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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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 میثم نریمانی

9
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 ، ایران.های بازرگانی، تهران مطالعات و پژوهش مؤسسه ،استادیار 2محمدرضا عطارپور

 

 چکیده
 ارانسیاستگذ توجه مورد اخیر یها در دهه تقاضا یکتحر در نوآوری امیح یتدارکات عموم های سیاست نقش

 از دسته نیا تطوریروند  تاریخی یلیتحل یمنظور بررسه ب .است گرفته قرار یافتهتوسعه  کشورهای در خصوصا

. شود میمقاله انجام  نیاآنها در  سهیو مقا عمودیو  افقی یها استیاز س یمطالعه چند مورد ران،یدر ا ها ستایس

و با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان داخل اجرا و به مرور تکامل  9131از سال  ها مهمترین نمود این سیاست

و ( 9111و  9119، 9131)مصوب  یقانون حداکثر استفاده از توان داخل ،افقی یها استیاز سیافت. در این پژوهش 

از  ؛ و(9116تا  9110 یاقتصاد در بازه زمان یمصوبه شورا) یا فاینانس یاعتبار صادرات التیتسه یریضوابط بکارگ

)آغاز اجرا  رانیساخت ا شگاهیو نما (9110)اجرا در سال  نفت یاساس یقلم کاال 90 استیس عمودی یها استیس

 لیالگوی سیاستی چهاربخشی تحلبر اساس این چهار برنامه سیاستی . گیرد میقرار  یمورد بررس (9119در سال

سیاست ابزارهای  تطوربررسی . اند شده سهیمقا گریکدیشده و با  لیتحل نوآوری یحام یابعاد تدارکات عموم

 احصاء، ،مختلف یها بخش یها تیبر اولو یتقاضا مبتن تیشفاف، دهد میشان نتدارکات عمومی حامی نوآوری 

در جهت  ،ینظام حکمران یارتقاو  های مبادله( واسط )مدیریت هزینه ینهادها ،یداخل یدنتوانم یو ارتقا یابیارز

های این پژوهش  در چهار برنامه مورد بررسی است. یافته مشترک یها ی مهمترین چالشبخش یها یتوسعه نوآور

های سیاستی افقی و عمودی تدارک  سازی و تطور برنامه ها و نواقص سیاستی در فرآیند متنوع چالشداللت بر تکرار 

 گذاری مورد توجه قرار گیرد. های آتی سیاست شود در تالش یشنهاد میعمومی حامی نوآوری در ایران است که پ
 

سیاست  ،حامی نوآوری تدارکات عمومی، عمودی های سیاست ،افقیهای  سیاست ،تقاضا تحریک واژگان کلیدی: 

 .نوآوری
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 مقدمه - 1

سیاستگذاران و محققین عالقه قابل توجهی به تبیین توانایی بخش دولتی برای پرورش نوآوری در 

با احتساب سهم . در واقع و (Tammi et al., 2020)اند ها از طریق تدارکات عمومی نشان دادهشرکت

همکاری های عضو سازمان درصدی از مجموع مخارج دولت 29درصدی از تولید ناخالص داخلی و  12

به عنوان یک ابزار سیاستی اهرمی برای تحقق اهداف تواند می، تدارکات عمومی 1و توسعه اقتصادی

شواهد بسیار زیادی در حوزه سیاست نوآوری . (Dai et al., 2021)شود استراتژیک در نظر گرفته می

استی تحریک تقاضا های اخیر وجود داشته است که کاربرد تدارکات عمومی به عنوان ابزار سیدر دهه

بخش . (Crespi and Guarascio, 2019; Uyarra et al., 2020) دهندمیرا تأیید و موردتأکید قرار 

ت کننده بخش دولتی بودن را در فعالیتأمین ،( درصد از آنها 67نوآور )در حدود  هایشرکتای از عمده

 (.Edler et al., 2015دانند )مینوآورانه خود مؤثر 

است. این سیاست « 2سیاست خرید از داخل»از طریق  های تدارکات عمومیاصلی اجرای سیاستبروز 

دنبال شده و مشابه آن برای ترجیح خرید داخل در کانادا، « 3قانون خرید آمریکایی»در آمریکا در قالب 

 ,Naegelen & Mougeot)استرالیا، نیوزیلند، ترکیه، هند و بسیاری از کشورهای دیگر نیز وجود دارد 

 حامی نوآوری عمومیورهای توسعه یافته و درحال توسعه، حمایت از تدارکات کشبسیاری از . (1998
4)PPI(  آمیخته "مند مانند به صورت یک ابزار مستقل یا بخشی از یک استراتژی وتالش نظامرا

در  اند. این ابزارقراردادهموردتوجه   ) ,2018Mazzucato( "6گراهای مأموریتسیاست"و  "5سیاستی

ها، های موجود در قراردادها، بهبود سازماندهی و توانمندیهایی نظیر ارتقای شرایط چارچوبقالب

های نوآورانه برای حل حلدهی نیازها و همچنین تعیین مشوق برای راهسازی و عالمتشناسایی، ویژه

  .(Georghiou et al., 2014) شونداجرایی میمشکالت در 

این ابزار توجه همزمان به مزایا و معایب آن است. مطالعات تجربی و بکارگیری نکته اصلی در طراحی 

گرایی، ارتقای محیط حمایتدر تحقق اهدافی نظیر را این سیاست توسعه صنعتی کشورها اثربخشی 

با  ؛کرده استتأیید محیطی و اجتماعی های زیستتولید داخل و حتی جنبه سطح توانبهبود نهادی و 

در نقض محیط رقابتی و ایجاد مانع به ویژه  را هاتأثیرات منفی این سیاستدر طراحی آنها این وجود 

افزایش ریسک ترین موتورهای محرک نوآوری و همچنین در مهم به عنواندر تسهیل آزادسازی بازارها 

                                                      
1  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
2  Buy Local policy 
3  Buy America Act 
4  Public Procurement for Innovation (PPI) 
5  Policy Mix 
6  Mission-Oriented policy 
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در نظر داشت باید  ،ارزش جهانیهای داخلی به زنجیره شرکت اتصال عدم و وریبهره ، کاهشناکارآمدی

 (.الف1398نریمانی و همکاران، )

سازی این سیاست بر مبنای دیگری که در طراحی این سیاست باید موردتوجه قرار گیرد، ویژهموضوع 

عملی در خصوص  و رویکرد الگوی طراحی بسیاری از محققین معتقدند کهشرایط خاص هر کشور است. 

ویژگی کشورها و اهداف موردنظر سیاستگذاران  باتوجه به ،آنهاو تنظیم  هااین سیاست ابعاد مختلف

(. از این منظر الزم است برای تدوین الگوی سیاستی خرید Wint, 1998; Khor, 2003) باشدمیمتفاوت 

نریمانی و همکاران، ) دولتی مناسب، مطالعه تجربیات و شرایط خاص هر کشور موردتوجه قرار گیرد

1397) . 

گردد با این وجود به طور رسمی این ی علم و فناوری به قبل از انقالب باز میهایران سابقه سیاستدر ا

 معرفی شد () همزمان با تصویب برنامه سوم توسعه 1379عنوان اولویت کشور در سال به هاسیاست

تاکنون انواع مختلفی از های کالن کشور، بر اساس این سیاست. (1398کریم میان و همکاران، )

های کشور را به طور عمومی )که همه بخش افقی، به صورت های تدارکات عمومی حامی نوآوریسیاست

طراحی  (شودمیی فناوری مشخص اجرا هاهای خاص و حوزه)که در بخش عمودیشامل می شود( و 

رسد، در ابتدا یخی به نظر میبر اساس رویکرد تار(. ب1398نریمانی و همکاران، و عملیاتی شده است )

 یاز کاال تیکشور و حما یو خدمات یدیحداکثر استفاده از توان تولقانون ی افقی نظیر هاسیاست

در کشور  (نانسی)فا یاعتبار صادرات التیتسه یرکارگیالزامات بهی، قانون برگزاری مناقصات و رانیا

اند تا در جهت افزایش اجرایی کشور سعی داشتهی هااجرایی شده است. باتوجه به این تجارب، دستگاه

را عمودی های سیاستاثربخشی این ابزارها و همچنین ارتقای توان تولیدی و فناورانه داخلی، اجرای 

بوده  1380فرایند با تجمیع تقاضای نیروگاهی در شرکت مپنا در ابتدای دهه . آغاز این دنبال کنند

تجمیع و توسط وزارت نیرو به یکی از پروژه  44کشور به میزان لی تقاضای داخاساس  این بر ؛است

گیری توانمندی ل توان نقطه شروع فرآیند شکمی ی این شرکت واگذار شد؛ این موضوع راهازیرمجموعه

 1391در سال  . (1399آراستی و همکاران، ی بین المللی دانست )هااز طریق همکاری با سازندهطراحی 

هیزات پیشرفته آزمایشگاهی ساخت ایران مبتنی بر اهرم سازی بودجه دولت برای نمایشگاه مواد و تج

قلم کاالی  10در صنعت نفت ایران، برنامه  همچنینآغاز بکار نمود. ی داخلی هاایجاد بازار برای شرکت

ع برای رف 1394مناقصه و خرید در سال برگزاری استفاده از سازوکارهای شناسایی نیازها و  راهبردی با

 در کشور اجرا شده است.  این صنعتنیازهای فناورانه 

ها را این سیاست های اجرایمهمترین ابعاد و چالشبا استفاده از روش مطالعه چند موردی، این مقاله 

توسعه تدارکات عمومی های نظری مرور چارچوببا  بعدبرای این منظور در بخش  نماید.میبررسی 

در . شودمیتدوین  منتخب در این پژوهش های سیاستیبرنامه تحلیلنوآوری، چارچوبی برای حامی 
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های پژوهش ارائه شده است. در و در بخش چهارم نیز یافتهتشریح شده بخش سوم روش تحقیق مقاله 

 های پژوهش تشریح شده است.نهایت نیز یافته

 

 پیشینه پژوهش -2

ی ملی های توسعه علم و فناوری، دولتهادی و صاحبنظران سیاستمبتنی بر نظر تمامی مکاتب اقتصا

