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Abstract 

Recently, Innovation oriented public 
procurement has become an attractive issue 
for innovation policy’s researchers. Due to 
complexity of the effective implementation of 
the policy, it is necessary to design and 
customize these policies according to special 
condition s of each countries. In the 
developing countries, the main purpose of 
innovation oriented public procurement to 
promote technological learning and domestic 
firms is catch up as a part of industrial and 
technological policy, so this paper is tried to 
consider the design of industrial and 
technological policy based on innovation 
oriented public procurement by case study 
research method and content analysis of 
selected articles, important categories are 
identified and interviews are arranged to 
them. Content analysis of these interviews 
with government officials managers, firms, 
buyers, evaluation firms and intermediary 
institutes involved in Iran lab formed the 
grounded theory of this paper’s proposed 
policy method. 
Results shows that, managing the transaction 
costs and intermediary institutions are 
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introduced as a critical issues, and the 
organization of innovation supply capabilities 
(Evaluation and coverage of innovation risk 
pattern), the public sector demand formation 
(demand aggregation and standardization) 
and governance structure and infrastructure 
(Contract terms, coordination and division of 
labor) are other components of the proposed 
model. 
 
Keywords: Innovation, Pubic Procurement, 
Industrial Policy, Demand Side Policy 
  

 

Volume 10, Number 4, Winter 2019 Journal of 

Science & Technology Policy



17  

 
  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

  1397 زمستان، 4، شماره دهم سال

 

  

 عنوان ابزار سیاست فناوري و نوآوري؛ تقاضاي دولت و بخش عمومی به

  مطالعه موردي نمایشگاه ساخت ایران

  3سعیدرضا فرزانه، 2مصطفی شالبافی، *1میثم نریمانی

  علمی پژوهشکده مطالعات فناوري، تهران عضو هیأت -1
  ارشد مهندسی مواد و متالورژي، دانشگاه تهران کارشناس -2

  دانشجوي دکتري مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی رودهن، تهران -3
  

  دهیچک
موضوع مهمی است که طی سالیان اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران حوزه سیاست نوآوري قرار  ،سیاست نوآوري مبتنی بر خریدهاي دولت و بخش عمومی

هاي فعالیتی مورد نظر انجام  الزم است طراحی آن متناسب با شرایط کشورهاي مختلف و رشته ،هاي اجراي مؤثر این سیاست به دلیل پیچیدگی. گرفته است
هاي داخلی در قالب سیاست صنعتی و  ارتقاء یادگیري و همپایی بنگاه ،ی نوآوري در کشورهاي در حال توسعهاز آنجا که ترجمان سیاست خرید دولت. شود

. ر گیردفناوري است در این مقاله تالش شده الگوي طراحی سیاست فناوري و نوآوري با بکارگیري تقاضاي دولت و بخش عمومی در ایران مورد توجه قرا
با استفاده از روش تحقیق کیفی، تحلیل محتواي متون . تی بوده که سبب شده در این مقاله مطالعه موردي این سیاست انجام شودعل ،پایداري و تداوم در اجرا

ل هاي فعا در ادامه نیز مصاحبه با مسئولین مرتبط دولتی، شرکت. اند مقاالت برگزیده انجام و سؤاالت مصاحبه بر مبناي مقوالت محوري به دست آمده تنظیم شده
اي مربوط به الگوي سیاستی پیشنهادي مقاله تدوین  ها، نظریه زمینه در نمایشگاه، خریداران و نهادهاي ارزیاب و واسط انجام و با تحلیل محتواي متون مصاحبه

الگوي ارزیابی و پوشش (ي هاي عرضه نوآور هاي مبادله و نهادهاي واسط به عنوان مقوله محوري معرفی و سازماندهی توانمندي مدیریت هزینه. شده است
شرایط قرارداد، هماهنگی (ها  و همچنین ساختار حکمرانی و زیرساخت) تجمیع تقاضا و استانداردگذاري(بندي تقاضاي بخش عمومی  ، صورت)ریسک نوآوري
  .اجزاء الگوي پیشنهادي است) و تقسیم کار

  تقاضانوآوري، خرید بخش عمومی، سیاست صنعتی، سیاست طرف : ها کلیدواژه
 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می

Narimani, M., Shalbafi, M., & Farzaneh, S. (2019). Public Procurement as Technology and Innovation Policy Tool: 
A Case Study of Iran-Lab-Expo. Journal of Science & Technology Policy, 10(4), 17-33. {In Persian}. 
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  1مقدمه -1

بکارگیري خریدهاي دولت و بخش عمومی به عنوان ابزار 
هاي  بازارسازي و تحریک تقاضاي فناوري و نوآوري در سال

اخیر مورد توجه پژوهشگران حوزه مطالعات نوآوري قرار 
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توجه به بعد تقاضا و  ،به لحاظ تاریخی]. 1[گرفته است 
 80خصوصاً تقاضاي بخش عمومی در توسعه نوآوري به دهه 

د گرد دي و مقارن با ارائه الگوهاي سیستمی نوآوري بازمیمیال
که در ادامه آن، مطالعات تجربی بیشتري تأثیر تقاضا بر ] 2[

را مورد  -هاي طرف عرضه  در مقایسه با حمایت -نوآوري 
 1000به عنوان نمونه در پیمایش بیش از . اند تأکید قرار داده
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دهندگان تأکید  سخفدراسیون، باالي نیمی از پا 125شرکت و 
اند که تقاضاها و احتیاجات جدید، منبع اصلی نوآوري  داشته

هاي جدید در  درصد آنها، توسعه فناوري 12هستند و تنها 
  ].3[اند  ها را منبع اصلی نوآوري معرفی کرده شرکت
اینکه توجه کشورها و نهادهاي عالوه بر  ،هاي اخیر طی سال
ادیه اروپا به این و اتح) OECDخصوصاً (گذار  سیاست

در حوزه نظري نیز تحت عنوان  است موضوع معطوف شده
آفرینی ویژه  توجه به نقش 1"سیاست نوآوري سمت تقاضا"

تقاضا و خصوصاً تقاضاي دولت و بخش عمومی در نوآوري 
  ].4[بیشتر مورد بحث قرار گرفته است 

خرید دولت و بخش عمومی در  ابزارموج جدید توجه به 
ست نوآوري از زمان گزارش گروه تخصصی مباحث سیا

وتوسعه در  مسئول بررسی مسیرهاي ارتقاء شدت تحقیق
در این گزارش ارتقاء ]. 5[اتحادیه اروپا شکل گرفت 

هاي مبتنی بر خریدهاي دولت و بخش  اثربخشی سیاست
 ،وتوسعه بخش خصوصی هاي تحقیق عمومی بر عملکرد هزینه

هاي عضو این اتحادیه در قالب یک بسته سیاستی به کشور
هاي  اي، مسیرها و دستورالعمل پیشنهاد و در مطالعات گسترده

هاي تحریک نوآوري مبتنی بر  اثربخشی سیاست ارتقاء
  ].6[بکارگیري تقاضاي دولت و بخش عمومی بررسی شد 

در محدوده ملی کشورها نیز مطالعات بسیاري براي ارائه 
بکارگیري خرید هاي سیاستی معطوف به چگونگی  توصیه

دولت و بخش عمومی براي توسعه فناوري و نوآوري انجام 
هاي  گرفته که انگلیس در این زمینه پیشگام بوده و سیاست

مؤثري را براي تحریک نوآوري به وسیله خرید دولتی و نیز 
]. 1[سازي کلی صنعت خرید دولتی انجام داده است  مدرن

خش دولتی، بسیاري کشورها متناسب الگوهاي تأمین ب
ارتقاء در گیري از این ظرفیت  بهره يبرارا  یمسیرهاي متفاوت

  ].7[اند  فناوري و نوآوري در سطح ملی مورد توجه قرار داده
المللی و ملی در این حوزه در شرایطی  تجربیات مختلف بین

رو به توسعه است که سیاستی صریح و راهبردي یکسان براي 
و کشورهاي  2وجود نداردتأمین نوآوري در همه موارد 

هاي  هاي بخش مختلف بسته به شرایط خود و مبتنی بر ویژگی
مهم در تأمین دولتی همچون فناوري اطالعات و ارتباطات، 

                                                 
1- Demand Side Innovation Policy 
2- No one size fit all 

اي را  هاي عملیاتی ویژه چارچوب... بهداشت، حمل و نقل و 
دهد که  ها نشان می از سوي دیگر بررسی]. 8[اند  به کار گرفته

هایی  مسیر تأمین دولتی نوآوري با دشوارينیل به نوآوري از 
شده، دستیابی به  هاي زیاد صرف رغم بودجه همراه و علی

توانمندي ]. 9[نوآوري از این مسیر بسیار محدود بوده است 
پائین سازمانی و فقدان مهارت کارکنان دولت و بخش عمومی 

گري  در خرید نوآوري، تعیین شرایط دشوار براي خرید، تنظیم
در خریدهاي دولتی یا بعضاً تضاد خرید نوآوري با  شدید

گریزي بخش عمومی  رعایت قوانین و مقررات مرتبط، ریسک
و نیز تضاد نیل به اهداف اجتماعی با خرید نوآوري و بسیاري 

هایی هستند که بسته به شرایط کشورها و  موارد دیگر، چالش
گوهاي لزوم تدوین ال. حوزه هدف باید مورد توجه قرار گیرند

هاي اقتصادي و صنعتی و شرایط  سیاستی متناسب با بخش
ویژه اداري و سازمانی خریداران دولتی در کشورهاي مختلف 

هاي خرید دولتی نوآوري شایان  به منظور موفقیت سیاست
بررسی این موارد و ارائه الگوي سیاستی . توجه ویژه است

مطالعه  متناسب با شرایط ایران هدفی است که این مقاله با
در حوزه تجهیزات  "نمایشگاه ساخت ایران"موردي سیاست 

  .و مواد آزمایشگاهی داخلی به آن پرداخته است
هاي فناوري و نوآوري، مبتنی  تاکنون انواع مختلفی از سیاست

