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identified. The most important mechanism
was,
university
researchers,
take
‘consecutive’ administrative (management,
executive) positions in both government and
industry. In this process which we name
"institutional circulation" policy needs of the
private section as well as essential
information and knowledge transfers easily to
the policy makers in the government and put
the government and industry section in a
mutual learning process.
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Abstract

According to the views of leading theorists in
the field of industrial development studies,
specifically those who have focused on
developing countries like Rodrick, Evans,
Chang and Block industrial policy making
should take place in realm of "strategic
network cooperation" or a kind of
"embeddedness" among government and
pioneer entrepreneurs. In this study, we tried
to study mechanisms through which such
"embeddedness" has occurred (transpired) in
the rapid growth of the biopharmecutal sector
in Iran. Through such processes and
mechanisms, the policy needs of the private
section has been swiftly transfered to policy
makers in the government section. Based on a
qualitative strategy, empirical data gathered
through interviews with 39 influential persons
in Biopharmaceutical sector. Then data has
been thematically analyzed and codified, and
finally,
three
main
embeddedness
mechanisms and procedures has been
*
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سياست علم و فناوري

درهمتنيدگي "دولت -كارآفرينان پيشگام" و تحول فناورانه:
موردكاوي رشد سريع فناوري زيستدارو در ايران
9
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 - 1دانشجوي دكتري سياست گذاري علم و فناوري ،دانشكده مديريت و اقتصاد ،دانشگاه صنعتي شريف
 - 2دانشيار دانشكده مديريت و اقتصاد ،دانشگاه صنعتي شريف
 - 3دانشجوي دكتري مديريت ،دانشكده مديريت و اقتصاد ،دانشگاه صنعتي شريف

چكيده
بر اساس ديدگاه نظريه پردازان ممتاز حوزه توسعه صنعتي كشورهاي درحال توسعه ،سياستگذاري صنعتي ميبايست در بستر يك "همكاري شبكهاي
استراتژيك " يا نوعي " درهمتنيدگي " ميان دولت و كارآفرينان پيشگام صورت پذيرد .در اين مقاله ما به دنبال كشف سازوكارهايي هستيم كه از طريق آنها اين
" درهمتنيدگي " در رشد سريع فناوري زيست دارو در ايران تحقق يافته و موجب شده تا نيازهاي سياستي بخش خصوصي به سرعت به بخش دولتي
سياست گذار منتقل شود .اين مقاله از نوع كيفي است .دادههاي پژوهش بر اساس مصاحبه هدفمند با  33نفر از افراد تأثيرگذار در صنعت زيست دارو گردآوري
كه سپس از طريق تحليل تم و كدگذاري يافتههاي تحقيق ،سه مكانيزم اصلي درهم تنيدگي شناسايي شد .يافتههاي كليدي اين پژوهش نشان مي دهد كه از ميان
مكانيزمهاي شناساييشده ،احراز متوالي جايگاه هاي مختلف مديريتي در هر دو بخش دولت و صنعت ت وسط اساتيد و پژوهشگران دانشگاهي ،مهم ترين مكانيزم
درهم تنيدگي و انتقال نيازهاي سياستي بخش خصوصي به بخش دولتي بوده است .اين سازوكار كه اصطالحاً آن را "گردش نهادي " ميناميم باعث شده تا
اطالعات و دانش موجود در هر دو بخش دولتي و صنعتي (خصوصي) بسيار سريع ميان دو بخش جابجا شده و اين دو بخش در يك فرآيند يادگيري توأم قرار
گيرند.
كليدواژهها :درهم تنيدگي ،همكاري بخش خصوصي -دولت ،تحول فناورانه ،صنعت زيست دارو ،گردش نهادي

رودريك ، 1هاجون چانگ ، 2پيتر اوانز 3و فرد بالك 4و

 - 5مقدمه

همچنين استناد به موردكاوي رشد سريع صنعت زيستدارو

سياست هاي صنعتي در ايران غالباً در نزاع بين دو ديدگاه،

در ايران ،ديدگاه سومي را توصيه كند :سياستگذاري در بستر

رفت و برگشت كرده است :الف) ديدگاهي كه براي هرگونه

2

3

4

5

5

يك "همكاري شبكه اي استراتژيك" ميان دولت و كارآفرينان

فعاليت اقتصادي ،برنامهريزيهاي مرسوم دولتي را تشويق

پيشگام و يا به عبارت بهتر سياستگذاري در بستر

ميكند و ب) ديدگاهي كه هرگونه فعاليت دولت در توسعه

"درهمتنيدگي دولت -كارآفرينان پيشگام".

اقتصادي را انكار ميكند.
اين مقاله در تالش است بر اساس ديدگاه نظريهپردازان ممتاز

1 - Dani Rodrik
2

حوزه توسعه صنعتي كشورهاي درحالتوسعه ،نظير دني

2 - Ha Joo Chang
3

3 - Peter Evans
4

4 - Fred Block
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از گزارشها و مستندات رسمي سياستي گذاشته و بتواند به

رودريك [ ] 1و هاسمن  6و رودريك [ ] 2نشان مي دهند كه

عنوان يك "عنصر يادگيرنده" با شركتهاي خصوصي همراه

بازيگران اصلي تغيير مسير يك كشور از فعاليتهاي با

شود و بهترين سياستها را در موقع مناسب و در بستر اين

بهرهوري پائين به فعاليتهاي با بهرهوري باال  ،كساني بجز

جريان مستمر يادگيري مملو از آزمون و خطا اعمال نمايد.

كارآفرينان پيشگام آن كشور نيستند .در واقع آزمون و خطاي

اما اين ارتباط نزديك يا " درهمتنيدگي"  7بخش دولتي در

همين كارآفرينان است كه موجب كشف مسيرهاي مدرن

بخش خصوصي (كارآفرينان پيشگام) از طريق چه

جديد (و با بهرهوري باال) ميشود و تنها پس از آنكه توسط

سازوكارهايي ميتواند رخ دهد؟ ما در اين مقاله برآنيم تا

اين كارآفرينان پيشگام نشان داده شد كه مسيرهاي جديدي

مبتني بر شواهد به دست آمده از صنعت در حال شكلگيري

براي حركت اقتصاد وجود دارد بازيگران ديگر نيز به تقليد از

زيست دارو در ايران ،سازوكار ديگري در مورد چگونگي

آنها پرداخته و نتيجه كار ،ايجاد مسيري براي رشد اقتصاد در

درهمتنيدگي بخش دولتي در بخش خصوصي (كارآفرينان

آن حوزه خواهد بود .اما در اين ميان ،مشكل بزرگي وجود

پيشگام) معرفي نمائيم چرا كه بررسي صنعت در حال

دارد :به دليل ساختار اقتصادي كشورهاي درحالتوسعه و

شكلگيري زيست دارو در ايران در مطالعات قبلي [ ] 3شواهد

ناشناخته بودن فعاليتهاي مدرن در اين كشورها ،عدم

متقني مبن ي بر همكاري نزديك بخش دولتي با بخش

قطعيت زيادي پيش روي كارآفرينان پيشگام در مورد سودآور

خصوصي (كارآفرينان پيشگام) در توسعه فناوريهاي

بودن يا نبودن فعاليتهاي جديد وجود دارد كه نتيجه اين

زيست دارو نشان مي دهد .از همينرو اصليترين سؤالي كه در

عدم قطعيت ،عدم ورود كارآفرينان به فعاليتهاي جديد و

اين مقاله دنبال خواهد شد اين است كه چه سازوكارهايي،

مدرن است .از همين رو ،در سازوكار طبيعي بازار و بدون

درهمتنيدگي و ارتباط نزديك بخش دولتي و خصوصي را در

دخالت يك بازيگر ديگر ،بايد شاهد عدم انتقال اين كشورها

صنعت نوپاي زيست دارو رقم زدهاند؟

از فعاليتهاي با بهرهوري پائين به فعاليتهاي با بهرهوري باال
بود .اما اگر با دخالت بازيگر ديگري نظير دولت ،يك

 - 2پيشينه تحقيق

كارآفرين شجاع اين فرصت را بيابد كه به يك فعاليت مدرن

 5- 2تحوالت فناوري

وارد شود آنگاه او خواهد توانست به ديگران نشان دهد كه آيا

پژوهشهاي متعددي در موضوع فرآيند تحول كشورها از

آن فعاليت سودآور است يا خير؛ و در صورت سودآور بودن،

نظامهاي ساده و سنتي توليد به نظامهاي رقابتپذير صنعتي

او موجبات سرريز شدن كارآفرينان ديگر به آن فعاليت مدرن

انجام شده است .سانجايا لل  ] 4[ 8فرآيند شكلگيري

را فراهم مي آورد كه اين امر موجب رشد صنعت و اقتصاد

توانمنديهاي فناورانه در كشورهاي درحالتوسعه را به دو

خواهد شد .پس به اين ترتيب ،فرآيند توسعه صنعتي يك

دوره تقسيم ميكند :مرحله " دارا بودن دانش چگونگي ( "3دارا

فرآيند يادگيري توأم با آزمون و خطاهاي متعدد است كه

بودن حداقلي از توانمندي مديريت فرآيندهاي توليدي ولي

دولت و بخش خصوصي همزمان در حال طي كر دن اين

بدون دخل و تصرف در فناوري) و سپس مرحله " دارا بودن

مسير يادگيري بوده و همكاري توأم آنهاست كه طي شدن

دانش چرايي ( "10يادگيري چ گونگي دخل و تصرف در

مسير يادگيري فوق را تضمين ميكند .مهمترين دستاورد اين

فناوري) .لينسو كيم  11نيز [ ] 5اين فرآيند را حركت از "تقليد

همكاري نزديك بخش خصوصي با بخش دولتي ،آشنا شدن

و در نهايت "نوآوري"

(از نزديك) بخش دولتي با مسائل پيش روي صنعت و يافتن

تكراري"

12

به "تقليد خالقانه"

13

درك بهتري از سياستهاي مفيد است .به عبارت ديگر،
7- Embeddedness

نزديكي و ارتباط شبكه اي دولتمردان با كارآفرينان پيشگام

8- Sanjaya Lall

باعث مي شود تا دولت از طريق جريان سريع و صحيح

3- Know-how

اطالعات و دانش ضمني بين هر دو بخش ،پا را بسيار فراتر

10- Know-why
11- Linsu Kim

6- Hausmann

12- Duplicative Imitation

2
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ترسيم ميكند .فوربز و ويلد  ] 6[ 14اين فرآيند را حركت از

آن در توسعه فناوري و شكلگيري بنگاههاي جديد و
همچنين چگونگي موفقيت دولت در درك دانش ضمني مورد

" دانش غيرخودي"

نياز براي حكمراني فرآيند توسعه صنعتي (با هدايت بنگاههاي

ميكنند .بر اساس الگوي بل و پاويت [ ] 7نيز در كشورهاي

پيشگام نوظهور) است .در بخش بعدي ،اين چالش نظري،

درحالتوسعه ،هرگونه فعاليت توليدي لزوماً به توانمندي

مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

فناورانه منجر نخواهد شد و در واقع شركتها در اين

 2- 2درهم تنيدگي دولت و كارآفرينان

كشورها ممكن است از "ظرفيت توليدي" برخوردار باشند

همانگونه كه رودريك [ ] 1و هاسمن و رودريك [ ] 2نشان

اما در عين حال داراي حداقل توانمندي فناورانه بوده و يا

داده اند رشد اقتصادي ،حاصل تغيير مسير يك كشور از

توانمندي آنها صرفاً مبتني بر فناوريهاي وارداتي باشد .در

فعاليتهاي با بهرهوري پائينتر (سنتي) به فعاليتهاي با

مقابل ،اگر در اين شركتها فرآيند يادگيري فناورانه فعال

بهرهوري باالتر (مدرن) است .از طرف ديگر ،به دليل اكتشافي

گردد خروجي اين فرآيند ،دستيابي اين شركتها به

بودن فعاليتهاي مدرن ،شاهد آن هستيم كه در كشورهايي با

"توانمندي فناورانه"

تاريخ و ساختار يكسان تنوع بسيار زيادي در فعاليتهاي

شركتهاي داراي توانمندي فناورانه ،توانايي آن را خواهند

اقتصادي به چشم مي خورد :توليد نرم افزار در هند؛ توليد گل

داشت كه بر اساس تغييرات پيش رو ،ظرفيت توليد خود را به

پرورشي در كلمبيا؛ توليد توپ فوتبال در پاكستان و توليد

شكلي ارتقاء يا تغيير دهند كه توان رقابت در بازارهاي

تي شرت در بنگالدش .در واقع همه اينها حاصل اكتشاف

صادراتي را هم داشته باشند.

