
دوماً ،در بعد شناسایی و ارزیابی توانمندیهای داخلی ،ریسکپذیری پایین و عدم اعتماد خریداران
دولتی به توانمندی های فناورانه و نوآورانه داخلی مهمترین نقطه ضعف اجرای این سیاست بوده است.
با طراحی الگوی چهارسطحی ارزیابی ،با ترکیبی از شاخصهای سطح فناوری ذاتی محصول (میزان
پیچیدگی و نوآوری) ،سطح تولید داخل فناوریهای کلیدی (میزان تسلط) و تجربه صادرات ،خدمات
پس از فروش ،طراحی صنعتی ،بستهبندی و گواهینامههای کنترل کیفی ،توسط ارزیابان بخش خصوصی
تا حدی این چالشها را برطرف نموده است.
در بعد نهادهای واسط ،مدیریت هزینههای مبادله نظیر ترس شرکتها از عدم پایبندی دانشگاهها به
تعهدات ،مشکالت شرکتها در تأمین وثیقه برای اخذ ضمانتنامهها و مدیریت جریان مالی مطالبات و
تعهداتشان و تضمین تأمین به موقع و باکیفیت مواد و تجهیزات خریداری شده توسط شرکتها سبب
شده بود که اثربخشی این برنامه کاهش یابد .یکی از مهمترین نوآوریهای این برنامه که موفقیت آن را
تضمین کرده است ،حضور یک نهاد مالی تخصصی برای پوشش ریسک مبادله میباشد .در نهایت در
بعد حکمرانی ،حضور یک نهاد حمایتی تخصصی در کنار خریداران دولتی مهمترین عامل موفقیت بوده
است .این نهاد با ایجاد ساختارهای نظارتی و ارزیابی شرکتها و همچنین تضمین پیش پرداخت
خریداران دولتی در موارد معین ،در اجرای موفق تر این برنامه نقش عمده داشته است.
 -2-2-4ده گروه کاالی راهبردی صنعت نفت

طرح بومی سازی  10گروه خانواده کاالها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت با دستور وزیر نفت و با
همکاری دانشگاه شریف با هدف تقویت توانمندیهای داخلی و اتکای بیشتر صنعت نفت به محصوالت
سازندگان ایرانی ،از سال  1393در دستور کار قرار گرفت .ساز و کار اصلی در این طرح این بود که
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عالوه بر سه ویژگی کیفیت ،قیمت و زمان ،توانمندی فناورانه نیز بر اساس یک مدل طراحی شده به
عنوان یکی از ویژگیهای تعیین کننده برنده مناقصه درنظر گرفته شد .بر این اساس یک پاکت مخصوص
به اسناد مناقصه اضافه شد که شامل ارزیابی توان فناورانه و ساخت بود و طرف قرارداد را متعهد نمود
که در طول کار عالوه بر تامین کاال و خدمت ،متعهدبه توسعه فناوری نیز باشد .در این روش ،پاکت
فنی-بازرگانی و مالی مناقصه گرانی که امتیاز فنی قابل قبول این حوزه را کسب نکرده باشند بازگشایی
نخواهد شد .با این روش عامل فناوری در فرآیند انتخاب برنده مناقصه نقش وتویی ایفا میکند و همچنین
با توجه به نقشه راه توسعه فناوری برنده مناقصه متعهد به توسعه و ارتقا فناوری و ساخت کاالی (تجهیز)
مورد مناقصه میشود .برای استخراج سطح فناوری در مناقصات فناورانه از مدل "ارزیابی صالحیت
کیفی و توانمندی فناورانه و تولید" استفاده میشود .این مدل که تلفیقی از سه مدل  TRL, MRLو
 CRL1بود .لذا شرکتهایی که توانمندی فناورانه و تولید داشته باشند و بتوانند نقشه راه توسعه فناوری
را تدوین و پیاده کنند ،در این فرایند انتخاب میشدند (نریمانی .)1400 ،این موضوع نشان می دهد
که توان تولیدی فعلی این شرکتها که نشان از وجود ظرفیت جذب بیشتر و توانمندیهای پایهای
اصلی است ،از اهمیت باالتری برخوردار است .جدول  6نقاط قوت و ضعف این برنامه را نشان میدهد.
جدول  :6نقاط قوت و ضعف مستخرج از مصاحبه با خبرگان در خصوص چالشهای اجرای برنامه  10قلم کاالی نفتی (منبع:
نریمانی ( )1400و یافتههای محققین)

