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Abstract 

Various policy instruments including 
financial or non-financial ones (e.g. 
instruments for providing human capital, 
information or equipment) in addition to the 
reinforcement of legal framework are needed 
to remove impediments and encourage the 
businesses to invest on R&D. Each tool has 
its own advantages and disadvantages and the 
countries use different sets of instruments in 
terms of their business sector's characteristics. 
Using tax incentives and grants is still 
common and generic instruments have been 
more replaced by technology-targeted or 
population-targeted instruments. The focus of 
R&D policies is shifting from the science and 
technology framework to the innovation 
framework. As a result, there is a shift from 
financial instruments to non-financial ones. 
The policy measures for improving 
framework conditions (such as, legal reforms) 
in addition to the demand-side policies, 
indirect financial supports, and public-private 
partnerships are applied more. In parallel, 
paying attention to the instruments' impact on 
the input additionality and output 
additionality indices is necessary to choose 
the best alternatives. 
Keywords: Research and Development, Business 
Sector, Policy Instrument 
 

                                                           
* Corresponding author: parisa.alizadeh100@gmail.com 

 

The Bible of STI Policy 
Volume 11, Number 2, Summer 2019 

Journal of 

Science & Technology Policy



363  

 
  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

  

  علم، فناوري و نوآوري نامه جامع سیاست ویژه
  1398، تابستان 2سال یازدهم، شماره 

 

  

  کار و توسعه در بخش کسب و هاي حمایت از تحقیق سیاست
  

  2منوچهر منطقی، *1پریسا علیزاده

  دکتري مدیریت فناوري، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران -1
  هاي نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران استاد مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوري -2

  

  دهیچک
هاي  عالوه بر تقویت زیرساخت ،آنها برداشته شودتوسعه از پیش پاي  و توسعه تشویق شوند یا موانع تحقیق و گذاري در تحقیق ها به سرمایه براي اینکه شرکت
هر یک از . مورد استفاده قرار گیرند) منابع انسانی، اطالعاتی و تجهیزات(هاي مالی و غیرمالی  ابزارهاي سیاستی مختلفی نیز در حوزهباید ها،  قانونی توسط دولت

. بندند ها را به کار می هاي مختلفی از سیاست کار خود مجموعه و هاي بخش کسب یژگیها مزایا و معایب خاص خود را دارند و کشورها بر اساس و این سیاست
ابزارهاي  ،هاي خاص ها و فناوري هاي بالعوض همچنان متداول و فراگیر است لیکن براي گروه هاي مالیاتی و کمک هایی نظیر مشوق کاربست سیاست

وتوسعه از چارچوب علم و فناوري به چارچوب  هاي تحقیق مهم کشورها، تغییر تمرکز سیاست وجه اشتراك. اند جایگزین ابزارهاي عام شده يهدفمندتر
شود و دامنه اقدامات جهت بهبود شرایط چارچوبی براي  بر این اساس، حرکت از ابزارهاي مالی به سمت ابزارهاي غیرمالی مشاهده می. نوآوري است

هاي  هاي مالی غیرمستقیم و سیاست هاي تحریک تقاضا، حمایت هاي اخیر سیاست همچنین در سال. ه استگسترش یافت) نظیر اصالحات قانونی(وتوسعه  تحقیق
در عین حال، توجه به مشخصات و اثربخشی هر یک از . اند  گذاران قرار گرفته وتوسعه بیشتر مورد توجه سیاست خصوصی براي تحقیق- مشارکت دولتی

  .ها ضروري است ترین گزینه وتوسعه براي انتخاب مناسب همچنین خروجی تحقیقهاي افزونگی ورودي و  ها بر شاخص سیاست
  کار، ابزار سیاستی و توسعه، بخش کسب و تحقیق: ها کلیدواژه

  :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
Alizadeh, P., & Manteghi, M. (2019). Policies for Supporting R&D in the Business Sector. Journal of Science & 
Technology Policy, 11(2), 363-378. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1

توسعه براي نوآوري و رشد  و هاي تحقیق اهمیت فعالیت
ها  به ویژه زمانی که این فعالیت. اقتصادي بسیار زیاد است

نکته مهم این است که ]. 2و1[کارها انجام شوند  و توسط کسب
 ،و اجتماعیبستر اقتصادي صرفاً توان انتظار داشت که  نمی

هاي  به ویژه شرکت(ها اعم از دولتی و غیردولتی  شرکت
یعنی  سوق دهد توسعه و تحقیقرا به سمت انجام ) غیردولتی

ترغیب و مداخله دولت از طریق ابزارهاي سیاستی براي 
. الزم است نیز کار و کسبتوسط بخش  توسعه و تحقیقتسهیل 

                                                 
  parisa.alizadeh100@gmail.com :دار مکاتبات نویسنده عهده *

در پاسخ به چرایی و ضرورت مداخله دولت، معموالً دو نگاه 
شود که هر کدام ریشه در یکی از دو مکتب  مطرح می

یعنی شکست بازار و : اقتصادي نئوکالسیک و تطوري دارند
ک از این هاي مطرح در هر ی فارغ از استدالل. شکست سیستم

دو رویکرد، نتیجه مشترك این است که دولت باید طیف 
 توسعه و تحقیقاي از ابزارهاي سیاستی را براي ارتقاء  گسترده

  ].3[استفاده کند کار  و کسبدر بخش 
و مرور  توسعه و تحقیقدر این مقاله پس از ارائه تعریف 

بندي  هاي خاص آن در کشورهاي در حال توسعه، بخش زمینه
سپس اهمیت . شود توضیح داده می توسعه و تحقیقهاي   هزینه



  کار

  
  ]4[ هاي علمی و فناورانه نسبت به یکدیگر جایگاه فعالیت

فعالیتی  توسعه و تحقیق: معناي پنج معیار فوق این است که
ها، دانش،  بدیع است یعنی در نتیجه انجام آن، یافته

. شود می محصوالت با فرآیندهاي جدید یا بهبودیافته حاصل
هاي جدید  حاوي مفاهیم و ایده ،توسعه و

شرط . کنند عینی هستند و چیزي به دانش موجود اضافه می
الزم براي خالقیت، حضور حداقل یک پژوهشگر براي انجام 

است  قطعیت عدم با مأتووتوسعه  تحقیق. است
یعنی خروجی نهایی، هزینه و زمان اختصاص یافته به فعالیت 

 توسعه و تحقیق. به طور دقیق قابل تعیین نیست
بندي شده  ریزي و بودجه است یعنی برنامه

و منابع مالی و انسانی آن  توسعه و تحقیقهدف پروژه 
دهی در  یریت و گزارشباید ساختار مد. 

هاي  و در صورت نیاز در مورد پروژه(هاي بزرگ 
/ و انتقال قابل توسعه و تحقیقنتایج . تعریف شود

است یعنی نباید تنها به شکل دانش ضمنی در 
ذهن محققان باقی بماند بلکه باید قابلیت مستندسازي و 

 هر. ط سایر محققان قابل استفاده باشدانتشار داشته و توس
خواه به  شود می انجام توسعه و تحقیق فعالیت
  .شوند برآورده باید باال معیار پنج ، هرصورت مداوم یا گهگاه

: توان به سه نوع تقسیم کرد  را می توسعه و تحقیق
توسعه . 8و توسعه تجربی 7، تحقیق کاربردي
به کل فرآیند  که اشتباه کرد 9تجربی را نباید با توسعه محصول

یعنی از  –به بازار ) کاال یا خدمت(ارائه یک محصول جدید 
 در حالی که. اشاره دارد -سازي ها تا تجاري

                                                 
6- Basic Research 
7- Applied Research 
8- Experimental Development 
9- Product Development 
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سازوکار تأثیر و  وکار تبیین  و در بخش کسب
تشریح  توسعه و تحقیقهاي حمایت از 

هاي  گردد و مالحظات مهم در انتخاب و طراحی سیاست
ایانی در قسمت پ. شود توسعه برشمرده می

مطالعه موردي بررسی اثربخشی ابزارهاي سیاستی حمایت از 
  .گردد بنیان ایرانی ارائه می هاي دانش

  
توسعه علم و فناوري نیازمند انجام مجموعه متنوعی از 

هاي علمی و  فعالیت اهاي مختلف است که اصطالح
هاي علمی و فناورانه  فعالیت. شوند

شود که ارتباط  مندي اطالق می
ی نزدیکی با تولید، پیشبرد، انتشار و کاربرد دانش علمی و فن

علوم طبیعی، مهندسی  اعم از هاي علم و فناوري
طور علوم  و فناوري، علوم پزشکی و کشاورزي و همین

شامل موارد زیر  ها این فعالیت .

  1علم و فناوري

 

 3هاي مرتبط با نوآوري

 هاي پشتیبان صنعتی

جداسازي  ها و ارتباطاتی با هم دارند که
به صورت تقریبی  1 اما شکل سازد

وتوسعه  تحقیقبویژه جایگاه جایگاه آنها نسبت به یکدیگر و 
  .دهدرا نشان میهاي علمی و فناورانه 

مرجعی که امروزه تقریباً در همه کشورها به عنوان استاندارد 
هاي آن  گیري هزینه و اندازه توسعه

از سازمان  4گیرد، راهنماي فراسکاتی
براي اینکه . است) OECD( 5هاي اقتصادي و توسعه

محسوب شود باید پنج معیار اصلی را 
 عدم با مأتو، خالقانه، بدیعآن فعالیت باید 

  .باشد بازتولید قابل یا/ و 

                                        
1- Scientific & Technological Education at Third
2- Scientific & Technological Services
3- Innovation Activities 
4- Frascati Manual  
5- Organization for Economic Cooperation and Development

جایگاه فعالیت) 1شکل 

معناي پنج معیار فوق این است که
بدیع است یعنی در نتیجه انجام آن، یافته

محصوالت با فرآیندهاي جدید یا بهبودیافته حاصل
و تحقیقهاي  پروژه

عینی هستند و چیزي به دانش موجود اضافه می
الزم براي خالقیت، حضور حداقل یک پژوهشگر براي انجام 

است توسعه و تحقیق
یعنی خروجی نهایی، هزینه و زمان اختصاص یافته به فعالیت 

به طور دقیق قابل تعیین نیست توسعه و تحقیق
است یعنی برنامه مند نظامفعالیتی 
هدف پروژه . است

. باید تعیین شوند
هاي بزرگ  مورد پروژه
تعریف شود) کوچک نیز

است یعنی نباید تنها به شکل دانش ضمنی در  بازتولید قابل یا
ذهن محققان باقی بماند بلکه باید قابلیت مستندسازي و 