كارآفرينان پيشگام اين كشورها و سپس دنبالهروي ديگران از

يكي از موضوعات پذيرفته شده در نظريات فوق ،اهميت

15

به سمت " دانش خودي"

16

توصيف

17

18

13

خواهد بود بهگونه اي كه اين

شكلگيري "فرمهاي جديدي از سازمان"  20در مسير تحول از

اين كارآفرينان پيشگام بوده و علت تفاوت اين فعاليتها در
اين كشورها نيز به دليل منحصر به فرد بودن كارآفرينان اين

صنايع سنتي و فاقد رقابتپذيري به سمت صنايع داراي

كشورها و اكتشاف يكتا آنها بوده است.

توانمندي فناورانه و رقابتي است .براي مثال ،شكلگيري

اما كدام بازيگر است كه با دخالت خود ميتواند عدم قطعيت

غولهاي صنعتي تحت عنوان چائبولها در كشور كره و

پيش روي كارآفرينا ن يك كشور را كاهش دهد؟ رودريك []1

زايباتسوها در كشور ژاپن (به عنوان گونههاي سازماني جديد)

نشان مي دهد كه مهمترين بازيگر دولت است .در واقع اولين

عامل مهمي براي كسب قابليتهاي جديد در صنايع آسياي

نقش دولت با توجه به همين موضوع تعريف ميشود :كاهش

جنوب شرقي بوده است [ .] 8در حوزه داروئي نيز ظهور

عدم قطعيت پيش روي كارآفرينان پيشگام (و البته نه بازيگران

زيستفناوري مدرن با شكلگيري فرم جديدي از سازمانها
تحت عنوان "بنگاههاي اختصاصي زيستفناوري"

دنبالهرو) در ورود به فعاليتهاي مدرن كه اين كار را ميتواند

21

همراه

از طريق ارائه انواع حمايت و يارانه به آنها انجام دهد .اما آيا

بوده است.

با تحقق نقش فوق توسط دولت ،كارآفرينان ديگر مانعي پيش

در اين ميان ،يكي از نكات چالش برانگيز در درك توسعه

روي خود نخواهند ديد؟ همانگونه كه رودريك [ ] 1نشان

فناوري و چگونگي شكلگيري گونههاي جديد سازمان در

مي دهد يك مشكل بزرگ ديگر (شكست بازار) همچنان باقي

صنايع كشورهاي درحالتوسعه ،نقش دولت و نحوه مداخله

است .در بسياري از موارد ،ورود يك بنگاه (كارآفرين) به يك

13- Creative Imitation

سرمايهگذاري جديد مستلزم انجام سرمايهگذاريهاي همزمان

14- Forbes and Wield

و پرهزينه توسط بنگاههاي ديگر در بخش باالدست يا

15- Non-Proprietary Knowledge

پائين دست آن است .براي مثال ،رشد صنعت گل اركيده

16- Proprietary Knowledge
17- Bell & Pavitt

(گلخانه اي) مستلزم ورود يك توليدكننده به اين صنعت،

18- Production Capacity

همراه با وجود همزمان شبكه برق ،شبكه آبياري ،زيرساخت

13- T echnological Capability

حملونقل و زيرساخت قرنطينه در محل سرمايهگذاري است

20- New Organizational Forms
21- Dedicated Biotechnology Firms
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كارآفرينان بتوانند وارد فعاليتهاي مدرن شده و در نتيجه،

و تا اين موارد (البته بسيار پرهزينه) همگي وجود نداشته

رشد صنعتي و اقتصادي محقق شود.

باشند توليدكننده اي حاضر به ورود به آن صنعت نخواهد بود.

در مطالعات انجام شده بر روي شواهد تاريخي موجود در

چه كسي بايد همه بنگاههاي توليدكننده ،باالدست و

مورد همكاريهاي نزديك دولت و بخش خصوصي،

پائين دست را در كنار يكديگر نشا نده و ترغيب به

سازوكارهاي مختلفي ارائه شده است [ .] 3از جمله اين

سرمايهگذاري هم زمان نمايد؟ اينجاست كه مجدداً نقش

(شوراهايي

بازيگر مهم ما يعني دولت پررنگ ميشود :اين دولت است كه

متشكل از بخشهاي خصوصي و دولتي و رسانهها براي

مي بايست به ايجاد هماهنگي ميان بنگاهها (كارآفرينان) براي

بهبود انتقال اطالعات بين دو بخش خصوصي و دولتي و

انجام سرمايهگذاريهاي هم زمان بپردازد .پس به نقش بسيار

مشورت در مورد سياستهاي بهتر)" ،شوراهاي مشورتي

مهم و دوم دولت ميرسيم.

سازوكارها ميتوان به "شوراهاي مشورتي"

22

سرمايهگذاري" " ،23ميزگردهاي مشورتي بخشي"

24

و

مشكل سومي نيز اما وجود دارد :همانگونه كه رودريك []1

"سرمايهگذاريهاي خطرپذير مشترك بخش خصوصي و

نشان مي دهد در بسياري از موارد ،دولت درباره دو شكست

[ ] 10پيشنهاد

فوق ،يعني " انواع فعاليتهاي مدرن سودآور پيش رو،

"هيأتهاي سرمايهگذاري صنعتي خودسازماندهيشونده" را

پيچيدگيهاي موجود در اينگونه فعاليتها و موانع ورود به

مي دهد .اين هيأتها ،مجموعه اي از بنگاهها هستند كه با

آنها" و "موارد ضروري سرمايهگذاري همزمان" به هيچ

هدف فراهم نمودن وروديهاي دولت ي به صنعت گرد هم

عنوان اطالع كافي ندارد و حتي اطالعات دست اول بخش

آمده اند .اين وروديها ميتواند يك آزمايشگاه تحقيق و

خصوصي (كارآفرينان پيشگام) در اين موارد بسيار بيش از

توسعه و يا يك پروژه زيرساختي براي صنعت باشد .طبق

دولت است .به بيان رودريك ،دولت حتي در بسياري موارد

آنچه رومر طرح ميكند ورودي پيشنهادي ابتدا به دولت

نمي داند كه چه چيز را بايد بداند! و بزرگترين اشتباه آن است

تقديم و در صورت تأييد دولت ،منابع الزم براي ورودي از

كه دولت بخواهد به طور مستقل و با فاصله دور از بخش

محل مالياتهايي كه بر صنعت وضع شده تأمين ميگردد.

خصوصي (كارآفرينان پيشگام) و از طريق يك ساختار

دولتي"

چانگ

25

27

اشاره كرد .همچنين رومر

26

سلسلهمراتبي سياستهايي را براي رفع شكستهاي بازار

[ ] 11نيز به ضرورت شكلگيري اين شبكههاي

همكاري نزديك اشاره كرده است:

وضع كند آن هم وقتي قرار است پس از آن خود را از بازي

كشورهاي آسياي شرقي ،ضرورتاً نسبت به ديگر كشورها

كنار بكشد و بخش خصوصي (كارآفرينان پيشگام) بخواهد

هزينه بيشتري بر روي سياست صنعتي خود متقبل نشدهاند.

آن را اجرا كند .پس در اينجاست كه به "شكست دولت"

سياست صنعتي اين كشورها از آن جهت نسبت به ديگر

مي رسيم .پس راه حل درست چيست؟ رودريك اينگونه

كشورها موفقتر بود ه كه اين كشورها داراي يك شبكه

پاسخ مي دهد :دولت بايد از طريق خود بخش خصوصي

ارتباطي قوي ميان بخش خصوصي و دولت بوده اند بهگونهاي

(كارآفرينان پيشگام) و در يك فرآيند مستمر در مورد موانع

كه اين شبكه ارتباطي ،قادر به تسهيل جريان اطالعات ميان

موجود در ورود كارآفرينان به فعاليتهاي مدرن و يا

اين دو بخش بوده است.

فرصتهاي موجود

رودريك [ ] 1نيز در تأكيد مطلب فوق ميگويد:

سرمايهگذاريهاي هم زمان مورد نياز ،به كشف اطالعات

در سياستگذاري ،همين "فرآيند ارتباطي" است كه از

پرداخته و سپس مبتني بر اطالعات كشفشده ،بهترين ابزار

در

اينگونه

فعاليتها و

نيز

سياستي را طراحي كند .به عبارت ديگر ،ميبايست يك
"همكاري استراتژيك و يك شبكه استراتژيك" بين دولت و

22- Deliberation councils
23- Investment advisory councils

بخش خصوصي (كارآفرينان پيشگام) به وجود آيد تا از يك

24- Sectoral round-tables

طرف ،دولت از شكستهاي بازار (پيش روي كارآفرينان)

25- Private-public venture funds
26- Romer

مطلع شود و از طرف ديگر ،بتواند به رفع آنها بپردازد تا

27- Chang
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بيشترين اهميت برخوردار است و نه تدوين ابزارهاي دخالت

براي يك دولت توسعهگرا ،نه قدرت به تنهايي ميتواند
كارگشا باشد و نه تنيده شدگي به تنهايي .دولتي كه صرفاً از

پيچيده .به عبارت ديگر ،سياستگذاري به مثابه "يك فرآيند

قدرت برخوردار باشد از يك طرف فاقد هوشمندي الزم براي

يادگيري" است :يادگيري براي كشف اينكه كجا بايد عدم

تصميمگيريهايش خواهد بود و از طرف ديگر ،توانايي

قطعيت پيش روي بنگاهها را كاهش داد و در كجا نياز به

اعتماد و ت كيه بر يك ساختار خصوصي نامتمركز را نخواهد

ايجاد سرمايهگذاري هم زمان است (البته همه اينها از طريق

داشت .در مقابل ،تنيده شدگي زياد (بدون وجود يك ساختار

يك همكاري استراتژيك با كارآفرينان پيشگام) .جالب

دروني قدرتمند) نيز موجب خواهد شد تا دولت قادر به حل

اينجاست كه در حوزه مطالعات استراتژي نيز با بحث مشابهي

مشكالتي كه ناگزير در حركتهاي جمعي بازيگران رخ

روب رو هستيم.