و منطقه ای به ویژه در کشورهای در حال توسعه رسالت دارند تا بستر مناسب برای توسعه فناوری و 

توان در را می بسترسازی(. این 1391قاضی نوری و قاضی نوری، تبدیل آن به نوآوری را فراهم کنند )

و ی مختلف اقتصادی هاهایی خاص بین بخشافقی به مفهوم پیشبرد فعالیتی هاقالب سیاست

ی خاص از طریق حمایت و هایی برای ورود به حوزههاعمودی به مفهوم توسعه شرکتی هاسیاست

تقاضای  کشش، فشار عرضه و هادر این سیاست .(1385لل، ) بندی نموداعتباردهی هدفمند تقسیم

، جهتدهی به تقاضای های افقی و عمودین پژوهش، سیاستای هدفتوجه به  افناوری مورد توجه است. ب

  گیرد.میبررسی قرار  موردنوآوری 

 ,Schmookler)است  مورد توجه قرار گرفته پیشینهدر  1960نوآوری از دهه  همیت تقاضا برای توسعها

ای به صورت گسترده ،تقاضاهای نوآوری طرف های اخیر، توانایی بالقوه سیاستدر طی سال. (1962

های معروفی که در زمینه موفقیت وجود دارد، قوانین و است. در همه داستان شدهشناخته و ترویج 

عطارپور و ) کنندمقررات، استانداردها و خریدهای دولتی، نقش حیاتی در ارتقای نوآوری بازی می

ضا و تأثیر آن بر نوآوری، مدل کشش های تحریک تقابا وجود انتقادات به سیاست .(1398 همکاران،

یکی . (Godin & Lane, 2013) تقاضا به مدل چندوجهی و موفق در تحریک نوآوری تبدیل شده است

خلق که هدف اصلی آن است حامی نوآوری  عمومیدارکات ت، هابکارگیری این سیاستاز مهمترین ابزار 

در  ،عالوه بر این. (Crespi & Guarascio, 2019) تبیین شده است ها و تشویق بازسازی صنعتینوآوری

 یشرکت برا یزهیانگ نیها در سطح شرکت، کشش تقاضا به عنوان مهمتریاز نظرسنج یعیوس فیط

 ,.Horbach et al) شودمی دییتأ یمحرک انتشار فناور یرویو به عنوان ن یدر نوآور یگذارهیسرما

 در ادامه بیان شده است.این ابزار  استفاده از سه استدالل اصلی. (2012

کرده و یا افزایش می دهد و همزمان  جادیخدمات خاص را ا ایکاالها  یتقاضا برا، یتدارکات عموم اوالً،

به عبارت بهتر، دهد. و توسعه را کاهش قیتحق یهاتیفعالی توسعه محصول و ریسک هانهیهز تواندمی

بخشد و در میتقاضا را بهبود  ینیبشیپ تیکند و قابلمی نیحداقل اندازه بازار را تضم یتدارکات عموم

 یبازار برا شکستتواند یم ی، تدارکات عموم؛ بنابراینکند کیرا تحر یممکن است نوآور جهینت

 .(Bleda & Chicot, 2020) ببرد نیو توسعه را از ب قیتحق یهاتیفعال
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بهبود  ای یریادگی یهانهیو هز کردهعمل  ید به عنوان کاربر اصلنتوانمی های دولتیسازمان دوماً،

راجع به  یاطالعات توانندمیی اصل داریبه عنوان خرها این سازمان. تأمین نمایندمحصوالت نوآورانه را 

ی نوآورد منجر به د که به نوبه خونقرار ده هاشرکت اریدر اخترا برآورده نشده بازار  احتیاجاتو  ازهاین

 یتشار فناوراستاندارد و ان مینظتواند تمی یتدارکات عمومدر نهایت، . (Dai et al., 2021)خواهد شد 

، دکنندگانیتول کاربران و نیتواند با بهبود تعامالت بمی ی، تدارکات عمومنیکند. عالوه بر ا لیرا تسه

 .(Uyarra et al. 2014) را برطرف کند ستمیس هایشکست

در حامی نوآوری وجود دارد.  عمومی، دو درک متفاوت )محدود و وسیع( از مفهوم تدارکات پیشینهدر 

« 1تأمین فناوری بومی»، تدارکات عمومی به عنوان ابزار سیاست نوآوری معموالً با عنوان مفهوم محدود

زمانی ولی در یک دوره نشده، شود که منظور از آن تأمین محصوالتی است که تاکنون تولید مطرح می

و بیشتر بر  این محصوالت معموالً نیاز به تحقیق و توسعه دارند .توانند توسعه یابندمنطقی می

 ,Uyarra & Flanagan)گیرند ای متمرکز هستند و سایر انواع نوآوری را نادیده میهای ریشهنوآوری

که است  یعموم یهاآژانس دیخر یهاتیفعال 2نوآوریحامی تدارک عمومی در نگاه گسترده، . (2010

 کند( را تشویق مییا محصول و فرایند تدریجیو  یادیبن یهاینوآور)شامل  ینوآورهمه انواع 

(Rolfstam, 2012 در .) ای یسازگارکه مبتنی بر  یعموم یدهایاز خر یناش تدریجی یهاینوآورواقع 

در  بیشتری ریتواند تأثمیاست،  انهورافنریغ یهاینوآور یحت ایموجود  و محصوالت هاحلبهبود راه

از  یحاکگسترده  فیتعراین  (.Lember et al., 2011) داشته باشد هاشرکت های نوآورانهو فعالیتبازار 

 دیخر نکهیباشد، صرف نظر از ا یعموم تدارکاتاز  یجانب نتیجه کیتواند یم یآن است که نوآور

در این مفهوم   .(Uyarra & Flanagan, 2010) یا خیر اختصاص داده شده یبه نوآور حاًیصر یعموم

توان می دولت و بخش عمومی نیز برخی از محققین معتقدند که در قراردادهای خارجیگسترده، 

توسعه نوآوری ، 3شرایطی درنظرگرفت که تحت عناوینی نظیر پیوست فناوری و الزامات ساخت داخل

 .(Ssenoga, 2006) را بدنبال داشته باشدبه روش غیرمستقیم 

ماهیت عد بدو مبتنی بر  حامی نوآوری عمومیبرای تشریح تدارکات چارچوبی ( 2020یویارا و همکاران )

 یدهایخر جیبسهار سناریو مختلف برای چ ،چارچوباین اند. در حل توسعه دادهفضای مسئله و راه

  .(1جدول ) ارائه شده است ینوآور استیس در قالب یعموم

  

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

 
 ماهیت فضای راه حل

 هانظر در مورد راه حل اتفاق مورد مناقشه ایراه حل نامشخص 

له
سئ

ی م
ضا

ت ف
هی

ما
 

 یتقاضا به درست

 اینشده  شناسایی

 تجمیع نشده

 داری)دولت به عنوان خر یبیترک یاستراتژ

 و توسعه( قیتحق

 هدف: افزایش تحقیق و توسعه

 1سازیتدارکات: تأمین پیش از تجارینوع 

راه حل )دولت مبتنی بر  یاستراتژ

 (زوریبه عنوان کاتال

 خلق بازارهدف: 

 حامی عمومیتدارکات : تدارکاتنوع 

 2نوآوری کاتالیستی

به وضوح  ازهاین

و بر  ییشناسا

شده آنها توافق 

 است

بر مشکل )دولت به عنوان  یمبتن یاستراتژ

 اصلی( کاربر

 هدف: تقویت نوآوری

نوآوری  حامیتدارکات : تدارکاتنوع 

 3مستقیم

 واسطدولت به عنوان 

 یهدف: انتشار نوآور

تدارکات حامی تدارکات:  نوع

 4نوآوری

 

ه را در جمع بندی پیشینه تدارکات عمومی حامی نوآوری، ابعاد یک سیاست مناسب برای این حوز 

 Cantner, et al, 2016; Frenkel, et al, 2015; Uyarra, et al) "شفافیت تقاضای نوآوری"توان می

 Uyarra, et al 2014; Edquist, et al) "کنندگانهای عرضه نوآوری توسط تأمینتوانمندی" ،(2014

2015; Lember, et al, 2014) ،"ها و ریسک مبادله و نهادهای واسطمدیریت هزینه" (Edler, et al 

2015; Landoni 2017; Georghiou, et al 2014)  ساختار نهادی و حکمرانی"و" (Rolfstam 2012; 

Vecchiato, et al 2014; Li et al., 2015)  .ب مفهومی تحلیل سیاستبر این اساس چارچوبر شمرد 

 است. قابل مشاهده 1شکل قالب در  پژوهشاین در 

 

                                                      
1  pre-commercial procurement 
2  Catalytic PPI 
3  Direct PPI 
4  Innovation friendly procurement 
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 بندی نویسندگان از مرور پیشینه(جمعمنبع: نوآوری ) تدارکات عمومی حامیالگوی سیاستی چهاربخشی تحلیل ابعاد  :1شکل 

 

 روش تحقیق -3

 راتیدر مورد تأث یو عالقه روزافزون به مداخله دولت در سمت تقاضا، شواهد تجرب یوجود منطق نظر با

 Dai) است یمحدود به مطالعات مورد شتریاست و ب کم هاشرکت ینوآور جیبر نتا یعموم یدهایخر

et al., 2021). های پژوهش رسد، مطالعات موردی یکی از مهمترین روشبر این اساس به نظر می

یک تجزیه و تحلیل  پژوهش حاضر های مربوط به تدارکات عمومی است.مورداستفاده در پژوهش

در این پژوهش، تحلیل است. های تدارکات عمومی در ایران سیاستابعاد  برای تحلیلچندموردی 

های در سه مرحله توصیف، تحلیل و تفسیر داده( 2008) 1ولکات یشنهادیپ محتوای کیفی با روش

 . متنی ناشی از مصاحبه، انجام شده است

 یبررس توسط نویسندگان این مقاله به صورت جداگانه شتریپ ی سیاستیهابرنامه نیااگر چه برخی از 