بر تقاضاي دولت و بخش عمومی در ایران به کار گرفته شده 
هاي  هشرط خرید از داخل اقالم فنی و تجهیزات پروژ. است

قانون حداکثر استفاده از "دولت و بخش عمومی در قالب 
مصوب  "توان تولیدي و خدماتی در تأمین نیازهاي کشور

و نیز شروط برخورداري از دانش فنی و ترجیح  1391سال 
 "قانون مناقصات"بنیان در  تولیدکنندگان داخلی و دانش

هایی از  نمونه ،و اصالحات پس از آن 1383مصوب سال 
عالوه بر . است نوآوري مبتنی بر تأمین دولت استسی

ها را  که به صورت افقی کلیه بخش(هاي عمومی  سیاست
توسعه فناوري و نوآوري مبتنی بر خریدهاي ) شود شامل می

که به صورت عمودي بخش (هاي بخشی  دولتی در حوزه
نیز به لحاظ سیاستی در ایران ) گیرد خاصی را هدف می
عنوان نمونه، سیاست ده قلم کاالي  به. تجربه شده است

اي  اجرا شد نمونه 93پرکاربرد که توسط وزارت نفت در سال 
از سیاست خرید راهبردي مشروط به ارتقاء نوآوري بوده یا 

هاي کالن فناوري راهبردي معاونت علمی و  سیاست طرح



  1397، زمستان 4دهم، شماره سال ، يفناور و است علمیفصلنامه س؛ میثم نریمانی، مصطفی شالبافی، سعیدرضا فرزانه
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تجاري  اي از خریدهاي پیش فناوري ریاست جمهوري، نمونه
هاي مشترك با بخش خصوصی  نوآوري یا خرید همکارانه

سیاست نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت . است
خرید دولتی به مثابه جایزه توانمندي "ایران به عنوان سیاست 

که بخش مواد و تجهیزات آزمایشگاهی را هدف  "فناورانه
گرفته و در طول هفت سال هم اجراي آن تداوم داشته به دلیل 

در . جراي سیاست، شایان توجه ویژه استپایداري در ا
هاي افقی خرید از داخل توسط دولت و  خصوص سیاست

] 11و10[بخش عمومی در ایران مطالعات مختلفی انجام شده 
این خریدها کمتر مورد  "بخشی"هاي  لیکن بررسی سیاست
همچنین با توجه به اینکه از اثربخشی . توجه قرار گرفته است

اضاي نوآوري و فناوري مبتنی بر هاي تحریک تق سیاست
خریدهاي دولتی در ایران گزارش دقیقی منتشر نشده آمارهاي 

دهد که تعداد  مرتبط با نمایشگاه ساخت ایران نشان می
کننده مواد و تجهیزات آزمایشگاهی ساخت  هاي تأمین شرکت

 1396تا دوره پنجم در سال  13921ایران از دوره اول در سال 
هاي محصول هدف  تعداد مدل. ر شده استبیش از سه براب

شده نیز در این مدت نزدیک به هفت برابر رشد یافته و  ارائه
رغم اذعان مسئولین برگزاري  این در حالی است که علی

نمایشگاه مبنی بر آمار کمی رشدیافتگان، تاکنون ارزیابی 
دقیقی از میزان اثربخشی اجراي این سیاست انجام نگرفته 

ن مقاله تالش شده با مطالعه موردي تجربه در ای. است
هاي این  ها و ناکامی نمایشگاه ساخت ایران و بررسی موفقیت

هاي  سیاست، چارچوبی سیاستی به منظور تدوین سیاست
اثربخش توسعه فناوري و نوآوري در ایران مبتنی بر 

. دهی به خریدهاي دولت و بخش عمومی پیشنهاد شود جهت
و چارچوب نظري تحقیق ارائه و بر در بخش دوم، پیشینه 

هاي سیاست نوآوري تقاضامحور مبتنی بر خرید دولتی  تفاوت
در . در کشورهاي پیشرو و در حال توسعه تأکید شده است

هاي عملیاتی آن تشریح و  بخش سوم، روش تحقیق و گام
در . کند بخش چهارم، الگوي سیاستی پیشنهادي را معرفی می

ها و مباحثات  ز به ترتیب به چالشهاي پنجم و ششم نی بخش
مرتبط با چگونگی اجراي الگوي سیاستی پیشنهادي و 

  .شده خواهیم پرداخت بندي موارد مطرح جمع

                                                 
اجراي آزمایشی آن در حوزه مرتبط با فناوري نـانو انجـام شـده و     1391سال  -1

 .زمان با نگارش این مقاله اجرا شده است هم 1397دوره ششم آن نیز در سال 

 چارچوب نظري -2
هاي خرید  هاي نظري و خردمایه در این بخش ابتدا پشتیبانی

دولت و بخش عمومی به عنوان ابزار سیاست فناوري و 
هاي  و در ادامه به تفاوتنوآوري تقاضامحور بررسی 

بکارگیري این ابزار در کشورهاي در حال توسعه و پیشرو 
  .اشاره شده است

  هاي پشتیبان و پیشینه نظري عقالنیت 1- 2
بکارگیري بازار دولت و بخش عمومی به عنوان ابزار سیاست 
صنعتی و سیاست فناوري از سابقه نظري زیادي در پیشینه 

اند که  ات تجربی متعدد نشان دادهمطالع]. 12[برخوردار است 
براي توسعه فناوري و نوآوري، تعیین شرایط خرید، مؤثرتر از 

موج اخیر توجه به ]. 13[وتوسعه است  هاي تحقیق یارانه
تقاضاي دولت به عنوان ابزار سیاست فناوري و نوآوري 
عموماً از جانب دو چارچوب نظري مختلف اما مرتبط با 

هاي سیستمی  نظریه شکست: شود یکدیگر پشتیبانی می
  .3ندینوآو نظریه ظهور بازارهاي  2نوآوري

وتوسعه  در رویکرد سنتی، نوآوري در نتیجه فعالیت تحقیق
کاالي "هاي ذاتی  به دلیل ویژگی. شود ها حادث می بنگاه

از جمله استثناءناپذیري و غیررقابتی بودن، سازوکار  "نوآوري
در این خصوص بوده و تولید بازار فاقد توان انگیزشی الزم 

دخالت دولت در . دهد آن کمتر از حد بهینه اجتماعی رخ می
وتوسعه بنگاهی و سایر  هاي تحقیق تأمین یارانه فعالیت

هاي سمت عرضه همچون تأمین مالی ارزان و  حل راه
ترجیحی، حمایت از حقوق مالکیت فکري یا تولید عمومی 

هاي سیاستی منتج از این  اطالعات و انتشار آنها، برخی توصیه
  ].14[رویکرد خطی و اصطالحاً نئوکالسیکی هستند 

هاي اخیر در مطالعات نوآوري نشان داده نوآوري  پیشرفت
بیش از آنکه فرآیندي خطی باشد فرآیندي تعاملی است که 

رغم  علی. نتیجه توأمان فشار فناوري و کشش بازار است
به ] 15[نوآوري شمول زیاد سمت تقاضا در پیشینه نظام 

لحاظ نظري توجه زیادي به اهمیت نقش تقاضا در سیاست 
در رویکرد سیستمی به نوآوري، ]. 4[نوآوري نشده است 

رغم رویکرد خطی نوآوري، ذیل  هاي اجرایی آن علی سیاست
وتوسعه جانمایی  سیاست علم و فناوري و سیاست تحقیق

                                                 
2- Systemic Innovation Failures 
3- Emergence Lead Market 
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بر  شود و مسئولیت سیاست فناوري و نوآوري صرفاً نمی
اي از  عهده وزارتخانه متولی تحقیقات نبوده و مجموعه

هاي اقتصادي و حتی غیراقتصادي را  هاي بخش وزارتخانه
  ].16[شود  شامل می

بکارگیري تقاضاي دولت به عنوان سیاست نوآوري با ایجاد 
ها در  گذاري بنگاه پذیري سرمایه یک جرم بحرانی براي توجیه

هاي  س اولیه براي هزینهتوسعه نوآوري، اقتصاد مقیا
تسهیل فرآیند یادگیري . کند ها را ایجاد می وتوسعه بنگاه تحقیق

هاي خرید  ها نیز از دیگر مزیت و کاهش ریسک ورود بنگاه
در کنار موارد ذکرشده، ]. 12[دولتی نوآوري هستند 

هاي ارزیابی، خرید و  استانداردگذاري و تدوین دستورالعمل
وانند نقش مؤثري در توسعه و تسهیل ت بکارگیري نوآوري می

  ].17[رسوخ فناوري ایفاء کنند 
رویکرد نظري دیگري که خرید دولتی نوآوري را پشتیبانی 

در ایجاد تقاضاي مؤثر ند ینوآگیري بازارهاي  کند شکل می
همانگونه که ]. 18[براي نوآوري و محصوالت نوآورانه است 

لی همچون ساختار شرایط تقاضاي مح] 19[بیان کرده  1پورتر
هاي بازارهاي ملی،  ها و چالش صنعتی، در کنار پیچیدگی

نقشی اساسی در فرآیندهاي توسعه نوآوري کشورها و نیز 
هاي چندملیتی در خصوص محل  گیري شرکت تصمیم

بازارهاي . کند شان ایفاء می هاي نوآورانه جغرافیایی فعالیت
امل مهم کنندگان و متقاضیان، ع متقاضی در کنار مصرف

به عنوان نمونه، فنالند به . تحریک نوآوري محلی هستند
جهت تقاضاي فراوان دولت و بازارهاي محلی، محل ایجاد و 

هاي نوین حوزه الکترونیک بوده  توسعه بسیاري از فناوري
تواند نقش مهمی در حمایت  بر این مبنا، دولت می]. 20[است 

. داشته باشد کنندگان پیشرو نوآوري دهی به مصرف و شکل
خریدهاي دولت و بخش عمومی با ایجاد تقاضاي 

تواند به عنوان یک  هاي آینده در زمان حال، می نوآوري
دهی به بازارهاي  نقشی ایجادي در شکل ،کننده پیشرو مصرف