انتشار داشته و توس
فعالیت یک که زمانی

صورت مداوم یا گهگاه
تحقیقهاي  فعالیت

، تحقیق کاربردي6تحقیق بنیادي
تجربی را نباید با توسعه محصول

ارائه یک محصول جدید 
ها تا تجاري بندي ایده فرمول

در بخش کسب توسعه و تحقیق
هاي حمایت از  هاي سیاست ویژگی
گردد و مالحظات مهم در انتخاب و طراحی سیاست می

توسعه برشمرده می و حمایت از تحقیق
مطالعه موردي بررسی اثربخشی ابزارهاي سیاستی حمایت از 

هاي دانش در شرکت توسعه و تحقیق
  
  توسعه و تعریف تحقیق -2

توسعه علم و فناوري نیازمند انجام مجموعه متنوعی از 
هاي مختلف است که اصطالح فعالیت
شوند نامیده می )STA(فناورانه

مندي اطالق می هاي نظام به کلیه فعالیت
نزدیکی با تولید، پیشبرد، انتشار و کاربرد دانش علمی و فن

هاي علم و فناوري در همه زمینه
و فناوري، علوم پزشکی و کشاورزي و همین

.]4[ .دارند اجتماعی و انسانی
  :هستند

 )R&D(وتوسعه  تحقیق -

علم و فناوريعالی آموزش  -
  2خدمات علمی و فناورانه -

هاي مرتبط با نوآوري فعالیت -
هاي پشتیبان صنعتی سایر فعالیت -

ها و ارتباطاتی با هم دارند که ها شباهت این فعالیت
سازد می دشوار آنها رامرز دقیق 

جایگاه آنها نسبت به یکدیگر و 
هاي علمی و فناورانه  فعالیت بیندر 

مرجعی که امروزه تقریباً در همه کشورها به عنوان استاندارد 
توسعه و اصلی براي تعریف تحقیق
گیرد، راهنماي فراسکاتی مورد استفاده قرار می

هاي اقتصادي و توسعه همکاري
محسوب شود باید پنج معیار اصلی را  توسعه و تحقیقفعالیتی 

آن فعالیت باید . برآورده سازد
 انتقال قابلو  مند نظام، قطعیت

                                                 
Technological Education at Third- Level 

Scientific & Technological Services 

Organization for Economic Cooperation and Development 
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نباید  و توسعه تجربی تنها یک مرحله از توسعه محصول است
ه شود که براي توصیف کار اشتبا 1با توسعه پیش از تولید

دفاعی پیش هوافضا یا هاي  غیرتجربی روي محصوالت و نظام
  .]5[شود  از آغاز مرحله تولید استفاده می

  
توسعه در کشورهاي در  و هاي خاص تحقیق زمینه -3

  حال توسعه
تا چندي پیش انتقاداتی نسبت به استفاده از راهنماي 

وارد بود مبنی بر فراسکاتی در کشورهاي در حال توسعه 
اینکه راهنماي مذکور با توجه به شرایط کشورهاي عضو 

هاي اقتصادي و توسعه تدوین شده و براي  سازمان همکاري
اما در . کشورهاي در حال توسعه قابل کاربرد نیست

هاي  جدیدترین ویرایش راهنماي فراسکاتی به چالش
ه در کشورهاي در حال توسع توسعه و گیري تحقیق اندازه

 آن که هاي خاص پرداخته شده و نکاتی درباره برخی زمینه
  .]6[هستند ارائه شده است  تري بررسی دقیق نیازمند

  مهندسی معکوس و تغییرات تدریجی 1- 3
 حال در کشورهاي در مورد دو صنعتی هاي فعالیت میان از

 ،توسعه و تحقیقکه احتساب آنها در دایره  دارد رواج توسعه
 عبارت که - معکوس مهندسی کیی :است بیشتر دقت مستلزم
 کی ساخت جهت( شیئ کی عملکرد و ساختار درك از است
 ای وطراحی مجدد  ،)مشابه عملکرد با جدید برنامه ای ابزار
 و اصالحات دربرگیرنده که تدریجی تغییر و - آن  بهبود

هایی  به طور کلی فعالیت .است محصول در کوچک بهبودهاي
کردن، تقلید یا مهندسی معکوس به عنوان که براي کپی 

شوند باید  ابزاري براي کسب دانشی که بدیع نیست انجام می
به عنوان یک قاعده کلی، . خارج شوند توسعه و تحقیقاز حیطه 
 پروژه کی از بخشی که صورتی در تنها معکوس مهندسی
) متفاوت و( جدید محصول کی توسعه براي توسعه و تحقیق
. شود گرفته نظر در توسعه و تحقیق د به عنوانتوان می باشد

وقتی مهندسی معکوس در چارچوب یک پروژه 
هاي مرتبط با  شود باید جزء فعالیت انجام نمی توسعه و تحقیق

تغییرات تدریجی و . بندي شود طبقه) 1شکل (نوآوري 
 اقتصادهاي در نوآورانه فعالیت نوع ترین کوچک نیز رایج

 هاي فعالیتاین  .است توسعه حال در کشورهاي و نوظهور
                                                 
1- Pre-Production Development 

 در نیز تدریجی کوچک و هاي انطباق ای تغییرات به منتهی
 در مگر شوند شمرده توسعه و تحقیق نباید جزء فعالیت اصل

 و بنگاه توسعه و تحقیق رسمی پروژه کی از بخشی که صورتی
به طور کلی شاید بتوان مهندسی معکوس  .باشند آن نتیجه ای

را یک تحقیق کاربردي عمیق دانست نه الزاما یک تحقیق 
در مهندسی معکوس ممکن است محصول جدیدتري . بنیادي

  .ایجاد شود که با محصول اصلی شباهت زیادي دارد
  ها سیستم مهندسی و افزار نرم توسعه 2- 3

 روي بر کار شامل اطالعات فناوري در توسعه و تحقیق
 .است ها سیستم مهندسی و افزار نرم توسعه افزار، سخت
 و ها فروشی خرده بزرگ، مالی خدمات هاي شرکت از بسیاري
 افزار نرم توسعه تخصص با هایی بخش داراي ها فروشی عمده
 انجام ضمنی توسعه و تحقیق لذا. هستند ها سیستم مهندسی و

 به توسعه و تحقیق هاي پیمایش در باید ها بخش این در شده
هایی را نشان  هاي زیر فعالیت مثال. شود آورده حساب

  :محسوب شوند توسعه و تحقیقدهند که باید  می
  هاي جدید هاي عامل یا زبان توسعه سیستم §
سازي موتورهاي جستجوي جدید بر اساس  طراحی و پیاده §

 هاي اصیل فناوري

هاي  بر تکنیکهاي جدید یا کاراتر مبتنی  الگوریتم ایجاد §
 جدید

و نباید  شوندانجام می 2طبق روالهایی که  از جمله فعالیت
توان به موارد زیر اشاره  می به حساب آیند، توسعه و تحقیق
  :کرد
هاي اطالعاتی  سامانهافزارهاي کاربردي تجاري و  توسعه نرم §

افزاري  شده و ابزارهاي نرم هاي شناخته با استفاده از روش
  .موجود
افزارها و پشتیبانی از  نگهداري روتین کامپیوترها و نرم §

  هاي موجود سامانه
هاي موجود، مگر  و برنامهها  از سامانه روزمره 3رفع اشکال §

  .در صورتی که قبل از اتمام فرآیند توسعه تجربی انجام شود
  
  توسعه و هاي تحقیق  هزینه -4

شود  گفته می هایی به کلیه پرداخت 4توسعه و کرد تحقیق هزینه

                                                 
2- Routin  
3- Debugging 
4- Expenditure on Research and Development 
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توسعه توسط یک واحد یا مؤسسه  و که براي انجام تحقیق
سال مرجع، یک . شود مشخص در طول سال مرجع انجام می

هاي آماري  ماه متوالی است که داده 12دوره زمانی متشکل از 
کرد  باید توجه داشت هزینه. شوند به آن ارجاع داده می

ر عمل براي توسعه برابر است با منابعی که د و تحقیق
شوند نه بودجه یا اعتبار  توسعه مصرف می و هاي تحقیق فعالیت
هاي  هایی که هر سازمانی صرف فعالیت هزینه. بینی شده پیش
و  1سازمانی هاي درون کند شامل هزینه وتوسعه می تحقیق
سازمانی  هاي درون هزینه. است 2سازمانی هاي برون هزینه

معین جهت اجراي  هایی هستند که طی یک دوره پرداخت
وتوسعه یا بخش  وتوسعه در داخل واحد تحقیق فعالیت تحقیق

این . گیرد، صرف نظر از منبع تأمین وجوه اقتصادي انجام می
هاي جاري است  اي و هزینه هاي سرمایه ها شامل هزینه هزینه

و  کارکنانهاي  هاي جاري نیز عمدتا شامل هزینه و هزینه
مثل مواد مصرفی و لوازم و ملزومات اي  هاي غیرسرمایه هزینه

هاي  هزینه. شود هاي اداري و باالسري می آزمایشگاهی، هزینه
هاي پرداخت شده به  سازمانی عبارت است از هزینه برون

وتوسعه سازمان یا شرکت براي حمایت  خارج از واحد تحقیق
مثالً براي خرید (وتوسعه درون سازمان یا شرکت  از تحقیق
  .]5) [تجهیزات

 3توسعه و تحقیقکرد ناخالص داخلی براي  مقدار کل هزینه
)GERD(، سازمانی صرف شده در  هاي درون کل هزینه

در قلمروي ملی در طول یک دوره  توسعه و تحقیقفعالیت 
دهنده یا مجري  که بین چهار بخش انجام معین است

، آموزش عالی )GovERD(یعنی دولت  توسعه و تحقیق
)HERD( ،کار  و کسب)BERD ( و غیرانتفاعی خصوصی
)PNPRD(4 این مقدار از سوي دیگر برابر . شود توزیع می

است با جمع مقادیر مالی تأمین شده توسط پنج بخش دولت، 
، بخش خصوصی غیرانتفاعی و کار و کسبآموزش عالی، 
توسعه  و هاي تحقیق تفکیک هزینه. 5)بقیه دنیا(خارج از کشور 

                                                 
1- Intramural expenditures 
2- Extramural expenditures  
3- Gross Expenditure on Research and Development 
4- Private Non Profit Expenditure on R&D 

صـورت ماتریسـی از    بـه توسـعه   و کرد ناخالص داخلی براي تحقیق مقدار هزینه -5
تـرین   مهم. شود نشان داده میتوسعه  و تحقیق هزینهکننده  و تأمین مجريهاي  بخش

مزیت نمایش اطالعات در قالب ماتریسی این است که عالوه بر نشان دادن مقـدار  
هاي مختلف، جریان مـالی بـین    خشکرد در هر یک از ب کلی تأمین بودجه و هزینه