مي دهد نباشد و نتواند منافع فردي بيش از اندازه برخي

در مطالعات مهم صورتگرفته در حوزه استراتژي []12

بازيگران بخش خصوصي را كنترل نمايد .تنها هنگامي كه

هنگامي كه "آينده بسيار قابل پيش بيني است" و "يادگيري

تنيده شدگي با قدرت پيوند بخورد است كه ميتوانيم نام يك

مورد نياز سازمان تاكنون صورت گرفته است" ميتوان از

دولت را توسعهگرا بناميم  ...و تنها يك "قدرت تنيدهشده"

برنامه ريزي استراتژيك (استراتژي به صورت يك برنامه از

است كه ميتواند پايههاي ساختاري زيربنايي براي درگير

پيش تعريفشده حاوي گامهاي مشخص براي چند سال

شدن موفقيت آميز دولت در تحول صنعتي را فراهم نمايد [.]8

آتي) استفاده كرد؛ اما وقتي سازمان در حال ورود به محيطي

از زاويه اي ديگر و بر اساس نحوه تنظيم رابطه دولت با بخش

ناشناخته است به طوري كه اثربخش بودن استراتژيهاي

خصوصي و كارآفرينان ،پيتر اوا نز چهار نقش عمده براي

جديد ناگزير بايد صرفاً در يك فرآيند يادگيري مشخص

32

گرديده و نياز به اكتشاف وجود دارد ميبايست از "يادگيري

و پرورشگري  .33از نظر وي" ،تصديگري" به دليل نفي

استراتژيك" بهره برد .در يادگيري استراتژيك ،استراتژيها،

كارآفرينان خصوصي و قرار دادن دولت در رقابت نابرابر با

ديگر به صورت متمركز و توسط يك مغز مركزي طراحي

آنها غالباً نقشي شكست خورده است" .متوليگري" نيز بيشتر

نمي شوند و نياز به استراتژيستهاي متعدد پراكنده اي وجود

تأكيد بر نقش دولت در تنظيم مقررات دارد كه در بسياري از

دارد كه از طريق يادگيري ،خالقيت و اكتشاف خود بتوانند

موارد ،اين تنظيمگري بر مراقبت از فساد و رانت كارآفرينان

راههاي جديدي پيش روي سازمان (يا كشور) بگشايند (در

تمركز دارد .وي دو نقش اول را غالباً آغشته به نوعي ديدگاه

واقع در سطح كشور ،اين استراتژيستها همان كارآفرينان

عدم اعتماد به بخش خصوصي مي داند كه در بهترين حالت

پيشگام هستند كه فعاليتهاي مدرني را كه ميتواند موجب

مي بايست از آلوده شدن آنها به فساد پيشگيري كند .در نقطه

رشد اقتصادي شود كشف مينمايند).

مقابل" ،قابلهگري" بر نقش دولت در كمك به زايش

اهميت شكلگيري اين شبكههاي بين دولت -كارآفرينان

شركتهاي كارآفرين و "پرورشگري" هم به نقش دولت در

پيشگام در كشورهاي درحالتوسعه ،توسط محققان ديگري

ايجاد انگيزه براي شركتها به منظور پذيرش ريسكهاي

نظير پيتر اوانز [ ] 8و مفهوم "قدرت تنيدهشده در جامعه"  28او

ناشي از ورود به سطوح باالتر فناوري (و با ارزش افزوده

ن يز تأكيد شده است .از نظر اوانز ،راز همپايي  29كشورهاي

بيشتر) اشاره دارد .از نظر اوانز ،در ايفاء دو نقش اخير

شرق آسيا ،وجود مقداري بروكراسي وبري از سوي دولت،

(قابلهگري و پرورشگري) ،ارتباط نهادينه نهادهاي دولتي با

در كنار تنيده شدن و گره خوردن بازيگران دولتي در جامعه و

بازيگران خصوصي (يا همان درهمتنيدگي) نقشي اساسي ايفاء

شكلگيري كانالهاي ارتباطي -نهادي مهم جهت گفتگوي

دولت قائل ميشود :تصديگري  ،30متوليگري  ،31قابلهگري

دائم دولت با جامعه (و بازتعريف اهداف و سياستها از
طريق همين كانالهاي گفتگو) بوده است.

30- Demiurge
31- Custodian
32- Midwifery

28- Embedded Autonomy

33- Husbandry

23- Catch-Up

5

درهمتنيدگي "دولت -كارآفرينان پيشگام " و تحول فناورانه :موردكاوي رشد سريع فناوري زيستدارو در ايران

دادههاي مطالعه مورمن

41

ميكند .وي دولتهايي كه قادر به ايفاء نقشهاي قابلهگري و

[ ] 13نشان داده اند كه همپايي

34

پرورشگري هستند را دولتهاي توسعهگرا مينامد .

صنعت مواد شيميايي (رنگ) در آلمان حاصل شكلگيري يك
"شبكه استراتژيك" بين كارآفرينان نهادي در سه بخش

محققاني نظير بالك [ ] 13و بالك و كلر [ ] 14نيز موارد

" دولت؛ بنگاهها و دانشگاهها" بوده است .همچنين

متعدد توسعه فناوري در اياالت متحده را ناشي از حضور

[ ] 20نيز همپايي اقتصادي لهستان را حاصل

پنهان دولت در بستر شبكههاي بين "دولت -بنگاهها" ميدانند

شكلگيري ش بكههاي سياسي -اجتماعي بين دولتهاي محلي

و اين نوع دولت را " دولت شبكه اي توسعهگرا" مينامند:

و بازيگران اقتصادي مي داند.

دولت شبكه اي توسعهگرا ،به همكاري نزديك با بنگاهها

مكدرموت

42

36

35

37

ميپردازد تا بتواند چالشهاي فناورانه پيش روي آنها را

 - 9طراحي تحقيق

مرتفع و آينده دارترين و نويدبخشترين افقهاي نوآوري را

دادههاي مربوط به تغييرات صنعت زيست دارو ايران در اين

كشف كرده و به حمايت از توسعه آنها بپر دازد .از نظر بالك

مقاله ،حاصل موردكاوي با استفاده از مصاحبه ،مشاهده

[ ] 13دولت بايد متوجه اين موضوع مهم باشد كه بسياري از

مستقيم و منابع آرشيوي بوده است .در اين موردكاوي ،تجربه

نوآوريها ،به صورت پائين به باال ظهور ميكنند و از همينرو

شركت هاي داروسازي ايران در دستيابي به فناوري توليد

ممكن است با اولويتهاي از قبل تعيينشده توسط ادارات

زيست داروها طي سالهاي  1363تا  1332مورد بررسي قرار

دولتي همخواني نداشته نباشند و بنابراين تنها يك دولت

گرفت .دادههاي كيفي اين موردكاوي ،حاصل انجام

شبكه اي توسعهگراست كه ميتواند زمينه اي را فراهم كند كه

مصاحبههاي متعدد ،شركت در جلسات ،بازديد از شركتها و

اين نوآوريهاي مهم هرگز از دست نروند .به عبارت ديگر،

تحليل متون آرشيوي است .براي دستيابي به دادهها33 ،

دولت شبكه اي توسعهگرا سعي ميكند تا از طريق ايجاد
شبكههاي يادگيري ،متشكل از "فنآفرينان" " ،كارآفرينان

مصاحبه نيمه ساختيافته با رؤسا و مديران مياني شركتهاي

بخش كسبوكار" و " نمايندگان دولتي" زمينه اي را فراهم

علممحور ،رؤسا و مديران مياني سازمان غذا و دارو ،چندين
تن از اساتيد كليدي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور ،رؤساي

كند كه نوآوريها بتوانند از پائين به باال شكوفا شوند .بالك،

فعلي و قبلي مركز رشد فناوريهاي دارويي دانشگاه علوم

بسياري از نوآوريهاي صورتگرفته در اياالت متحده را

پزشكي تهران ،چندين فرد كليدي از مؤسسات و سازمانهاي

ناشي از همين دولت شبكه اي توسعهگرا مي داند و معتقد

مرتبط با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و

است اين سازمانها ،از طريق درگير شدن در مشاركتي

همچنين مديران مياني سازمان ليدكو به عنوان تنها ارائه دهنده

استراتژيك با بخش خصوصي ،موفق به خلق مسيرهاي

تخصصي سرمايهگذاري خطرپذير ) (VCبراي حوزه

فناورانه جديد شده اند .از نظر بالك ،برخي سازمانهاي دولتي
38

[NIH ،] 15

33

[CIA ،] 13

40

زيست دارو در ايران صورت گرفت .البته اطالعات دو شركت

نظير DARPA

نيز از منابع ديگري به دست آمد چرا كه يكي از اين دو

 ] 17[ NSFمصداق روشني از دولت شبكه اي توسعهگرا

شركت ،حاضر به همكاري در اين مطالعه نشد و رئيس

محسوب ميشوند.

شركت ديگر نيز در دسترس تيم مطالعه قرار نگرفت.

مطالعات ديگري نيز به نقش حياتي شبكههاي دولت -

هر مصاحبه بين  15تا  120دقيقه (به طور ميانگين ،هر

كارآفرينان اشاره نموده اند .بابايي و همكاران [ ] 18بر اساس

[ ] 16و

مصاحبه حدود  50دقيقه) به طول انجاميد .طوالنيترين
مصاحبه ها مربوط به مديران سيناژن ،انستيتو پاستور ايران و

34- Developmental state

شفاي ساري بود .علت اين موضوع نيز آن بود كه مطالعه اوليه

35- Block
36- Keller

نگارندگان مقاله نشان مي داد كه مهمترين فعاليتهاي جذب

37- Developmental Network State
38- Defense Advanced Research Projects Agency

41- Murman

33- National Institutes of Health

42- McDermott

40- Central Intelligence Agency

6
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جدول  )5جزئيات مصاحبهها و مشاهدات تحقيق
مصاحبهها

سازمان

 3مصاحبه با رئيس شركت و  2مصاحبه با رئيس

سيناژن

شركتهاي

هيأتمديره

شفاي ساري

 3مصاحبه با رئيس شركت

انستيتو پاستور ايران

 4مصاحبه با رؤساي قبلي و فعلي شركت

علم محور

 4مصاحبه با مديران واحد توليد (يك مصاحبه از

زيست دارو دانش

طريق تلفن)

مشاهدات
بازديد نزديك از شركت
بازديد نزديك از شركت
بازديد نزديك و مشاركت در
 15جلسه شركت
بازديد نزديك از شركت

پارس نوتركيب

 3مصاحبه با رئيس شركت

---

پويش دارو

استفاده از دادههاي شركتهاي ديگر

---

داروپخش

 2مصاحبه با مدير پروژه واكسن هپاتيت B

---

 3مصاحبه با رئيس سازمان 1 ،مصاحبه با رئيس

سازمان غذا و دارو

قبلي سازمان و  2مصاحبه با مديران مياني

وزارت صنعت،
سازمانهاي

معدن و تجارت

دولتي

ستاد توسعه

مشاركت در  5جلسه

 3مصاحبه با سياستگذاران كليدي

مشاركت در  4جلسه

 4مصاحبه

مشاركت در  3جلسه

 5مصاحبه

---

زيستفناوري
اساتيد دانشگاهي
كليدي

يك منظر ،استراتژيهاي كدگذاري را ميتوان در دو سر يك

توانمندي توليد زيست دارو ،با پيشگامي اين سه سازمان انجام

طيف دسته بندي نمود [ :] 22كدگذاري با استفاده از

گرفته است .جدول  1جزئيات مصاحبهها را نشان ميدهد.