  ].21[ 2را بر عهده گیردند ینوآ
 عالوه بر رویکردهاي سیستمی و ظهور بازارهاي جدید، خرید

ها و  تواند باعث ارتقاء سیاست ت مینوآوري توسط دول
خدمات بخش عمومی و نیز نیل به اهدافی همچون پایداري 

                                                 
1- Porter 
2- Lead user initiating lead market 

  ].22[وري و اشتغال محلی شود  محیطی، بهره زیست
  خرید دولتی نوآوري در کشورهاي در حال توسعه 2- 2

دهی به  گذاري براي جهت هاي سیاست اهداف و خردمایه
ناورانه و نوآورانه هاي ف تقاضاي عمومی بسته به قابلیت

در . یافته متفاوت است کشورهاي در حال توسعه و توسعه
واقع، ترجمان سیاست خرید دولتی نوآوري در کشورهاي در 
حال توسعه، خرید دولتی به مثابه ابزار سیاست صنعتی براي 

سیاست صنعتی، ابزار ]. 23[توسعه فناوري و نوآوري است 
که هدف آن  سیاستی کشورهاي در حال توسعه است

هاي صنعتی و ایجاد و حمایت از بازار  دهی به بخش اولویت
دهی و  گري، لیسانس اي، تنظیم داخل با ابزارهاي تعرفه

سیاست صنعتی پس از جنگ . گذاري خارجی است سرمایه
جهانی دوم به شدت توسعه یافته و در کشورهاي مختلف با 

 اگر چه. هایی همراه بوده است ها و شکست موفقیت
بکارگیري سیاست صنعتی در کشورهاي آمریکاي التین 

آمیز نبوده لیکن در الگوهاي شرق آسیا به  چندان موفقیت
وري و همچنین توسعه فناوري و نوآوري نیز منجر  ارتقاء بهره

این نکته شایسته توجه است که در ]. 24[شده است 
کشورهاي در حال توسعه، سیاست تقاضاي عمومی نوآوري 

نکه ابزار سیاست نوآوري به معناي توسعه بیش از آ
کارکردهاي نوین کاالها و خدمات باشد به مفاهیمی همچون 

خرید دولتی با ترجیح "یا  3"آمیز خرید دولتی تبعیض"
نزدیک شده و ابزار سیاست فناوري و سیاست  4"داخل

  ].23[شود   صنعتی قلمداد می
همانگونه که بیان شد هدف سیاست تقاضاي عمومی نوآوري 

یافته، تبدیل شدن به رهبري بازار و  در کشورهاي توسعه
افزایش تقاضاي نوآوري از طریق رهبري مصرف است که 
تحقق این هدف نیز مستلزم کاهش ریسک ورود و ایجاد 

هایی است که به دلیل ابهام در  اقتصاد مقیاس براي نوآوري
در واقع . کنند گذاري کمتري جذب می از بازار، سرمایه استقبال

تقاضاي دولت و بخش عمومی در این فرآیند به عنوان 
دهی به تقاضاي دولت و  جهت]. 4[کند  کاتالیزور عمل می

بخش عمومی در کشورهاي در حال توسعه با هدف افزایش 
هاي ناشی از  مبتنی بر فرصت 5یفرارسسرعت یادگیري و 

                                                 
3- Discriminatory Public Procurement 
4- Home Biased Procurement 
5- Catch Up 
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ز و نیز ارتقاء ساخت داخل و افزایش اثرات سرری
هاي داخلی اتفاق  هاي فناورانه و نوآورانه بنگاه توانمندي

الزم است به این نکته توجه شود که سیاست ]. 25[افتد  می
تقاضاي عمومی نوآوري خصوصاً در کشورهاي در حال 
توسعه به عنوان جایگزین سیاست واردات قلمداد نشود چرا 

هاي بازارهاي محلی لزوماً به معناي توسعه  که تولید با ویژگی
بر این اساس، . المللی نیست صادرات و نفوذ در بازارهاي بین

گیري از بازار دولت و بخش  جهت و مشروط کردن بهره هم
هاي فنی و بازرگانی به منظور  عمومی با ارتقاء توانمندي

 المللی، الزمه موفقیت سیاست پذیري و توسعه بازار بین رقابت
  ].26[نوآوري مبتنی بر تأمین عمومی است 

چالش دیگر بکارگیري سیاست تقاضاي عمومی نوآوري 
خصوصاً در کشورهاي در حال توسعه، تبدیل شدن این 

است که دلیل آن ضعف  "انتخاب برندگان"سیاست به راهبرد 
هاي سازمانی و حتی بروز  هاي نهادي و توانمندي در ظرفیت

بکارگیري . سیاست مدنظر استبرخی فسادها در اجراي 
آمیز خرید از داخل در برابر تولیدکنندگان  هاي تبعیض سیاست

نامه خرید  توافق"خارجی یکی از موارد مهمی است که 
ذیل سازمان توسعه تجارت جهانی آن را محدود  1"دولتی

کشورهاي در حال توسعه البته عموماً به ]. 27[نموده است 
اثر شدن سیاست خرید دولتی از  بی دلیل فقدان توان رقابتی و

باید توجه داشت که در . اند عضویت در آن اجتناب کرده
سیاست تقاضاي عمومی نوآوري، نه بنگاه انتخاب و نه حتی 

شود بلکه تنها حوزه عمومی بازار که اهمیت  فناوري تعیین می
تواند هم به  ارجاع این کار نیز می]. 4[شود  دارد مشخص می

کننده خارجی  ارجاع کار به تهیه. به خارجی باشدداخلی و هم 
منجر به ارتقاء بازار محلی، توسعه بازار تعمیر و نگهداري 

کنندگان داخلی،  به عرضه یفرارسنوآوري، وارد شدن فشار 
افزایش نیاز به خدمات و محصوالت مکمل، افزایش 

اي  هاي منطقه هاي کاربران و همچنین توسعه نوآوري مهارت
هاي  تواند موضع شرکت ارجاع کار به داخل هم می .شود می

تر کرده و  کنندگان خارجی قوي داخلی را در مقابل عرضه
هاي داخلی را تسهیل کند  هاي نوآورانه بنگاه ارتقاء توانمندي

  .و در هر دو حالت امکان ارتقاء نوآوري منتفی نیست] 28[
 هاي  کشورهاي در حال توسعه براي اجراي مؤثرتر سیاست

                                                 
1- Government Procurement Agreement (GPA) 

هاي دیگري هم مواجه  تقاضاي عمومی نوآوري با چالش
هاي تقاضاي عمومی نوآوري،  الزام مهم سیاست :هستند

درگیري دولت و بازار در یک رابطه تعاملی، یادگیرنده و 
هاي اداري و سیاستی باالیی  همکارانه است که مستلزم ظرفیت

حتی بدون ، در حالی که کشورهاي در حال توسعه. است
]. 29[فاقد آن هستند  "نامه خرید دولتی توافق"به الحاق 

دهی به تقاضاي دولتی  همچنین نیل به نوآوري با جهت
پذیري  مستلزم برخورداري کشور از سطح باالیی از رقابت

داخلی است تا بتواند خرید دولتی را به ابزار واقعی توسعه 
موضوعی که در کشورهاي در حال ] 30[نوآوري بدل کند 

رغم انجام  علی. هاي زیادي همراه است ا چالشتوسعه ب
مطالعاتی بر روي داخل کشور با موضوع معرفی انواع 

هاي طرف تقاضا، مطالعات موردي در خصوص  سیاست
ها در ایران کمتر مورد توجه  چگونگی بکارگیري این سیاست

  ].31[قرار گرفته است 
هاي اجراي مؤثر سیاست تقاضاي عمومی  الزامات و چالش

کند  وآوري خصوصاً در کشورهاي در حال توسعه ایجاب مین
که در یک طراحی دقیق سیاستی مبتنی بر الزامات سازمانی، 
ساختارهاي قراردادي و چینش نهادي بازیگران و ذینفعان، 
اجراي این سیاست متناسب با حوزه هدف و شرایط کشور 

سؤال تحقیق این است که الگوي سیاستی بکارگیري . باشد
ضاي دولت و بخش عمومی به عنوان ابزار سیاست فناوري تقا

هاي بخشی  و نوآوري با توجه به شرایط ایران در حوزه
تواند باشد؟ این موضوع با مطالعه موردي نمایشگاه  چگونه می

دهی  هاي پایدار جهت ساخت ایران به عنوان یکی از سیاست
اب نتخا .ه استشدبه تقاضاي عمومی نوآوري در ایران توجه 

اول اینکه این : از چند جهت حائز اهمیت است ین موردا
سیاست به طور مداوم و حدود هفت سال پیاپی اجرا شده و 

دیگر اینکه عمده خریداران نمایشگاه، . از این جهت مهم است
ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و عمومی  دانشگاه

دهی به تقاضاي دولت و بخش  هستند و لذا سیاست جهت
دلیل آخر هم اینکه موضوع نمایشگاه، . شود عمومی قلمداد می

مواد و تجهیزات آزمایشگاهی است که صنعتی با نوآوري 
رسد  به نظر می. شود مداوم و سطح فناوري باال قلمداد می

تواند  هاي این سیاست می ها و موفقیت مند چالش بررسی نظام
  .در طراحی الگوي سیاستی مناسب مؤثر واقع شود
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  روش تحقیق -3
باید روش تحقیقی انتخاب شود که  فوق، براي پاسخ به سؤال

بخشی به مطالعه در  امکان بررسی جزئیات در طول زمان، عمق
تکرار و نادر و و نیز تدقیق مباحث نظري به  رویدادهاي کم

براي این پژوهش، روش . وسیله تجارب عینی را داشته باشد
 1بر اساس الگوي ین وانتخاب  ]32[ مطالعه موردي کیفی

  .]33[انجام شده است 
در گام اول با : است بر این مبنا تحقیق در دو گام انجام شده
هاي متنی، چارچوب  استفاده از تحلیل محتواي کیفی داده