 نیدر ا، (1400الف و ب؛ نریمانی،  1398؛ نریمانی و همکاران، 1397نریمانی و همکاران، ) اندشده

تدارکات عمومی حامی موضوع در  یخیتجربه تار یریو در قالب شکل گ کپارچهیبه صورت  پژوهش

کدگذاری در  گیرند.جداگانه مورد تحلیل قرار میتجارب سیاستی نوآوری به صورت یک کل و نه 

ت. در کدگذاری اولیه اس شامل دو مرحله کدگذاری اولیه و ثانویه هابرای تحلیل داده کیفیتحقیقات 

تواند محقق را در شناسایی موضوعات مهم نهادی کمک نماید، مورد توجه شناسایی تمام مطالبی که می

                                                      
1  Wolcott 

های توانمندی

تولیدی و فناورانه 

کنندگان تأمین

 داخلی

نهادهای تأمین 

مالی، استاندارد، 

 کاهش ریسک

شفافیت و 

تجمیع تقاضای 

 بخش دولتی

 فافیت تقاضاش -2 هاد واسطن -3 توانمندی عرضه-1

های دستگاه

اجرایی مسئول 

 بخش

نهادهای حمایتی 

 ای و توسعه

قوانین، مقررات و  مرانیحک -4

های برنامه

 سیاستی
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ری اولیه . کدگذاری ثانویه با هدف سازماندهی و فراهم آوردن زمینه تحلیل نتایج کدگذاگیردمیقرار 

و بررسی ها آمده از مصاحبه دست ت اصلی و محتوای بهالمقو. بر این اساس در هر مورد، گیردصورت می

  گردد.بندی شده ارائه میبه صورت جمع 6الی  3و مستندات سیاستی در جدول پیشینه 

مدیران ، است()به عنوان گروه هدف سی هاویژه شرکت سیاستی از جمله بازیگران اصلیبا در هر قانون 

ساز و و سؤاالتی در خصوص  (2)جدول  قانون و برنامه شناساییهر های دولتی و مجریان دستگاه

، 2در جدول د. نها پرسیده شآ برنامههای اصلی عدم تحقق اهداف و چالش هااجرای سیاست کارهای

انتخاب هر برنامه سیاستی/ چهار برنامه سیاستی/ قانون مورد مطالعه در این پژوهش، به همراه دلیل 

 قانون و بازیگران سیاستی مصاحبه شده ارائه شده است.
 

 و نوآوری  یتوسعه توان تولیددر  عمومیهای افقی و عمودی استفاده از تدارکات سیاست :2جدول 

 سیاست
نوع 

 سیاست

تاریخ 

 اجرا
 روش گردآوری داده دالیل انتخاب

قانون حداکثر 

استفاده از توان 

 داخل

 افقی

1375 
و  1380اجرای قانون از سال 

 وجود سازمان متولی

نفر از فعالین درگیر  9مصاحبه با 

اجرای این قانون در سه حوزه 

و  انیمجری، گذاراستیو س یحکمران

 هاانجمنی و عموم مانکارانیپ

ضوابط فاینانس 

 خارجی
1380 

 تیو حما قیتشواجرای قانون 

 ی وخارج یگذار هیسرما

قراردادهای مصوب شورای 

 اقتصاد

حوزه  نیا نینفر از فعال 22مصاحبه با 

 مورد از 4 یو بررس ییدر دستگاه اجرا

 (نانسی)فا یاعتبار صادرات التیتسه

قلم کاالی  10

 نفت

 عمودی

1394 

تمرکز بر رفع نیازهای یک 

بخش خاص در حوزه 

 محصوالت با فناوری پیشرفته

و فعالین بازیگران نفر از  9مصاحبه با 

در معاونت علمی و فناوری رییس 

ی پژوهش و هاجمهور، صندوق

 خصوصیهای و شرکت فناوری

نمایشگاه 

تجهیزات و مواد 

 آزمایشگاهی

1391 

به منابع دولت و  دهیجهت

ی تأمین هانوآوری در مدل

مالی برای بازارسازی 

های فناوری محور در شرکت

 یک حوزه خاص

بررسی فرایندهای اجرایی و مصاحبه 

نفر از ذینفعان کلیدی در وزارت  5با 

 ی برنده مناقصههانفت و شرکت
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 هاتجزیه و تحلیل یافته -4

  حامی نوآوری تدارکات عمومی  افقی یهاسیاست -1-4

 قانون حداکثر استفاده از توان داخل -1-1-4

قانون حداکثر استفاده از توان داخل یکی از اولین و پیشرفته ترین قوانین خرید داخل بود که در سال 

تصویب دهی به تدارکات عمومی به جهت برای منسجم یسیاستتالش عنوان اولین مطرح و به  1375

صفدری است ) 1که یکی از مهمترین قوانین موجود کشور در حوزه فرارسی ،این قانوناجرای رسید. 

سازمان برنامه  با محوریت و 1380 سال در اجرایی یهادستورالعمل تدوینبا  ،(1399 رنجبر و همکاران،

شوندگان، شد. با توجه به محوریت این سازمان در شورای اقتصاد و به اذعان مصاحبه آغازو بودجه کشور 

های موفقیت این قانون در ین جنبهاجرای این قانون به شکل مناسبی انجام شد. مهمتر 1386تا سال 

هماهنگی مناسب کارگروه نظارت در سازمان برنامه و بودجه الف( توان در مواردی نظیر را می هاآن سال

ی ساخت داخل هااطالعاتی در خصوص توانمندی کمبود کاهش؛ ب( ی اجرایی کشورهاکشور با دستگاه

-شرکت ایرانی یا همکاری ایرانیبه جاع کار صرفاً ار؛ ج( های صنفیها و اتحادیهریت انجمنمحوبا 

ی ایرانی را در انتقال فناوری و هاکه قدرت چانه زنی شرکتی با درصد باالتر سهم طرف ایرانی، خارج

ساز و کار نظارت و برخورد با متخلفین در شورای اقتصاد و  تدوینبرد؛ د( استفاده از توان داخل باال می

 خالصه نمود.ریزی در کشور، به عنوان نهاد فرابخشی برنامه جهسازمان برنامه و بود

 عمالً لیکن کرد،می بینیپیش را جدید نسخه در تضعیف قانون  ه کارشناسان،نگا از قانون تغییر اگرچه

، صنعت توزار به اقتصاد شورای و برنامه سازمان اختیارات  ،1391 سال در مجلس مصوبه تغییرات با

اجرایی با تصویب باالترین مقام دستگاه خارجی طرف به کار ارجاع و گردید منتقل معدن و تجارت

های اجرایی به توسعه توان تولید و فناورانه داخلی و ممکن شد. این موضوع در کنار عدم توجه دستگاه

عدم توجه ، ی این قانونهالشاز چا دیگر یکی .اثر نموداولویت تأمین بر توسعه، تقریباً اجرای قانون را بی

جه به . بر این اساس بدون توه استبود ی داخلیهابه مسایل کیفی در محتوای ارجاع شده به شرکت

ی با هاتیافت که اغلب فعالیمیی ایرانی اختصاص های هر پروژه به شرکتهادرصد فعالیت 51محتوا، 

توسعه د باعث شعمالً شد. این موضوع میی داخلی ارجاع هاارزش افزوده پایین و یا عمرانی به طرف

در سال  سعی شده است در نسخه جدید اصالحی نیفتاده و بر همین اساسفناوری و توان داخلی اتفاق 

 این مشکل برطرف شود.  1398

 اجرایی ضمانت از قانون لیکن ،شودمی قید مصوب هایپروژه عموم در قانون رعایت به الزام هرچند

این قانون مجدداً بررسی و اصالح شده  1398باتوجه به این موارد، در سال  .تنیس برخوردار مناسبی

                                                      
1  Catch-up 
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اعالم کل انواع محتوای قانون بهبود یافته است و مواردی نظیر  1398در نسخه اخیر در سال است. 

 یمصرف یکاالهااز داخل برای  دیخرالزام به )شفافیت تقاضا(،  ازیمورد ن هیو مواد اول زاتیتجه ،هافناوری

، 1داخلسطح و نصب برچسب عمق ساخت نییتع، هاها پروژهعالوه بر طرح یبادوام خارج یو مصرف

ها و ، حمایتدرصد 51حدنصاب های با ارزش افزوده باالتر در ارتقای محتوای کار و تمرکز بر فعالیت

همترین مقوالت مهای مالی، استاندارد، مالیاتی، گمرکی و بیمه در متن قانون ذکر شده است. معافیت

 بندی شده است.جمع 3در جدول مستخرج از مصاحبه با ذینفعان 

 
توان داخل  قانون حداکثر استفاده ازی اجرای هادر خصوص چالش مستخرج از مصاحبه خبرگان نقاط قوت و ضعف :3جدول 

 پژوهشگران( بندیجمعالف؛ 1398نریمانی و همکاران،  :)منبع

 نقاط قوت نقاط ضعف مقوالت 

 شفافیت تقاضا

  بی توجهی به ارجاع کار به صورت

مشروط و در مقابل الزام به ارتقای توان 

 فنی و صادرات

  و رفع  ییشناسا یبرا یزیربرنامهعدم

 )تقاضا( هایازمندین

  عدم شناخت زنجیره ارزش پروژه و

کلیدی که باید به کردن نقاط نمشخص 

 رانیای-مشارکت خارجی

  الزام به شناسایی توجه به طرف تقاضا با

بازارهای هدف سیاستگذاری و شمول 

 سیاست

  الزام به تخمین تقاضای حال و آتی

میزان  ینتبیهای اجرایی کشور دستگاه

 ارزش کار در داخل انجام شده

ارزیابی، احصا و 

ارتقای 

های توانمندی

 داخلی )عرضه(

  عدم شناسایی توانمندی داخلی به ویژه

ی و تأمین در حوزه پیمانکاران عموم

کنندگان صاحب صالحیت و اخذ وام 

برای آنها از منابع صندوق توسعه ملی در 

های داخلی صورت برنده شدن در مناقصه

 و بین المللی

  عدم توجه به ارجاع دسته دوم )عدم

شناسایی لزوم شناسایی پیمانکار مهم و 

 صاحب صالحیت 

  عدم تمایل برای ایجاد و توسعهGC ها و

MCهارفتن پروژهها برای گ 

 های مهندسی و مدیریت توان پایین بخش

 های داخلیکنترل پروژه در شرکت

 آیین نامه تشخیص صالحیت و  تدوین

 ارجاع کار

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

 .است
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 نقاط قوت نقاط ضعف مقوالت 