دستهبنديهاي آماده از قبل (يعني با استفاده از دستههاي

تحليل دادههاي اين مقاله مطابق با فرآيند تحقيق كيفي

موضوعي از قبل تعريف شده در پيشينه و چارچوب پذيرش)

كرسول  ] 21[ 43صورت گرفت به اين ترتيب كه در گام اول،

و كدگذاريهاي خودظهور (كه در حين فرآيند كدگذاري به

دادهها ساماندهي و متن فايلهاي صوتي مصاحبهها و

طور خودظهور ظاهر ميشوند).

مشاهدات ميداني به دقت بر روي كاغذ پيادهسازي شد .سپس

فرآيند كدگذاري در اين مقاله ،در دو بخش متوالي انجام شد.

سعي در كسب يك درك كلي اوليه از دادههاي به دست آمده

د ر بخش اول كه هدف ،درك تحوالت فناورانه در صنعت

شد و از همين رو متون پياده شده چندين بار مورد مطالعه قرار

زيست دارو بود از استراتژي كدگذاري نوع اول (يعني

گرفت تا يك ساخت كلي اوليه از دادهها حاصل شود.

كدگذاري با استفاده از دستهبنديهاي آماده از قبل يا آنچه

44

استرائوس و كوربين

45

"مفاهيم حساسكننده"

46

هم زمان با اين توجه به جزئيات ،يادداشتهاي شخصي

(حاوي ايدهها ،عبارات كوتاه و مفاهيم خطوركرده به ذهن

مينامند

[ )] 23استفاده شد و نگارندگان ،كار كدگذاري دادهها را با

نگارندگان) نيز در كنار متون پيادهشده نوشته شد.

استفاده از الگوي يادگيري فناورانه بل و پاويت [ ] 7آغاز

در گام دوم ،نوبت به توصيف ،دسته بندي و تفسير دادهها از

نمودند .بر اين اساس ،شركتها به دو دسته "شركتهاي

طريق كدگذاري رسيد .به طور كلي فرآيند كدگذاري ،شامل

تالشكننده براي كسب ظرفيت توليد با حداقل تالش

دسته بندي هر متن به دستههاي كوچكتر و جستجوي شواهد

كسب

تأييدكننده براي آن دستهها از ديگر متون مورد نظر است .از

45- Strauss and Corbin

43- Creswell

46- Sensitizing concepts

44- Memos Writing

فناورانه"

و

"شركتهاي

تالشكننده

براي
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غذا جهت مشورتگيري و تصميمسازي براي حوزه

توانمنديهاي فناورانه" تقسيم شدند .البته اين توضيح مهم

زيست دارو انجام مي شد (شأن حضور بخش خصوصي در

الزم است كه نگارندگان ،خود را به اين دسته بندي محدود

اين جلسات ،مشورتي بوده است) و ب) حضور بخش

ننموده و آمادگي آن را داشتند تا در صورت ظهور يك دسته

خصوصي در ساختارهاي رسمي تصميمگيري دولت نظير

جديد ،از آن نيز بهره جويند .بر اين اساس سه روش

عضويت (و گاهاً رياست) مديران شركتهاي خصوصي در

دسته بندي ديگر نيز ظهور يافت" :شركتهاي موفق در

كارگروههاي رسمي (و داراي شأن تصويبي) معاونت علمي و

دستيابي به فناوري زيست دارو  /شركتهاي شكست خورده" ،

فناوري رياست جمهوري طي سالهاي  1330تا ، 1334

"شركتهاي خصوصي  /شركتهاي دولتي" و "شركتهاي

عضويت رسمي شركتهاي بخش خصوصي در كارگروههاي

استفادهكننده از روش بسته كامل انتقال فناوري  /شركتهاي

سازمان صنايع نوين طي سالهاي  1382تا  1387و يا حضور

جذبكننده دانش از منابع متعدد داخلي و خارجي" .سپس با

رسمي شركتهاي بخش خصوصي در كارگروههاي تصويب

استفاده از "رويكرد مقايسه اي مستمر"  47مرحله اشباع حاصل

سند ملي زيست فناوري (سند سبز) .اما سازوكار غيررسمي به

شد .در نهايت نيز با تحليل دستهبنديهاي به دست آمده،

دست آمده بهتر ميتوانست فرآيند يادگيري توأم را توضيح

شركتها به چهار نسل تقسيم شدند" :نسل اول يا

دهد (اين در حالي است كه متون و پيشينه موجود اين حوزه،

شركتهاي تأمينمحور دولتي و شبه دولتي" " ،48نسل دوم يا

تاكنون كمتر به چنين سازوكاري اشاره كرده است) .اين

شركتهاي علممحور دولتي"  " ،43نسل سوم يا شركتهاي

ناميده شد و تمركز

علممحور خصوصي پيشگام"  50و " نسل چهارم يا شركتهاي

اصلي پژوهش نيز بر ارائه شواهد دقيق مبني بر وجود آن قرار

علممحور پيرو"  .51اين چهار نسل از شركتها توضيح

گر فت كه در بخش نتايج تحقيق به تفصيل در خصوص آن

مي دهند كه چگونه دور ه توانمندي فناورانه از دل دوره

بحث گرديده است.

ظرفيت توليد و پس از طي آزمونها ،موفقيتها و

سازوكار غيررسمي" ،گردش نهادي"

52

شكستهاي متعدد سر بر آورد.

 - 4يافتههاي تحقيق

در بخش دوم تحليل بر اساس سؤال اصلي تحقيق ،هرگونه

در اين بخش ابتدا تجربه حركت صنعت داروسازي ايران از

مكانيزم درهمتنيدگي (مكانيزم انتقال دانش بين دولت و بخش

مرحله ظرفيت توليد (صرفاً پُركردن و بستهبندي

خصوصي) از دل متون پيادهشده شناسايي و استخراج گرديد.

زيست داروها) به مرحله توانمندي فناورانه (توليد پيچيده ماده

مبناي جستجو ،درك انواع ساختارها ،روابط و كنشهاي

مؤثره زيست داروها) مورد بررسي قرار گرفته و اين فرآيند

رسمي و غيررسمي بين دولتمردان و مديران بخش خصوصي

تحول بر اساس الگوي يادگيري توأم دولت و بخش

درنظر گرفته شد تا درك مناسبي از سازوكار ارتباط نزديك و

خصوصي (درهمتنيدگي دو بخش در يكديگر) توضيح داده

هماهنگي سريع بين اين دو بخش كشف شود .در نهايت هم

خواهد شد .سپس به بررسي سازوكار اصلي مؤثر بر

انواع سازوكارهاي شناسايي شده به دو دسته رسمي و

شكلگيري اين يادگيري توأم خواهيم پرداخت.

غي ررسمي تقسيم گرديد .سازوكارهاي رسمي به دست آمده،

 5- 4مروري بر صنعت داروسازي ايران

بسيار شبيه آن چيزي بود كه در مرور پيشينه موضوع به آنها

به طور كلي دو دوره متمايز در صنعت داروسازي ايران قابل

اشاره و شامل دو مورد زير است :الف) مشاركت بخش
خصوصي در كمك به تصميمسازي دولت ،نظير حضور در

تشخيص است .دوره اول كه دوره توليد داخلي داروهاي
شيميايي است را ميتوان دوره "شكلگيري ظرفيت توليد"

جلسات و نشستهاي مداومي كه با محوريت معاونت دارو و

53

) (PCEناميد .علت اين نامگذاري ،وجود توانمندي توليد

47- Constant comparative approach

داروهاي شيميايي در داخل كشور در اين دوره از طريق

)48- Government Owned Supplier Dominated Companies (GOSD
)43- Government Owned Science Base (GOSB

52- Institutional Circulation

)50- Pioneer Privately Owned Science Based (PPOSB

53- Production Capacity Era

)51- Follower Privately Owned Science Based (FPOSB
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فاكتورهاي هفت و هشت انعقاد خون پس از شركتهاي

واردات تجهيزات مورد نياز از ساير كشورهاست بهگونهاي كه

توليدكننده مادر محسوب ميشوند .عالوه بر اين ،محصوالت

در اين دوره ،شاهد توانمنديهاي فناورانه چنداني در

متعدد ديگري نيز در فرآيند توسعه قرار داشته كه پيشبينيها

شركتها نيستيم .اين دوره ،پس از انقالب اسالمي آغاز و تا

نشان ميدهد تا سال  2018وارد بازار ميشوند .به طور كلي

به امروز نيز تسلط خود را بر صنعت داروسازي ايران حفظ

از نظر تعداد زيست داروي درحالتوسعه ،ايران در موقعيتي

كرده است .در اين دوره ،شركتها "ماده مؤثره داروهاي

بهتر از كشورهاي رقيب نظير هند و چين قرار دارد .همچنين

54

شيميايي" ) (APIرا وارد و در يك فرآيند "فرموالسيون،

عالوه بر شركتها ،داروهاي متعددي نيز در دانشگاهها و

پُركردن و بستهبندي"

مراكز پژوهشي ،مراحل طراحي و توسعه خود را ميگذرانند.

تبديل ميكنند .اما از اواخر دهه  1370به تدريج جرياني براي

 5- 5- 4دوره ظرفيت توليد :دوره توليد داخلي داروهاي

توليد داروهاي زيست فناوري در ايران شكل گرفت كه اين

شيميايي

منجر به شكلگيري دوره دومي در صنعت داروسازي ايران

55

) (FFPآنها را به محصول نهايي

پس از پيروزي انقالب اسالمي ،تحوالت مهمي در صنعت

تحت عنوان دوره "توانمندي فناورانه" ميشود .ويژگي اصلي

داروسازي ايران رخ داد .طرح مشهور ژنريك و دولتيشدن

دوره دوم ،شكلگيري شركتهاي زيستفناور وابسته به

صنايع دارويي ايران و بسط نفوذ وزارت بهداشت به عنوان

دانشگاهها و مراكز پژوهشي است بهگونهاي كه اين نسل از

حكمران اصلي اين صنعت از جمله تحوالت مذكور بود .يكي

شركت ها توانستند براي اولين بار ماده مؤثره داروهاي

از مهمترين اقدامات در حوزه دارو طي سالهاي اوليه

زيستفناوري ) (APIرا در داخل كشور توليد كنند .دو دوره

انقالب ،طرح ژنريك بود كه با هدف ثبات در قيمتگذاري و

اول و دوم ،به صورت موازي با هم و تا به امروز در حال

كنترل قيمت داروها ،اطمينان از تأمين داروي مورد نياز مردم

حركت بوده اند .جدول  2رئوس اصلي تفاوت اين دو دوره را

در كشور و همچنين دستيابي به خودكفايي دارويي اجرا شد

نشان ميدهد.

[.]22

برخي از محصوالت توليد شده در دوره توانمندي فناورانه ،به

دولتي شدن صنايع دارويي و تسلط كامل وزارت بهداشت بر

غير از شركت مادر دارو در جهان ،براي دومين بار در ايران

اين بخش ،از تحوالت ديگر حوزه دارو پس از انقالب بود.