سؤاالت تحقیق بر اساس موضوعات راهبردي مورد توجه در 
پیشینه نظري تقاضاي عمومی نوآوري به عنوان مقوالت اصلی 

اي محتواي  ی و در گام دوم نیز بر اساس تحلیل زمینهشناسای
شده، یک الگوي سیاستی براي طراحی  هاي انجام مصاحبه

. سیاست تقاضاي عمومی نوآوري تدوین و پیشنهاد شده است
الگوي مفهومی بر مبناي سؤاالت اصلی پژوهش و با استفاده 
از نتایج محورهاي کلیدي سیاست خرید نوآوري در پیشینه 

طراحی  1ي به عنوان خروجی گام اول به شرح شکل نظر
یافته و بر  محورهاي کلیدي نیز به صورتی سازمان. شده است

شده به  اساس مقوالت اصلی مورد اشاره در مقاالت نمایه
بر اساس . اند شود استخراج شده شرحی که در ادامه ذکر می

                                                 
1- Yin 

الگوي مفهومی پژوهش، سؤاالت و رهنمود اجرایی مصاحبه 
ساختاریافته و  هاي نیمه و گام دوم پژوهش یعنی مصاحبه تهیه

  .تحلیل محتواي آنها پیگیري شد
  ها منابع و روش گردآوري داده 1- 3

هاي  شده در پایگاه هاي متنی گام اول، مقاالت نمایه داده
در  (ISI)استنادي معتبر مورد تأیید مؤسسه اطالعات علمی 

با موضوع تقاضاي عمومی  2016تا  2007هاي  بازه سال
هاي مرتبط و ترکیبی انجام  نوآوري بوده و جستجو با کلیدواژه

 (PPI)ي از آنجا که موضوع خرید دولتی نوآور. گرفته است
به این سو مورد توجه قرار گرفته مقاالت  2000عموماً از سال 

ها  هاي تجربی در خصوص ریشه مرتبط با این حوزه و بررسی
معیارهاي ذیل به . و عوامل مؤثر بر آن گستردگی زیادي ندارد

  :عنوان معیار ورود انتخاب مقاالت نهایی قرار گرفت
 .اي باشد حاشیهخرید دولتی در آن موضوع اصلی و نه  ?

 .آخرین پژوهش نویسندگان در این خصوص باشد ?

ها و تنگناهاي خرید دولتی نوآوري در آن مورد  چالش ?
  .مطالعه قرار گرفته باشد

 انتخابتأیید و  )وست مقالهیمندرج در پ( در نهایت ده مقاله
پس از طراحی الگوي مفهومی پژوهشی بر مبناي تحلیل . شد

ساختاریافته انجام  هاي نیمه ، مصاحبهمنتخبمقاالت محتواي 

 يدیتول هاي بنگاه
 )عرضه(

و  یداران دولتیخر
 )تقاضا( یبخش عموم

واسط  ينهادها
 )تعامالت(

 ين برگزاریمسئول
 )گذاري سیاست(

ساختار معامالت و 
 قراردادها

 ار اجرا وکسازو
 نظارت

 یزشیار انگکسازو

گران و یباز یهماهنگ
 نهادها

و  یابیار ارزکسازو
 یده رتبه

ار معامالت کسازو
 فروشنده-داریخر
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 )خرید دولتی نوآوري(الگوي مفهومی پژوهش ) 1شکل 
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یی ها گام دوم، متون مصاحبه حاصل ازهاي متنی  داده. شد
  .که رهنمود آنها در نتیجه گام اول تولید شده بود بوده

بازیگران فعال در عرصه نمایشگاه ساخت ایران در چهار 
دسته اول، مسئولین دولتی مرتبط با : بندي شدند تقسیم دسته
ي نمایشگاه در معاونت علمی و فناوري ریاست برگزار

جمهوري و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري؛ دسته دوم، 
کننده تجهیزات؛ دسته سوم،  هاي عرضه شامل شرکت

ها و مؤسسات پژوهشی و دسته چهارم نیز  دربردارنده دانشگاه
... نهادهاي واسط اعم از نهادهاي ارزیابی، حقوقی، مالی و 

ها  اي رفع عدم تجانس چهار گروه فوق در مصاحبهبر. اند بوده
کارکردهاي اصلی مرتبط با هر گروه مورد توجه و تمرکز 

از هر دسته سه نمونه بر مبناي میزان . بیشتر قرار گرفت
درگیري در موضوع نمایشگاه، سابقه و حجم فعالیت مرتبط 
. انتخاب و در مجموع دوازده مصاحبه انجام شد

هاي تهران و  ف متنوعی از دانشگاهشوندگان طی مصاحبه
ها با زمینه  و نیز شرکت) مربوط به بخش سوم(ها  شهرستان

انتخاب شدند تا ) بخش دوم(فعالیت متنوع و غیرتکراري 
در . سوگیري در بین نظرات به حداقل ممکن کاهش یابد

هایی که پیچیدگی موضوع در فرآیند تحقیق ایجاب  بخش
شباع نظري و برخورد با مقوالت کرد مصاحبه تکمیلی تا ا می

به منظور برآوردن روایی محتوایی هم . تکراري تداوم پیدا کرد
هاي اول  نتایج دوازده مصاحبه اولیه مجدداً با سه نفر در گروه

تا سوم در میان گذاشته و نظرات کارشناسی آنها در تعدیل و 
به ها مورد توجه قرار گرفت و نهایتاً پانزده مصاح تکمیل یافته
  .نهایی شد

  ها روش تحلیل داده 2- 3
هاي  هاي متنی با استفاده از روش متون مقاالت به عنوان داده

تحلیل محتواي کیفی کدبندي و پس از تعیین کدهاي مفهومی 
ها، کدبندي متمرکز انجام و مقوالت اصلی به  باز اولیه و تم

 1جدول . بندي شدند ها صورت عنوان سؤاالت مصاحبه
هاي انتهایی و مقوالت اصلی که به عنوان پرسش در  کدبندي

  .دهد اند را نشان می مصاحبه مورد استفاده قرار گرفته
اي نیز  ها با رویکرد زمینه در بخش تحلیل محتواي مصاحبه

تالش شد یک الگوي سیاستی نظري مبتنی بر معیارهاي 
اي سازگاري مشاهده با نظریه و همچنین دار 1بازتولیدپذیري

                                                 
1- Reproductivability 

بدین ]. 34[پذیري نظري و تحلیلی ارائه شود  قابلیت تعمیم
منظور مفاهیم اولیه و پس از آن مقوالت عمده مورد توجه 

ی  مصاحبه شوندگان استخراج و با تحلیل ارتباط منطقی و علّ
ها و توجه به مقوالت شرطی، تعاملی، فرآیندي و  بین مقوله

ادي تولید شود پیامدي، مقوالت محوري الگوي سیاستی پیشنه
گام اخیر، مستلزم تطبیق مقوالت با پیشینه نظري ). 2جدول (

هاي جدید به صورت رفت  آوري مستمر داده و همچنین جمع
شده  و برگشتی با هدف جستجوي الگوهاي نظري جاسازي

بر مبناي الگوي مفهومی . هاي کیفی بوده است در داده
ش شد پژوهشی، در فرآیند جستجوي مقوالت محوري تال

سازوکارها و کارکردهاي اصلی مرتبط با هر گروه از 
  .شوندگان با عمق بیشتري بررسی و تبیین شود پرسش

  هاي انتهایی و مقوالت اصلی کدبندي) 1جدول 
  ها مورد استفاده در مصاحبه

  مقوالت اصلی
مایه سؤاالت  درون(

 )مصاحبه

  مقوالت اولیه
 )شده هاي کدبندي تم(

سازوکار انگیزشی 
یارانه، تسهیل و (

 )تجمیع فروش

  مدیریت ریسک عرضه نوآوري -
  نیازمندي و تقاضاي دولت -

  هاي نوآوري مشوق -
 تجمیع قراردادها و تمرکزگرایی -

سازوکار ارزیابی و 
 دهی رتبه

  )خرید(مشخصات و الزامات مناقصه  -
  ها به بازار دولتSMEدسترسی  -

 شده اعتماد به نوآوري عرضه -

 اجرا و نظارتسازوکار 

  حقوق مالکیت خصوصی و فکري -
  فرصت زمانی کافی براي نوآوري -

 زدایی مقابله با فساد و رانت -

ساختار معامالت و 
 قراردادها

  گریزي خریداران دولتی ریسک -
 توان و ظرفیت اجراي سیاست -

سازوکار تعامالت 
 فروشنده-خریدار

  توانمندسازي خریداران دولتی -
  سیستمی نوآوريارتباطات  -
  دهی نیازها شناسایی و عالمت -

  کنندگان هاي نوآوري عرضه دانش توانمندي -
 هاي گفتگوي دوجانبه روال -

هماهنگی بازیگران و 
 نهادها

  گري خرید دولت تنظیم -
  اولویت راهبردي نوآوري -
  ها همگرایی راهبرد سازمان -

  هاي بخشی تحریک وزارتخانه -
 کنندگان دولت و عرضهراستاکردن نیاز  هم -
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  معرفی موضوع مطالعه در حوزه زمانی 3- 3
، از 91نمایشگاه ساخت ایران پس از تجربه آزمایشی سال 

در دوره . به صورت ساالنه برگزار شده است 97تا  92سال 

شرکت  120برگزار شد  92اول که به صورت رسمی در سال 
مدل  1425تولیدکننده مواد و تجهیزات آزمایشگاهی با 