  ارجاع کارهای دارای ارزش افزوده پایین

 به عنوان سهم طرف داخلی

 نهادهای واسط

  نبود نظام تأمین مالی )نظام اعتبار

 ریالی و ارزی( (LC)اسنادی 

  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 

 های بین المللیداخلی در مناقصه

  عدم توجه به تقویت نوآوری و تحقیق و

 توسعه

  برای نبود نظام تعرفه ای مناسب

جلوگیری از واردات محصوالت دارای 

 مشابه داخل

 های عدم توجه به تونمندسازی شرکت

 داخلی

  مدنظر قراردادن بیمه و تضمین سرمایه

 گذاری پیمانکاران عمومی و خصوصی

 توجه به بیمه تأمین اجتماعی قراردادها 

  توجه به ارتقای نظام استاندارد و توسعه

 های انطباق محصولگواهی

 ی مالیاتی مؤثرهاو معافیت هامشوق ارائه 

 حکمرانی

  واگذاری مجدد حکمرانی قانون به وزارت

 صنعت 

 ی اجرایی بر تأمین و هاتمرکز دستگاه

نبود نظام تنظیم گری بخشی در جهت 

 فناوری داخلیتولیدی و  توسعه توان

  ریسک پذیری پایین باالترین مقام

 ها برای اجرای قانوناجرایی دستگاه

  مجازات سرپیچی گنندگان از قانونعدم 

  تبیین ساز و کار نظارت بر حسن اجرای

 قانون )هیئت نظارت بر قانون(

 

ی خارجی و نظارت و مسئولیت هاترین نقاط قوت نسخه اولیه قانون دشواری ارجاع کار به شرکتمهم

تخصیص منابع یریت برنامه ریزی و مدمسئول  -یک سازمان باالدستی )سازمان برنامه و بودجه کشور( 

  .بود - ی اجراییهادستگاهبه 

رسد تغییرات سیاستی که در حکمرانی این قانون در طول تاریخ اتفاق افتاده یادگیری میبه نظر 

سیاستی را به دنبال نداشته و این تغییرات نتوانسته است بهبود قابل مالحظه ای در اجرای موثرتر این 

به اذعان مصاحبه شوندگان به دالیل ذیل موفقیت این قانون با چالش جدی مواجه قانون ایجاد نماید. 
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تجربه شکست خورده واگذاری حکمرانی اجرای قانون به وزارت موضوع مهم، ، در وهله اول. است شده

ارجاع کار به شرکت اجازه ، موضوع دوم؛ که در قانون اخیر نیز تکرار شداست   صنعت، معدن و تجارت

تعامل با شرکتهای واضح است که  ؛باشدمی هار صورت موافقت باالترین مقام اجرایی دستگاهخارجی د

در کنار  موضع کارفرمایی درها این شرکتقرار گرفتن های توانمند داخلی و بین المللی توسط شرکت

نظیم های داخلی تشرایط خرید را بر اساس ظرفیت جذب و ارتقای توانمندی شفافیت و تجمیع تقاضا،

ضعیف نظام  پشتیبانی ،مساله سوم (.الف 1398 نریمانی و همکاران،نماید )می دهیجهتکرده و بهتر 

این موضوع  است. گرای خارجی و تقویت رقبامالی کشور از تولید کنندگان داخلی و نظام مالی صادرات

موریتشان را أمی مهم با فاینانس خارجی اجرا شود و این فایننسورها هاسبب شده است تا اغلب طرح

مندی از اعتبارات ارزان قیمت صادراتی را منوط به خرید از توسعه صادرات کشور خود دانسته و بهره

نبود مأموریت توسعه چالش مهم دیگر در نهایت،  .نمایندهای کشور خودشان میمحصوالت شرکت

و  هاتازمانی که خواهان اجرای قانون، دستگاه است. ی اجرایی کشورهادستگاهتوانمندی داخلی در 

های واقعیت این است که وزارتخانهگذار نباشند، این قانون اجرا نخواهد شد. ی دولتی سرمایههاشرکت

بهداشت، درمان و آموزش  اطالعات، فناوری و ارتباطات  های اقتصادی همچون نفت، نیرو،متولی بخش

 به داخل ساخت و فناوری حوزه در مسئولیتی و دانسته تامین متولی خود را کشاورزی کی و جهادپزش

 . گیرندنمی عهده

 

 ( نانسی)فا یاعتبار صادرات التیتسه -2-1-4

 1380مصوب ی خارج یگذار هیسرما تیو حما قیقانون تشوتاریخچه مجاز شدن تسهیالت فاینانس به 

در قوانین باالدستی نظیر قانون برنامه ششم توسعه کشور، قانون حداکثر استفاده از توان گردد. میباز 

از تسهیالت مالی  های اجرائی کههای دستگاهتمامی طرحداخل و قوانین بودجه ساالنه کل کشور، 

کنند برای میاین تسهیالت استفاده  قصدی بخش خصوصی که هاو یا طرح کنندخارجی استفاده می

مصوبه شورای اقتصاد در بازه زمانی  317 ازیافت ضمانت دولت باید به تصویب شورای اقتصاد برسند. در

درصد مربوط به تأیید تضمین و نحوه استفاده از تسهیالت خارجی بوده است.  43، 1396تا  1390

مورد  72باشد، می پژوهشتسهیالت اعتبار صادراتی )فاینانس( مبتنی بر خط اعتباری که موضوع این 

 آن تسهیالت اعتبار صادراتی )فاینانس( ازشود، پستسهیالت اعتبار صادراتی )فاینانس( را شامل می

و  یبردارساخت، بهره یقراردادهامورد،  7 1مورد، قراردادهای خرید متقابل 13ای غیر مقید و توسعه

 . (1399 نریمانی و همکاران،) گیردمورد را در برمی 4 2یواگذار

                                                      
1  Buy Back 
2  Build, Operate and Transfer (BOT) 
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 هایپروژه بیشترین پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و کشور نفت، شهرسازی، و راه نیرو، ارتخانهوز 5

وزارتخانه مذکور  5از  یکهر  داراولویت هایپروژه ترینبزرگ اساس این بر. اندداشته را مصوب بخشی

مالی صادراتی کشورهای ، نظام تأمین اصلی اجرای این قوانین چالش .اندشدهانتخاب یمطالعه مورد یبرا

کنند می، ایران را موظف مالیمنابع  اعتباردهنده است. بر این اساس، کشورهای خارجی تأمین کننده

ی موردنیاز پروژه را از همان کشور تهیه کنند. این تأمین مالی مقید نسبت هاکه محصوالت و فناوری

ی اجرایی که دغدغه اصلی آنها تأمین با های غیرمقید، ارزانتر بوده و لذا برای دستگاههابه اخذ وام

گیرد. بنابراین میکمترین هزینه است و توسعه فناوری در اولویت آنها نیست، بیشتر مورد استفاده قرار 

ی اجرایی ملزم به هاکاهش داده و دستگاه هارا برای دستگاه هاسیاستگذاران باید هزینه اخذ این وام

 نشانها را شده در مصاحبه مطرحمطالب از ای خالصه 4 جدول غیرمقید باشند.استفاده از تأمین مالی 

رغم پتانسیل باال و نیاز کشور شوندگان، علیهای نویسندگان و نظرات مصاحبهبر اساس بررسی دهد.می

سازی محدود آن نقطه قوت قابل توجهی به برنامه سیاستی تسهیالت اعتباری صادراتی، در فرآیند پیاده

 باشد.فاقد ستون نقاط قوت می 4، جدول 6و  5، 3شاهده نشد. لذا بر خالف جداول م
 

نریمانی و همکاران )منبع:  حوزه تسهیالت اعتباری صادراتیمقوالت مستخرج از مصاحبه خبرگانِ  :4جدول 

 پژوهشگران( بندیجمعو ( 1399)

  نقاط ضعف مقوالت

 تقاضا شفافیت

 هاپایین پروژه برای جذب منابع خارجی و ارزآوری هاجذابیت پایین پروژه 

 ( میزان اعالم شده عدم تطابق قوانین باالدستی با یکدیگر و وجود تناقض آشکار بین آنها

از  %85توسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به عنوان سهم کشور اعتبار دهنده 

از ارزش پروژه  %51داکثر است در حالی که در سایر قوانین نظیر قانون حاعتبار پروژه 

 (باید باشدحداقل سهم طرف ایرانی 

  شفاف نبودن محتوای کار طرف ایرانی در قراردادهای بین المللی 

احصاء، ارزیابی و 

ارتقای توانمدی 

 داخلی

 توانمند در کشور گرهای توسعهپیمانکاران عمومی و شرکت نبود 

  توان کارشناسی و فنی کشور و ارجاع کار عدم احاطه شرکتهای پیمانکار ایرانی نسبت به

 در مراحل بعدی پروژه

 ری کالن کشوهاهژعدم توجه به مدیریت دانش در پرو 

 بزرگ یخارج یهایگذار هیسرما و قراردادها در یفن دانش انتقال الزام استیس شکست 

 کشور

 شودمیی داخلی ارجاع هاعدم توجه به محتوای کار که به شرکت 

  زنجیره ارزش پروژه و مشخص کردن نقاط مهمی که باید به مشارکت شناخت عدم

 داخلی در ان توجه شود-خارجی

 ( ریالی و ارزی(LCتأمین مالی تولید داخلی )نظام اعتبار اسنادی ) ارتقای نظام  نهادهای واسط
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  نقاط ضعف مقوالت

  الزامات مربوط به تأمین مالی بیع متقابل و  در سطح قانونگذاری از شناخت کاملنبود

 فاینانس

 به دلیل نظام  از داخل دیخر یبرا یاعتبار صادرات التیاستفاده از تسه یریعدم امکانپذ

 تأمین مالی مقید صادرات گرا در کشورهای سرمایه گذار

  استانداردهای لزوم توسعه نظام تامین مالی تخصصی پشتیبان ارتقای توانمندی فناورانه با