مقوالت

شفافیت
تقاضا

احصاء،
ارزیابی و
ارتقای

نقاط قوت

نقاط ضعف


استفاده ناقص از مدل بازار در مقابل
فناوری (الزام به انتقال فناوری از خارج
توسط شرکتهای برنده مناقصه)
عدم اولویت بندی در تولید قطعات (526
قلم اصلی و  73850زیراقالم)
تقدم ارزبری و رفع نیاز بر توسعه فناوری
(تمرکز زیاد بر رفع نیاز فعلی از طریق
تولید اقالم پرمصرف ،راهبردی ،ضروری و
بدون مشابه داخلی)



عدم شناسایی عمق فناوری در جهت
تشخیص تولیدکننده توانمند داخلی از
واردکنندگان و مونتاژکاران






تحلیل واردات و شناسایی اولویتها با هدف
بومیسازی بیش از  80درصد کاالها و
تجهیزات راهبردی موردنیاز در صنعت نفت
تحلیل زنجیره ارزش توسعه تولید تعیین
اقالم اصلی و زیراقالمهای تجهیز موردنیاز
تمرکز بر صنعت قطعه سازی به عنوان یک
صنعت پایه ای



توجه به بعد فناوری در شاخصهای ارزیابی
کیفی مناقصه گران




1

Technology readiness level; Manufacturing readiness level; Corporate/Commercial readiness
level
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مقوالت
توانمدی
داخلی

نقاط قوت

نقاط ضعف


ابهام در شاخصهای کیفی ارزیابی
متقاضیان



عدم تخمین ریسکهای پروژهها با توجه
به الزام به داشتن شریک خارجی،
قراردادهای ریالی با وجود نوسانات نرخ ارز
و ...
نبود ساز و کار پیش پرداخت و تضمین
خرید مبتنی بر نیاز
عدم استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی
تأمین اقتصاد دانش بنیان (صندوق نوآوری
و شکوفایی)



نظارت و ارزیابی ناکافی با وجود ایجاد
کارگروههای تخصصی برای هر گروه از کاال
و مشارکت در انتخاب شرکتها و ارزیابی
فعالیتها



تهیه مدل ارزیابی صالحیت کیفی و
توانمندی فنارانه و ساخت
شناسایی زنجیره توانمند و بومی و تعهد به
افزایش سطح آمادگی ساخت ،آمادگی
فناوری و آمادگی عمومی شرکت
اهمیت بیشتر توانمندی ساخت در ارزیابی
امتیاز فنی شرکتها (تمرکز بر توسعه
توانمندی فناورانه و ساخت در شرکتهایی
که حداقل توانمندیهای پایهای را در خود
ایجاد نمودهاند)



تسهیل در شرایط قراردادها (متن ،مبلغ،
نحوه پرداخت ،شروط ،ترجیحات و تضامین)
الزام به تدوین نقشه راه توسعه فناوری
(ارتقای ساخت داخل)
شفافیت در تعهدات برندگان مناقصات





نهادهای
واسط








ساختار
حکمرانی



تشکیل کارگروه مشترک بین معاونت
پژوهش و فناوری ،معاونت پشتیبانی ساخت
و تخیه کاالهای نفتی و شرکتهای خریدار
اصلی
وجود نمایندگان شرکتهای عملیاتی وابسته
به وزارت نفت