توسعه پيدا كرده اند .از جمله داروهاي برجسته در اين

در اين دوران از حدود  40شركت داخلي توليدكننده دارو،

فهرست ،اينترفرون بتا  Aبا نام تجاري سينوكس است كه

 28شركت به مالكيت دولت درآمد و توانمندترين شركتهاي

شركت ايراني توليدكننده آن ،دومين توليدكننده اين محصول

توليد دارو به شركتهاي دولتي تبديل شدند .در اين دوره،

در جهان است و توليدكننده ديگري در اين زمينه وجود

بخش خصوصي سهمي تنها  12درصدي از توليد داخلي دارو

ندارد .همچنين شركتهاي ايراني ،دومين توليدكننده

جدول  )2وي ژگيهاي اصلي دورههاي ظرفيت تولي د و توانمندي فناورانه

دوره زماني

دوره اول:

دوره دوم:

ايجاد ظرفيت توليد

شكلگيري توانمنديهاي فناورانه

از سال  1358تاكنون

از سال  1373تاكنون

واردات ماده مؤثره اوليه داروها )(APIs
فرآيند اصلي

بازيگران اصلي

فرآيند فرموالسيون ،پُركردن و بستهبندي
)(FFP
شركتهاي بزرگ و متوسط دولتي و
نيمه دولتي
مبتني بر تأمينكننده :وابسته به واردات بسته

الگوي يادگيري فناوري
سطح فناوري

كامل تجهيزات و دانش فني از تأمينكنندگان

توليد  APIداروهاي پيچيده در داخل
كشور
شركتهاي كوچك دانشگاهي
علم محور :توسعه دهنده فناوري از منابع
مختلف داخلي و خارجي

خارجي

54- Active Pharmaceutical Ingredients

پائين

باال55- Formulating, Filling & Packaging
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محصوالت زيست فناورانه آغاز شد چرا كه هزينه واردات

را در اختيار داشت .روند خصوصيسازي صنايع داروسازي

محصوالت زيستفناوري روزبهروز افزايش يافته و اين

در ايران از سال  1373آغاز شد اما اين روند هم تنها به

موضوع هشداري بود براي افزايش قريب الوقوع هزينههاي

شكلگيري بنگاههايي شبه دولتي در اين حوزه منجر گرديد كه

دولت در تأمين داروهاي زيستفناوري كه غالباً نيز داروي

گرچه از نظر حقوقي ،خصوصي بودند اما سهام آنها متعلق به

درمان بيماريهاي خاص بودند .همچنين برنامههاي ملي

بانكها و برخي مؤسسات عمومي نظير سازمان تأمين

واكسيناسيون نظير واكسيناسيون هپاتيت  Bكه واكسن آن از

اجتماعي بود [ .] 24همچنين قيمتگذاري دارو در اين دوره،

نوع فرآوردههاي زيستي بود نيز هزينههاي بسيار بااليي را به

كامالً در انحصار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

دولت تحميل ميكرد .يكي ديگر از نگرانيهاي دولت،

قرار گرفت .اين روند تا سالهاي انتهايي دهه  80هم ادامه

انحصار بسياري از تأمينكنندگان اين داروها بود كه ممكن

داشت [ ]25و باعث شد واردات داروهاي ساختهشده نيز

بود در شرايط تحريم كشو ر ،تأمين داروهاي مورد نياز را به

صرفاً بر عهده بخش دولتي قرار گيرد تا دولت بتواند بر اين

خطر بياندازد .اين نگرانيها در مجموع ،اولين محرك تحول

فرآيند نيز نظارت و سياستهاي مورد نظر خود را اِعمال كند.

به دوره توانمندي فناورانه بودهاند.

ميتوان گفت كه شكل سازماني بنگاههاي دولتي در حوزه

اولين تالشها براي توليد زيست داروها در دوره ظرفيت

شركتهاي واردكننده و توزيعكننده دارو نيز ايجاد شد [.]24

توليد ،از سوي همان شركتهاي غالب اين دوره يعني

برآيند اين تحوالت در صنعت داروسازي ايران ،توان توليد

سازمانهاي دولتي و شبه دولتي تأمينمحور صورت گرفت.

محصوالت نهايي با حداقل توانمندي فناورانه بوده است .در

تالش هالل احمر و سپس شركت شفاي بندرگز براي دستيابي

واقع هرچند بيش از  % 35حجم داروهاي مصرفي در داخل

به فناوري توليد آنتيبيوتيكها با روش زيستفناوري و

كشور توليد ميشد اما ماده مؤثره ) (APIغالب آنها وارداتي

همچنين تالش شركت داروپخش براي توليد واكسن هپاتيت

بوده و آنچه در شركتهاي ايراني انجام ميگرفت صرفاً

 Bاز جمله اولين تالشها در كشور بود .اين شركتها با

مراحل فرموالسيون و بسته بندي داروها بود [ .] 25در طول

بهرهگيري از روش بسته كامل كه روش غالب دستيابي به

همه اين سالها ،روش اصلي شركتهاي داخلي در دستيابي

فناوري در دوره ظرفيت توليد بود اقدام به انتقال فناوري از

به فناوري توليد ،خريداري دستگاهها و تجهيزات مورد نياز از

شركتهاي اروپايي نمودند كه البته همه اين فعاليتها قبل از

شركتهاي خارجي تأمينكننده فناوري به صورت "بسته

تكميل فرآيند انتقال فناوري شكست خوردند .در اين روش،

كامل" بوده است .در واقع شركتهاي داخلي بدون حداقل

شركتها توجه كمي به دستيابي به دانش فناورانه توليد

دخل و تصرف در اين فناوريها ،آنها را خريداري و تنها

داشتند و بيشتر سعي ميكر دند فناوري (شامل تجهيزات و

فرآيند  FFPرا انجام مي دادند .از اين منظر ميتوان

دانش استفاده از آن) را به صورت يك لقمه حاضر و آماده و

شركت هاي توليدكننده دارو در اين دوره را در دسته

از طريق حضور مهندسان شركتهاي تأمينكننده فناوري به

شركتهاي "مبتني بر تأمينكننده"

دست آورده و از سريعترين مسير ممكن به توليد برسند .اما

شركتها  ،شركتهاي تأمينمحور دولتي و نيمه دولتي ناميده

56

[ ] 26دانست .اين

57

يكي از چالشهاي دستيابي به فناوري از اين روش آن بود كه

شدند .

از يك سو هزينه بااليي را به شركتها (براي خريداري اين

 2- 5- 4تحول به دوره توانمندي فناورانه (توليد

بستهها) تحميل ميكرد و از سوي ديگر به داليل نانوشته،

زيستداروها در ايران)

بسياري از تأمينكنندگان اروپايي از انتقال فناوريهاي مبتني

پس از ورود زيست فناوري به بازار محصوالت داروهاي

بر تجهيزات پيشرفته (با كاربرد دوگانه نظامي -غيرنظامي)

جهان در ابتداي دهه  80ميالدي ،در ايران نيز از دهه 30

خودداري ميكردند .از سوي ديگر ،ساختار شركتهاي

ميالدي فعاليتهاي پراكنده اي پيرامو ن كسب دانش فني توليد

توليدي دولتي هم بهگونه اي بود كه امكان آزمون و شكست
56- Supplier Dominated

در دستيابي به فناوريهاي پيچيدهتر را نمي داد و فعاليتهايي

57- GOSD
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توليد ميكرد .از سوي ديگر ،اقبال شفاي ساري به

از اين جنس ،خيلي زود با " اگر و اما"هاي دستگاههاي

دانشگاههاي داخلي براي كسب دانش فني ،طيفي از اساتيد

نظارتي مواجه مي شد .بديهي است كه در صورت موفقيت اين

دانشگاههاي علوم پزشكي و فني و مهندسي (نظير

شركتها در توليد به روش بسته كامل ،احتماالً دوره ظرفيت

دانشگاههاي تهران و صنعتي شريف) را درگير توسعه فناوري

توليد ميتوانست توان خود در تأمين داروي مورد نياز كشور

و متعاقباً مديريت اين پروژهها كرد .با اين حال ،تجربه پاستور

را به اثبات رسانده و در توليد ساير زيست داروها در سالهاي

و شفاي ساري نشان داد كه مؤسسات دولتي و شبهدولتي

آينده نيز خود را تكثير ميكرد .با اين حال ،نتيجه اين تالشها

عليرغم سرمايهگذاري زياد در توسعه منابع انساني ،همچنان

تقريباً ناموفق بود.

ظرف مناسبي براي توسعه پروژههاي پُرريسك فناوري نبوده

اما تالشهاي نسل اول ،در ادامه آغازگر دوره جديدي از

و محدوديتهاي بروكراتيك دولت اجازه مانورهاي سريع

فعاليتها شد كه نتيجه يادگيري از شكستهاي گذشته بود.

براي دستيابي به فناوري را نميدهد.

مؤسسات نسل دوم ،انستيتو پاستور ايران و شركت شفاي

تجربيات كسبشده از فعاليتهاي اين نسل و توسعه

ساري دو بازيگر اصلي اين نسل جديد محسوب ميشوند.

كارش ناسان فني متعدد در قالب اين فعاليتها و همچنين آغاز

انستيتو پاستور ايران اگر چه همچنان روش قبلي در انتقال

به كار رشتههاي تحصيالت تكميلي مرتبط با حوزه

بسته كامل را در پيش گرفت اما دو تفاوت بزرگ نيز با

زيست فناوري (از جمله رشته دكتري فرآوردههاي بيولوژيك

شركتهاي نسل قبل از خود نشان داد :اول اينكه براي تأمين

در انستيتو پاستور ايران) و نهايتاً اتخاذ سياستهاي جديد

بسته فناوري به سراغ بلوك شرق (كوبا) رفت كه امكان

ملي براي فعال شدن شركتهاي خصوصي علممحور ،همگي

بيشتري را براي ممانعت از توقف پروژه (به دليل فشارهاي

به تدريج زمزمههاي حركت به سمت نسل جديدي از

سياسي وارده از سمت كشورهاي غربي) فراهم ميكرد؛ دوم

فعاليتها را ايجاد كرد كه مشخصه اصلي آن ،تحول از

اينكه اين مؤسسه سرمايهگذاري زيادي بر روي آموزش

شركتهاي دولتي و شبه دولتي به سمت بنگاههاي علممحور

كارشناسان براي دستيابي به دانش توليد كرد به طوري كه

خصوصي بود.

بيش از صد نفر كارشناس ممتاز براي آموزش به كشور كوبا

در نسل سوم فعاليتها يعني آنچه كه آغازگر دوره

اعزام شدند .آثار جانبي اين سرمايهگذاري (تربيت

توانمنديهاي فناورانه محسوب ميشود جمعي از اساتيد

كارشناسان) بعدها تأثير زيادي بر شكلگيري نسل جديدي از

دانشگاه و پژوهشگران ،اقدام به تأسيس شركتهاي خصوصي

شركتها داشت .پروژه شفاي ساري نيز اولين تالش قابل

علممحور پيرامون دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي نمودند.

توجه در دستيابي به دانش فني از طريق "تأمين فناوري از

دانشگاه علوم پزشكي تهران و انستيتو پاستور ايران دو

منابع مختلف" بود كه نياز به سرمايهگذاري زياد در تحقيق و

مؤسسه اصلي در آغاز اين نسل بودند .يكي از مشخصههاي

توسعه و ريسكپذيري زيادي داشت .با اين حال،

اصلي اين نسل ،تحول نقش دولت از تصديگر به نقشهاي

سرمايهگذاري باالي انستيتو پاستور و محدوديتهاي اداري و

ج ديدي بود كه اوانز [ ] 8اصطالحاً آنها را قابلهگري و

مالي و همچنين ضوابط دولتي ،باعث كُندي اين پروژه شد.