 بین المللی

 تسهیالت اعتبار ی پیمانکار داخلی و حمایت از آنها برای اخذ هاارجاع کار به شرکت

 صادراتی

 حکمرانی

  ضعف کارفرمایان دولتی در طراحی پروژه و نداشتن توان تخصصی برای نظارت و راهبری

 هاپروژه

 اجرایی) هزینه بیمه، های عدم محاسبه واقعی هزینه فاینانس خارجی توسط دستگاه

 ی فعلیهانوسانات ارز، و...( و دید کوتاه مدت مدیران اجرایی برای بر طرف کردن چالش

 المللی غیر مقیدهای تجاری بینگرانتر بودن وام 

 عدم تمایل دولت برای پذیرش ریسک بخش خصوصی داخلی 

 های دولتینداشتن دغدغه توسعه فناوری در دستگاه 

 صوری با شرکتهای ایرانی توسط طرفهای خارجی به منظور عدم رعایت  انعقاد قراردادهای

 %51حد 

 

این  آمیزموفقیت که اجرایمهمترین موضوعات شده، های انجامبر اساس تحلیل محتوای مصاحبه

  بندی است.زیر قابل جمع را با چالش جدی مواجه ساخته به شرحسیاست تدارکات عمومی 

سهیالت اعتبار صادراتی های تمثابه نهادهای واسط در پروژهحضور پیمانکاران داخلی به عدمالف( 

یی که از این ها، پروژهتشریح شد قانون حداکثر استفاده از توان داخل آنچه در بخش : شبیه)فاینانس(

عدم ب( ؛ دی ایرانی، تأثیرگذاری بیشتری دارنهاکنند، در صورت ارجاع به شرکتمیاعتبارات استفاده 

اتکای  )پرهیز از بهره گیری از ابزارهای متنوع مالی و تمرکز زیاد بر تأمین مالی صرفًا از منابع خارجی

ترکیبی از مؤسسات تأمین مالی داخلی برای تأمین استفاده و  های مقید خارجیبه وامصرف کل پروژه 

؛ (های مختلف فرآیند پروژهی بخشای خارجی برامقید و توسعهغیرهای جریان نقدینگی به همراه وام

ی داخلی و اهمیت هر بخش در زنجیره ارزش پروژه )در هر پروژه باید هاعدم شناسایی ظرفیتج( 

ی ساختار حقوقی و حکمرانی سازیالمللنیبلزوم د( ؛ اهداف توسعه فناوری در هر بخش مشخص شود(

 .(1399نریمانی و همکاران، ) شرکتی پیمانکاران داخلی
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  حامی نوآوری تدارکات عمومی  عمودی یهاسیاست -2-4

 نمایشگاه مواد و تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران -1-2-4

ساخت ایران  شگاه  شه در فعالیتنمای سعه فناوری نانو دارد. اینهاری ستاد تو در  86 سال ایده از ی 

ستتتاد مذکور پیاده شتتد و بعد از افزایش تعداد تجهیزات ستتاخت ایران، منابع ستتتاد برای نگهداری و 

ستاد، یک سید. بنابراین مدیران وقت  شگاه حمایت از این حوزه ناکافی به نظر ر کردند و  طراحی نمای

شگاه به این تجهیزات با یارانه شگاه از آن بعد شد، ها فروختهدان شد و در  انایر ساخت نمای طراحی 

 92از سال اجرا شد و پس از آن  1391در سال  اواخر دولت یازدهم اولین دوره آن به صورت آزمایشی

، تعداد 1399برگزاری نمایشتتگاه مذکور در ستتال  هفتم. در دوره شتتدبه صتتورت ستتاالنه برگزار  98تا 

 .ارتقاء پیدا کرده استمحصول  8736شده به عدد و تعداد محصوالت ارائه 382ها به عدد شرکت

دهد توجه به تداوم اجرای آن نشان می ی نهادی و همچنینها، نوآوریی نمایشگاهافزایش آمارهای کمّ

سیاست و دستاوردهای آن چالش سیاستهای اجرای این  ستهای مشابه در طراحی  ستفاده ا . قابل ا

توان در مواردی نظیر ارائه الگوی را می ستتازی آنپیادهی مهم نهادی این ستتیاستتت در طول هانوآوری

سطحی ارزیابی  صیکمی و تیمچهار ص صی( سازی تخ صو در ارزیابی عمق  )درقالب کارگزار بخش خ

و استتتفاده از ابزار مالی تخصتتصتتی در  نفوذ فناوری ستتاخت داخل تولید مواد و تجهیزات آزمایشتتگاهی

دکنندگان خالصتتته نمود. عالوه بر این جهت پوشتتتش ریستتتک خریداران و تأمین منابع موردنیاز تولی

، معاونت علمی و فناوری ریاستتتت جمهوری به عنوان نهاد محوری دولتی و این برنامهدر موضتتتوعات، 

به عنوان  هداشتتتت، درمان و آموزش پزشتتتکی  ناوری و همچنین وزارت ب وزارت علوم، تحقیقات و ف

کنند. معاونت علمی و ا تستتهیل میهای همکار با هماهنگی مناستتبی اجرای این ستتیاستتت روزارتخانه

شگاه صاص پلکانی آن به دان صیص اعتبار مربوط به یارانه و اخت شی فناوری با تخ سات پژوه س ها و مؤ

شرکت سب با خرید آنها از  صوالت رتبه-متنا ساختار نظارتی و ارزیابی بندیمح شده و نیز مدیریت بر 

پرداخت خریداران دولتی در ن مبلغ پیشها در قالب شرکت ارزیاب تخصصی و همچنین تضمیشرکت

نریمانی و ) شتتودموارد معین، دستتتگاه اصتتلی اجرای این ستتیاستتت در ستتاختار حکمرانی قلمداد می

  .(1397 همکاران،

 

)منبع: برنامه نمایشگاه ساخت ایران های اجرای در خصوص چالش نقاط قوت و ضعف مستخرج از مصاحبه خبرگان  :5جدول 

 پژوهشگران( بندیجمعو  (1397) همکاراننریمانی و 

 نقاط قوت نقاط ضعف مقوالت 

شفافیت 

 تقاضا

 هاهای خرید دانشگاهنامشخص بودن اولویت 

 ها پخش شدن بودجه در دانشگاهو 

 تمایل به خرید محصوالت خارجی 

  :ی هایارانه دهیجهتتوجه به بعد تقاضا

 دولت به سمت خرید از داخل
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 نقاط قوت نقاط ضعف مقوالت 

 و نبود وحدت رویه  تنوع در مسئولین خرید 

 ها در خرید های مالی دانشگاهچالش

 تجهیزات

 عدم حمایت ویژه از خریداران غیردولتی 

  طوالنی بودن فرآیند قطعی شدن و میزان

 فاکتورهاتحقق پیش

 ها بین سطوح حمایت وجود طبقه بندی

 داخلی فناوری توانمند مختلف

  اختصاص یارانه بر مبنای میزان خرید

 و پیش فاکتورهای صادرشده هادانشگاه

 ساز و کار لیزینگ برای خریداران  تدوین

 بخش غیردولتی

احصاء، 

ارزیابی و 

ارتقای 

توانمدی 

 داخلی

 ضعف بازاریابی و وابستگی به نمایشگاه 

  ایجاد فرصت همکاری با لزوم ترغیب و

های دیگر به منظور تکمیل زنجیره شرکت

 ارزش

 با توجه به عدم ریزی تولید عدم امکان برنامه

 قطعیت میزان سفارش

  ها و اعتبارسنجیبندی شرکترتبهنبود 

  گسترش بازار و تجمیع تقاضا لزوم توجه به

 و ایجاد صرفه مقیاس

 ترکیبی [نظام ارزیابی چهارسطحی  تدوین

از سطح فناوری ذاتی محصول )میزان 

پیچیدگی و نوآوری( و سطح تولید داخل 

 ]لط(های کلیدی )میزان تسفناوری

 در نمایشگاهشده تنوع باالی تجهیزات ارائه 

  ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی الزام به

 مناسب برای محصوالت

 هاقهینامه و کسر وثتودیع ضمانت 

نهادهای 

واسط 

)مدیریت 

های هزینه

 مبادله(

  خریدار و فروشنده در راستای  کمتعامل

 بهبود عملکرد و کیفیت تجهیزات

  ها و اطالعاتی میان شرکتشکاف مالی و

 هادانشگاه

 ساماندهی کارگزاران فروش 

 نوآوری در تنظیم قراردادهای کارگزاری 

 بندی و شفافیت فرآیند ارزیابیکیفیت سطح 

  تضمین مالی نهادهای مالی نظیر

ای تولیدکننده و مدیریت نوسانات بودجه

 دولت

 های تنظیم قرارداد واحد برای کاهش هزینه

 هامالی شرکت

  ،حل اختالف و مرجعیت اختالفات مالی

 حقوقی، فنی و اجرایی

 ساختار

 حکمرانی

 خرید تضمینی در برابر کمک به  توجه کم

 بالعوض )بازارسازی(

 گراعدم توجه به تولید محصوالت صادرات 

 توزیع یارانه بر مبنای خرید مشارکتیزوم ل 

 تبانی و برخورد با فساد پایین مدیریت 

  علوم، تحقیقات و  هماهنگی وزارتعدم

 فناوری به عنوان دستگاه متولی خریداران

 سازی و سطح فناوری ارتقاء داخلی

 بندیمحصوالت با ایجاد سازوکار سطح

  لزوم حمایت از طرح لیزینگ برای خرید

 های غیردولتیبخش

  نقش معاونت علمی و فناوری ریاست

و  اجرا ،ایجمهوری در تأمین منابع یارانه

 کاهش ریسک
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 نقاط قوت نقاط ضعف مقوالت 

 تخصصی ستاد توسعه -توانمندی اجرایی

 فناوری نانو

 