با وجود نقاط مثبت این برنامه (ارائه شده در جدول  )6و مبتنی بر تحلیل مصاحبههای انجام گرفته،
این برنامه به دالیل مختلفی نتوانسته است اثربخشی الزم را در ارتقای توانمندی فناورانه و ساخت
داشته باشد.
یکی از اصول اصلی در سیاستهای تحریک تقاضای نوآوری ،تضمین خرید فناوریها توسط متقاضی
است که مهمترین کارکرد آن کاهش ریسک تولیدکننده فناوری میباشد .در وزارت نفت و شرکتهای
تابعه قراردادهای تضمین خرید جهت توسعه فناوریها دارای سابقه بوده است .به طور مثال در
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قراردادهای منعقده با جهاد دانشگاهی برای محصوالت مختلف میتوان رده پای تضمین خرید را مشاهده
نمود .با این وجود این قراردادها به علت نبود شرحی کامل و دقیق از نیازها ،فقدان کانالهای ارتباطی
شفاف و کارا ،مشکالت تأمین مالی اولیه شرکتها و مسائل مرتبط با ضمانتها و همچنین نبود
استانداردهای الزامی برای تأمین کنندگان ،مسیر همکاری شرکتهای کوچک با مجموعههای نفت و گاز
چالشهای جدی داشته است (نقیزاده .)1396 ،متأسفانه در این برنامه هیچ تعهدی مبنی بر خرید
محصوالت فناورانه توسط دستگاههای وزارت نفت داده نشده است .این موضوع در کنار اینکه بعضاً برای
حضور در مناقصات تأمین کاال ضمانتنامههای معتبر بانکی از شرکتهای داخلی خواسته شده و در
مقابل شرکتهای خارجی بدون ارائه این ضمانت در مناقصه شرکت می کنند ،باعث کاهش اثربخشی
این برنامه را به شدت کاهش داده است.
اگرچه نقطه قوت اصلی این طرح و تمایز آن با برنامههای مشابه ،ورود معیارهای توانمندی فناورانه به
فرایند ارزیابی کیفی مناقصه گران بود ،اما نظام ارزیابیِ توان شرکتهای داخلی توجه الزم به عمق
ساخت داخل نداشته و بیشتر شرکتهایی که از طریق واردات و مونتاژ توانسته بودند توان ساخت و
مالی در خود ایجاد کنند ،در مناقصات برنده شدند .همین موضوع سبب شد که این شرکتها نتوانند
قیمت واقعی را ارتقای توان ساخت داخل تخمین زده و در ادامه مسیر با چالش جدی مواجه شدند.
چالش دیگری که دستگاههای مجری این بخش با آن مواجه بودند ،حمایت از تولیدکنندگان محصوالت
بود و این در حالی اتفاق افتاد که پیمانکاران عمومی که اجرای پروژههای بزرگ داخلی را بر عهده
داشتند الزامی به خرید این محصوالت از داخل نداشتند .عالوه بر موضوع خرید داخل ،این پیمانکاران
که اغلب مایحتاج پروژه خود را از خارج تأمین میکنند ،الزامی برای انتقال فناوری به داخل از روشهای
مختلفی مانند ارائه کمکهای فنی و آموزش به شرکتهای داخلی ندارند (نریمانی.)1400 ،
یکی از شرایط برنده شدن مناقصه ،انتقال فناوری از خارج از کشور و یا اخذ الیسنس شرکتهای خارجی
است .با این وجود به دالیل مختلف نظیر گسترش تحریمها ،نوسانات نرخ ارز و قراردادهای ریالی وزارت
نفت با شرکتهای داخلی ،در نظر نگرفتن ریسک در قراردادها و عدم امکان واردات مواد اولیه و تجهیزات
موردنیاز عمالً این همکاری شکل نگرفته است.
به عالوه ،نبود نهادهای به هم رسانی الزم برای اجرای این برنامه یعنی نهاد تعیین استاندارد (زیرساخت
آزمایشگاه مرجع در کشور در حوزه تجهیزات نفتی) و ضمانتنامههای موردپذیرش در فرایند مناقصه
برای شرکتهای داخلی از دیگر چالشهای پیادهسازی این برنامه است .س یر تاریخی اجرای چهار
سیاستها تشریح شده در شکل  2قابل مشاهده میباشد.
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دالیل اصلی موفقیت :ارزیابی تخصصی توان داخل توسط کارگزاران خصوصی ،توسعه نهاد
مالی واسط ،حضور نهاد حمایتی تخصصی برای جهت دهی به منابع و پوشش ریسک
دالیل اصلی عدم موفقیت :عدم تجمیع تقاضا ،ساختار مالی ناکارآمد دانشگاهها و
ریسکگریزی مدیران
دالیل اصلی موفقیت :شناسایی نیاز مبتنی بر واردات محصوالت
پیشرفته ،مشارکت بخشهای عملیاتی
دالیل اصلی عدم موفقیت :نبود تضمین خرید ،عدم حضور شرکتهای
خارجی ،نوسانات ارزی ،عدم توجه به نهادهای واسط مالی ،استاندارد