میلیارد ریال در  385محصول و حجم خریدي معادل 

  ها اي محتواي مصاحبه تحلیل زمینه) 2جدول 
  موضوع  محتوي  ردیف

  بندي تقاضا صورت  1

 ها هاي خرید دانشگاه  نامشخص بودن اولویت

 تمایل به خرید محصوالت خارجی

 تنوع در مسئولین خرید

 ها در خرید تجهیزات هاي مالی دانشگاه چالش

 ها بین سطوح مختلف فناوري حمایتاختالف زیاد 

 ها عدم اختصاص یارانه بر مبناي نیاز دانشگاه

 عدم حمایت ویژه از خریداران غیردولتی

 فاکتورها طوالنی بودن فرآیند قطعی شدن و میزان تحقق پیش

 دار ها و خرید اقالم غیراولویت پخش شدن بودجه در دانشگاه

2  
عرضه  هاي ساماندهی توانمندي
  نوآوري

 شده تنوع باالي تجهیزات ارائه

 ضعف بازاریابی و وابستگی به نمایشگاه

 تناسب کیفیت با قیمت محصوالت

 هاي دیگر به منظور تکمیل زنجیره ارزش ایجاد فرصت همکاري با شرکت

 عدم ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی مناسب براي محصوالت

 ریزي تولید با توجه به عدم قطعیت میزان سفارش برنامهعدم امکان 

 ها و اعتبارسنجی بندي شرکت رتبه

 گسترش بازار و تجمیع تقاضا و ایجاد صرفه مقیاس

 ها نامه و کسر وثیقه تودیع ضمانت

3  
هاي مبادله و  مدیریت هزینه

  نهادهاي واسط

 نوآوري در تنظیم قراردادهاي کارگزاري

 ساماندهی کارگزاران فروش

 بندي و شفافیت فرآیند ارزیابی کیفیت سطح

 ها هاي مالی شرکت تنظیم قرارداد واحد براي کاهش هزینه

 تعدیل قراردادها در فرآیند اولیه

 حل اختالف و مرجعیت اختالفات مالی، حقوقی، فنی و اجرایی

 عملکرد و کیفیت تجهیزاتتعامل خریدار و فروشنده در راستاي بهبود 

 اي دولت تضمین مالی تولیدکننده و مدیریت نوسانات بودجه

 ها ها و دانشگاه شکاف مالی و اطالعاتی میان شرکت

  ساختار حکمرانی  4

 )بازارسازي(خرید تضمینی در برابر کمک بالعوض 

 بندي سطحسازي و سطح فناوري محصوالت با ایجاد سازوکار  ارتقاء داخلی

 حرکت به سوي توسعه صادرات محصوالت

 هاي غیردولتی لزوم حمایت از طرح لیزینگ براي خرید بخش

 توزیع یارانه بر مبناي خرید مشارکتی

 مدیریت تبانی و برخورد با فساد

 هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به عنوان دستگاه متولی خریداران

 اي و اجرا علمی و فناوري ریاست جمهوري در تأمین منابع یارانهنقش معاونت 

 تخصصی ستاد توسعه فناوري نانو-توانمندي اجرایی
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در دوره ششم برگزاري نمایشگاه . اند کت داشتهنمایشگاه شر
و تعداد  371ها به عدد  مذکور در سال جاري، تعداد شرکت

محصول ارتقاء پیدا کرده  9425شده به عدد  محصوالت ارائه
 95درصدي در سال  22همچنین حجم خرید با رشدي . است

این حجم  96در سال (میلیارد ریال بالغ شده است  1050به 
میلیارد ریال  520کاهش منابع مالی پشتیبان معادل  ناشی از

اجراي این سیاست همچنان با مشارکت ). بوده است
بنیان  هاي دانش هاي عمومی و دولتی و نیز شرکت بخش

افزایش آمارهاي کمی نمایشگاه و . تولیدکننده تداوم دارد
اجراي این  يها دهد توجه به چالش تداوم اجراي آن نشان می

بخش طراحی  تواند الهام دستاوردهاي آن میسیاست و 
گیري از تقاضاي دولت و  الگوهاي سیاستی مؤثرتر جهت بهره

  .بخش عمومی در تحریک تقاضاي فناوري و نوآوري باشد
  
 ها یافته -4

سابقه نمایشگاه ساخت ایران به تجربه ستاد ویژه توسعه 
نانو خرید تجهیزات مرتبط با فناوري  هاي نانو در پیش فناوري

در  1386گردد که از سال  برداران بازمی و اهدا آنها به بهره
  .دستور کار قرار گرفت

در آن مقطع اگر چه برنامه فروش محصوالت به مشتریان 
بالقوه نیز دنبال شد لیکن این سیاست در عمل چندان موفق 

مشتریان تجهیزات، عمدتاً دنبال محصوالتی با . نبود
شده لزوماً براي  جهیزات ساختههاي خاص بودند و ت ویژگی

آنها مناسب نبوده و تولیدکنندگان هم بدون توجه به شرایط 
هاي تولید، زمان تحویل  بازار، عملکردي غیررقابتی در ویژگی

دادها ابتدا با رمقرر شد قرا 91بر این مبنا از سال . داشتند... و
شرایط آنها، با  با خریداران منعقد و سپس متناسب

. تولیدکنندگان توانمند قرارداد سفارش ساخت بسته شود
تجربه ستاد نانو در طراحی الگوي توسعه بازار تجهیزات نانو 

معاونت علمی و فناوري قرار مورد توجه هاي بعد  در سال
تاکنون در پنج دوره، الگوي اولیه  92گرفت و از سال 

مواد آزمایشگاهی کلیه گسترش و از حوزه نانو به تجهیزات و 
  .ها تعمیم پیدا کرد حوزه

  هاي پیش رو ساختار بازار و چالش 1- 4
بازار تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران از یک سو 

هاي فنی بسیاري بوده و تولید آن نیازمند  واجد پیچیدگی

همچنین تولید تجهیزات . سطح باالي فناوري و نوآوري است
هاي  ش ساخت، تولید با ویژگیعموماً مبتنی بر سفار

، گذشت زمان و همچنین تزریق تناوبی منابع مالی 1تخصصی
کننده و خریدار  بوده و بنابراین نیازمند تعامل مؤثر عرضه

از سوي دیگر، خریداران اصلی این محصوالت، . است
ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی هستند که عمدتاً  دانشگاه

دولتی بودن عمده . باشند می میدولتی یا وابسته به بخش عمو
گیري از ظرفیت  هاي بهره خریداران براي اعمال سیاست

تقاضاي بخش عمومی براي تحریک نوآوري یک مزیت 
شود ولی از سوي دیگر ناآشنایی خریداران با  محسوب می

هاي صنعت، ساختار مالی ناکارآمد و  ها و پیچیدگی نوآوري
ؤسسات پژوهشی و نیز ها و م اي دانشگاه حسابداري هزینه

ها و مؤسسات  عدم تجمیع تقاضا و خرید پراکنده دانشگاه
پژوهشی باعث عدم توفیق کشور در تحریک تقاضا و توسعه 
توان داخلی تولید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی و در نتیجه 
واردات محصوالت داراي مشابه داخلی در موارد متعدد 

ایران منجر به ارائه  مطالعه تجربه نمایشگاه ساخت. شود می
آن  مشروح جزئیاتیک الگوي سیاستی چهاربخشی شده که 

  .آمده استدر ادامه 
  الگوي سیاستی نمایشگاه ساخت ایران 2- 4

ها، به ارائه یک الگوي چهاربخشی  اي مصاحبه تحلیل زمینه
سیاست تقاضاي عمومی نوآوري و فناوري با مقوالت 

است تقاضاي نوآوري تصویر سی. شدمنجر شده  محوري اشاره
  .ارائه شده است 2نمایشگاه ساخت ایران در شکل 

  هاي عرضه نوآوري سازماندهی توانمندي 2-1- 4
هاي تقاضاي  هاي اجراي سیاست ترین چالش یکی از مهم

دولتی نوآوري، ناآگاهی و عدم اعتماد خریداران دولتی نسبت 
. ی استهاي داخل هاي فناورانه و نوآورانه بنگاه به توانمندي

عالوه بر اطالعات نامتقارن و ناکافی عرضه و تقاضا، مسائل 
دیگري نیز به کاهش اعتماد در خرید فناوري و نوآوري 

برخی واردکنندگان محصوالت خارجی، . شود داخلی منجر می
کنند یا  خود را به عنوان تولیدکننده داخلی معرفی می

ورانه، با هاي فنا تولیدکنندگانی در سطوح پائین توانمندي
واردات مواد اولیه کلیدي یا تجهیزات اصلی تنها بر ترکیب 
ساخت یا مونتاژ قطعات تسلط و در نتیجه عمق نفوذ فناورانه 

                                                 
1- Costimized 
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ارزیابی عمق نفوذ فناورانه ساخت . ساخت داخل پائینی دارند
داخل، چالش مهمی است که نقطه ضعف اساسی بسیاري از 

آوري کشور هاي تحریک تقاضاي فناوري و نو سیاست
سازي ترجیحات ساخت داخل در قانون  همچون پیاده

و یا اجراي قانون حداکثر  1383مناقصات مصوب سال 
. باشد می 1391استفاده از توان فنی و مهندسی مصوب سال 

مزیت مهم الگوي سیاستی نمایشگاه ساخت ایران ارائه مدل 
سازي تخصصی در ارزیابی عمق نفوذ فناوري  کمی و تیم

ت داخل مدعیان تولید مواد و تجهیزات آزمایشگاهی ساخ
الگوي چهارسطحی ارزیابی مورد اشاره، ترکیبی از . است

و ) میزان پیچیدگی و نوآوري(سطح فناوري ذاتی محصول 
. باشد می) میزان تسلط(هاي کلیدي  سطح تولید داخل فناوري

همچنین به این منظور، پارامترهاي تشویقی براي محصوالت 
در مرز میان سطوح همچون تجربه صادرات، خدمات  مشابه

هاي   بندي و گواهینامه پس از فروش، طراحی صنعتی، بسته
براي اجراي این . گیرد کنترل کیفی نیز مورد توجه قرار می

الگوي بومی، یک تیم تخصصی ارزیابی در شرکت خصوصی 
کارشناس ارزیابی  40کارگزار فنی، مستقر و با بیش از 

هاي  مق نفوذ فناوري ساخت داخل را در فناوريفناوري، ع
هاي  فناوري. کند هاي متقاضی ارزیابی می کلیدي شرکت