پرورشگري مي نامد .به اين معنا كه دولتمردان ،شكلگيري

پروژه شفاي ساري ،اگر چه در ادامه از قالب يك شركت

شركتهاي خصوصي را به عنوان يك استراتژي جديد در

شبه دولتي به سمت قالب يك شركت خصوصي پيش رفت اما

توليد زيست داروها پذيرفتند و امكانات اوليه اي را براي اين

صرف زمان بيش از يك دهه ،اين پروژه را از نظر اقتصادي

استراتژي فراهم نمودند .از جمله اين امكانات ،ايجاد مركز

غيرقابل توجيه كرد .در دوره فعاليت اين دو شركت ،تغييراتي

رشد علوم دارويي در دانشگاه علوم پزشكي تهران بود كه

نيز در نقش دانشگاهها قابل مشاهده است كه آن ورود جمعي

اجازه تأسيس شركتهاي دارويي در حاشيه دانشگاهها و در

از دانشگاهيان به عرصه توليد زيست داروها بود :انستيتو

قلب شهر تهران را فراهم ميكرد .شركتهاي خصوصي

پاستور ايران ذاتاً مؤسسه اي پژوهشي بود و اجراي اين پروژه

پويش دارو و زيست دارو دانش كه به واسطه تالش اساتيد

در انستيتو پاستور ،پژوهشگران اين مؤسسه را وارد عرصه
11
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پژوهشگران دانشگاهي به بخش خصوصي و ظهور

دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران ايجا د شدند

شركتهاي علممحور بود .اين شركتها پيشگام توسعه

براي اولين بار در مركز رشد فناوريهاي دارويي اين دانشگاه

فناوري توليد زيست داروها بودند و تأسيس و فعاليت آنها در

مستقر و فعاليتهاي خود را آغاز نمودند .شركت سيناژن را

حالي رخ داد كه تا آن زمان هنوز شركتهاي زيستفناوري

هم اساتيد و پژوهشگران وابسته به انستيتو پاستور ايران

خصوصي از اين جنس ،موفقيت تجاري خاصي را كسب

تأسيس نمودند و شركت پارس نوتركيب را هم يكي از

نكرده بودند .پس از مشاهده موفقيت اين شركتهاي پيشگام،

اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي تهران تأسيس نمود .موضوع مهم

شركتهايي با ساختار و ويژگيهاي مشابه شروع به رشدي

ديگر ،استراتژي مناسب دولت در خريد محصوالت اين

سريع كردند و حدود  40شركت پيرو ،پيرامون دانشگاهها

شركتها بود .هر چند جامعه پزشكي ايران مشروعيت

شكل گرفت .توزيع جغرافيايي اين شركتها نيز از مرزهاي

چنداني براي داروهاي توليد داخل به عنوان داروهايي قابل

تهران فراتر رفت و به شهرهاي بزرگ ديگر نظير تبريز،

اعتماد و قابل رقابت كيفي با نمونههاي خارجي قائل نبود اما

مشهد ،اصفهان و گرگان هم رسيد .جدول  3ويژگي كلي

تالش وزارت بهداشت براي مقاومت در براب ر اين ديدگاه و

شركتها و ويژگي اصلي دولت و دانشگاه را در نسلهاي

تأييد اين داروها براي ورود به بازار دارويي كشور و ترغيب

فوق نشان ميدهد.

جامعه پزشكي به مصرف داروهاي شركتهاي ايراني ،تالش

البته با وجود اين موفقيتها هنوز هم بايد در ناميدن دولت

قابل توجهي بود .براي مثال ،در زمان ورود داروي سينوكس
58

اعتراض

(وزارت به داشت ،درمان و آموزش پزشكي) با عنوان يك

(توليدي شركت سيناژن) به بازار دارويي ايران

دولت توسعهگرا ترديد نمود .پيتر اوانز ،دولت كشورهايي

چشمگيري از سوي بيماران به اين د ارو شد كه با اين حال،

نظير ايران را جزء دولتهاي ميانه معرفي و همسطح

دولت به توزيع اين دارو و اعطاء يارانه به آن ادامه داد.

كشورهايي نظير برزيل و هند قرار مي دهد .دليل اين موضوع

همچنين اين شركتها روش دستيابي به دانش فناورانه توليد

را ميتوان در رويكرد كلي حاكم بر وزارت بهداشت و ساير

زيست دارو را هم تغيير دادند .در واقع به دليل محدوديت

بخشهاي م شابه در دولت جستجو كرد .ايران ،موفقيت كمي

منابع مالي در اين شركتها ،امكان خريد بسته كامل فناوري

در صادرات و ورود به عرصه بين المللي دارو به دست آورده

براي اين شركتها ممكن نبود و ديگر اينكه در تجربيات

است .در واقع از آنجا كه مأموريت اصلي وزارت بهداشت از

گذشته موفقيت چنداني از اين روش حاصل نشده بود .به

گذشته تا به امروز ،تأمين داروهاي اساسي مورد نياز كشور

همين دليل اين شركتها متكي بر نيروي انساني متخصص،

بوده است دوره توانمندي فناورانه به نوعي تنها مسير ناگزير

اقدام به تأمين فناوري از منابع مختلف كردند كه در نتيجه با

براي تأمين امن و ارزان دارو مورد نياز كشور بوده است و در

هزينههاي بسيار كمتري به دانش فناورانه توليد زيستداروها

حال حاضر هم چون بخشي از نيازهاي دولت به داروهاي

دست يافتند.

زيستي برطرف شده است بنابراين عطش كمي در سوق دادن

يكي ديگر از نكات قابل توجه در اين دوره ،فعاليتهاي

شركتها به درگير شدن در بازارهاي جهاني ديده ميشود .به

جديدي بود كه دولت در تأمين مالي پروژههاي خصوصي

عبارت ديگر ،سياست فعلي و موفق جايگزيني وارد ات ،خود

انجام مي داد .براي مثال ،تأسيس شركتهاي تخصصي

نوعي قفل شدگي نهادي را در دولت ايجاد كرده و از آنجا كه

سرمايهگذاري در زيست فناوري در وزارت صنعت ،معدن و

شكست ساختار موجود (و ارتقاء صنعت) ممكن است منافع

تجارت به نام "بيدكو" به خوبي نشان دهنده تغيير نقش دولت

كوتاهمدت دولت را در تأمين ارزان دارو با اختالل مواجه

از تصديگري به سمت قابلهگري بود .به صورت خالصه،

سازد به نظر مي رسد دولت در تحول از دوره جايگزيني

مهمترين ويژگي اين نسل از فعاليتها سرريز شدن

واردات به دوره صادرات ،نقش عنصر حافظ وضع موجود را
ايفاء ميكند (بر خالف نقش پيشينش به عنوان عنصر اصلي

است كه تا آن زمان با نام  - A1سينوكس ،نمونه ايراني داروي اينترفرون بتا 58

تغيير در تحول از دوره ظرفيت توليد به دوره توانمندي

تجاري اونكس (توليد شركت بيوژن آمريكا) و با يارانه دولت به قيمت ارزان به
دست بيماران مبتال به بيماري ام.اس .ميرسيد.
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هماهنگي متقابل (در فرآيند يادگيري توأم) شكل گرفت؟

فناورانه).

براي مثال چگونه تغيير سياستهاي تنظيم مقررات با روند

 2- 4سازوكار درهم تنيدگي دولت در بخش خصوصي

شكلگيري شركتهاي علممحور همزمان شد و يا چگونه

اكنون چند سؤال مهم پيش ميآيد :چه عامل يا عواملي باعث

سياستهاي مناسب خريد دولتي ،پشتوانه توسعه شركتهاي

يادگيري مستمر صنعت در مسير اين ارتقاء شدند؟ چرا با

علممحور شد؟ چرا در ساير صنايع ايران ،كمتر شاهد چنين

شكستها و ناكاميهاي اوليه ،تالش براي يادگيري فناورانه

تجربه اي هستيم؟

متوقف نشد؟ چگونه ميان دولت و بخش خصوصي ،يك

13

درهمتنيدگي "دولت -كارآفرينان پيشگام " و تحول فناورانه :موردكاوي رشد سريع فناوري زيستدارو در ايران
جدول  )9ويژگي كلي شركتها و نقش دولت و دانشگاهها در چهار نسل شناسايي شده
دوره

شركتهاي

اندازه ،ساختار و مالكيت

فعال

شركت

هاللاحمر
دوره
ظرفيت
توليد:

شفاي بندرگز

نسل اول
فعاليتها

استفاده
استراتژي جذب فناوري

بومي

بزرگ ،وابسته به هلدينگ

خريد بسته كامل در

و عمومي

مقياس صنعتي

بزرگ ،وابسته به هلدينگ

خريد بسته كامل در

و عمومي

مقياس صنعتي

پروژه

بزرگ ،وابسته به هلدينگ

داروپخش

و عمومي

از دانش

دانش و فناوري

نقش دانشگاهها

نقش دولت

توقف انتقال
كم

كم

خريد فناوري در سطح
آزمايشگاهي و توسعه

موفقيت در انتقال

كم

داخلي

فناوري در فاز

كم بودن درگيري

عقد قرارداد

محققين دانشگاهي

توقف انتقال

و نقش دانشگاهها

فناوري در فاز

به عنوان

عقد قرارداد

تأمينكننده

توقف در مرحله

فارغالتحصيالن

توسعه داخلي

براي صنعت

تصديگري در
كنار سرمايهگذاري
كم در تحقيق و
توسعه و همچنين
توسعه منابع
انساني

فناوري
دستيابي شركت
به دانش فناورانه

دوره

شفاي ساري

ظرفيت

بزرگ ،وابسته به هلدينگ

تأمين فناوري از منابع

و عمومي (تغييريافته به

داخلي و خارجي و

خصوصي)

يكپارچهسازي در داخل

توليد آنتيبيوتيك
زياد

اريترومايسين (از دانشگاههاي كشور
مرحله اول تخمير تا
مرحله آخر توليد ماده

در توسعه فناوري

مؤثره اريترومايسين

توليد:

دستيابي مؤسسه

فعاليتها
انستيتو پاستور

بزرگ ،مؤسسه تحقيقاتي

ايران

توسعهاي و دولتي

خريد بسته كامل در
مقياس صنعتي از كشور

به دانش فناورانه
كم

كوبا

توليد ماده مؤثره
داروهاي
زيستفناورانه

سيناژن
دوره
پويش دارو

فناورانه:

شركت متوسط و

جذب فناوري از منابع

خصوصي

مختلف داخلي و خارجي

شركت متوسط و

جذب فناوري از منابع

خصوصي

مختلف داخلي و خارجي

نسل

زياد

موفق

جذب فناوري از منابع

سوم و

پارس

شركت كوچك و

مختلف داخلي و خارجي

چهارم

نوتركيب

خصوصي

با تمركز بيشتر بر توسعه

زياد

فعاليتها

موفق

داخلي
زيست دارو

شركت كوچك و

جذب فناوري از منابع

دانش

خصوصي

مختلف داخلي و خارجي

منابع انساني و
درگير شدن يك

تحقيق و توسعه

مؤسسه تحقيقاتي
در توليد و انتقال
فناوري

تلفيقي از

نيست
بسيار

كنار سرمايهگذاري

موفق

اطالعاتي
در دست

تصديگري در
زياد در توسعه

سوكسينات)

نسل دوم

توانمندي

درگير شدن

حضور

نقشهاي

پژوهشگران

قابلهگري و

دانشگاهي در

پرورشگري؛ با

تأسيس ،مديريت

اين حال بعضاً

و مالكيت

نقشهاي

شركتها

تصديگري نيز
مشاهده ميشود

زياد

موفق

حكمراني خاص شده است " :حكمراني يكپارچه در صنعت

از ديدگاه نظري ،ميتوان پاسخ سؤاالت فوق را در نحوه

دارويي ايران" و "موفقيت دانشگاهيان در احراز متوالي

حكمراني فعاليتهاي صنعتي در بخش دارويي ايران جستجو

جايگاههاي دولتي و خصوصي در اين ساختار حكمراني

كرد :اين ساختار حكمراني ،موجب ارتباط و رفت و برگشت

يكپارچه"  .حكمراني يكپارچه ،اشاره به ساختار خاص

سريع بين نهادهاي دولتي و بخش خصوصي شده است.