در طول تاریخ تکامل یافته و بر اساس نیاز و برنامه باید اذعان داشت که نهادهای ایجاد شده در این 

ها انجام گرفته، مهمترین براساس تحلیل مصاحبهدر ادامه اند. سطح بلوغ تولیدکنندگان توسعه یافته

های اجرایی بوده، های نهادی برای مقابله با چالشکه ناشی از همین نوآوری سیاست عوامل موفقیتِ 

 ندی شده است.بجمع

ها و با نوآوری خریدارانناآشنایی توان در میترین نقاط ضعف را نیز در بعد تقاضا، اصلیاوالً، 

و به  ات پژوهشیها و مؤسسای دانشگاههای صنعت، ساختار مالی ناکارآمد و حسابداری هزینهپیچیدگی

 بوده است.و مؤسسات پژوهشی  هاخرید پراکنده دانشگاهویژه 

پذیری پایین و عدم اعتماد خریداران ی داخلی، ریسکهادر بعد شناسایی و ارزیابی توانمندیدوماً، 

های فناورانه و نوآورانه داخلی مهمترین نقطه ضعف اجرای این سیاست بوده است. دولتی به توانمندی

ی سطح فناوری ذاتی محصول )میزان هاطراحی الگوی چهارسطحی ارزیابی، با ترکیبی از شاخصبا 

های کلیدی )میزان تسلط( و تجربه صادرات، خدمات پیچیدگی و نوآوری(، سطح تولید داخل فناوری

، توسط ارزیابان بخش خصوصی های کنترل کیفیبندی و گواهینامهپس از فروش، طراحی صنعتی، بسته

 است. نموده را برطرف هااین چالشحدی ا ت

به  هااز عدم پایبندی دانشگاه هاترس شرکتنظیر های مبادله مدیریت هزینهدر بعد نهادهای واسط، 

ها و مدیریت جریان مالی مطالبات و نامهتأمین وثیقه برای اخذ ضمانتدر  هاتعهدات، مشکالت شرکت

سبب  هااکیفیت مواد و تجهیزات خریداری شده توسط شرکتشان و تضمین تأمین به موقع و بتعهدات

که موفقیت آن را  ی این برنامههاشده بود که اثربخشی این برنامه کاهش یابد. یکی از مهمترین نوآوری

در در نهایت باشد. میحضور یک نهاد مالی تخصصی برای پوشش ریسک مبادله ، تضمین کرده است

مهمترین عامل موفقیت بوده تخصصی در کنار خریداران دولتی  ایتیحمحضور یک نهاد بعد حکمرانی، 

و همچنین تضمین پیش پرداخت  هااست. این نهاد با ایجاد ساختارهای نظارتی و ارزیابی شرکت

 خریداران دولتی در موارد معین، در اجرای موفق تر این برنامه نقش عمده داشته است. 

 صنعت نفت یراهبرد یده گروه کاال -2-2-4

نفت و با  ریصنعت نفت با دستور وز ازیمورد ن زاتیگروه خانواده کاالها و تجه 10 یساز یبوم طرح

صنعت نفت به محصوالت  شتریب یو اتکا یداخل یهایتوانمند تیبا هدف تقو فیشر دانشگاه یهمکار

این طرح این بود که ساز و کار اصلی در  در دستور کار قرار گرفت. 1393 از سال ،یرانیسازندگان ا
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عالوه بر سه ویژگی کیفیت، قیمت و زمان، توانمندی فناورانه نیز بر اساس یک مدل طراحی شده به 

های تعیین کننده برنده مناقصه درنظر گرفته شد. بر این اساس یک پاکت مخصوص عنوان یکی از ویژگی

طرف قرارداد را متعهد نمود خت بود و به اسناد مناقصه اضافه شد که شامل ارزیابی توان فناورانه و سا

روش، پاکت  نیدر ا باشد. نیز یتوسعه فناور بهکاال و خدمت، متعهد نیکه در طول کار عالوه بر تام

 ییبازگشا را کسب نکرده باشنداین حوزه قابل قبول  یفن ازیکه امت یگران مناقصه یو مال یبازرگان-یفن

 نیو همچن کندیم فایا ییانتخاب برنده مناقصه نقش وتو ندیدر فرآ یروش عامل فناور نینخواهد شد. با ا

 (زیتجه) یو ساخت کاال یبرنده مناقصه متعهد به توسعه و ارتقا فناور یتوجه به نقشه راه توسعه فناور با

ارزیابی صالحیت "برای استخراج سطح فناوری در مناقصات فناورانه از مدل  .شودیم مناقصه مورد

و  TRL, MRLاین مدل که تلفیقی از سه مدل شود. استفاده می "مندی فناورانه و تولیدکیفی و توان
1CRL یی که توانمندی فناورانه و تولید داشته باشند و بتوانند نقشه راه توسعه فناوری ها. لذا شرکتبود

نشان می دهد . این موضوع (1400نریمانی، ) شدندرا تدوین و پیاده کنند، در این فرایند انتخاب می

ای ی پایههات جذب بیشتر و توانمندیکه نشان از وجود ظرفی هاکه توان تولیدی فعلی این شرکت

 دهد.میاین برنامه را نشان  نقاط قوت و ضعف 6جدول اصلی است، از اهمیت باالتری برخوردار است. 

 
)منبع: ی نفتی قلم کاال 10برنامه ی اجرا یهاخبرگان در خصوص چالش با نقاط قوت و ضعف مستخرج از مصاحبه :6جدول 

 ی محققین(هایافتهو ( 1400نریمانی )

 نقاط قوت نقاط ضعف  مقوالت

شفافیت 

 تقاضا

  استفاده ناقص از مدل بازار در مقابل

فناوری )الزام به انتقال فناوری از خارج 

 قصه(های برنده مناتوسط شرکت

 ( 526عدم اولویت بندی در تولید قطعات 

 زیراقالم( 73850اصلی و قلم 

  تقدم ارزبری و رفع نیاز بر توسعه فناوری

)تمرکز زیاد بر رفع نیاز فعلی از طریق 

و  یضرور ،یپرمصرف، راهبرد تولید اقالم

 (داخلی بدون مشابه

 ها با هدف تحلیل واردات و شناسایی اولویت

درصد کاالها و  80سازی بیش از میبو

 صنعت نفتتجهیزات راهبردی موردنیاز در 

  تحلیل زنجیره ارزش توسعه تولید تعیین

 های تجهیز موردنیاز اقالم اصلی و زیراقالم

  تمرکز بر صنعت قطعه سازی به عنوان یک

 صنعت پایه ای

احصاء، 

ارزیابی و 

ارتقای 

  در جهت عدم شناسایی عمق فناوری

تشخیص تولیدکننده توانمند داخلی از 

 تاژکارانواردکنندگان و مون

 های ارزیابی توجه به بعد فناوری در شاخص

 کیفی مناقصه گران

                                                      
1  Technology readiness level; Manufacturing readiness level; Corporate/Commercial readiness 

level 
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 نقاط قوت نقاط ضعف  مقوالت

توانمدی 

 داخلی

 ارزیابی  ی کیفیهاابهام در شاخص

 متقاضیان

 زیابی صالحیت کیفی و تهیه مدل ار

 ارانه و ساختتوانمندی فن

  شناسایی زنجیره توانمند و بومی و تعهد به

افزایش سطح آمادگی ساخت، آمادگی 

 شرکتفناوری و آمادگی عمومی 

  اهمیت بیشتر توانمندی ساخت در ارزیابی

ها )تمرکز بر توسعه امتیاز فنی شرکت

هایی توانمندی فناورانه و ساخت در شرکت

ای را در خود های پایهکه حداقل توانمندی

 اند(ایجاد نموده

نهادهای 

 واسط

 با توجه  های پروژههاعدم تخمین ریسک

به الزام به داشتن شریک خارجی، 

دادهای ریالی با وجود نوسانات نرخ ارز قرار

 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(

  ،تسهیل در شرایط قراردادها )متن، مبلغ

 نحوه پرداخت، شروط، ترجیحات و تضامین(

  نقشه راه توسعه فناوری  تدوینالزام به

 )ارتقای ساخت داخل(

  برندگان مناقصاتشفافیت در تعهدات 

 ساختار

 حکمرانی

 ایجاد  با وجود نظارت و ارزیابی ناکافی

های تخصصی برای هر گروه از کاال کارگروه

ها و ارزیابی و مشارکت در انتخاب شرکت

 هافعالیت

 نت تشکیل کارگروه مشترک بین معاو

پژوهش و فناوری، معاونت پشتیبانی ساخت 

های خریدار و تخیه کاالهای نفتی و شرکت

 اصلی

 های عملیاتی وابسته وجود نمایندگان شرکت

 به وزارت نفت

 

ی انجام گرفته، هاحلیل مصاحبهو مبتنی بر ت (6در جدول )ارائه شده با وجود نقاط مثبت این برنامه 

نتوانسته است اثربخشی الزم را در ارتقای توانمندی فناورانه و ساخت این برنامه به دالیل مختلفی 

  .داشته باشد

ها توسط متقاضی تضمین خرید فناوریتحریک تقاضای نوآوری،  هایدر سیاستاز اصول اصلی  ییک

های شرکت در وزارت نفت و .باشدکه مهمترین کارکرد آن کاهش ریسک تولیدکننده فناوری می است

 به طور مثال در دارای سابقه بوده است. هافناوری جهت توسعه دیخر نیردادهای تضمتابعه قرا
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توان رده پای تضمین خرید را مشاهده می مختلف برای محصوالت یمنعقده با جهاد دانشگاه قراردادهای

 یفقدان کانالهای ارتباط ،ازهایاز ن قیکامل و دق یبه علت نبود شرح نمود. با این وجود این قراردادها

نبود  نیبا ضمانتها و همچن مرتبط و مسائل شرکتها هیاول یمال نیتأم شفاف و کارا، مشکالت

های نفت و گاز مجموعه باهمکاری شرکتهای کوچک  ریمس کنندگان، نیتأم برای یاستانداردهای الزام

امه هیچ تعهدی مبنی بر خرید (. متأسفانه در این برن1396زاده، نقیی جدی داشته است )هاچالش

ی وزارت نفت داده نشده است. این موضوع در کنار اینکه بعضاً برای هامحصوالت فناورانه توسط دستگاه

ی داخلی خواسته شده و در های معتبر بانکی از شرکتهاحضور در مناقصات تأمین کاال ضمانتنامه

صه شرکت می کنند، باعث کاهش اثربخشی ی خارجی بدون ارائه این ضمانت در مناقهامقابل شرکت

 این برنامه را به شدت کاهش داده است.