  .دهد آنها را نیز نشان می

آوري  اقتصادي، براي آسان کردن کار جمعهاي  برحسب بخش
هاي  توسعه بین بخش و ها و توصیف جریان بودجه تحقیق داده

به عبارت . ]6[شود  ها انجام می مختلف و همچنین تفسیر داده
جمع  که توسعه و تحقیقکرد ناخالص داخلی براي  بهتر، هزینه

شامل  ،سازمانی چهار بخش اجرایی است هاي درون هزینه
کشور با بودجه خارجی  داخلانجام شده در  توسعه و تحقیق
ها به خارج از کشور براي انجام  شامل پرداخت، اما شود می

  .شود نمی توسعه و تحقیق
به تولید  توسعه و تحقیقکرد ناخالص داخلی براي  هزینهنسبت 

 6توسعه و تحقیقناخالص داخلی، شاخص مهمی به نام شدت 
در کشورها گذاري  سرمایهزان است که براي مقایسه می

شاخص شدت  1در جدول  .دشو توسعه استفاده می و تحقیق
  .برخی کشورها با یکدیگر مقایسه شده است توسعه و تحقیق

که حجم تولید ناخالص داخلی کشورها با  همچنین از آنجا
ها و مقایسه کشورها با  یکدیگر متفاوت است، در تحلیل

توسعه، حجم  و عالوه بر شاخص شدت تحقیق یکدیگر باید
طبق . توسعه نیز مدنظر قرار گیرد و گذاري در تحقیق سرمایه

وتوسعه  گذاري در تحقیق ، حجم کل سرمایه2016آمار سال 
دالر، در میلیارد  451دالر، در چین،  اردمیلی 511در آمریکا، 

ده دالر بومیلیارد  62دالر و در فرانسه میلیارد  118آلمان، 
گذاري در  شود براي اینکه تأثیر سرمایه گفته می. است
یافتگی و ارتقاء کیفیت زندگی  توسعه در سطح توسعه و تحقیق

در یک کشور مشاهده شود، آن کشور باید حداقل یک درصد 
به . توسعه نماید و از تولید ناخالص داخلی را صرف تحقیق

ي عبارت دیگر حد آستانه یک درصد، حداقل مقدار برا
بتوان تأثیر  تاتوسعه است  و شاخص شدت تحقیق

توسعه را در ارتقاء ابعاد مختلف اقتصادي و اجتماعی  و تحقیق
  .و بهبود کیفیت و استاندارد زندگی شهروندان مشاهده کرد

  
  کار و توسعه در بخش کسب و اهمیت تحقیق -5

توسعه در  و ها درصدد هستند تا از انجام تحقیق اغلب دولت
کار اطمینان حاصل کنند زیرا احتمال  و کسببخش 
اي که در بخش  توسعه و هاي تحقیق سازي نتایج فعالیت تجاري
]. 9و8[شود، به طور معمول بیشتر است  کار انجام می و کسب

دهد که در کشورهاي  الگوي غالب جهانی هم نشان می

                                                 
6- R&D Intensity 
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هاي دیگر  کار در مقایسه با بخش و تر، بخش کسب یافته توسعه
بیشترین سهم را ) دولت، آموزش عالی و غیرانتفاعیبخش (

، بخش 2017در سال . توسعه دارد و کرد براي تحقیق در هزینه
توسعه در  و کرد تحقیق درصد از کل هزینه 70کار  و کسب

هاي اقتصادي و توسعه را  کشورهاي عضو سازمان همکاري
درصد  8/4، 2016به خود اختصاص داده و نسبت به سال 

، 2008ده سال پس از بحران مالی سال . ته استرشد داش
توسعه در  و کار در تحقیق و گذاري بخش کسب حجم سرمایه
 28، به شدت کاهش یافته بود 2009که در سال  این کشورها

  ].10[دهد  درصد رشد نشان می
شرکت (هاي خصوصی  کار، شرکت و هسته اصلی بخش کسب

هستند، خواه سود خود را توزیع کنند ) سهامی سهامی یا نیمه
هایی وجود  ها ممکن است شرکت در میان این شرکت. یا خیر

به . وتوسعه است داشته باشند که فعالیت اصلی آنها تحقیق
ها و  ها، سازمان کلی این بخش شامل همه شرکت طور
هایی است که فعالیت اصلی آنها تولید کاال یا خدمات  نهاد

بازار براي فروش به عموم با قیمتی است که از نظر اقتصادي 
هاي سهامی و  شرکت(هاي دولتی  شرکت. چیز نیست نا

ر که عمدتاً براي بازا) هاي دولتی سهامی متعلق به واحد نیمه
هایی هستند که  کنند و در کار فروش خدمات یا کاال تولید می

کنند حتی اگر عرضه  هاي خصوصی عرضه می معموالً شرکت
ها یا خدمات با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده تولید  این کاال

  ].5[گیرد  کار قرار می و صورت گیرد نیز در بخش کسب
کشورهاي  نیز نشان داده شد، در 1همانطور که در جدول 

کرد ناخالص داخلی براي  توسعه یافته، بخش اصلی هزینه
هاي  کارها در فعالیت و کرد کسب توسعه را هزینه و تحقیق
در حالی که آمارهاي . دهد توسعه تشکیل می و تحقیق
دهند در کشورهاي در حال توسعه قسمت  المللی نشان می بین

توسعه،  و تحقیقکرد ناخالص داخلی براي  عمده هزینه
کرد بخش آموزش عالی در  کرد دولت یا هزینه هزینه
ها  با این حال تقریباً همه دولت]. 10[توسعه است  و تحقیق
توسعه در بخش  و هاي مختلفی براي افزایش تحقیق سیاست
  .کنند کار اتخاذ می و کسب

  
توسعه در  و ابزارهاي سیاستی براي افزایش تحقیق -6

  کار و بخش کسب
کار  و کسببخش   گذاري ارتقاء سرمایهبراي زارهاي سیاستی اب

ها، قوانین  عبارتند از کلیه برنامه ،توسعه و تحقیقهاي  در فعالیت
و مقررات با مشارکت فعال بخش دولتی که به طور هدفمند 

هاي دولتی و خصوصی براي  گذاري شرکت بر میزان سرمایه
این ابزارها . گذارند میتأثیر توسعه  و تحقیقهاي  انجام فعالیت

به طور معمول شامل اشکال مختلف تأمین مالی دولتی 
به عنوان مثال، تغییرات قانونی بدون . شوند، اما نه همیشه می

هاي  گذاري تواند بر سرمایه مداخله دولت در تأمین مالی نیز می
  .]11[تأثیر بگذارند توسعه  و تحقیقهاي  انجام شده در فعالیت

گذاري  ها نسبت به سرمایه تر، براي اینکه شرکتبه عبارت به
ترغیب شوند یا موانع پیش روي آنها براي توسعه  و تحقیقدر 

عالوه بر اصالح یا برداشته شود، باید توسعه  و تحقیقانجام 

  ]7[) 2016( هاي مجري تفکیک بخشبه ) GERD(توسعه  و کرد ناخالص داخلی براي تحقیق توسعه و هزینه و شدت تحقیق) 1جدول 

  کشور
شدت 

  توسعه و تحقیق

کرد ناخالص داخلی  هزینه
  توسعه و براي تحقیق

  )دالر میلیارد(

  توسعه و کرد ناخالص داخلی براي تحقیق هزینهدرصد از 

 خصوصی غیرانتفاعی آموزش عالی وکار  کسب دولت

  01/1  71/11  58/85  70/1  14  25/4  اسرائیل
  59/1  13/9  74/77  54/11  79  23/4  کره
  19/0  83/26  58/69  40/3  16  25/3  سوئد
 .N.A  32/12  75/78  55/7  168  14/3  ژاپن
  49/0  51/23  42/71  58/4  14  09/3  اتریش
  .N.A.  N.A.  N.A.  N.A 3  )2013( 25/0  ایران
  .N.A  66/39  01/50  34/10  17  )2015( 88/0  ترکیه
  .N.A  60/16  60/76  79/6  7  96/0  امارات
  .N.A.  N.A.  N.A.  N.A 13  )2013( 82/0  عربستان
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اي از ابزارهاي  طیف گستردههاي قانونی،  تقویت زیرساخت
اطالعاتی منابع انسانی، (هاي مالی و غیرمالی  سیاستی در حوزه

هرچند انتخاب و . مورد استفاده قرار گیرند) و تجهیزات
دارد،  1طراحی ابزارهاي سیاستی ماهیتی بسیار وابسته به بافتار

شود که آنها را بر اساس منطق اقدام  اما این امر مانع از آن نمی
حوزه  پیشینهدر  هرچند ].12[بندي کرد  سیاستی طبقه

شکل و مورد توافق عموم  بندي یک گذاري یک طبقه سیاست
با این حال، با تأکید بر . براي ابزارهاي سیاستی وجود ندارد

تقسیم  زیر  نوع مداخله دولت، ابزارهاي سیاستی به چهار دسته
  :]13[شوند می
شود که از  هایی اطالق می هاي مستقیم، به حمایت حمایت ×

طریق آنها منابع مالی بخش عمومی به طور مستقیم براي 
ها را  این سیاست. شوند هزینه میتوسعه  و تحقیققاء ارت
هاي  هاي طرف عرضه و سیاست توان به دو دسته سیاست می

هاي طرف عرضه خود به دو  سیاست. طرف تقاضا تقسیم کرد
هاي  از جمله حمایت. شوند دسته مالی و خدماتی تقسیم می
توان به تأمین مالی تحقیقات  مالی براي تحریک طرف عرضه می

توسعه  و تحقیقبراي  کمک مالی بالعوضدر بخش عمومی و 
هاي اجرایی حمایت  ها و برنامه از سیاست. صنعتی اشاره کرد

توان شبکه سازي و  خدماتی براي تحریک طرف عرضه نیز می
ترین  از مهم. اي را نام برد هاي اطالعاتی و واسطه ارائه حمایت

هاي  توان به سیاست یت طرف تقاضا نیز میهاي تقو سیاست
  .گذاري و استانداردسازي اشاره کرد خرید و قانون

هاي مالیاتی  ، عمدتا در قالب مشوقمستقیمهاي غیر حمایت ×
نظر کردن دولت از بخشی از درآمد  شود یعنی با صرف ارائه می

در  کار و کسبگذاري  مالیاتی خود، با هدف تغییر رفتار سرمایه
هاي مالیاتی از طریق کاهش فشار مالیاتی  مشوق. توسعه و تحقیق

  .شوند منتهی میتوسعه  و تحقیقها به تحریک  بر شرکت
هاي مالی کاتالیزوري، شامل اقداماتی است که  حمایت ×