اجرای برنامه ده
قلم کاالی نفت

اجرای برنامه نمایشگاه تجهیزات
(آغاز توجه ویژه به سیاستهای خرید
دولتی عمودی برای توسعه توان داخل)

1391

1393
 1392اصالح قانون
حداکثر
دالیل عدم موفقیت :عدم حضور پیمانکاران داخلی بهمثابه نهادهای واسط ،عدم
بهرهگیری از ابزارهای متنوع مالی و تمرکز زیاد بر تأمین مالی صرفاً از منابع
خارجی و نبود سیاست ارزی سازگار با سیاست صنعتی و فناوری
دالیل عدم موفقیت :انتقال حکمرانی به وزارت صمت ،اولویت تأمین و واردات در دستگاههای اجرایی،
عدم تمایل دستگاهها به اجرای قانون ،ریسک گریزی مدیران دولتی ،نبود نظام تأمین مالی حامی
توسعه فناوری ،شناخت ناکافی از عمق ساخت داخل ،امکان ارجاع ار به شرکتهای خارجی

1375

1380

تصویب قانون حداکثر

تصویب قانون سرمایه
گذاری خارجی (آغاز توجه ویژه به سیاستهای خرید
دولتی افقی برای توسعه توان داخل)

موفقیت :تجمیع تقاضا و ارجاع کار صرفاًبه
شرکتهای ایرانی ،حکمرانی در نهاد متولی
تصویب پروژهها (شورای اقتصاد)

شکل  -2سیر تاریخی اجرای سیاستهای افقی و عمودی تدارکات عمومی حامی نوآوری (منبع :یافتههای پژوهشگران)
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 -5بحث و نتیجه گیری

سیاست های تحریک تقاضا همواره به عنوان ابزار سیاست نوآوری در کشورهای مختلف موردتوجه
میباشند .با توجه به بررسی سیر تاریخی تغییر سیاستهای دولتی (شکل  ،)2ابتدا توجه به سیاستهای
عمودی از سال  1375با تصویب قانون حداکثر آغاز شد و از سال  1391نیز توجه به سیاستهای عمودی
در کشور آغاز شد .با این وجود ،اگرچه این سیاستها در ایجاد بازار موفق عمل کردهاند ،اما تأثیر قابل
مالحظهای بر توسعه نوآوری در کشور نداشتهاند .بر اساس یافتههای پژوهش سیاستهای تحریک
تقاضای بررسی شده در شکل  3طبقهبندی شده است.
ایجاد بازار برای محصوالت موجود
برنامه دولت :قانون حداکثر

برنامه دولت :تسهیالت اعتباری صادراتی

هدف :ا ستفاده از ظرفیت شرکتهای داخلی در اجرای

هدف :انتقال فناوری و ورود به زنجیره ارزش جهانی

پروژههای ملی

الزامات اثربخشی:

نیازها شناسایی نشدهاند.

الزامات اثربخشی:









حکمرانی :ارتقای نظام تنظیمگری بخشی

نیازهابه وضوح شناسایی شدهاند.






عر ضه :شنا سایی شرکتهای توانمند داخلی و الزام
به استفاده از آنها در پروژههای بینالمللی
نهادهای واستتط :ارتقای تأمین مالی مقید داخلی و
توسعه پیمانکار داخلی به مثابه نهاد واسط



حکمرانی :کاهش هزینه ا ستفاده از وامهای تجاری
غیرمقید

برنامه دولت :نمایشگاه تجهیزات

برنامه دولت 10 :قلم کاالی نفتی

هدف :اهرم ستتتازی م نابع دستتتت گاه های ح مایتی در

هدف :افزایش تحقیق و توسعه و تقویت نوآوری مبتنی

جهتدهی به منابع دستگاههای اجرایی به خرید داخل

بر مدل بازار در برابر فناوری

الزامات اثربخشی:


تقاضتتا :اولویتگذاری در تأمین داخل و تقستتیم کار
مشخص بین شرکتهای داخلی و خارجی

تقاضتتتا :شتتتفافیت و تجمیع تقاضتتتا و ارجاع کار به
شرکتهای پیمانکار ایرانی

عر ضه :شنا سایی پیمانکاران عمومی ایرانی ،تعیین
ارزش کار برای طرف داخلی در هر پروژه در ن قاط 
دارای ارزش افزوده باال
نهادهای واسط :توسعه تأمین مالی مقید داخلی

پایین

اثربخشی

ماهیت نیاز و تقاضا

ماهیت محصول

خلق بازار برای محصوالت جدید

الزامات اثربخشی:

تقاضا :مشخص کردن اولویت خرید و تجمیع بودجه 
دانشگاهها برای خرید بر اساس اولویت

تقا ضا :شناخت نقاط ح ساس با ارزبری باال مبتنی
بر تحلیل زنجیره ارزش

عرضتته :ارزیابی و رتبه بندی شتترکتها و تخصتتیص 
یارانه متناسب با عمق ساخت داخل و تساط

عرضتته :شتتناستتایی زنجیره بومی و الزام به تدوین
برنامه توستتعه فناوری با تمرکز بر انتقال فناوری از
خارج

نهادهای وا سط :ایجاد نهادمالی وا سط و تخ ص صی،
ستتتاماندهی کارگزاران فروش و مدیریت هزینههای 
مبادله

نهادهای واسط :ویژه سازی فرایند برگزاری مناقصه
با استفاده از معیارهای توانمندی فناورانه و ساخت

حکمرانی :ارت قای نقش ن هاد های توستتت عه ای و 
حمایتی

حکمرانی :حضتتور نهادها پشتتتیبانی و شتترکتهای
خریدار اصلی

شکل  :3چارچوب طبقه بندی سیاستهای تدارکات عمومی حامی نوآوری (منبع :یافتههای نویسندگان)
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بر اساسی یافتههای این پژوهش ،به نظر میرسد سیاستهای افقی نتوانستهاند اثربخشی الزم برای
توسعه توان فنی و مهندسی ،تولیدی و نوآورانه در کشور داشته و با چالشهای مختلف نهادی در
این راه روبه رو بوده و هستند .با بررسی موارد مطرح شده در این مطالعه ،نیز مشخص شد که اثربخشی
برنامههای خاص که در آن سیاستهای تدارکات عمومی در راستای رفع نیازهای فعلی بخش و ایجاد
بازار برای محصوالت ساخته شده و استاندارد ،بیشتر از سیاستهای افقی بوده است.
با توجه به یافتههای این پژوهش مهمترین چالشهای عدم تحقق اهداف موردنظر سیاستگذاران ،که در
تالشهای سیاستی تدارک عمومی حامی نوآوری در گذر زمان تکرار نیز شدهاند ،در جدول  7بیان شده
است .همانطور که در این جدول مشاهده میشود در سیاستهای عمودی در خصوص برخی از این
چالشها راه حلهایی پیشنهاد میشود و همین موضوع موجب افزایش اثربخشی نسبی این سیاستها
نسبت به سیاستهای افقی است.
جدول  :7چالشهای اصلی تکرار شده در سیاستهای تدارکات عمومی حامی نوآوری (منبع :یافتههای محققین)

سیاست
مقوالت

شفافیت
تقاضا

احصاء،
ارزیابی و
ارتقای
توانمدی
داخلی

چالش

تسهیالت

قانون حداکثر

اعتباری صادرات

عدم در اختیار قراردادن
بازار در قبال فناوری با
استفاده از ساز و کار
تجمیع و شفافیت تقاضا



شناخت ناقص از
محتوای پروژه و تعیین
نقاط با ارزش افزوده باال
و یا شناخت محصوالت
گلوگاهی موردنیاز



عدم شکلگیری
پیمانکاران عمومی
متخصص و توانمند
داخلی





عدم شناخت
توانمندیهای داخلی در
زنجیره ارزش

ایجاد سامانه
اظهار توانمندی
سازندگان
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نمایشگاه تجهیزات