کلیدي تجهیزات مشتمل بر ساخت یا اصالح اساسی قطعات 
هاي  افزار بوده و فناوري اولیه، طراحی، طراحی فرآیند و نرم

کلیدي مواد مشتمل بر تولید یا اصالح مواد اولیه، مراحل سنتز 
  .عملیات تکمیلی بوده است و

شده چهارسطحی این امکان  بندي محصول رتبه-ترکیب شرکت
هاي مسلط بر  دهد که به منظور حمایت از شرکت را می
هاي پیچیده، حمایت بیشتري از آنها در قالب یارانه  فناوري

نجام و این طبعاً منجر به افزایش میزان تقاضا و تحریک ا
هاي پیشرو بخش خصوصی  توسعه فناوري و نوآوري در بنگاه

شود اما اینکه این تحریک تقاضاي نوآوري، در عمل به چه  می
  .هاي بیشتري است میزان اثربخشی دارد نیازمند انجام پژوهش

  بندي تقاضاي بخش عمومی صورت 2-2- 4
هاي اصلی مداخله دولت در توسعه  از خردمایه اساساً یکی

هاي راهبردي، تجمیع و هدایت تقاضاي داخلی به  فناوري
این در حالی ]. 35[عنوان یک ابزار مهم سیاست فناوري است 

است که خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی توسط 
ها و مؤسسات پژوهشی دولتی در ایران به صورت  دانشگاه

شود و به دلیل اختیارات  کز انجام میپراکنده و غیرمتمر
ها در ساختار نوین هیأت امنایی، تجمیع و تمرکز  دانشگاه
ها و مؤسسات پژوهشی با الزامات و  کلیه دانشگاه خرید

همچنین به دلیل . اجبارهاي دولتی کارآمد میسر نیست
گیري پراکنده خرید، بعضاً برخی تجهیزات  تصمیم

مل از ظرفیت آنها خریداري و آزمایشگاهی بدون استفاده کا
زمان نیز تجهیز مشابهی در دانشگاه دیگري در همان شهر  هم

 هاي تکشر
و  بنیان دانش

 فناور

صندوق 
تخصصی 

 )کارگزار مالی(

ها و  دانشگاه
مؤسسات 
 پژوهشی

  یده هیرتو  یابیرزانظام 

 عرضه -1

نی
ی ف
زیاب
ر ار
گزا
کار

 

 تقاضا -2 نهاد واسط -3
 قرارداد نمایندگی خرید

 پرداخت وجوه

 تحویل تجهیزات

 قرارداد نمایندگی فروش

  یارانه+ پرداخت وجوه 

 تحویل تجهیزات

معاونت علمی و 
فناوري ریاست 
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 تسهیل شرایط خرید

 پرداخت تضمین پیش

 ارمزدک + دیارانه خری

 

 تکشر
اي
ه

 
اض
متق

 ی

 نه و نظارتیپرداخت هز

 

 الگوي سیاستی چهاربخشی تقاضاي دولتی نوآوري در نمایشگاه ساخت ایران) 2شکل 



  1397، زمستان 4دهم، شماره سال ، يفناور و است علمیفصلنامه س؛ میثم نریمانی، مصطفی شالبافی، سعیدرضا فرزانه

27  

پخش نشدن . شود و یا حتی در همان دانشگاه خریداري می
منابع در ساختار مالی موجود و خریدهاي پراکنده باعث شده 

گورستان  ما هاي دانشگاه"شوندگان تعبیر  بسیاري از مصاحبه
در تجربه . را تکرار کنند "اند هی شدهتجهیزات آزمایشگا

نمایشگاه ساخت ایران، مجموعه مواد و تجهیزات 
آزمایشگاهی مورد استفاده، در قالب ساختار بازار مواد و 

هاي داراي مشابه  تجهیزات آزمایشگاهی شناسایی و ذیل دسته
در تجربه نمایشگاه نشان داده . اند داخلی و غیر آن تقسیم شده

دهی نیازها  داردسازي، شناسایی، تعیین و عالمتشده که استان
دهی به تولیدکنندگان و توسعه  کنندگان، امکان جهت به عرضه

  .پذیر ساخته است بازار محصوالت مربوطه را امکان
از سوي دیگر ساختار انگیزشی نمایشگاه در تأمین بخش 

محصوالت با فناوري داخلی باالتر، -بزرگتري از یارانه شرکت
محصوالت با رتبه - جاد صف تقاضا براي شرکتباعث ای

باالتر شده و در یک سازوکار خودکار و بدون الزام و اجبار 
دولتی، سهم بیشتري از بازار دولت و بخش عمومی به 

بر این مبنا . یابد محصوالت با رتبه باالتر اختصاص می- شرکت
هم فضاي رقابتی در خرید و فروش محصوالت فناورانه 

قاضاي دولتی به عنوان ابزاري مؤثر براي حمایت ایجاد و هم ت
هاي داخلی توانمند و  از توسعه فناوري و نوآوري در بنگاه
  .شود صاحب فناوري باالتر به کار گرفته می

  هاي مبادله و نهادهاي واسط مدیریت هزینه 2-3- 4
ها از  خرید مستقیم تجهیزات آزمایشگاهی توسط دانشگاه

. هاي مبادله باالیی است هاي فناور واجد هزینه شرکت
پرداخت، نسبت به تجهیز  ها نگرانند که با دریافت پیش شرکت

ها به دلیل  تیم و ساخت محصوالت اقدام کنند ولی دانشگاه
ها و کسري بودجه نتوانند  مشکالت مالی، کاهش تخصیص

عهدات مالی بعدي را به سرانجام برسانند و از این بابت ت
ها همچنین  شرکت. هاي بسیاري به شرکت تحمیل شود هزینه

ها و مدیریت جریان  نامه براي اخذ ضمانت قهیوثدر تأمین 
. شان مشکالت زیادي دارند مالی مطالبات و تعهدات

هاي عمدتاً  ها هم نگرانند که با خرید از شرکت دانشگاه
چک و متوسط داخلی، در نهایت تجهیزات مورد نظر در کو

همچنین . زمان و با کیفیت تعهدشده به آنها تحویل نشود
هاي قیمتی،  ها براي خرید بدون انجام استعالم دانشگاه

پرداخت بدون  پرداخت وجوه قبل از تحویل تجهیز، ارائه پیش

نامه و نیز تأمین منابع خصوصاً در ارتباط با  اخذ ضمانت
هاي متعددي در قوانین  هاي باال با چالش تجهیزات با قیمت
در الگوي نمایشگاه ساخت ایران، . اند مالی خود مواجه

طراحی قراردادهاي نمایندگی خرید و نمایندگی فروش با 
کارمزد صفر با واسطه صندوق توسعه فناوري نانو، ابتکار 

اي است که ضمن رفع مخاطرات مالی و فنی طرفین،  ویژه
ریان وجوه و انجام تعهدات فنی را با پشتوانه مالی و فنی ج

صندوق مذکور تضمین و مسئولیت ناشی از نقض تعهدات 
  .گیرد هر یک از طرفین را بر عهده می

در این میان، تولیدکنندگان به جاي عقد قرادادهاي متعدد با 
فاکتورهاي صادره و تأیید  تک مشتریان، مجموعه پیش تک

قاضاي خرید را در قالب یک قرارداد نمایندگی شده مبتنی بر ت
کنند که بر این اساس و فارغ از  فروش با صندوق امضاء می

زنی با هر یک از مشتریان، هر شرکت مجموع تجهیزات  چانه
ها و مؤسسات پژوهشی را در  شده به سفارش دانشگاه توافق

قالب یک قرارداد نمایندگی فروش با تضامین معتبر و 
هاي کیفی و زمانی معین در دستور کار خود قرار استاندارد

ها نیز به جاي عقد قراردادهاي متعدد با  دانشگاه. دهد می
هاي تولیدي، نمایندگی خرید مجموعه تقاضاي خود  شرکت

مدیریت . نمایند را در قالب یک قرارداد به صندوق واگذار می
و ها در سررسیدهاي معین  هاي تناوبی دانشگاه جریان پرداخت

ها، نظارت بر حسن اجراي  پوشش هر گونه تأخیر در پرداخت
ها و نیز جذب منابع  تعهدات و پیشرفت تولید در شرکت

اهرمی معاونت علمی و فناوري به عنوان یارانه خرید 
هاي  بندي محصوالت و تخصیص آن در قالب سطوح و رتبه

این ساختار . شود شده، توسط صندوق مدیریت می اعالم
گر اجراي سیاست تقاضاي  طه به عنوان تسهیلنهادي واس

دولتی نوآوري در تجربه نمایشگاه ساخت ایران، به عنوان 
اي پیشنهادي در نظر  مقوله محوري در نظریه سیاستی زمینه

  .گرفته شده است
  ها ساختار حکمرانی و زیرساخت 2-4- 4

در الگوي نمایشگاه ساخت ایران، معاونت علمی و فناوري 
 وزارتبه عنوان نهاد محوري دولتی و ي ریاست جمهور

، درمان بهداشتوزارت همچنین و  ، تحقیقات و فناوريعلوم
هاي همکار با هماهنگی  به عنوان وزارتخانه و آموزش پزشکی

معاونت علمی . کنند مناسبی اجراي این سیاست را تسهیل می
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و فناوري با تخصیص اعتبار مربوط به یارانه و اختصاص 
ها و مؤسسات پژوهشی متناسب با  پلکانی آن به دانشگاه
شده و نیز مدیریت  بندي محصوالت رتبه-خرید آنها از شرکت

ها در قالب شرکت  بر ساختار نظارتی و ارزیابی شرکت
پرداخت  ارزیابی تخصصی و همچنین تضمین مبلغ پیش

ولتی در موارد معین، دستگاه اصلی اجراي این خریداران د
دو وزارتخانه . شود سیاست در ساختار حکمرانی قلمداد می

هاي متولی سمت تقاضا، سازوکار  هم به عنوان دستگاه  فوق
الزم براي تسهیل شرایط خرید تجهیزات از نمایشگاه و 