و توسعه  و تحقیقدهندگان  دولت براي تسهیل دستیابی انجام
ذاري در گ جهت سرمایه(نوآوران به منابع مالی بخش خصوصی 

حمایت از . دهد انجام می) سازي آن وتوسعه یا تجاري تحقیق
پذیر و ارائه ضمانت وام و سهام  گذاري ریسک سرمایه
  .ترین این اقدامات هستند معمول
ها، بر  هاي اصالح شرایط کالن و توسعه زیرساخت سیاست ×

                                                 
1- Contextual 

نظیر کاهش نرخ سود تسهیالت (اصالح شرایط اقتصاد کالن 
ها، اصالح ساختار  الی، ایجاد ثبات در قیمتدر بازارهاي م

مالیاتی، اصالح ساختار بازارهاي مالی و اصالح ساختار بازار 
هاي رقابتی، اصالح قوانین و استانداردها  ، اصالح سیاست)کار

ها، قوانین صادرات و واردات،  نظیر قوانین ثبت شرکت(
ورشکستگی و اصالح و تقویت سیستم تدوین استانداردهاي 

، توسعه فرهنگ کارآفرینی در )نی و مدیریتی در کشورف
ها، اصالح و تقویت نظام مالکیت فکري کشور و  دانشگاه

توسعه منابع انسانی و اصالح دیگر عوامل زیرساختی و محیطی 
  .تمرکز دارند
توان بر اساس  توسعه را می و هاي حمایت از تحقیق سیاست

هایی که تأثیر  سیاست :بندي کرد دامنه سیاست نیز دسته
دارند تحت عنوان توسعه  و تحقیقمستقیم بر دامنه 

تحت عنوان  ،ها و سایر سیاست "توسعه و تحقیقهاي  سیاست"
  .شوند می شناخته "توسعه و تحقیقهاي غیرمستقیم  سیاست"
  ]:11[شامل موارد زیر است توسعه  و تحقیقهاي  سیاست  ?
هاي عام و بخشی که به طور مشخص دامنه  تمامی سیاست -

دهند شامل ابزارهاي مستقیم  را هدف قرار می وتوسعه تحقیق
و ) وتوسعه تحقیقهاي  براي پروژهکمک مالی بالعوض مانند (

 ؛)هاي مالیاتی مانند مشوق(ابزارهاي غیرمستقیم 

هاي سرمایه انسانی که به طور خاص براي حوزه  سیاست -
 طراحی شده است؛ وتوسعه تحقیق

 ؛وتوسعه تحقیقمالی خاص  تأمینهاي و ابزارهاي  سیاست -

هاي  هایی که به طور خاص به حوزه تمامی سیاست -
و نوآوري مرتبط هستند یا بین آنها ارتباط  وتوسعه تحقیق

همکارانه و  وتوسعه تحقیقهاي  کنند مانند برنامه برقرار می
 .يت از حقوق مالکیت فکریهاي حما سیاست

توسعه را مورد  و مستقیم تحقیقغیر به طورهایی که  سیاست ?
  :دهند، عبارتند از توجه قرار می

گذارد  هایی که بر حوزه سرمایه انسانی اثر می تمامی سیاست -
به (دارد توسعه  و قیتحقهاي  و اثرات غیرمستقیمی بر فعالیت

  )هاي آموزش و استخدام عنوان مثال سیاست
مالی اثر  تأمینهاي دیگري که بر حوزه  تمامی سیاست -
توسعه  و قیتحقهاي  گذارد و اثرات غیرمستقیمی بر فعالیت می

  )هاي مالی و مالیاتی و اقتصاد کالن مانند سیاست(دارد 
هاي دیگري که بر حوزه نوآوري اثر  تمامی سیاست -
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 توسعه و قیتحقهاي  گذارد و اثرات غیرمستقیمی بر فعالیت می
هاي مختلف نظیر صنعت،  هاي حوزه مانند سیاست(دارد 

  .)تجارت، دفاع، سالمت، محیط زیست و رقابت
هاي حمایت  بر اساس گروه هدف متاثر از سیاست نیز سیاست

دسته اول،  :شوند توسعه به دو دسته تقسیم می و از تحقیق
هاي  ها یا خوشه هستند که بخش هاي هدفمند سیاست

نظیر تأمین مالی ( دهند قرار می مشخصی را مورد هدف
هاي  هاي منتخب یا یارانه توسعه در فناوري و تحقیق
، و دسته دوم )ها توسعه براي ارتقاء این فعالیت و تحقیق
هاي خاصی در سطح شرکت  از فعالیت هاي افقی کهسیاست

هاي  براي هزینهمک مالی بالعوض نظیر ك( کنند حمایت می
توسعه  و تحقیق کارکنانحمایت از  و ها توسعه شرکت و تحقیق

  ]14[. )هاي کوچک و متوسط در شرکت
که ابزارهاي سیاستی باید به دقت انتخاب  به هر حال از آنجا

و تنظیم گردند تا براي تحقق اهدافی که مقامات دولتی به 
گذاران مهم  دنبال آنها هستند مفید واقع شوند؛ براي سیاست

عمومی این ابزارها که در  هاي است که مرور کاملی از شکل
  اما برخی محققان نوع .]15[باال مرور شد، داشته باشند 

دانند؛ یعنی از نظر آنها  شناسی ابزارها را حائز اهمیت نمی
بلکه . اي تعلق دارد اهمیتی ندارد که یک ابزار به چه دسته

براي مثال، . تأثیري که ابزار بر یک رفتار دارد مهم است
هاي مالی و  ثیر ابزارهاي قانونی و مشوقتفاوت میزان تأ

مالیاتی بر هدف تا حد زیادي به تعریف و نحوه طراحی آنها 
هایی را براي  مربوط است و هر دو نوع ابزار منافع و هزینه

گذار براي انتخاب  بنابراین سیاست. کنند گروه هدف ایجاد می
جه کند ابزار، باید بیشتر بر تأثیر ابزار بر رفتار گروه هدف تو

در ادامه سازوکار تأثیر ابزارهاي سیاستی ]. 16[تا نوع ابزار 
  .شود بررسی می

  
هاي حمایت  هاي سیاست سازوکار تأثیر و ویژگی -7

  توسعه و از تحقیق
هاي پرکاربردترین  تأثیرگذاري و ویژگی نحوهدر این قسمت 

سرفصل مرور  9توسعه ذیل  و هاي حمایت از تحقیق سیاست
  :دشو می
  ها ها و وام هاي مالی بالعوض، یارانه کمک 1- 7

وتوسعه، یارانه مستقیم  کمک مالی بالعوض براي انجام تحقیق

 کارکنانوتوسعه و یارانه استخدام  براي انجام تحقیق
ترین و پرکاربردترین ابزارهاي  توسعه از متداول و تحقیق

هایی  براي انجام پروژهها معموالً  این حمایت. سیاستی هستند
هاي اجتماعی باال ارائه  بازگشت قابلیتبا اهداف مشخص و 

تأسیس ممکن است در  هاي تازه شرکت]. 17[شوند  می
هاي بانکی با مشکالتی مانند نداشتن وثیقه، نرخ  استفاده از وام

در مورد . بهره باال، دوره بازپرداخت نامناسب مواجه باشند
موفقیت و عدم  که ریسکتوسعه  و تحقیقگذاري در  سرمایه

هاي  قطعیت نسبت به نتایج نیز وجود دارد، دریافت وام
هاي  وام. معمول با مشکالت بیشتري همراه است

هاي خاصی با در نظر گرفتن مسائلی مانند  ، وامتوسعه و تحقیق
در کنار . وثیقه، نرخ بهره، مدت بازپرداخت متناسب هستند

را از  آن، ابزار ضمانت، ریسک عدم بازپرداخت دیون
دهند بدین  کنندگان انتقال می دهندگان به ضمانت قرض

کننده در ازاي دریافت کارمزد ضمانت،  صورت که ضمانت
کننده نتواند آن را  بازپرداخت وام را در صورتی که قرض

بدین ترتیب دسترسی به تأمین . کند بازپرداخت کند، تعهد می
هاي  رکتمانند ش(گیرندگان با ریسک باال  راي قرضبمالی 

]. 18[شود  تسهیل می) وتوسعه کوچک و متوسط داراي تحقیق
هاي کوچک و متوسط  تأمین مالی شرکت جهتضمانت وام 

وتوسعه با ریسک  هاي تحقیق براي اجراي پروژه شده تثبیت
تأثیر ضمانت وام در کشورها و . تر است محدود مناسب
  .گریزند ها به شدت ریسک تر است که بانک مناطقی بیش

وتوسعه مزایایی  تحقیق برايهاي مالی بالعوض  کمکها و  وام
هایی را که مداخله دولت در آنها  توانند حوزه آنها می. دارند

به عالوه، بسیاري از اثرات . اهمیت دارد، هدف قرار دهند
مورد انتظار اقدامات حمایتی مستقیم به سهولت قابل 

وتوسعه، رشد  تحقیقکرد براي  گیري هستند؛ مانند هزینه اندازه
  .زایی و اشتغال

در مقایسه با . این دسته از ابزارهاي سیاستی معایبی نیز دارند
) شوند که در بخش بعد بررسی می(هاي مالیاتی  مشوق

تأثیرگذاري به مراتب کمتري روي مسائل گسترده سیاستی 
گذاري صنایع در  بودن حجم سرمایه پائینمانند (

هاي اجرایی  وکراسی و پیچیدگیبر. دارند) وتوسعه تحقیق
هاي هدف آنها نیز  بیشتري دارند و ارزیابی و انتخاب گروه

همچنین ارزیابی . تري است هاي دقیق نیازمند بررسی
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هاي دولتی و تفکیک  هاي مستقیم این نوع حمایت خروجی
آنها از سایر اشکال حمایت به خصوص وقتی اندازه 

ارزیابی . ر استیابد، دشوا هاي هدف افزایش می شرکت
اقدامات سیاستی مستقیم نشان داده که تأثیر آنها بر ایجاد 

بر خواهد  تغییرات اساسی مانند تغییر در رفتار سازمانی زمان
  .بود

اند که اعطاي  در ارتباط با اثربخشی، برخی مطالعات نشان داده
ها  گذاري خود شرکت کمک و یارانه موجب کاهش سرمایه

شود اما معموالً در سطح  وتوسعه می تحقیقهاي  براي فعالیت
چنین تأثیري نه در مورد افزونگی  ،بخش، صنعت یا کشور

. مشاهده نشده است 2و نه در مورد افزونگی برونداد 1درونداد
تواند قابل توجه  این ابزار سیاستی می 3اي همچنین اثر هاله
هایی که در گذشته در جذب حمایت موفق  باشد یعنی شرکت