حكمراني دارو در ايران دارد كه بر خالف ساير بخشهاي

يافتهها نشان مي دهد كه دو عامل اصلي مسبب اين ساختار
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فعاليت مؤسسات دولتي در توليد زيست دارو بود .اما همزمان

اقتصاد ايران ،كليه ت صميمات كليدي حوزه دارو در وزارت

در سطح ملي ،جنبش قابل توجهي نيز براي تبديل علم به

بهداشت (حوزه غذا و دارو :معاونت وقت غذا و دارو وزارت

فناوري در كشور آغاز شده بود كه مصادف با تشويق اساتيد

و سازمان غذا و دارو فعلي) گرفته ميشود و ابزارهاي متعدد

دانشگاهي به تأسيس شركتهاي خصوصي در مراكز رشد و

از جمله خريد دولتي ،ارائه مجوزها ،تأييد كيفيت و نهايتاً

پاركهاي علم و فناوري بود .اين موضوع باعث تشويق

سرمايهگذاري و تأمين مخارج تحقيق و توسعه و آموزش،

بخشي از پژوهشگران شاغل در پروژههاي دولتي (نظير

همه در اخ تيار يك مجموعه واحد قرار دارد و چنين امكانات

انستيتو پاستور ايران) به تأسيس شركتهاي علممحور

نهادي اي ،كمتر در ساير بخشهاي غيرنظامي كشور (مرتبط

دانشگاهي شد و اين حركت ،سرآغاز شكلگيري شركتهاي

با توسعه فناوري) مشاهده ميشود .در واقع در ساير

موفقي نظير سيناژن ،پويش دارو و پارس نوتركيب شد.

بخشهاي غيرنظامي كشور ،وجود نهادهاي متكثر و بعضاً

از آنجا كه تا آن زمان ،حوزه غذا و دارو ساختار تكامليافتهاي

ناهمخوان ،مسير تجاري سازي فناوري را بسيار دشوار ساخته

براي تنظيم مقررات بخش زيست دارو نداشت ناگزير

و شركتها با انبوهي از مسيرهاي كُند بروكراتيك براي

دانشگاهياني كه خود از مؤسسين شركتهاي علممحور بودند

تجاريسازي فناوري خود مواجه ميگردند .البته بخشهاي

به عنوان خبرهترين افراد ،به ساماندهي نظام تنظيم مقررات

دفاعي و هسته اي نيز همچون حوزه داروسازي ،از امتياز

بخش زيست فناوري معاونت غذا و دارو كمك كردند .از

يكپارچگي نهادي طي دهههاي گذشته برخوردار بوده اند.

سوي ديگر ،همين دانشگاهيان به عنوان مشاوران بخشهاي

بنابراين در صورت وجود مديران توسعهگرا در اين سازمانها،

تأمين مالي به عضويت كارگروههاي مربوطه در سازمانهايي

ميتوان به سرعت بخشهاي مختلف تصميمگيري (از تحقيق

نظير سا زمان صنايع نوين نيز درآمدند .همچنين تدوين

و توسعه تا خريد دولتي) را هماهنگ نمود.

سياستهاي توسعه زيست فناوري نيز با مشاركت فعال همين

 5- 2- 4دانشگاهيان و احراز پستهاي متوالي دولتي و

افراد رخ داد كه "سند سبز" يكي از دستاوردهاي مهم فعاليت

خصوصي

اين گروه بود .تأسيس انجمنهايي نظير انجمن زيستفناوري

موفقيت دانشگاهيان در احراز متوالي جايگاههاي دولتي و

و انتشار مطالب آموزشي و ترويجي از طريق آن نيز يكي

خصوصي نيز به اين معناست كه دانشگاهيان از يك طرف

ديگ ر از خطوط و محورهاي فعاليت اين كارآفرينان دانشگاهي

بيشترين مشروعيت را براي خود در اختصاص صندليهاي

بود .با گذشت زمان ،برخي از اين كارآفرينان موقعيت

مديريتي وزارت بهداشت كسب نموده و از طرف ديگر ،ورود

مديريت بر حوزه غذا و دارو را هم به دست آوردند .هر چند

هم زمان آنها به بخش خصوصي (پس از تجربه انستيتو پاستور

آنها در اين دوره ،فعاليتهاي توليدي خود در بخش

و شكلگيري نسل شركتهاي علممحور) باعث شد تا

خصوصي را ترك ميكردند اما بالفاصله پس از اتمام دوره

دانشگاهيان صاحب نفوذ بتوانند همزمان نقشهاي كليدي

مدي ريت دولتي خود ،فعاليت آنها در بخش خصوصي مجدداً

دولت و بخش خصوصي را تصاحب نموده و به عنوان

ادامه مييافت .به اين ترتيب ،آنچه در حوزه حكمراني

يكپارچه سازان تعامل دولت با بخش خصوصي عمل كنند .در

زيست داروها ،دولت ناميده ميشد در واقع موجي از

ادامه ،هر دو عامل با جزئيات و شواهد بيشتري شرح داده

كارآفرينان دانشگاهي بود كه به فراخور تغيير دولتها و

خواهد شد.

گرايشهاي سياسي به صورت دوره اي به خدمت در بخش

با توجه به ساختار توضيح داده شده در باال ،دانشگاهيان در

دولتي و سپس فعاليت در بخش خصوصي مشغول ميشدند.

دانشگاههاي علوم پزشكي كشور همواره بيشترين فرصت را

به خصوص زماني كه اين كارآفرينان ،موقعيتهاي مديريتي

براي نشستن ب ر كرسيهاي مديريتي وزارت بهداشت (از

حوزه غذا و دارو را كسب ميكردند اين جايگاه باعث ميشد

جمله بخش دارويي) داشته اند .بجز چند استثناء ،همه مديران

تا بتوانند منابع و امكانات موجود را به بهترين شكل در مسير

حوزه غذا و دارو ،اعضاء هيأتعلمي دانشگاهها بوده اند.

توليد زيست داروها توسط شركتهاي خصوصي قرار دهند.

همانطور كه قبالً اشاره شد دهه  1380مصادف با نافرجامي
15

درهمتنيدگي "دولت -كارآفرينان پيشگام " و تحول فناورانه :موردكاوي رشد سريع فناوري زيستدارو در ايران

به خوبي نشان مي دهد كه چگونه بخشهاي دولتي و

اين "گردش نهادي" در واقع خطكشيهاي مرسوم ميان

خصوصي به صورتي درهمتنيده براي دستيابي به دانش توليد

دولت -بخش خصوصي را از بين برده و نسلي از كارآفرينان

زيست دارو در ايران تالش كرده اند .گردش نهادي ،سازوكاري

را توسعه داده بود كه از يك سو با دغدغههاي ملي ،براي

بود كه به واسطه آن ،گردش اطالعات و دانش ضمني به

توسعه صنعت زيست دارو در كشور تالش كرده و از سويي

شكلي سريع بين شبكه كارآفرينان دانشگاهي (مستقر در

ديگر ،با توانمندي و ظرفيتهاي بخش خصوصي هم كامالً

بخشهاي مختلف دولت -بخش خصوصي) منتقل ميشد و

آشنا باشند و از همين رو تصميمات دولتي ،ناخودآگاه به

در واقع هر يك از آنها ،خود ،يك "كارآفرين

سمتي حركت ميكرد كه مطلوبيت بيشتري براي بخش

يكپارچهسازي شده از دانش نهادي و دانش فناورانه" محسوب

خصوصي داشته باشد .دانشگاهياني كه در يك دوره سياسي

ميشدند.

خاص در مناصب مديريتي حضور پررنگي داشتند در دوره
سياسي بعد ممكن بود كنار گذاشته شده و به فعاليتهاي

 - 1نتيجهگيري

صنعتي خود بپردازند و مجدد اً با تغيير شرايط سياسي به

عدم موفقيت كشورهايي كه از سياستهاي اجماع واشنگتني

جايگاه مديريتي قبلي يا حتي جايگاه باالتري در دولت
بازگردند .اين گردش باعث كسب همزمان " دانش نهادي در

پيروي كردند در كنار موفقيت كشورهايي كه مسيرهاي

بخش دولتي" و " دانش فناورانه در بخش خصوصي" ميشد.

ديگري را در پيش گرفتند باعث شد تا ضرورت توجه به
سياست گذاري و نقش دولت ،بيشتر مورد توجه قرار گيرد

شكلهاي  1و  2الگوهاي گردش نهادي دو نفر (الف و ب)

[ .]27همان طور كه در اين مقاله نشان داده شد بر اساس

از مهمترين كارآفرينان دانشگاهي در نظام نوآوري زيستدارو

ديدگاه نظريهپردازان ممتاز حوزه توسعه صنعتي كشورهاي

در ايران را نشان مي دهد .همانطور كه در اين شكلها نشان

درحالتوسعه نظير دني رودريك [1و ،] 3هاجون چانگ [،]11

داده شده كارآفرينان دانشگاهي طي چهار نسل از فعاليتهاي

پيتر اوانز [ ] 8و فرد بالك [ ] 13سياستگذاري صنعتي

شركت ها حركت كرده و در خالل اين حركت نيز حضور

مي بايست در بستر يك "همكاري شبكه اي استراتژيك" يا

قابل توجهي در بخشهاي مختلف دولتي داشته اند .اين شكل

وزارت بهداشت (حوزه دارو)

دانشگاه علوم پزشكي تهران

6- 5

ستاد توسعه زيستفناوري

انستيتو پاستور ايران

7- 5

7- 3
وزارت صنايع (صنايع نوين)

ساي ر دانشگاهها

دفتر همكاريهاي فناوري

دانشگاه

دولت
نسل اول

 - 1دوره زماني  1364تا 1361
 - 2دوره زماني  1361تا 1372
 - 3دوره زماني  1372تا 1376
 - 4دوره زماني  1376تا 1311
 - 5دوره زماني  1311تا 1314
 - 6دوره زماني  1314تا 1311
 - 7دوره زماني  1311تا 1392

نسل دوم

6- 3

نسل سوم

7- 4

نسل چهارم

7- 6

شركتهاي
توليدي
در چهار
نسل

شكل  )5گردش نهادي يك نفر (نمونه الف) از كارآفرينان دانشگاهي در صنعت زيستدارو ايران

16

5
7- 4

روحاهلل حميدي مطلق ،محمدتقي عيسايي ،علي بابايي؛ فصلنامه سياست علم و فناوري ،سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 1315
دانشگاه

وزارت بهداشت (حوزه دارو)

علوم پزشكي تهران 7- 2
انستيتو پاستور ايران

6- 5

ستاد توسعه زيستفناوري

5

7- 5

وزارت صنايع (صنايع نوين)

ساي ر دانشگاهها

دفتر همكاريهاي فناوري

دانشگاه

دولت
نسل اول

 - 1دوره زماني  1364تا 1361
 - 2دوره زماني  1361تا 1372
 - 3دوره زماني  1372تا 1376
 - 4دوره زماني  1376تا 1311
 - 5دوره زماني  1311تا 1314
 - 6دوره زماني  1314تا 1311
 - 7دوره زماني  1311تا 1392

نسل دوم

6- 5

شركتهاي
توليدي

نسل سوم

در چهار

نسل چهارم

7- 6

نسل

شكل  )2گردش نهادي يك نفر (نمونه ب) از كارآفرينان دانشگاهي در صنعت زيستدارو ايران

داده اند كه آنچه موجب ايجاد شركتهاي خلقكننده دانش در

نوعي "درهمتنيدگي" ميان دولت و كارآفرينان پيشگام

ژاپن گرديده همين گردش افراد در بخشهاي مختلف

صورت پذيرد .اين درهمتنيدگي موجب خواهد شد تا

سازماني (بازاريابي ،توليد و تحقيق و توسعه) بوده است .از

نيازهاي سياستي بخش خصوصي به سرعت به بخش دولتي

نظر نوناكا و تاكئوچي ،اين گردش افراد مهمترين روش انتقال

سياست گذار منتقل شود .البته يك فرض اساسي در ادبيات

دانش ضمني ميان بخشهاي مختلف است و براي انتقال آن

فوق آن است كه بخش دولتي از بخش خصوصي كامالً جدا

در واقع راهي جز اين هم وجود ندارد.