 10قلم کاالی نفت

توجه به این
موضوع با
استفاده از
تحلیل واردات
تحلیل زنجیره
ارزش و تعیین
اقالم موردنیاز





ایجاد سازوکار
ارزیابی  4وجهی
توسط کارگزاران
بخش خصوصی

استفاده از
معیارهای
ارزیابی فنی و
تولیدی در
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سیاست
مقوالت

چالش

تسهیالت

قانون حداکثر

اعتباری صادرات

نمایشگاه تجهیزات

 10قلم کاالی نفت

ارزیابی کیفی
مناقصه گران

نهادهای
واسط

ساختار
حکمرانی

عدم توجه به ارجاع کار
در پروژهها به
شرکتهای داخلی،
ارجاع دسته دوم و
ارجاع کار با ارزش
افزوده پایین به
شرکتهای ایرانی







ارجاع کار به
شرکتهای
ایرانی و الزام
انتقال فناوری
از خارج

نبود نظام تأمین مالی
مقید داخلی









عدم توجه به
نوآوریهای مالی در
جهت کاهش ریسک
خریداران و
تولیدکنندگان



ایجاد نهاد مالی
تخصصی با هدف
تضمین
تولیدکننده و
مدیریت نوسانات
بودجهای دولت



عدم توجه به توسعه
نهادهای مکمل نظیر
پیش خرید،
خریدتضمینی ،ترک
تشریفات مناقصه و ...



نبود یک نهاد حمایتی
توسعه ای و یا اختصاص
نیافتن مأموریت توسعه
توان فناوری و تولیدی
در هر پروژه به باالترین
مقام اجرایی دستگاه



ساز و کار نظارت
غیراثربخش







ایجاد کارگروه
نظارت بر اجرای
قانون
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برگزاری
نمایشگاهها
تجیهزات توسط
معاونت علمی و
فناوری رئیس
جمهور





ایجاد
کارگروهی
متشکل از
واحدهای
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سیاست
مقوالت

چالش

تسهیالت

قانون حداکثر

اعتباری صادرات

نمایشگاه تجهیزات

 10قلم کاالی نفت

ستادی و
تولیدی
عدم توجه به صادرات
گرا شدن شرکتهای
داخلی









* تذکر :عالمت  در خانههای جدول  7نشان دهنده وجود چالش در برنامه سیاستی مورد اشاره هستند؛ و در مواردی
که در خانههای جدول توضیحاتی ارائه شده ،برای چالش راهحلی به کار گرفته شده که بیان شده است.