های مشابه، ورود معیارهای توانمندی فناورانه به اگرچه نقطه قوت اصلی این طرح و تمایز آن با برنامه

 ق ی داخلی توجه الزم به عمهاتوان شرکتنظام ارزیابیِ فرایند ارزیابی کیفی مناقصه گران بود، اما 

هایی که از طریق واردات و مونتاژ توانسته بودند توان ساخت و ساخت داخل نداشته و بیشتر شرکت

نتوانند  هادر مناقصات برنده شدند. همین موضوع سبب شد که این شرکت ،مالی در خود ایجاد کنند

 قیمت واقعی را ارتقای توان ساخت داخل تخمین زده و در ادامه مسیر با چالش جدی مواجه شدند.

ی مجری این بخش با آن مواجه بودند، حمایت از تولیدکنندگان محصوالت هاکه دستگاه دیگری چالش

داخلی را بر عهده  های بزرگبود و این در حالی اتفاق افتاد که پیمانکاران عمومی که اجرای پروژه

داشتند الزامی به خرید این محصوالت از داخل نداشتند. عالوه بر موضوع خرید داخل، این پیمانکاران 

ی هاکنند، الزامی برای انتقال فناوری به داخل از روشمیکه اغلب مایحتاج پروژه خود را از خارج تأمین 

  .(1400نریمانی، ) ی داخلی ندارندهای فنی و آموزش به شرکتهامختلفی مانند ارائه کمک

ی خارجی هااز شرایط برنده شدن مناقصه، انتقال فناوری از خارج از کشور و یا اخذ الیسنس شرکت یکی

، نوسانات نرخ ارز و قراردادهای ریالی وزارت هاوجود به دالیل مختلف نظیر گسترش تحریماست. با این 

ریسک در قراردادها و عدم امکان واردات مواد اولیه و تجهیزات ی داخلی، در نظر نگرفتن هانفت با شرکت

 .عمالً این همکاری شکل نگرفته است موردنیاز

یعنی نهاد تعیین استاندارد )زیرساخت  نبود نهادهای به هم رسانی الزم برای اجرای این برنامهبه عالوه، 

ی موردپذیرش در فرایند مناقصه هاآزمایشگاه مرجع در کشور در حوزه تجهیزات نفتی( و ضمانتنامه

چهار  یاجرا یخیتار ریس  .سازی این برنامه استهای پیادهچالش از دیگرهای داخلی برای شرکت

 .باشدمیقابل مشاهده  2تشریح شده در شکل  هااستیس
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های پژوهشگران(حامی نوآوری )منبع: یافته های افقی و عمودی تدارکات عمومیسیر تاریخی اجرای سیاست -2شکل 

 تجهیزاتاجرای برنامه نمایشگاه 

های خرید )آغاز توجه ویژه به سیاست

 برای توسعه توان داخل( عمودیدولتی 

1375 

 تصویب قانون حداکثر 
های خرید )آغاز توجه ویژه به سیاست

 دولتی افقی برای توسعه توان داخل(

1380 1391 

1392 1393 

موفقیت: تجمیع تقاضا و ارجاع کار صرفاًبه 

ایرانی، حکمرانی در نهاد متولی های شرکت

 ها )شورای اقتصاد(تصویب پروژه

اصالح قانون 

 حداکثر 

های اجرایی، دالیل عدم موفقیت: انتقال حکمرانی به وزارت صمت، اولویت تأمین و واردات در دستگاه

حامی  ها به اجرای قانون، ریسک گریزی مدیران دولتی، نبود نظام تأمین مالیعدم تمایل دستگاه

 های خارجی ار به شرکتتوسعه فناوری، شناخت ناکافی از عمق ساخت داخل، امکان ارجاع 

تصویب قانون سرمایه 

 گذاری خارجی
 عدم، واسط نهادهای مثابهبه یداخل مانکارانیعدم حضور پدالیل عدم موفقیت: 

صرفاً از منابع  یمال نیبر تأم ادیو تمرکز ز یمتنوع مال یاز ابزارها یریگبهره

 یو فناور یصنعت استیسازگار با س یارز استیس نبودو  یخارج

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

ها و دالیل اصلی عدم موفقیت: عدم تجمیع تقاضا، ساختار مالی ناکارآمد دانشگاه

 گریزی مدیران ریسک

اجرای برنامه ده 

 قلم کاالی نفت

دالیل اصلی موفقیت: شناسایی نیاز مبتنی بر واردات محصوالت 

 های عملیاتیپیشرفته، مشارکت بخش

دم حضور شرکتهای دالیل اصلی عدم موفقیت: نبود تضمین خرید، ع

 خارجی، نوسانات ارزی، عدم توجه به نهادهای واسط مالی، استاندارد
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 بحث و نتیجه گیری -5

های تحریک تقاضا همواره به عنوان ابزار سیاست نوآوری در کشورهای مختلف موردتوجه سیاست

های ابتدا توجه به سیاست (،2)شکل  های دولتیبا توجه به بررسی سیر تاریخی تغییر سیاست. باشندمی

نیز توجه به سیاستهای عمودی  1391و از سال  شدبا تصویب قانون حداکثر آغاز  1375عمودی از سال 

قابل تأثیر  اند، اماها در ایجاد بازار موفق عمل کردهاگرچه این سیاستبا این وجود، در کشور آغاز شد. 

های تحریک های پژوهش سیاستبر اساس یافته اند.بر توسعه نوآوری در کشور نداشته ایمالحظه

  بندی شده است.قهطب 3تقاضای بررسی شده در شکل 

 
 های نویسندگان(های تدارکات عمومی حامی نوآوری )منبع: یافته: چارچوب طبقه بندی سیاست3شکل 

 قانون حداکثر  برنامه دولت:

شرکتهدف ستفاده از ظرفیت  ی داخلی در اجرای ها: ا

 ی ملیهاپروژه

 الزامات اثربخشی:

 تقاضتتتا: شتتتفافیت و تجمیع تقاضتتتا و ارجاع کار به

 ی پیمانکار ایرانیهاشرکت

 سایی پیمانکاران عمومی ایرانی، تعیین شنا ضه:  عر

قاط  کار برای طرف داخلی در هر پروژه در ن ارزش 

 ارزش افزوده باال دارای

نهادهای واسط: توسعه تأمین مالی مقید داخلی 

گری بخشی حکمرانی: ارتقای نظام تنظیم 

  تسهیالت اعتباری صادراتی برنامه دولت:

 به زنجیره ارزش جهانی انتقال فناوری و ورود: هدف

 الزامات اثربخشی:

 :اولویتگذاری در تأمین داخل و تقستتیم کار تقاضتتا

 های داخلی و خارجیمشخص بین شرکت

 :ضه شرکتهای توانمند داخلی و الزام عر سایی  شنا

 المللیهای بینبه استفاده از آنها در پروژه

 :ارتقای تأمین مالی مقید داخلی و نهادهای واستتط

 مانکار داخلی به مثابه نهاد واسطتوسعه پی

 :ستفاده از وامحکمرانی های تجاری کاهش هزینه ا

  غیرمقید

  نمایشگاه تجهیزات برنامه دولت: 

گاه: هدف نابع دستتتت های حمایتی در اهرم ستتتازی م

 های اجرایی به خرید داخل جهتدهی به منابع دستگاه

 الزامات اثربخشی:

 :و تجمیع بودجه مشخص کردن اولویت خرید تقاضا

 ها برای خرید بر اساس اولویتدانشگاه

 :ارزیابی و رتبه بندی شتترکتها و تخصتتیص عرضتته

 یارانه متناسب با عمق ساخت داخل و تساط

 :سط صی، نهادهای وا ص سط و تخ ایجاد نهادمالی وا

های ستتتاماندهی کارگزاران فروش و مدیریت هزینه

 مبادله

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

  حمایتی

 

 قلم کاالی نفتی 10 برنامه دولت:

افزایش تحقیق و توسعه و تقویت نوآوری مبتنی : هدف

 بر مدل بازار در برابر فناوری

 الزامات اثربخشی:

 ساس با ارزبری باال مبتنی شناخت نقاط ح ضا:  تقا

 بر تحلیل زنجیره ارزش 

 عرضتته: شتتناستتایی زنجیره بومی و الزام به تدوین

توستتعه فناوری با تمرکز بر انتقال فناوری از برنامه 

 خارج

 :ویژه سازی فرایند برگزاری مناقصه نهادهای واسط

 با استفاده از معیارهای توانمندی فناورانه و ساخت

 :های حضتتور نهادها پشتتتیبانی و شتترکتحکمرانی

 خریدار اصلی

 

 جدیدبازار برای محصوالت  خلق ایجاد بازار برای محصوالت موجود ماهیت محصول

ضا
ت نیاز و تقا

 ماهی

ده
نش

ی 
سای

شنا
ها 

یاز
ن

د.
ان

 
ده

 ش
ی

سای
شنا

ح  
ضو

ه و
هاب

یاز
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ان

 

 پایین
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اند اثربخشی الزم برای ی افقی نتوانستههاسیاسترسد به نظر میهای این پژوهش، بر اساسی یافته

های مختلف نهادی در چالش توسعه توان فنی و مهندسی، تولیدی و نوآورانه در کشور داشته و با

که اثربخشی  شدمشخص نیز با بررسی موارد مطرح شده در این مطالعه، . این راه روبه رو بوده و هستند

های تدارکات عمومی در راستای رفع نیازهای فعلی بخش و ایجاد در آن سیاستهای خاص که برنامه

 . استبوده  های افقیبیشتر از سیاستبازار برای محصوالت ساخته شده و استاندارد، 

های عدم تحقق اهداف موردنظر سیاستگذاران، که در های این پژوهش مهمترین چالشبا توجه به یافته