. تر هستند هاي فعلی نیز موفق داري از برنامهردر برخو بودند
تدارك . ها حیاتی است سازي براي موفقیت برنامه فرآیند پیاده

یا ارائه خدمات  یه طرحخدمات مشاوره در مرحله پیشنهاد
تواند افزونگی  مکمل شامل پشتیبانی بازاریابی و آموزشی می

ن نوع از ترکیب ای. ها را افزایش دهد برونداد برنامه
مانند (هاي غیرمستقیم  هاي مستقیم و با حمایت حمایت

به (ها  به موفقیت بیشتر براي شرکت) خدمات مشاوره
  ].19[شود  منتهی می) هاي کوچک خصوص شرکت

  هاي مالیاتی مشوق 2- 7
 :شوند ارائه می زیر اشکالتوسعه به  و هاي مالیاتی تحقیق مشوق

از درآمد مشمول  یبخش: تکبر درآمد شر یاتیت مالیمعاف ©
 يها نهیمثال هز يبرا. شود یسر مکت کات شریمال
از درآمد  یاتینه قابل قبول مالیبه عنوان هزتوسعه  و قیتحق

ت کت شریشوند و در نها یسر مکت کات شریمشمول مال
  ،]20[ند ک یپرداخت م يمترکات یمال
ات متعلقه به یاز مال یبخش: تکبر درآمد شر یاتیاعتبار مال ©
تحقیقات معموالً . دهند یقرار م یت را مورد بخشودگکشر

  ،]17[کنند  مدت را تشویق می کاربردي کوتاه

                                                 
1- Input additionality 

که اگر مداخلـه دولـت   ) توسعه و کرد تحقیق نظیر هزینه(یعنی افزایش در دروندادها 
 .شد نبود، حاصل نمی

2- Output additionality 
گـر مداخلـه دولـت نبـود     که ا) پتنت و انتشارات نظیر(یعنی افزایش در بروندادها 

 .شد حاصل نمی
3- halo-effect   

حقوق و : توسعه و قیتحق کارکنانبر حقوق  یاتیاعتبار مال ©
این . شود از مالیات معاف می وتوسعه تحقیق کارکناندستمزد 

ابزار مشوق خوبی براي جذاب ساختن مشاغل تحقیقاتی و 
  است، وتوسعه تحقیقجذب نیروي انسانی مورد نیاز براي 

این مشوق به : يا هیسرما يها ییع شده دارایتسر كاستهال ©
اي خود را با  هاي سرمایه ه داراییکدهد   ها اجازه می تکشر

نمایند و به همین دلیل  کتر از معمول مستهل نرخی سریع
را از نظر مالیاتی  وتوسعه تحقیقگذاري در تجهیزات  سرمایه

  ].20[کند  تر می ها جذاب براي شرکت
هاي مالیاتی از طریق نظام مالیات بر درآمد  سازي مشوق پیاده

هاي اجرایی این ابزار سیاستی هم  هزینه. ها ساده است شرکت
. است پائینها  در سمت دولت و هم در سمت شرکت

توان  پذیري این ابزار سیاستی زیاد است یعنی می انعطاف
مانند حجم و (هاي مالیاتی  هاي طراحی مشوق مشخصه

را بدون تغییر زیاد در ترتیبات اجرایی مورد ) محدوده مشوق
تداوم اجراي این ابزار سیاستی، مبناي قابل . نیاز تغییر داد

ا در خصوص ه ریزي مالی شرکت اتکایی براي برنامه
  ].21[کند  وتوسعه فراهم می هاي تحقیق فعالیت

این . هاي مالیاتی معایبی هم دارند در کنار این مزایا، مشوق
به ویژه (هاي بسیار باالیی  ابزار سیاستی به طور بالقوه هزینه

هاي  برآورد میزان هزینه. کند بر دولت اعمال می) در درازمدت
نیست و این مشکل به  پذیر وارد بر دولت از قبل امکان

وجود دارد  4مبنا-هاي مالیاتی حجم خصوص در مورد مشوق
و به عنوان راه حلی براي این مشکل توصیه شده که از 

در مورد اثربخشی . هاي افزایشی استفاده شود مشوق
مطالعه اقتصادسنجی  20هاي بیش از  هاي مالیاتی، یافته مشوق

بررسی  2000تا دهه  1970کشور را از دهه  12هاي  که برنامه
مدت موجب  دهند که این ابزارها در کوتاه کرده نشان می

هاي  ها براي فعالیت کرد شرکت افزایش قابل توجه هزینه

                                                 
4- Volume-based 

بـر حسـب   : هاي مالیاتی بر حسب نحوه محاسبه، سه شکل مختلـف دارنـد   مشوق
هـاي   توسعه در سال، بر حسب میـزان افـزایش در هزینـه    و هاي تحقیق حجم هزینه

اي روي  مطالعـه . حجـم و میـزان افـزایش   توسعه، و به صورت ترکیبـی از   و تحقیق
هاي اقتصادي و توسعه نشان داده که اغلب آنهـا   کشورهاي عضو سازمان همکاري
اگرچه ایـن روش پیچیـدگی   . کنند مبنا استفاده می-از روش اول یعنی روش حجم

تـر اسـت، امـا دو ایـراد نیـز       ها آسان کمتري براي اجرا دارد و فهم آن براي شرکت
گیرند و تعیین یک سـطح   توسعه تعلق نمی و هاي جدید تحقیق ه فعالیتتنها ب: دارد

  ].25[مشخص براي محاسبه، کار آسانی نیست 
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مبنا و اعتبارهاي -هاي حجم شوند و مشوق وتوسعه می تحقیق
یک مطالعه نسبتا جدید . کنند مالیاتی افزایش بیشتري ایجاد می

هاي  یعنی افزایش درونداد(ونداد نشان داده که افزونگی در
در درازمدت روندي ) وتوسعه کرد تحقیق نوآوري نظیر هزینه

ها بر  برخی مطالعات نیز تأثیر مثبت این مشوق. کاهشی دارد
ها را نشان  احتمال معرفی محصوالت جدید توسط شرکت

همچنین تأثیرگذاري این مشوق نیازمند گذشت زمان . اند داده
هایی که به  یگر در مورد اثربخشی طرحبه عبارت د. است

  ].21[توان با دقت اظهار نظر کرد  تازگی اجرا شده باشند، نمی
  هاي مشترك هاي حمایت از پژوهش سیاست 3- 7

کار  و کسبهاي مشترك بخش  هاي حمایت از پژوهش سیاست
  برايکمک مالی بالعوض معموالً به شکل  ،و دولت
وتوسعه همکارانه و حمایت مالی از اتحادهاي  تحقیق
) ها ها، دانشگاه دولت، بنگاه(ها  وتوسعه یا کنسرسیوم تحقیق

هاي اخیر  ها به ویژه در سال این سیاست. شوند ارائه می
  .اند اهمیت بیشتري پیدا کرده

وتوسعه همکارانه باید از  براي تحقیقهاي مالی بالعوض  کمک
منظم و گزینش مبتنی بر ارزیابی دقیق اعطا هاي  طریق مناقصه

مدت و بلندمدت بین  توانند بر همکاري کوتاه شوند و می می
دانشگاه، همکاري بین  - کنشگران مشخص مانند صنعت

هاي کوچک و متوسط و همکاري  هاي بزرگ و شرکت شرکت
در مورد . هاي محلی و چندملیتی متمرکز باشند بین شرکت
وتوسعه  هاي تحقیق وال پروژهممدت مع هاي کوتاه همکاري
با نتایج و ارزش تجاري تعریف شده براي یک بازه مشخص 

شوند که نیازمند تأمین مالی مشترك  ساله تعریف می 3تا  1
هاي رسمی اغلب به شکل مشارکت در  همکاري. هستند

هاي غیررسمی  و همکاري... سهام، قراردادها، اخذ پروانه و 
روي انسانی، انتشارات مشترك، تشکیل در قالب جابجایی نی

در . شود دیده می... هاي کارشناسی مشترك، مشاوره،  گروه
هاي رسمی موضوعاتی مانند مالکیت  قراردادهاي همکاري

  .فکري نتایج حاصل باید مد نظر قرار گیرد
ی هاي مختلف توان در قالب هاي همکاري پژوهشی را می طرح

که بیشتر (همکارانه  اتکز تحقیقمرا: ارائه کرد نظیر موارد زیر
هاي پژوهش کاربردي مهم  و بر حوزه بودهها واقع  در دانشگاه

معموالً شامل ( 1، مراکز شایستگی)راهبردي متمرکز هستند و

                                                 
1- Center of competence 

مؤسسات آموزش عالی یا مؤسسات پژوهشی و کنسرسیومی 
اغلب در ( 2سرآمدي، مراکز )از شرکاي صنعتی است

دف آنها ایجاد جرم بحرانی ها قرار دارند و ه دانشگاه
  ). هاي رقابتی است پژوهش
به لحاظ مقیاس (هاي تحقیقاتی همکارانه و تبادل دانش  پروژه

: کوچکتر هستند و دو نوع اصلی دارند) زمانی و محدوده
هاي تحقیقاتی همکارانه که یک یا چند شریک تجاري  پروژه

هاي  با یک یا چند مؤسسه پژوهشی دولتی روي پروژه
هاي  کنند؛ پروژه وتوسعه داراي ارزش تجاري کار می تحقیق

تبادل دانش که شامل ابزارهاي مختلف براي حمایت از 
هاي خاص نوآوري هستند مانند تأمین مالی مشترك  پروژه

  ).خرید خصوصی خدمات پشتیبان فنی
در مطالعات تجربی پیشین، ارتباط آماري مثبت بین تأمین 

وتوسعه همکارانه و افزونگی  یقمالی دولتی از طریق تحق
وتوسعه  ها براي تحقیق کرد شرکت درونداد یعنی افزایش هزینه

همچنین ارتباط مثبت بین حمایت دولتی . مشاهده شده است
وري  بهره(و افزونگی خروجی توسعه  و تحقیقاز همکاري در 

تحقیقات، ثبت اختراع و انتشارات، ارجاع به انتشارات، 
ه و محصوالت حاصل از آنها، افزایش ارتباطات همکاران

) استخدام، ارتباط صنعت و دانشگاه، ضریب تأثیر انتشارات
اعتماد بیشتر و تشریک اطالعات بین شرکا، . وجود دارد

و شفافیت حقوق مالکیت  کارکناننزدیکی مکانی، ثبات در 
هاي تحقیقاتی را  هاي ارتقاء همکاري فکري، اثربخشی سیاست

هاي دولتی بر  در بررسی تأثیر حمایت]. 22[دهد  افزایش می
بنیان ایرانی نیز  هاي دانش هاي تحقیقاتی در شرکت همکاري