بوده و آنها درك درستي از اهداف يكديگر نداشته و لذا

البته اين الگو لزوماً قابل تعميم به ساير صنايع نيست چرا كه

مي بايست از طريق مكانيزمي گرد هم آيند تا بتوانند اطالعات

در صنعت داروسازي ،اوالً بنگاهها علممحورند و دانشگاهيان

الزم را ميان خود مبادله نمايند.

نقش مهمي در توسعه آن دارند؛ ثانياً از نظر نوع استراتژي نيز

اگر چه نتايج اين مقاله نيز نشان مي دهد كه مكانيزم فوق در

بنگاههاي زيست دارو از نوع كارآفرينانه هستند [.] 12

رشد سريع صنعت زيست دارو ايران نقش مهمي داشته اما به

نكته ديگر اينكه لزوماً پيوند بخش خصوصي و دولتي به

نظر ميرسد اين مكانيزم ،ظرفيت محدودي براي انتقال دانش

شكل يادشده به توسعه فناوري نخواهد انجاميد .همانطور كه

(به خصوص دانش ضمني) و ايجاد مفاهمه عميق ميان دو

توضيح داده شد دانشگاهيان مورد اشاره از بطن شبكههايي

بخش دولتي و خصوصي دارد .در واقع يافتههاي مقاله ما

برخاسته بودند كه منتقد نظام قبلي صنعت د اروسازي بودند و

حاكي از وجود مكانيزم مهمتري بود كه آن را "گردش

گفتمان اصلي حاكم بر فعاليت آنها نيز توسعه فناوري بود.

نهادي" ناميديم .در گردش نهادي ،سياستگذاران دولتي در

بنابراين توسعه فناورانه ،عامل ايجاد مشروعيت براي اين گروه

هر مقطع ،خود فعال بخش خصوصي در مق طعي قبلتر

از دانشگاهيان بود و نقد وضع موجود آن زمان هم به فعاليت

بوده اند و اين توالي و جايگزيني به صورتي متوالي رخ داده

آنها انسجام مي داد .در صورت نبود چنين ديدگاههاي

است.

جمعي اي در اين گروه از كارآفرينان ،ممكن است لزوماً

اهميت اين نوع يكپارچه سازي دانش در مطالعات سطح بنگاه

همكاري نزديك بخش خصوصي -دولتي به نتايج ذكرشده در

نيز ديده شده است .براي مثال نوناكا و تاكئوچي  ] 28[ 53نشان

اين مقاله نيانجامد .اين موضوع ميتواند محوري براي
53- Nonaka and T akeuchi

17

 موردكاوي رشد سريع فناوري زيستدارو در ايران:كارآفرينان پيشگام " و تحول فناورانه- درهمتنيدگي "دولت
[5] Kim, L. (1337). Imitation to innovation: The

.تحقيقات بعدي باشد

dynamics of Korea's technological learning. Harvard
Business Press.
[6] Forbes, N., & Wield, D. (2002). From followers to

، تكرار اين نكته مهم ضروري است كه فرآيند توسعه،در پايان
فرآيندي از قبل شناخته شده نبوده و نياز به يادگيري و آزمون

leaders: managing technology and innovation in newly
industrializing countries. Psychology Press.
[7] Bell, M., & Pavitt, K. (1337). Technological

 همچنين اين فرآيند همراه با گلوگاههاي متعددي.و خطا دارد
است كه همواره و به طرزي غيرقابل پيش بيني بر سر راه آن

accumulation and industrial growth: contrasts between
developed and developing countries. Technology,
globalisation and economic performance, 83137, 83-137.

 همانطور كه نشان داده شد بهترين بازيگر در.ظهور مييابند
 آنها. كارآفرينان پيشگام يك كشورند،اين فرآيند يادگيري

[8] Evans, P. B. (1335). Embedded autonomy: states

هستند كه ميتوانند با آزادي و خالقيت خود به كشف

and industrial transformation (Vol. 25). Princeton, NJ:

دريچههاي جديد پرداخته و به فعاليتهاي مدرن نمايند كه

Princeton University Press.
[3] Rodrik, D. (2003). Industrial policy: don't ask why,

 با تقليد كارآفرينان ديگر از اين كارآفرينان،در مرحله بعد

ask how. Middle East Development Journal, 1(01), 1-

 با اين حساب. زمينه رشد اقتصادي فراهم خواهد شد،پيشگام

23.

 استراتژيستهاي متعدد،استراتژيست اصلي فرآيند توسعه

[10]

پراكنده در قالب كارآفرينان پيشگام هستند و راه حل اصلي
برنامهريزيهاي جامع و پيچيده (با استفاده از متدولوژيهاي

 رفع موانع موجود پيش روي آنها در ورود به فعاليتهاي،آنها
نيز

و

&

Griliches,

Z.

(1333).

development strategy in historical perspective. Anthem
Press.
 به سمت يك تئوري: ردگيري استراتژيها.)1332 ( . هنري،] مينتزبرگ12 [

تسهيل يادگيري بهتر اين كارآفرينان پيشگام (از طريق شناخت
ايجاد هماهنگي ميان

M.,

[11] Chang, H. J. (2002). Kicking away the ladder:

 بلكه بسترسازي براي،)رنگا رنگ و با هر تعداد باكس و فلش

آنها

P.

Implementing a national technology strategy with selforganizing industry investment boards. Brookings
Papers on Economic Activity. Microeconomics,
1333(2), 345-333.

پيش روي يك كشور نيز نه تالش براي تهيه انواع و اقسام

جهت

Romer,

، علي و حقباعلي، بابايي: ترجمه.عمومي در مورد شكلگيري استراتژي

مدرن

. انتشارات سازمان مديريت صنعتي: تهران.مهدي

، به عبارت ديگر.سرمايهگذاريهاي ضروري هم زمان) است

[13] Block, F. (2008). Swimming against the current:

نوش داروي اصلي ميبايد كشف شود و اين فرآيند كشف نيز

The rise of a hidden developmental state in the United
States. Politics & society, 36(2), 163-206.

تنها در بستر يك همكاري شبكه اي استراتژيك بين دولت و

[14] Block, F., & Keller, M. R. (2011). Where do

كارآفرينان پيشگام و درهمتنيدگي اين دو در يكديگر تحقق

innovations come from? Transformations in the US
Economy, 1370-2006. Reasserting the Public Interest

.خواهد يافت

Knowledge Governance, 81-104.
[15] Fuchs, E. R. (2010). Rethinking the role of the state

References

منابع

in technology development: DARPA and the case for
embedded network governance. Research Policy, 33(3),

[1] Rodrik, D. (2008). One economics, many recipes:

1133-1147.

globalization, institutions, and economic growth.
Princeton University Press.
[2] Hausmann, R., & Rodrik, D. (2003). Economic

[16] Keller, M. R. (2011). The CIA’s Pioneering Role

development as self-discovery. Journal of development
Economics, 72(2), 603-633.

in Public Venture Capital Initiatives’. State of
Innovation: The US Government’s Role in Technology
Development, Boulder, CO, Paradigm Publishers, 103-

 علي و، محمد؛ بابايي، محمدتقي؛ يمين، روحاهلل؛ عيسايي، ] حميدي3 [

132.

 بررسي نظام: حركتهاي جمعي و تغييرات نهاد و فناوري. علي،كرمانشاه

[17] Block, F. (2011). Innovation and the invisible hand

. در حال انتشار.نوآوري زيستفناوري ايران و چند نظام نوآوري منتخب

of government. State of innovation: the US
government’s role in technology development, 1-26.

[4]

Lall,

S. (2000). Technological change

and

. محسن، علي و اشعاري، روحاهلل؛ ملكي، علي؛ حميدي مطلق، ] بابايي18 [

industrialization in the Asian newly industrializing
economies: achievements and challenges. Technology,
learning, & innovation: Experiences of newly
industrializing economies, 13-68.

، "نَه " به برنامهريزيهاي مرسوم دولتي: استراتژي توسعه.)(در حال انتشار
"نه " به اجماع واشنگتني؛ در جستجوي راه سوم در سياستگذاري توسعه

18

1315  زمستان،4  شماره، سال هشتم، علي بابايي؛ فصلنامه سياست علم و فناوري، محمدتقي عيسايي،روحاهلل حميدي مطلق
. فصلنامه سياستنامه علم و فناوري.صنعتي
[13]

Murmann,

J.

P.

(2003). Knowledge

.صنعت داروسازي ايران پس از انقالب اسالمي

and

[25] Dinarvand, R. (2003). New National Drug Policy

competitive advantage: The coevolution of firms,
technology, and national institutions. Cambridge
University Press.
[20] McDermott, G. A. (2007). Politics and the

in Iran leading to Expanded Pharma?? ceutical Market
and Extended Access of Public to Medicines. Iranian
Journal of Public Health, 38(Suppl. 1): 158-161
[26] Pavitt, K. (1384). Sectoral patterns of technical

evolution of inter-firm networks: A post-communist
lesson. Organization Studies, 28(6), 885-308.

change: towards a taxonomy and a theory. Research
policy, 13(6), 343-373.

[21] Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and

.)1331 ( . طاهره، سيد سپهر و ميرعمادي، ميثم؛ قاضينوري، ] نريماني27 [

research design: Choosing among five approaches.
Sage.
[22] Crabtree, B. F., & Miller, W. F. (1332). A template

:استخراج داللت هاي سياستي رويكرد تطوري در حوزه علم و فناوري
.16- 1 ،2  شماره، سال پنجم، سياست علم و فناوري.تحليلي تماتيك
[28]

approach to text analysis: Developing and using
codebooks.
[23] Strauss, A., & Corbin, J. (1334). Grounded theory

Nonaka,

I.,

&

Takeuchi,

H.

(1335). The

knowledge-creating
company:
How
Japanese
companies create the dynamics of innovation. Oxford
university press.

methodology. Handbook of qualitative research, 17,
273-285.
 بررسي وضعيت.)1384 ( .] مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي24 [

19