ها را فراهم آورده و در  سازگاري آن با مقررات دانشگاه
اي مورد نیاز، با  یز با تقبل بخشی از اعتبارات یارانهمواردي ن

همچنین مدیریت . اند معاونت علمی و فناوري همکاري داشته
ساختار اجرایی سیاست همچون برپایی رویداد نمایشگاه، 

ها، ایجاد پایگاه داده ثبت تقاضاها،  تبلیغات، هماهنگی
ها و  ها و تعیین حدود اعتباري دانشگاه شناسایی نیازمندي

مؤسسات پژوهشی توسط معاونت علمی و فناوري انجام 
هاي خرید  جویی و فساد در اجراي سیاست رانت. شود می

است که و نیازمند توجه اي مهم  دولتی نوآوري نیز نکته
در حکمرانی . تواند کل سیاست را با چالش مواجه کند می

نمایشگاه تالش شده با برخورد قاطع با متخلفین، توجه به 
هاي خرید، فساد در  ازوکار کشف قیمت و نیز حذف واسطهس

قالب تبانی عرضه و تقاضا براي گرفتن یارانه دولتی یا سهم 
  .کنترل شود ،بازار غیرشفاف

  الگوي نظري پیشنهادي 3- 4
بندي مقوالت  شده و صورت بر مبناي تحلیل محتواي انجام

محوري و مرتبط، الگوي سیاستی نظري پیشنهادي، مطابق 
  .گفته ارائه شده است در چهار بخش پیش 3کل ش

اي پیشنهادي،  مقوله محوري در طراحی الگوي سیاستی زمینه
نهاد واسط تخصصی به عنوان کارگزار اجرایی، مالی، فنی و 

سازي تجمیع  اجرایی در روانعالوه بر نظارت . حقوقی است
وجوه و تخصیص منابع، به لحاظ توانمندي تخصصی و مالی، 
مرجعیت حل اختالف طرفین در مسائل فنی، حقوقی و مالی 

سازي سیاست  صندوق است که کمک بسیاري به اجرایی
به عنوان نمونه، بیش از . تحریک تقاضاي نوآوري کرده است

هاي دولتی به  ه سازمانمیلیارد تومان از تعهدات معوق 10
توسط  96و  95هاي  هاي سازنده تجهیزات در سال شرکت

هاي  صندوق پرداخت شده تا نوسانات مالی و کسر بودجه
هاي  هاي دولتی، روند تولید و فعالیت شرکت احتمالی دستگاه
سازي تقاضاي دولتی  شفاف. بنیان را مختل نکند فناور و دانش

هاي داخلی با  از شرکتدهی به آن براي خرید  و جهت
ترین هدف الگوي نمایشگاه ساخت ایران  فناوري باالتر اصلی

است که در قالب الگوي سیاستی پیشنهادي در کنار فعالیت 
تجربه نمایشگاه نشان . بندي شده است نهاد واسط، صورت

دهد که طراحی یارانه پلکانی بر اساس سطح فناوري  می
خریداران، بدون الزام و درصد  60داخلی باعث شده بیش از 

هاي  با ترجیح خودشان نسبت به خرید از شرکت
الگوي سیاستی  .اقدام کنند 2و  1شده در سطوح  بندي رتبه

 ،پیشنهادي بر اساس مطالعه تجربه نمایشگاه ساخت ایران
دهد که به منظور طراحی بهینه سیاست تحریک  نشان می

وجه به چهار نوآوري با ابزار خرید دولت و بخش عمومی، ت
  .داردضرورت  ،گفته در نگاشت نهادي الگو بخش پیش

  
  بحث -5

ها، رشد نزدیک به  اگر بتوان افزایش سه برابري تعداد شرکت

 هاي يتوانمند یسازمانده
ی ابیارز يالگو( يعرضه نوآور

 )ينوآور کسیپوشش ر و

بندي تقاضاي بخش  صورت
تجمیع تقاضا و (عمومی 

 )استانداردگذاري

 هاي نهیت هزیریمد
واسط  يمبادله و نهادها

ل یتسه ها و مشوق(
 )يارکهم

 )شرایط قرارداد، هماهنگی و تقسیم کار(ها  حکمرانی و زیرساختساختار 

 
 نوآوري دولتی تقاضاي هاي سیاست طراحی پیشنهادي الگوي) 3 شکل
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 300هفت برابري تعداد محصوالت و حجم خرید بیش از 
شده طی پنج دوره برگزاري  میلیارد تومانی بازار مدیریت

سیاست و گسترش  نمایشگاه را استنادي براي تداوم اجراي
هاي  ها و چالش نسبی این الگو قلمداد کرد بررسی زمینه

اجراي این سیاست به منظور بازطراحی و الگوبرداري 
البته قضاوت در . نماید هاي مشابه قطعاً الزم می سیاست

خصوص اثربخشی این سیاست و آثار اجرایی آن بر عملکرد 
ت و در این مقاله ها نیازمند پژوهشی جداگانه اس نوآوري بنگاه

تنها به جنبه طراحی سیاست در مطالعه موردي نمایشگاه 
  .ساخت ایران توجه شده است

  سازي سیاست وابستگی به مسیر و بومی 1- 5
اي  هاي توسعه مطالعات مختلف بررسی اجراي سیاست

کشورهاي در حال توسعه آمریکاي التین و شرق اروپا نشان 
هاي الزم براي  استاند که اگر چه در خصوص سی داده

توسعه، همگرایی وجود دارد اما در روش اجراي آنها 
از  1زدایی بافتار]. 36[اختالفات زیادي وجود دارد 

و فقدان توان اجرایی ارزیابی و تحلیل  موفقهاي  سیاست
هاي موفق  کپی سیاستد یه تقلکموجب شده سیاستی، 

 اغلبکشورهاي پیشرو براي کشورهاي در حال توسعه 
طراحی سیاست تقاضاي . باشدصلی جز شکست نداشته حا

عمومی نوآوري در قالب نمایشگاه ساخت ایران از تجربه 
تقریباً ناموفق اولیه توسعه بازار تجهیزات نانو آغاز و در 

هاي بعد متناسب با بازار خرید دولتی دانشگاهی کشور و  گام
 هاي فناور داخلی، توسعه پیدا توانمندي مالی ضعیف شرکت

محور بودن اجراي این سیاست مبتنی بر  ایده نمایشگاه. کرد
المللی  ها در رویداد ساالنه نمایشگاه بین خرید کتاب دانشگاه

کتاب بوده و دوره اول نمایشگاه هم براي تسهیل خریداران 
المللی کتاب بوده  زمان با رویداد نمایشگاه بین ها هم شهرستان

هاي بومی ارتباط  چالشواسطه مالی صندوق، براي حل . است
چالش ناآشنایی  همعرضه و تقاضا طراحی شد که 

هاي کشور با مسائل مالی و تسهیل سفارش خرید در  دانشگاه
هاي فناور  شرکت لکهم مشکند و  سمت تقاضا را مرتفع می

شده و جریان مالی قابل  نیازمند تقاضاي تضمینه کداخلی 
مالی فرآیند سفارش  بینی بودند و خودشان توان پشتیبانی پیش

چالش طوالنی بودن زمان قطعی شدن  .ساخت را نداشتند

                                                 
1- Decontextualization 

معضلی است که اما فاکتورها و کاهش شدید حجم آنها  پیش
ها ایجاد مشکل  همچنان باقی مانده و براي عملکرد شرکت

پرداخت یارانه نیز به دلیل فقدان قدرت حکمرانی . کند می
جبار در تجمیع تقاضا کشور در ایجاد سازوکارهاي الزام و ا

محصول در -بندي شرکت رتبه. مورد توجه قرار گرفته است
هاي بعد نیاز  گرفت ولی در دوره هاي ابتدایی انجام نمی دوره

به آن احساس و در دستور کار نمایشگاه قرار گرفت و اعطاء 
هاي  هاي اول نیز در دوره یارانه به تمامی محصوالت در دوره

در مجموع . ه باال محدود شده استاخیر به سطوح با رتب
اینکه این سیاست به صورت گام به گام و متناسب با شرایط 

  .سازي شده است هاي عینی کشور باز طراحی و بومی و چالش
  نهادسازي تخصصی 2- 5

نقش نهادهاي واسط در توسعه فناوري و نوآوري خصوصاً از 
مالی، هاي ایجاد اجماع نهادي و خصوصاً تسهیل تأمین  جنبه

در ]. 37[در مطالعات پیشین نیز مورد توجه قرار گرفته است 
نیز  بیشتر مطالعات مرتبط با بررسی تقاضاي عمومی نوآوري

هاي سازمانی به عنوان  فقدان نهادهاي تخصصی و توانمندي
ترین عامل محدودکننده اجراي این سیاست معرفی  اصلی
و این چالش خصوصاً در کشورهایی که ] 16[اند  شده

سازوکار خرید بخش عمومی و دولت در آنها پراکنده است 
در تجربه نمایشگاه ساخت ]. 38[کند  بیشتر بروز پیدا می

ن، اجزاء مختلف پلتفرم در قالب نهادهاي تخصصی ایرا
نهاد . جدید، اجراي سیاست را براي دولت تسهیل کردند

ارزیابی نمایشگاه در قالب شرکت ارزیاب تخصصی با بیش از 
متخصص از طراحی الگوي ارزیابی تا اجراي آن را بر  40

هاي  زمان با توسعه نیازمندي عهده داشته که تیم ارزیاب، هم
چالش انحصار در نهاد . ابی، توسعه پیدا کرده استارزی

هایی جدید  هاي بعد با تربیت تیم ارزیابی البته باید در دوره
نهادسازي اطالعاتی به منظور تسهیل ارتباطات . مرتفع شود

اکنون بانک  ذینفعان در قالب یک پورتال اشتراکی که هم
 13هزار محصول و  14شرکت، نزدیک به  531اطالعات 

مرکز و شرکت مستقل را دربر دارد  1830ار خریدار از هز
سازماندهی شده که هم پایگاه داده مهمی محسوب و هم یک 

ستاد توسعه . فضاي تعاملی میان بازیگران ایجاد کرده است
نانو هم تیم تخصصی اجرایی سیاست را پشتیبانی و   فناوري