ي ها یتهاي دولتی در قالب یارانهمشخص شده که حما
ي سطوح عمودي و افقی ها بر هر دو همکاريتوسعه  و تحقیق

هاي هر  اما در بررسی نوع همکاري .تأثیر معنادار داشته است
شد که بیشترین سطح تأثیرگذاري به همکاري سطح مشخص 

دانشگاهی تعلق داشته و پس از آن به ترتیب همکاري -علمی
کنندگان،  داخلی، همکاري با مشاوران و همکاري با تأمین

  ].23[ اند ها را داشته بیشترین سطح اثرپذیري از این حمایت
  هاي حمایت از نیروي انسانی سیاست 4- 7

تر اشاره شد معموالً حقوق و دستمزد  همانطور که پیش
هاي جاري  توسعه بخش اصلی هزینه و تحقیق کارکنان

                                                 
2- Centers of excellence  
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به همین دلیل یارانه . دهد را تشکیل می توسعه و تحقیق
ها، هزینه  با پوشش دادن بخشی از هزینه کارکناناستخدام 

هاي کوچک و متوسط را کاهش  شرکت خصوصاً شرکت
 کارکنانبا توجه به اینکه حقوق و دستمزد  .دهد می

معموالً باالست، کاهش سهم تأمین اجتماعی توسعه  و تحقیق
وتوسعه براي کارفرمایان مشوق خوبی براي  تحقیق کارکنان

یکی . وتوسعه است استخدام و تأمین نیروي انسانی تحقیق
دیگر از ابزارهاي پر کاربرد براي تأمین نیروي انسانی 

از منظر بازار . است کارکنان، یارانه جابجایی سعهتو و تحقیق
نیروي کار، فرآیند جابجایی براي تخصیص مناسب نیروهاي 

پذیري  هاي مختلف و افزایش انعطاف کاري در خالل بخش
به عبارت دیگر جابجایی . یک کشور حائز اهمیت است

هاي عرضه و تقاضاي  تواند در راستاي سیاست محققان می
و به منظور بهبود هماهنگی و تناسب عرضه و نیروي انسانی 

در عین حال، عدم ثبات . تقاضا مورد استفاده قرار گیرد
هاي   تواند اثربخشی ابزارهاي ارتقاء همکاري می کارکنان

 .کاهش دهد) که در بخش قبل بررسی شد(تحقیقاتی را 
هاي افزایش  بنابراین در صورتی که دولت سیاست

در دستور کار داشته باشد، یافتن  هاي تحقیقاتی را همکاري
  ].24[ست ا سطح مناسبی از تحرك نیروي انسانی ضروري

  هاي ایجاد تقاضا سیاست 5- 7
از طریق ابزارهاي مختلفی توسعه  و تحقیقایجاد تقاضا براي 

  ]:25[ترین آنها عبارتند از  گیرد که مهم صورت می
 يتجارش از یپ ید دولتیا خری وتوسعه تحقیقخرید دولتی  ±

ه کرا  ی، محصوالت و خدمات1تجاري اپیشتدارکات : شدن
از است، ین يشتریبتوسعه  و قیتحقد آنها به انجام یتول يبرا

داران و ین خریفناورانه ب کسین، ریبنابرا. دهد یهدف قرار م
ه کن معنا یبد. شود یگذاشته م كنندگان به اشتراک عرضه
شدن محصول آن را  يو تجار یید نهایش از تولیداران پیخر
 یکقت ید در حقین خریا یط واقعیدر شرا. نندک یم يداریخر

و  یدار آتیخر یکه با کاست توسعه  و قیتحققرارداد خدمات 
تا  یسنج انکاز جستجو و ام يا فرآیند چندمرحله یکدر 
و  یدانیم يها ه، تستیو ساخت نمونه اولتوسعه  و قیتحق
د یخر. شود یم منعقد يساز يت تجاریه و در نهاید اولیتول

                                                 
1- pre-commercial procurement  

 

دار به همراه یخر يبرا يشتریعمل ب يآزاد يتجاراشیپ
توان  ننده میکدیدار و تولین خریشتر بیآورد و با تعامل ب یم

  .آن را افزایش داد يریپذ انعطاف
 یکعنوان  به ينوآور: خرید دولتی محصوالت نوآورانه ±
ن یا. شود یدر مناقصات مطرح م یابیارز يبرا يدیلکار یمع
د یج است و طبق قانون، ادارات خریا رایتانیوه در بریش
در . عهده دارند دولت را بر ید عمومیت خریکه مسئول يزکمر

قرار دارند نه در  یا وزارت امور مالی یوزارت امور داخل
 ید دولتیدر خر. ياست نوآوریمسئول س يها وزارتخانه

ها،  يورفنا یبرخ يراهبردي، تقاضا از جانب دولت برا
 یکشود تا بازار را تحر یجاد میا خدمات خاص ایمحصوالت 

جاد یمسئول ا یبخش يها ز، وزارتخانهین مورد نیدر ا. کند
اند و  یقیتشو يا ساختارهای يگذار ق هدفیتقاضا از طر
 یجاد تقاضا نقشیدر ا ياست نوآوریمسئول س يها وزارتخانه
ها در هر دو  وزارتخانهن یب یه هماهنگکواضح است . ندارند
  .الزم است) عرضه و تقاضا(طرف 
 يزوریاتالکد یخر: خرید کاتالیزوري محصوالت نوآورانه ±
ر است و ید درگیه دولت در فرآیند خرکشود  یانجام م یوقت
شده در  يداریخر ياندازد، اما نوآور یان میآن را به جر یحت
استفاده  یخصوص ییننده نهاک ت فقط توسط مصرفینها
ه اگرچه کن است یا يزوریاتالکد یخر یمشخصه اصل. شود یم

شود،  یدار ظاهر میعنوان خر در اغلب موارد دولت خودش به
متعاقب بخش  يله تقاضاینفوذ در بازار به وس یواقع تأثیراما 

  .شود یحاصل م یخصوص
  هاي حمایت مالی به شکل سهام سیاست 6- 7

سهام در قالب حمایت از هاي حمایت مالی به شکل  سیاست
پذیر با پشتوانه دولتی،  گذاري ریسک هاي سرمایه صندوق

و حمایت از تشکیل و فعالیت ) زیان(ابزارهاي ضمانت سهام 
پذیر  سرمایه ریسک. آیند بازارهاي سهام جدید به اجرا در می

هاي مدیریتی و در ازاي تملک  پولی است که همراه با کمک
کننده و به دو صورت سازمانی  فتبخشی از سهام شرکت دریا

از جمله . شود ارائه می) کار و کسبیا همان فرشتگان (و فردي 
هاي  سازمانی، صندوقپذیر  ریسکگذاران  سرمایه
سازمانی هستند که شعبی از پذیر  ریسکگذاري  سرمایه

دسته دیگر، . اند هاي تجاري نهادهاي مالی و خصوصاً بانک
شرکتی هستند که پذیر  ریسکگذاري  هاي سرمایه صندوق
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هاي  هاي مستقلی هستند که توسط شرکت شعب یا شرکت
هاي محدود  دسته سوم، شراکت. اند مالی ایجاد شده

هایی که توسط  گذاري خطرپذیر هستند، صندوق سرمایه
گذاري خطرپذیر به وجود  اي سرمایه هاي حرفه شرکت
شرکت (ها، شرکاي ضامن  در این صندوق. اند آمده
و داراي تخصص و تجربه در زمینه ) گذاري خطر پذیر مایهسر

سرمایه گذاري خطرپذیر، مسئولیت نامحدود دارند و به 
گذاران  سرمایه  گذاري و مدیریت سرمایه سازماندهی، سرمایه

  .پردازند می) شرکاي با مسئولیت محدود(
حجم هاي با  بیشترین مخاطبین ضمانت سهام، شرکت

هاي نوآورانه در مراحل  ، پروژهسعه باالوتو هاي تحقیق فعالیت
ضمانت سهام قسمتی . هاي تازه تأسیس هستند اولیه و شرکت

گذاري به شکل سهام را پوشش  سرمایه) یا زیان(از ریسک 
کننده در ازاي دریافت کارمزد ضمانت  ضمانت. دهد می

هاي  معموالً تنها بخشی از ریسک زیان را براي صندوق
گذاران دیگري که به  یا سرمایه پذیر ریسکگذاري  سرمایه

محور  تأسیس فناوري هاي تازه شکل سهام در شرکت
فواید این ابزار در . دهد کنند، پوشش می گذاري می سرمایه

تر است که هنوز صنعت  کشورها و مناطقی بیش
  ].24[اي وجود ندارد  تثبیت یافته پذیر ریسکگذاري  سرمایه

  اريپشتیبانی اطالعاتی و کارگز 7- 7
مداخله دولت براي تدارك اطالعات و خدمات مشاوره هم 

یکی از . تواند به صورت حمایت مالی و هم غیرمالی باشد می
هاي  ابزارهاي موجود بدین منظور، کمک به تأسیس صندوق

  . مشاوره است
گران،  توانند بر پشتیبانی از تسهیل سایر مداخالت حمایتی می

کنندگان خدمات  راي ارائههاي فنی و تشویق عملکرد کا کمک
هاي دولتی همچنین  یارانه. کید کنندأتکار  و کسبتوسعه 

هاي کوچک و متوسط به  توانند در جهت تشویق شرکت می
هاي  قابلیت. استفاده از خدمات مشاوره به کار گرفته شود

پذیري، ثبات  ها در بلندمدت، انعطاف کارکنان، استمرار برنامه
سایر خدمات، احتمال اثربخشی برنامه را سازمانی و ارتباط با 

هاي اختصاصی نیز نتایج بهتري  مشاوره. دهد افزایش می
هاي اولیه توسط دولت یا مراکز  معموالً کمک. کند حاصل می

ها به مشاوران  شود و سپس شرکت مشاوره دولتی ارائه می
  ].25[ذیصالح بخش خصوصی ارجاع داده شوند 

ري و انتشار نتایج آنها نیز نقش نگا هاي آینده اجراي پروژه
ها درباره روندها و انتخاب  رسانی به شرکت مهمی در اطالع

. دارندتوسعه  و تحقیقهاي جذاب و سودآور براي انجام  زمینه
نگاري  هاي پژوهشی، آینده رسانی درباره حوزه عالوه بر اطالع

ایجاد بینش مشترك در میان : چند برونداد مهم دیگر نیز دارد
تر با هم کار  یا ذینفعان نوآوري که احتماال پیش/ شگران وکن

خریدار یا  –کننده  دانشگاه، تأمین -مانند صنعت(کردند  نمی
، اجماع و تعهد مشترك، )ها هاي مختلف در خوشه بخش