بر اساس یافتههای نویسندگان ،چالشهای یک برنامه تدارکات عمومی حامی نوآوری در دو دسته
عوامل مرتبط با سیاستهای افقی و عوامل مرتبط با سیاستهای عمودی جمعبندی میشود..
چالشهای اصلی در موفقیت سیاستهای افقی :مهمترین عامل در اجرای یک سیاست افقی که
متأسفانه در تجربه کشور به آن توجه نشده و به چالش اصلی این حوزه تبدیل شده است ،تبدیل آنها
به برنامههای سیاستی مشخص در بخشهای اقتصادی و نهادهای متولی تعهد دستگاههای اجرایی کشور
برای توسعه توان داخل است .نمونههایی از این نوع برنامهریزی را در کره جنوبی ) ،(Lee,2005چین
) (Mu & Lee, 2005و هند ) (Kale & Little, 2007میتوان مشاهده نمود .در برخی از موارد دقیق ًا
مشخص شده که چه قسمتهایی از زنجیره ارزش بخش یا پروژه باید در داخل کشور و با بهره گیری
از نیروی انسانی و با مشارکتهای شرکتهای بومی تولید شود .به عبارت بهتر ،دستگاههای اجرایی
کشور ،خود را مسئول توسعه توانمندی نمی دانند که برای آن برنامه ریزی نمایند .چالش مهم دیگر در
این بخش نبود نظامهای تأمین مالی مقید داخلی در جهت استفاده از ظرفیت شرکتهای داخلی و
پوشش ریسک خریداران محصوالت آنها است .این موضوع سبب شده است که بیشتر پروژهها با استفاده
از ظرفیت تأمین مالی مقید خارجی اجرا شوند که حامی تولیدات ساخت همان کشور سرمایه گذار
است .از دیگر چالشهایی که میتواند موفقیت این سیاستها را با مشکل مواجه نماید ،نبود شفافیت و
تجمیع تقاضای دولت و عدم ارجاع آن به شرکتهای توانمند داخلی و حمایت از آنها برای انتقال فناوری
از شرکتهای خارجی بوده است .نمونه توسعه شرکت مپنا را میتوان یکی از موفقترین موارد این حوزه
تشریح نمود .در نهایت چالش دیگر ،عدم ارجاع کار به شرکتهای پیمانکار داخلی است .باتوجه به تجربه
تاریخی توسعه فناوریهای حوزه توربین در شرکت مپنا ،ارجاع کار به شرکت داخلی و الزام آن به
استفاده از ظرفیتهای انتقال فناوری از طرفهای خارجی ،نقش عمدهای در توسعه توان داخل خواهد
داشت.
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چالشهای اصلی در موفقیت سیاستهای عمودی :یکی از چالشهای اصلی این حوزه ،شناسایی
نیازها و اولویتهای دستگاههای بخشی و تمرکز بر رفع آنها با استفاده از ظرفیت خریدهای دولتی است.
همانطور که در تجربه نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل مشاهده شد ،یکی از ضعفهای این برنامه نبود
اولویت خرید در دانشگاهها بود که منجر به خرید پراکنده (عدم تجمیع تقاضا) شده و اثربخشی تخصیص
منابع دولت را با چالش مواجه خواهد ساخت .یکی از مهمترین چالشهای بعد عرضه که سعی شد در
تجربه نمایشگاه ساخت داخل به آن توجه شود ،تعیین توان داخلی در حوزه تولید تجهیزات بوده است.
این موضوع در صورتی که در تمامی عرصههای صنعتی کشور پیاده سازی شود ،با پیچیدگیهای فراوانی
مواجه خواهد شد .همین موضوع سبب شد که در قانون حداکثر از سازوکار خوداظهاری برای بررسی
توان داخل استفاده شود که کارآمد نخواهد بود .یکی از عوامل اصلی موفقیت این برنامهها ،توسعه
نهادهای واسط مالی برای مدیریت هزینههای مبادله (نظیر ریسک ،ضمانت ،استاندارد و تضمین خرید)
بوده است .باید به این نکته توجه داشت که مسائلی مانند نبود تضمین خرید و نهاد واسط برای ارزیابی
تأمین کننده و پوشش ریسک قراردادها مهمترین عوامل عدم موفقیت در برنامه  10قلم کاالی نفت
بوده است.
عالوه بر موارد فوق یکی دیگر از الزاماتی که در اجرای سیاستهای افقی و عمودی میتواند مؤثر واقع
شود ،وجود یک نهاد متولی حمایتی است که بتواند تغییر عقالنیت و راهبردهای سازمانی خصوصاً در
تعامل میان وزارتخانههای بخشی و وزارتخانههای متولی نوآوری را شکل دهد .این تغییر رویکرد،
مسئولیتپذیری باالترین مقام اجرایی وزارتخانههای بخشی در اجرای این سیاست ،وجود یک نقشه راه
اجرایی دارای اهداف شفاف و روشن و همچنین وجود کارگروههایی متشکل از وزارتخانههای بخشی و
وزارتخانههای متولی نوآوری و حاکمیتی را میطلبد ( .)Edler & Georghiou, 2007به عبارت بهتر،
سیاستهای کالن باید به برنامههای سیاستی تبدیل شوند .در برنامههای سیاستی ضمن مشخص نمودن
اولویتها ،ابزارهای سیاستی حمایتی ،گروههای یا نهادهای هدف اصلی ،مجری و نحوه عمل و دوره
زمانی اجرای باید مشخص شده و مواردی نظیر برتری نسبی این برنامه نسبت به برنامههای مشابه با
توجه به محدودیت منابع ،هماهنگی و هم افزایی آن با سایر برنامهها و تدوین برنامه مکمل این برنامه،
نیز در نظر گرفته شود (قاضی نوری و قاضی نوری.)1391 ،
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