 ، نهادسازي تخصصی برايبیترتبا این . تقویت نموده است
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هاي متنوع مورد نیاز، اجراي مؤثرتر سیاست  اجراي نقش
نهادسازي مالی و حقوقی در . مدنظر را تسهیل نموده است

قالب صندوق مالی تخصصی هم اجرایی شدن خرید دولتی 
  .نماید نوآوري را ممکن می

  هاي سازمانی تغییر در عقالنیت 3- 5
 سازي سیاست تقاضاي دولتی یکی از الزامات مهم اجرایی

نوآوري، تغییر عقالنیت و راهبردهاي سازمانی خصوصاً در 
هاي متولی  هاي بخشی و وزارتخانه تعامل میان وزارتخانه

پذیري باالترین مقام  نوآوري است که الزمه آن مسئولیت
هاي بخشی در اجراي این سیاست، وجود  اجرایی وزارتخانه

یک نقشه راه اجرایی داراي اهداف شفاف و روشن و 
هاي بخشی  هایی متشکل از وزارتخانه ین وجود کارگروههمچن

در ]. 4[هاي متولی نوآوري و حاکمیتی است  و وزارتخانه
علوم و بهداشت هم  دو وزارتتجربه نمایشگاه ساخت ایران، 

هاي متولی توسعه فناوري در کشور و هم  به عنوان وزارتخانه
یزات و هاي بخشی در قالب خریداران تجه به عنوان وزارتخانه

ها و  رغم برخی مخالفت علی -مواد آزمایشگاهی 
افزایش توان . نقش مؤثري ایفاء کردند - هاي اولیه  سوءتفاهم

فناورانه و نوآورانه کشور در عرصه مواد و تجهیزات 
ها و  آزمایشگاهی و نیز تقویت زیرساخت تحقیقاتی دانشگاه

ر شود از دو مسی پیشرفت علمی و فناورانه کشور باعث می
هاي مذکور و معاونت علمی  مختلف، اهداف ذاتی وزارتخانه

همکاري و هماهنگی نهادهاي مذکور . و فناوري همگرا شود
ها، اختالفات  کاري که طی سالیان اخیر به دلیل برخی موازي

ترین دالیل تداوم و  اند یکی از مهم مأموریتی با یکدیگر داشته
هاي  لی دستگاههمد. پایداري اجراي این سیاست بوده است

دولتی و تقسیم کار مؤثر میان نهادهاي بخشی و نهادهاي 
متولی نوآوري کشور، الزام مهم پایداري و گسترش 

  .هاي تحریک تقاضاي دولتی فناوري و نوآوري است سیاست
 دهی به تقاضاي خصوصی جهت 4- 5

هدف غایی سیاست تحریک تقاضاي عمومی نوآوري، 
وري و اتصال آن به خریداران تحریک اولیه بنگاه براي نوآ

خصوصی است که در قالب خرید کاتالیستی ترکیبی، در 
]. 39[نهایت به بازار بخش خصوصی متصل و تداوم یابد 

محور بوده و تنها  ساختار خرید مشتریان دانشگاهی، هزینه
هاي کشور فاقد  دانشگاه. تواند با ابزار یارانه فعال شود می

یري سایر ابزارهاي مالی همچون تحرك مالی مؤثر در بکارگ
هاي تضمین بازار و خرید اقساطی  نامه لیزینگ، ضمانت

به همین دلیل، سازوکار نمایشگاه ساخت ایران، . هستند
محور طراحی شد تا بتواند جوابگوي تقاضاي خریداران  یارانه

دولتی باشد و البته بار سنگین تأمین یارانه براي خریداران 
ن عامل محدودکننده افزایش مشتریان بخش خصوصی به عنوا

غیردولتی در نمایشگاه عمل نموده و در نتیجه نمایشگاه 
دهی به تقاضاي بخش  نتوانسته عملکرد موفقی در جهت

بکارگیري ابزار لیزینگ در نمایشگاه که . خصوصی داشته باشد
براي خریداران غیردولتی طراحی شده بود نیز به دلیل 

و فقدان جذابیت کافی، توفیقی نداشته هاي اجرایی  ناهماهنگی
بخشی به  تنوعشاید . است مواجه نشدهاستقبال خریداران  باو 

ابزارهاي نوین مالی توسعه بازار در نمایشگاه بتواند زمینه 
  .هموار نمایدرا دهی به تقاضاي بخش خصوصی  جهت

  جایگزینی واردات یا توسعه صادرات 5- 5
در مقایسه تجربه جنوب  غایت مهم اتخاذ سیاست صنعتی که

گیري  شرق آسیا و آمریکاي التین مشهود است جهت
صادراتی در قالب ابزارهاي سیاستی همچون خریدهاي دولتی 

هاي دولتی خصوصاً در  بر این مبنا، حمایت]. 40[است 
هاي فناور، باید به توسعه بازارهاي  توسعه بازار داخلی شرکت

نمایشگاه . ه موفقیت شودصادراتی آنها گره بخورد تا منجر ب
هایی از  ساخت داخل اگر چه در مراحل ابتدایی است اما نشانه

سستی در بازاریابی حتی داخلی، اتکاء به یارانه دولتی و عدم 
 70حذف یارانه . دهد ها را نشان می پذیري در شرکت رقابت

 30که سهمی  4و  3درصد محصوالت مشتمل بر سطوح 
اه را دارند و نیز حذف حمایت درصدي از کل فروش نمایشگ

بیش از سه سال و لزوم نوآوري در سال چهارم براي تداوم 
حمایت، اگر چه اقدامات مثبتی براي تحریک نوآوري در 

شود لیکن بدون اتصال به بازارهاي  ها محسوب می بنگاه
صادراتی، هدف غایی سیاست خرید دولتی نوآوري به 

هایی الگوي نمایشگاه موفقیت ن. ماند صورت ناقص باقی می
ساخت ایران منوط به ارائه پاسخی به این پرسش است که آیا 
و تا چه حد، افزایش بازار و تقاضاي داخلی دولت و بخش 

هاي داخلی منجر  عمومی به افزایش بازارهاي صادراتی شرکت
هاي آتی باید  گیري نمایشگاه در سال خواهد شد؟ جهت

  .ش ساماندهی شودمتناسب با پاسخ صحیح به این پرس
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  گیري نتیجه -6
پایداري در اجراي سیاست نمایشگاه ساخت ایران در 

ه کمی شمول این سیاست همچون عهاي متوالی و توس دوره
ها، محصوالت و حجم قراردادها  روند افزایشی تعداد شرکت

هر چند ممکن است تا حدودي ناشی از تحریم خارجی و 
مطالعه موردي این تجربه براي تنگناهاي واردات باشد لیکن 
هاي فناوري و نوآوري مبتنی  الگوبرداري در طراحی سیاست

بر خریدهاي دولت و بخش عمومی در کشور را بااهمیت 
همین پایداري و تداوم در اجراي این سیاست . ساخته است

هاي تولیدکننده و خریداران به  باعث شده که تعهد شرکت
اي که در  زایش یابد به گونهنهاد نمایشگاه ساخت ایران اف

هاي بخش خصوصی  مواردي حتی نمایشگاه توانسته شرکت
هاي مذکور هم براي حفظ منافع خود  را جریمه کند و شرکت

اند  و حذف نشدن از فرآیند نمایشگاه جرائم را پرداخت نموده
و به همین دلیل نیز برخی خریداران دولتی و خصوصاً 

عادي ابزارهاي الزام کمی  دانشگاهی بدحساب که در حالت
هاي آنها وجود دارد تعهدات خود به  براي نقد کردن بدهی

  .اند نمایشگاه را پرداخت نموده
پایداري در اجراي این سیاست مطابق الگوي سیاستی 
چهارگانه پیشنهادي در این مقاله محقق شده و در این میان، 

 هاي عینی کشور، طراحی بومی سیاست معطوف به حل چالش
نهادسازي تخصصی و هماهنگی میان نهادهاي دولتی مسئول، 

سازي براي تداوم اجراي این سیاست  اي در اجماع نقش ویژه
دهی به  این در حالی است که نمایشگاه در جهت. اند داشته

تقاضاي خصوصی و توسعه بازار و مشخصاً صادرات مواد و 
هاي غیردولتی عملکرد  تجهیزات آزمایشگاهی در بخش

گیري در خصوص  در عین حال تصمیم. لوبی نداشته استمط
هاي داخلی به چه میزان از اجراي  اینکه عملکرد نوآورانه بنگاه

هاي بیشتري بوده و در  این سیاست متأثر شده نیازمند پژوهش
  .اینجا صرفاً به تبیین الگوي سیاستی توجه شده است

ه موضوع مهم دیگري که در تداوم اجراي سیاست نمایشگا
پذیري  ساخت ایران باید مورد توجه قرار گیرد ارتقاء رقابت

در حال حاضر . المللی است در بازار داخلی و خصوصاً بین
این نگرانی وجود دارد که با قطع اجراي این سیاست و در 
نتیجه از بین رفتن رانت دسترسی ارزان به بازار دولتی، 

ان توانمندي هاي ایجادشده نیز به مرور و به دلیل فقد شرکت

به همین دلیل الزم است در . المللی از بین بروند در رقابت بین
ها به  دهی حمایت ادامه و با بلوغ کنونی نمایشگاه، جهت

پذیري  سمت اهداف توسعه صادرات و افزایش رقابت
هاي داخلی تغییر یابد تا ظرفیت ایجادشده  المللی شرکت بین

به نحوي مؤثر تداوم  در پنج دوره اولیه برگزاري نمایشگاه
هاي  عبارت اخیر البته نقطه ضعف بسیاري از سیاست. یابد

تحریک تقاضاي فناوري و نوآوري خصوصاً در ایران است 
گیرد  می هاي بازاري شکل که ابتدا با محوریت برخی حمایت

پذیري  ولی در گام دوم به توسعه صادرات و ارتقاء رقابت
  .شود المللی معطوف نمی بین
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