که در قسمت بعد بیشتر درباره ] 26[سازي  همکاري و شبکه
  .هاي حمایت از آن بحث شده است سیاست

 سازي هاي شبکه سیاست 8- 7

ها  ها و خوشه ها، شبکه حمایت دولت از مراکز رشد و پارك
توسعه  و تحقیقهاي مهم و پرکاربرد ارتقاء  نیز از دیگر سیاست

هایی  هاي علمی مکان و پارك مراکز رشد. روند به شمار می
ها، ضمن فراهم کردن  پارك. کنند هستند که فراهم می

هاي  وتوسعه براي شرکت تحقیقتسهیالت و تأسیسات 
ها،  محور، جریان دانش و فناوري را بین دانشگاه فناوري

کند و  ها و بازارها تسهیل می وتوسعه، شرکت مؤسسات تحقیق
هاي مبتنی بر  گیري و رشد شرکت موجب تسهیل شکل

هاي متشکل  هاي نوآوري گروه خوشه]. 27[شوند  نوآوري می
ري، کوچک، متوسط و بزرگ هاي فعال نوپاي نوآو از شرکت

هاي پژوهشی فعال هستند که در یک  و همچنین سازمان
کنند و نوآوري را به واسطه  بخش یا منطقه خاص فعالیت می

افزایش تعامالت ترغیب نموده و به اشتراك تسهیالت، انتقال 
سازي، انتشار اطالعات و تبادل دانش و مهارت  فناوري، شبکه

سازي به افزونگی برونداد  وشهحمایت از خ. کنند کمک می
درگیر شدن بخش خصوصی از مراحل اولیه . کند کمک می

ها براي اطمینان از گرایش بازاري  گیري و توسعه خوشه شکل
نکته مهم . هاي مورد هدف اهمیت دارد ها در خوشه راهبرد

ها باید یک تیم اختصاصی  این است که تیم مدیریتی خوشه
هاي الزم باشد تا عالیق شرکاي  ها و صالحیت داراي مهارت

تدارك . بخش دولتی و خصوصی را تجمیع و یکپارچه سازد
ها نیز یک عنصر مهم براي تولید  خدمات پشتیبان در خوشه

به عبارت . مزایاي بلندمدت براي شرکاي خوشه نوآوري است
تواند  دیگر، ارائه خدمات پشتیبان مانند خدمات مشاوره می

ها و ارتقاء افزونگی  ین سیاستباعث تسهیل اثربخشی ا
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مطالعات تجربی نشان داده است که . خروجی شود
اثر اهرمی بر تأمین  ،ها گذاري بخش دولتی در خوشه سرمایه

هاي حمایت از  سیاست .داردتوسعه  و تحقیقمالی خصوصی 
هاي نوآوري از طریق ابزارهایی نظیر حمایت از  شبکه

. شوند میانجی اجرا می هاي کارگزاران شبکه یا دیگر سازمان
هاي تشریک دانش، اطمینان حداقلی فراهم  ارائه چارچوب

ها  شبکه. کنند و ابزاري براي تقویت اعتماد دوجانبه هستند می
توانند اثرات بسیار مثبتی بر انجام تحقیقات مشترك،  می

ها داشته  تحریک فرآیندهاي یادگیري و ارتقاء سطح مهارت
ترین موانع  عهد و بروکراسی زیاد از مهمفقدان اعتماد، ت. باشند
  ].28[ها هستند  گیري شبکه شکل

  استانداردگذاري و اصالح قوانین 9- 7
ماهیت یک  ،توسعه و تحقیقهاي حاصل از  دانش و نوآوري

بنابراین در صورت عدم حفاظت . کاالي عمومی را دارند
ها براي انجام پژوهش کاهش  مناسب از آنها انگیزه شرکت

مند  یابد زیرا رقبا به راحتی از نتایج تالش آنها بهره می
قوانین مناسب مالکیت فکري با اعطاي حق . شوند می

برداري به مخترعان، انگیزه الزم براي  انحصاري بهره
عالوه بر . کنند را فراهم میتوسعه  و تحقیقگذاري در  سرمایه

حقوق مالکیت فکري، قوانین دیگري نیز وجود دارند که 
سازمان . دهند وتوسعه صنعتی را تحت تأثیر قرار می یقتحق

تایی براي  بندي سه هاي اقتصادي و توسعه یک دسته همکاري
. قوانین اقتصادي، اجتماعی و نهادي: قوانین ارائه کرده است

قوانین رقابت و امنیت، : ترین قوانین اقتصادي عبارتند از مهم
ورود به بازار،  قوانین ضد تراست، ادغام و اکتساب، قوانین

. هاي دولتی گذاري، قوانین انحصارهاي طبیعی و شرکت قیمت
قوانین اجتماعی شامل قوانین مربوط به حفاظت از محیط 
زیست، سالمت و ایمنی کارکنان، ایمنی محصول و 

توان به قانون  ترین قوانین نهادي می از مهم. کننده است مصرف
رت، قوانین بدهی، قانون حفظ استخدام، قوانین مهاج
  . ورشکستگی و حقوق مالکیت فکري اشاره کرد

مدت و بلندمدت  در مطالعات مختلف بین تأثیرات کوتاه البته
شود که  قوانین بر نوآوري تفاوت وجود دارد و گفته می

مدت قوانین بر نوآوري، منفی است  معموالً تأثیرات کوتاه
]29.[  

انداردسازي ها و است وتوسعه توسط شرکت بین انجام تحقیق

استفاده از استانداردها به : نیز به چند طریق ارتباط وجود دارد
بیشتر،  نوآوريعنوان یک منبع اطالعاتی براي تحقیق و 

توسعه و اختراعات در استانداردسازي  و استفاده از نتایج تحقیق
هاي خرید دولتی و در  و استفاده از استانداردها در سیاست

  ].30[متمرکز ساختن تقاضاها 
  
هاي حمایت از  مالحظات مهم در اتخاذ سیاست -8

  توسعه و تحقیق
ها در حمایت از  هایی در رفتار دولت روندها و شباهت

  ]2: [ی، توسط محققان یافت شده استتوسعه صنعت و تحقیق
Ã هاي خاص در مقابل ابزارهاي  ابزارهاي هدفمند براي گروه
کشورها به در طول یکی دو دهه گذشته بسیاري از : عام

هاي خاص حرکت  سمت ابزارهاي هدفمندتر براي گروه
روند که این روند در آینده نیز ادامه  اند و انتظار می کرده
  .یابد می
Ã  هاي خاص در مقابل  براي فناوري هدفمندابزارهاي

کشورها به طور قابل توجهی از نظر تعادل بین : ابزارهاي عام
خاص و ابزارهاي عام هاي  ابزارهاي هدفمند براي فناوري

در برخی کشورها حرکت به سمت ابزارهاي . کنند تفاوت می
نظیر (شود  هاي خاص مشاهده می هدفمندتر براي فناوري

در حالی که در برخی دیگر ) برزیل، یونان، اسلوونی و بریتانیا
شود  تر دیده می از کشورها نیز حرکت به سمت ابزارهاي عام

  ).و سوئیس مانند چین، فنالند، آلمان(
Ã اي  بخش عمده: ابزارهاي مالی در برابر ابزارهاي غیرمالی

توسعه صنعتی ماهیت مالی  و از ابزارهاي حمایت از تحقیق
نیز در   در عین حال، حرکت به سمت ابزارهاي غیرمالی. دارند

اما حدود سه . شود شده مشاهده می نیمی از کشورهاي بررسی
روند . مالی متمایل است ها به سمت ابزارهاي چهارم پاسخ

هاي  کلی مشاهده شده، افزایش دسترسی و حجم مشوق
توسعه است که موجب شده به مرور زمان  و مالیاتی تحقیق

  .تر به خود بگیرند هاي حمایتی شکلی غیرمستقیم سیاست
Ã ابزارهاي : ابزارهاي رقابتی در مقابل ابزارهاي غیررقابتی

رآیند گزینش بیشتر از رقابتی، ابزارهایی هستند که در ف
کنند تا معیارهاي کلی واجد  معیارهاي عملکردي استفاده می

اما ابزارهاي غیررقابتی یا به صورت کلی به همه . شرایط بودن
گیرند یا بر اساس معیارهاي کلی واجد  گروه تعلق می اعضاء
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در حدود چهل درصد از کشورهاي بررسی شده . شرایط بودن
  .تر مشاهده شده است رقابتی حرکت به سمت ابزارهاي

Ã ابزارهاي طرف عرضه در مقابل ابزارهاي طرف تقاضا :
هاي طرف تقاضا براي تسهیل تقاضاي  اخیراً توجه به سیاست

ها دیده  دولتی براي کاربردهاي نوآورانه و محصوالت شرکت
هاي آینده شاهد افزایش  رود در سال انتظار می. شود می

م هرچند ابزارهاي طرف عرضه ابزارهاي طرف تقاضا باشی
  .همچنان غالب باقی بمانند

هاي  ترین روندهاي مشاهده شده در مطالعه ترکیب مهم
  ]:32و31[سیاستی در کشورهاي مختلف نیز عبارتند از 

s از چارچوب علم و توسعه  و قیتحق يها استیگسترش س
 يبه چارچوب نوآور يفناور
s یمال تأمیندر  یخصوص -یت دولتکش توجه به مشاریافزا 

 توسعه و قیتحقاز  یبانیو پشت

s در جهت جبران فرار مغزها و  یش توجه به اقداماتیافزا
 ین جذب محققان خارجیهمچن
s یط چارچوبیهاي بهبود شرا ت سیاستیش ارجحیافزا 
  )تکی، حقوق مالیاصالحات قانون(
  
موردي اثربخشی ابزارهاي سیاستی حمایت بررسی  -9
   بنیان دانش هاي شرکت از

هاي مختلفی براي حمایت  هاي اخیر دولت سیاستدر سال
کار  و توسعه در بخش کسب و مستقیم یا غیرمستقیم از تحقیق

قانون برنامه چهارم ) 45(ماده » د«اتخاذ کرده است؛ نظیر بند 
  از پژوهشهاي  حمایتتوسعه مبنی بر تکلیف دولت براي 

  اعتبار در بودجه  بینی پیش  از طریق)  متقاضی  داراي(  سفارشی
از %) 40(درصد   چهل  حداقل  اینکه  به  ، مشروط سنواتی
» الف«یا بند  باشد  وتعهد کرده  را کارفرما تأمین  آن  هاي هزینه
برنامه پنجم توسعه مبنی بر اجازه به دولت براي ) 17(ماده 

ها  حمایت مالی از پژوهشهاي تقاضا محور مشترك با دانشگاه
ؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري در موارد ناظر و م