شده  بیان 7اند، در جدول شدهنیز تکرار ک عمومی حامی نوآوری در گذر زمان های سیاستی تدارتالش

برخی از این  در خصوصهای عمودی در سیاست شودمی در این جدول مشاهدههمانطور که . است

ها این سیاستنسبی افزایش اثربخشی  موجبو همین موضوع  شودپیشنهاد میهایی ها راه حلچالش

 افقی است.های نسبت به سیاست

 
 های محققین(های تدارکات عمومی حامی نوآوری )منبع: یافتهتکرار شده در سیاست اصلی هایچالش :7جدول 

 چالش مقوالت

 سیاست

 قانون حداکثر
تسهیالت 

 اعتباری صادرات
 قلم کاالی نفت 10 نمایشگاه تجهیزات

شفافیت 

 تقاضا

عدم در اختیار قراردادن 

با بازار در قبال فناوری 

استفاده از ساز و کار 

 تجمیع و شفافیت تقاضا

   

توجه به این 

موضوع با 

استفاده از 

 تحلیل واردات

شناخت ناقص از 

محتوای پروژه و تعیین 

نقاط با ارزش افزوده باال 

و یا شناخت محصوالت 

 گلوگاهی موردنیاز

   

تحلیل زنجیره 

تعیین  وارزش 

 اقالم موردنیاز

احصاء، 

و  ارزیابی

ارتقای 

توانمدی 

 داخلی

عدم شکلگیری 

پیمانکاران عمومی 

متخصص و توانمند 

 داخلی

    

عدم شناخت 

های داخلی در توانمندی

 زنجیره ارزش

 ایجاد سامانه

اظهار توانمندی 

 سازندگان

 

ایجاد سازوکار 

وجهی  4ارزیابی 

توسط کارگزاران 

 بخش خصوصی

استفاده از 

معیارهای 

ارزیابی فنی و 

تولیدی در 
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 چالش مقوالت

 سیاست

 قانون حداکثر
تسهیالت 

 اعتباری صادرات
 قلم کاالی نفت 10 نمایشگاه تجهیزات

ارزیابی کیفی 

 مناقصه گران

عدم توجه به ارجاع کار 

ها به در پروژه

های داخلی، شرکت

ارجاع دسته دوم و 

ارجاع کار با ارزش 

افزوده پایین به 

 های ایرانیشرکت

   

ارجاع کار به 

های شرکت

ایرانی و الزام 

انتقال فناوری 

 از خارج

نهادهای 

 واسط

نبود نظام تأمین مالی 

 مقید داخلی
    

عدم توجه به 

های مالی در نوآوری

جهت کاهش ریسک 

خریداران و 

 تولیدکنندگان

  

ایجاد نهاد مالی 

تخصصی با هدف 

تضمین 

تولیدکننده و 

مدیریت نوسانات 

 ای دولتبودجه

 

عدم توجه به توسعه 

نهادهای مکمل نظیر 

پیش خرید، 

خریدتضمینی، ترک 

 تشریفات مناقصه و ...

    

 ساختار

 حکمرانی

 ینبود یک نهاد حمایت

توسعه ای و یا اختصاص 

نیافتن مأموریت توسعه 

توان فناوری و تولیدی 

در هر پروژه به باالترین 

 مقام اجرایی دستگاه

  

برگزاری 

ها نمایشگاه

 توسط تجیهزات

معاونت علمی و 

 فناوری رئیس

 جمهور

 

ساز و کار نظارت 

 غیراثربخش

ایجاد کارگروه 

نظارت بر اجرای 

 قانون

  

ایجاد 

کارگروهی 

متشکل از 

واحدهای 
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 چالش مقوالت

 سیاست

 قانون حداکثر
تسهیالت 

 اعتباری صادرات
 قلم کاالی نفت 10 نمایشگاه تجهیزات

ستادی و 

 تولیدی

عدم توجه به صادرات 

های گرا شدن شرکت

 داخلی
    

 یو در موارد ؛هستندنشان دهنده وجود چالش در برنامه سیاستی مورد اشاره  7 های جدولدر خانه عالمت تذکر: * 

 که بیان شده است.حلی به کار گرفته شده ارائه شده، برای چالش راههای جدول توضیحاتی که در خانه

 

یک برنامه تدارکات عمومی حامی نوآوری در دو دسته  هایچالشهای نویسندگان، بر اساس یافته 

 .شود.میبندی جمع های عمودیهای افقی و عوامل مرتبط با سیاستعوامل مرتبط با سیاست

که ت افقی سعامل در اجرای یک سیا مهمترین های افقی:سیاست در موفقیت های اصلیچالش

، تبدیل آنها اصلی این حوزه تبدیل شده است متأسفانه در تجربه کشور به آن توجه نشده و به چالش

های اجرایی کشور های اقتصادی و نهادهای متولی تعهد دستگاههای سیاستی مشخص در بخشبه برنامه

، چین (Lee,2005)ریزی را در کره جنوبی هایی از این نوع برنامهبرای توسعه توان داخل است. نمونه

(Mu & Lee, 2005)  و هند(Kale & Little, 2007) در برخی از موارد دقیقاً  توان مشاهده نمود.می 

 گیری بهره با و کشور داخل در باید هایی از زنجیره ارزش بخش یا پروژهچه قسمت که شده مشخص

های اجرایی به عبارت بهتر، دستگاه .شود تولید بومی هایشرکت هایمشارکت با و انسانی نیروی از

مهم دیگر در  توانمندی نمی دانند که برای آن برنامه ریزی نمایند. چالش کشور، خود را مسئول توسعه

های داخلی و های تأمین مالی مقید داخلی در جهت استفاده از ظرفیت شرکتنظامنبود این بخش 

ها با استفاده این موضوع سبب شده است که بیشتر پروژه پوشش ریسک خریداران محصوالت آنها است.

مالی مقید خارجی اجرا شوند که حامی تولیدات ساخت همان کشور سرمایه گذار از ظرفیت تأمین 

شفافیت و نبود ، را با مشکل مواجه نماید هاموفقیت این سیاستتواند هایی که میچالشاز دیگر  است.

های توانمند داخلی و حمایت از آنها برای انتقال فناوری ارجاع آن به شرکتعدم تجمیع تقاضای دولت و 

توان یکی از موفقترین موارد این حوزه های خارجی بوده است. نمونه توسعه شرکت مپنا را میاز شرکت

ی پیمانکار داخلی است. باتوجه به تجربه هادر نهایت چالش دیگر، عدم ارجاع کار به شرکتنمود.  تشریح

خلی و الزام آن به های حوزه توربین در شرکت مپنا، ارجاع کار به شرکت داتاریخی توسعه فناوری

ای در توسعه توان داخل خواهد های خارجی، نقش عمدههای انتقال فناوری از طرفاستفاده از ظرفیت

 داشت.
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شناسایی های اصلی این حوزه، از چالش یکی های عمودی:های اصلی در موفقیت سیاستچالش

های بخشی و تمرکز بر رفع آنها با استفاده از ظرفیت خریدهای دولتی است. ههای دستگانیازها و اولویت

های این برنامه نبود همانطور که در تجربه نمایشگاه تجهیزات ساخت داخل مشاهده شد، یکی از ضعف

ها بود که منجر به خرید پراکنده )عدم تجمیع تقاضا( شده و اثربخشی تخصیص اولویت خرید در دانشگاه

های بعد عرضه که سعی شد در دولت را با چالش مواجه خواهد ساخت. یکی از مهمترین چالشمنابع 

توان داخلی در حوزه تولید تجهیزات بوده است.  تعیینتجربه نمایشگاه ساخت داخل به آن توجه شود، 

انی های فراوهای صنعتی کشور پیاده سازی شود، با پیچیدگیاین موضوع در صورتی که در تمامی عرصه

مواجه خواهد شد. همین موضوع سبب شد که در قانون حداکثر از سازوکار خوداظهاری برای بررسی 

توسعه  ،هاموفقیت این برنامه اصلی عوامل یکی ازتوان داخل استفاده شود که کارآمد نخواهد بود. 

تضمین خرید(  )نظیر ریسک، ضمانت، استاندارد و های مبادلهمدیریت هزینهمالی برای واسط  ینهادها

بوده است. باید به این نکته توجه داشت که مسائلی مانند نبود تضمین خرید و نهاد واسط برای ارزیابی 

قلم کاالی نفت  10تأمین کننده و پوشش ریسک قراردادها مهمترین عوامل عدم موفقیت در برنامه 

 بوده است. 

مؤثر واقع  تواند میی افقی و عمودی هاسیاستاز الزاماتی که در اجرای دیگر رد فوق یکی عالوه بر موا

تغییر عقالنیت و راهبردهای سازمانی خصوصاً در  وجود یک نهاد متولی حمایتی است که بتواند شود،

 این تغییر رویکرد، را شکل دهد.های متولی نوآوری های بخشی و وزارتخانهتعامل میان وزارتخانه

های بخشی در اجرای این سیاست، وجود یک نقشه راه وزارتخانهپذیری باالترین مقام اجرایی مسئولیت

های بخشی و هایی متشکل از وزارتخانهاجرایی دارای اهداف شفاف و روشن و همچنین وجود کارگروه

به عبارت بهتر، (. Edler & Georghiou, 2007) طلبدرا میهای متولی نوآوری و حاکمیتی وزارتخانه

 مشخص نمودنی سیاستی ضمن هادر برنامهی سیاستی تبدیل شوند. هابرنامه ی کالن باید بههاسیاست

ی یا نهادهای هدف اصلی، مجری و نحوه عمل و دوره ها، ابزارهای سیاستی حمایتی، گروههااولویت

های مشابه با زمانی اجرای باید مشخص شده و مواردی نظیر برتری نسبی این برنامه نسبت به برنامه

و تدوین برنامه مکمل این برنامه،  هامحدودیت منابع، هماهنگی و هم افزایی آن با سایر برنامهتوجه به 

 (.1391 قاضی نوری و قاضی نوری،نیز در نظر گرفته شود )
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