به حل مشکالت موجود کشور مشروط به این که حداقل 
هاي آن را کارفرماي غیردولتی  از هزینه%) 50(پنجاه درصد 

  . شدتأمین و تعهد کرده با
رفت به تحریک  انتظار میدولت که اقدامات  از دیگر
توان به  ی شود میوکارها  نیز منته وتوسعه در کسب تحقیق

که هدف اشاره کرد حمایت از طرح هاي کالن ملی فناوري 
از جمله (آن شبکه سازي بین دانشگاه ها و کاربران 

صوالت حارائه تسهیالت لیزینگ م .بود) هاي دولتی شرکت
نامه اجرایی قانون  آیین )12(ماده  در چارچوببنیان  دانش

ها و  سازي نوآوري بنیان و تجاري هاي دانش حمایت از شرکت
؛ توسط صندوق نوآوري و شکوفایی) 1389(اختراعات 

گذاري خطرپذیر  سرمایهحمایت از ایجاد صندوق هاي 
) 44(ماده هاي نوپا در قالب  غیردولتی براي حمایت از شرکت

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور
تأسیس ارکت در از طریق اجازه به دولت براي مش) 1394(

تقویت صندوق و صندوق هاي غیردولتی پژوهشی و فناوري 
هاي دولت  توان از دیگر سیاست را نیز می هاي دولتی موجود

قانون ) 56(طبق ماده . وتوسعه دانست براي حمایت از تحقیق
الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 

ند شد ائی مکلفکلیه دستگاههاي اجر نیز) 1393( دولت
عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه 

از اعتبارات %) 1(ساالنه منظور شده است، یک درصد 
و در مورد ) دستمزدبه استثناي (اي  یافته هزینه تخصیص

هاي غیرعملیاتی را  از هزینه %)1(یک درصد شرکتهاي دولتی 
علیرغم تنوع  .نه کنندبراي امور پژوهشی و توسعه فناوري هزی

ها اطالعاتی درباره ارزیابی اثربخشی آنها وجود  این سیاست
ها، به طور  ندارد، مضاف بر اینکه بخشی از این سیاست
وکار را نشانه  مستقیم افزایش تحقیق و توسعه در بخش کسب

ند؛ هرچند ممکن است تاثیراتی غیرمستقیم بر این ته بودنگرف
  .موضوع داشته باشند

ها و مؤسسات  دنبال تصویب قانون حمایت از شرکتبه 
ها و اختراعات در سال  سازي نوآوري بنیان و تجاري دانش
، معافیت مالیاتی و تسهیالت مالی فناوري و تسهیالت 1389
سازي به عنوان سه ابزار سیاستی براي حمایت از  تجاري
بنیان در ایران به اجرا در  هاي دانش توسعه در شرکت و تحقیق
الحسنه  تسهیالت قرض منظور از تسهیالت مالی فناوري،. آمد

بنیان با  هاي دانش با هدف توسعه نمونه محصول شرکت(
مدت  و تسهیالت میان) درصد 4بهره  استفاده از تسهیالت کم

 خدمات و کارگاه تجهیز گذاري هدف با(صنعتی  تولید از قبل
تسهیالت سازي،  و منظور از تسهیالت تجاري) تولید از قبل
 و )تولید خط اندازي راه و ایجاد هدف با(صنعتی  تولید
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باشند که توسط صندوق نوآوري و  گردش می در سرمایه
این ابزارها از اولین . گردند ها ارائه می شکوفایی به شرکت

سازي شده و اکثر  ابزارهاي قانون مذکور هستند که پیاده
  .ندا مند شده بنیان از آنها بهره هاي دانش شرکت

ز طریق تحلیل محتواي قانون و اسناد پشتیبان ا ]33[در مرجع 
اندرکاران اجرایی قانون، منطق و  هر ابزار و مصاحبه با دست

و  ههدف این ابزارها مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت
هاي افزونگی  بررسی تأثیر این سه ابزار سیاستی بر شاخص

انسانی توسعه، نیروي  و کرد تحقیق هزینه(ورودي 
تعداد (هاي افزونگی خروجی  و شاخص) توسعه و تحقیق

بنیان، حجم فروش و حجم صادرات  محصول جدید دانش
هاي سه حوزه  در شرکت) بنیان محصوالت دانش

فناوري، فناوري اطالعات و برق و الکترونیک انجام  زیست
به دلیل گذشت بازه زمانی کوتاه از شروع اجراي . شده است

اثرگذاري برخی از نتایج بلندمدت و اثرات که قانون، نحوه 
تري است، قابل بررسی و  مستلزم طی شدن بازه زمانی طوالنی

هاي کافی و قابل  همچنین عدم وجود داده. ارزیابی نیست
ها باعث شده است که امکان ارزیابی  اطمینان برخی شاخص

لذا فقط به . هاي افزونگی وجود نداشته باشد کلیه شاخص
که در اکثر مطالعات ارزیابی مورد توجه قرار  ییها شاخص
اند و همچنین داده قابل اعتماد براي آنها وجود دارد،  گرفته

  .اکتفا شده است
هاي  اثربخشی ابزارهاي سیاستی قانون حمایت از شرکت

ها و همچنین بررسی اثرات متقابل  بنیان بر این شاخص دانش
و رویکرد طرح  1ها یشابزارها، با استفاده از روش طراحی آزما

طور آگاهانه در  در این روش، به ه کهصورت گرفت K2عاملی 
شود تا از این طریق  متغیرهاي ورودي فرآیند تغییراتی داده می

فرآیند مشاهده و ) خروجی(میزان تغییرات حاصل در پاسخ 
چون در این تحقیق ارزیابی چند ابزار سیاستی . شناسایی شود

در یک . شود طرح عاملی استفاده می مدنظر است از) عامل(
طرح عاملی در هر اجراي کامل با تکرار آزمایش، تمام 

هاي مورد نظر بررسی  هاي حاصل از سطوح عامل ترکیب
هاي حاصل از  به کمک این روش، تمام ترکیب .شود می

این طرح منجر به . هاي مورد نظر بررسی شد سطوح عامل
اثرات (مجزا  به طورها،  شناسایی اثرات هر یک از عامل

  ).2جدول (ها شد  و اثر متقابل بین عامل) اصلی
معافیت مالیات «دهد که ابزار سیاستی  نتایج بررسی نشان می

هاي  ، اثرگذاري مستقیم بر هیچکدام از شاخص»بر فروش
بنیان ایرانی نداشته  هاي دانش آزمون شده در مورد شرکت

ربی اثرگذاري مشوق است در حالی که در اغلب مطالعات تج
توسعه در  و کرد تحقیق توسعه بر هزینه و مالیاتی تحقیق

مدت مورد تأیید قرارگرفته، اما میزان این اثرات مثبت در  کوتاه
توسعه و نیروي انسانی  و کرد تحقیق هزینه(افزونگی ورودي 

متفاوت بوده و به کشور تحت مطالعه، زمان  )توسعه و تحقیق
هاي اقتصادسنجی به کار گرفته  روش در نظر گرفته شده و

  .شده وابسته است

                                                 
1- Design of experiment (DOE) 

  هاي افزونگی ورودي و افزونگی خروجی اثربخشی ابزارهاي سیاستی منتخب بر شاخص) 2جدول 
  هاي افزونگی خروجی شاخص  هاي افزونگی ورودي شاخص  

  ابزارهاي سیاستی
  کرد هزینه
  توسعه و تحقیق

نیروي انسانی 
  توسعه و تحقیق

تعداد 
محصوالت 
  بنیان جدید دانش

  حجم فروش
  بنیان دانش

  حجم صادرات
  بنیان دانش

  -  A(  0 0 0  0(معافیت مالیاتی 
  B(  0 +  0  0  0(تسهیالت مالی فناوري 
  +  +  +  +  +  )C( سازي تسهیالت مالی تجاري

  )Cو  Aبین + (  )Bو  Aبین + (  0  0  0  نوع تعامل دوتایی ابزارها
  - 0 0  0  0 متغیر هدفتأثیر تعامل دوتایی بر 

  0  +  +  +  +  بایکدیگر Cو  Bو  Aنوع تعامل سه تایی 
  0 0 0 0 0 بر متغیر هدف Cو  Bو  Aتأثیر تعامل سه تایی 

  بله  بله  بله  خیر  خیر  وابستگی تأثیر ابزارها به نوع صنعت
  بدون تأثیر: 0تأثیر منفی، : -تأثیر مثبت، : +: توضیح
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سیاستی تأمین مالی دولتی در بررسی اثربخشی ابزار نتایج 
تسهیالت مالی «و » تسهیالت مالی فناوري«قالب 
بنیان، تقریباً  هاي دانش در مورد شرکت» سازي تجاري
تسهیالت مالی «بوده و اثر راستا با نتایج تحقیقات پیشین  هم

ها موثر  هاي عملکردي شرکت بر شاخص» سازي تجاري
به جز » مالی فناوريتسهیالت «ارائه . تشخیص داده شده است

توسعه اثر قابل توجهی بر  و در تعداد نیروي انسانی تحقیق
  .هاي عملکردي نداشته است دیگر شاخص

تعداد نیروي بر تسهیالت مالی  ارائه شد که مشخصهمچنین 
هاي  و در شرکت گذارند تأثیر میتوسعه  و انسانی تحقیق

ت بر تعداد بنیان اثر مستقیم و متقابل ارائه این تسهیال دانش
نظر  بنابراین به. توسعه مثبت بوده است و نیروي انسانی تحقیق

شده ممکن  رسد این فرضیه تقویت شده که تسهیالت ارائه می
است صرف استخدام و حقوق باالتر براي مهندسان و 

. توسعه و هاي جدید تحقیق دانشمندان شود نه فعالیت
 ن بیشترچو هاي تجربی قبلی نیز نشان داده که بررسی
 پرداخت به مربوط توسعه بخش خصوصی و تحقیق هاي هزینه
 از مهمی بخش ها شرکت است، کارکنان دستمزد و حقوق
 تعداد محققان و دستمزد افزایش براي را عمومی هاي یارانه

به  .هاي جدید فعالیت انجام کنند نه موجود استفاده می کارکنان
تسهیالت «ابزارهاي عالوه، وجود سازگاري و هم افزایی بین 

در افزایش » سازي تسهیالت مالی تجاري«و » مالی فناوري
بنیان ایرانی  هاي دانش توسعه در شرکت و نیروي انسانی تحقیق

در حالی که تأثیر . قابل توجه بوده و مورد تأیید قرار گرفت
معافیت «و » سازي تسهیالت مالی تجاري«متقابل دو ابزار 

ها، به صورت تناقضی و  شرکت بر حجم صادرات» مالیاتی
  .ناسازگار بوده است
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