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Abstract 

Lack of demand and market is one of the 

most important obstacles to technology 

development and innovation dissemination, 

especially in developing countries. This 

qualitative research analyzes one the most 

important experiments to formulate the 

demand-side policies in Iran, that is, 

Maximum Use of Country's Production and 

Service Capacity Act. The changes of this act 

were investigated longitudinally relying on 

seven semi-structured interviews. Analyzing 

different versions of the act shows that during 

two revisions, the number of policies with 

systemic approach has been gradually 

reduced while the number of policies 

stimulating private demand has been 

increased. In the first revision in 2012, the 

policies that stimulate the demand of final 

consumers are emphasized, while in the 

second revision in 2019, a pattern similar to 

the act of 1996 (stimulating the demand of 

large companies) is observed, indicating the 

inefficiency of the 2012 reforms. Clearly, the 
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results show that during this period, direct 

demand stimulation policies have played a 

more prominent role compared to policies 

with the logic of integration and coordination 

of supply and demand. In addition, over the 

past revisions of the act, support for the 

improvement of local technological capability 

and stimulation of private demand have 

increased consistently, while reinforcement of 

the act has not been improved. Moreover, 

other than a short interval in the 2000s, the 

implementation of the act has not been 

considered by Supreme Economy Council. 

Findings have implications for future policy 

making efforts on industrialization and 

innovation policies.  
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 مقاله پژوهشی

 حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانیقانون  واکاوی

 3، کيارش فرتاش2مصطفی صفدري رنجبر ،* 1پريسا عليزاده

 ایران، مین مالي و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور، تهرانأاستادیار، گروه ت. 1 

 . استادیار، بخش مدیریت صنعت و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران )پردیس فارابي(، قم، ایران2

  ایران، تهرانگذاری علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتي،  استادیار، گروه سیاست. 3

 

 دهيچك

تمرین  مهمم یکي از  نبود تقاضا و بازار، از مهمترین موانع توسعه فناوری و انتشار نوآوری خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است. این مطالعه با هدف تحلیل

انجام شده است. تحقیم  حاضمر از حیمو نمو      حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتي تجارب قانونگذاری برای تحریک تقاضای نوآوری در ایران یعني قانون 

 نُسمخ نمایمد. تحلیمل    با خبرگمان بررسمي ممي    ساختاریافته   نیمه قانون و هفت مصاحبه نُسخبصورت طولي با تحلیل محتوای  قانون مزبور را تغییرات وکیفي بوده 

دهد طي دو بار اصالح به تدریج از تعداد ابزارهای سیاستي با رویکرد سیستمي کاسته شده و تعمداد ابزارهمای سیاسمتي محمرا تقاضمای         نشان مي ننومختلف قا

دگان نهایي مورد تاکید قرار گرفتمه، امما در بمازنگری دوم در    کنن مصرف تقاضای محرا های ، سیاست1391خصوصي اضافه شده است. در بازنگری اول در سال 

 1391شود کمه حماکي از ناکارآممدی اصمالحات سمال         بزرگتر( مشاهده مي وکارهای )تحریک تقاضای کسب 1375الگویي تقریبا مشابه با قانون سال  1398سال 

تمری در مقایسمه بما     های مستقیم تحریک تقاضما نقمش پررنم       سیاستگذاری، سیاستدهد که طي این دوره    به صورت مشخص، نتایج این مطالعه نشان مي. است

توانمنمدی   یدر دو نوبت اصالح قانون، توجه به ارتقما سازی و هماهنگي طرف عرضه و تقاضا پیدا کرده است. همچنین،    هایي با منط  یکپارچه   ابزارها و سیاست

ما ضمانت اجرایي قانون بهبود نیافته است. به عالوه، اجرای دقی  قانون جز در دوره کوتماهي در اوایمل دهمه    فناورانه و تحریک تقاضای خصوصي تقویت شده، ا

گمذاری بمرای    همای آتمي سیاسمت    تمال   جهتها و پیشنهاداتي  داللت ،های این تحقی  شمسي، به صورت جدی در شورای اقتصاد دنبال نشده است. یافته 1380

 نماید.   آورانه ارائه ميتوسعه صنعتي، فناورانه و نو

 ، ساخت داخلو حمایت از کاالی ایراني حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتي کشورهای محرا تقاضا، نوآوری، قانون    سیاست: هاکليدواژه

 شود:برای استنادات بعدی به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد مي

Alizadeh, P., Safdari Ranjbar, M. & Fartash, K. (2021). An Investigation into the Maximum Utilization of National 

Production and Service Capacity Act. Journal of Science & Technology Policy, 14(1), 55-70. {In Persian}.  

DOI: 10.22034/jstp.2021.14.1.1313 

 

 1مقدمه -1
های پیشرفته  بر فناوری بنیان و صنایع مبتني سهم خدمات دانش

در تولید ناخالص داخلي بسیاری از کشورها رو به افزایش 

به معنای  است. ورود عنصر دانش و فناوری در تابع تولید

اقتصادداناني است. در عرصه نظری،   افزایش چشمگیر بازدهي

اند،  های اساسي درباره رشد اقتصادی مطرح کرده که نظریه

                                                 
DOI: 10.22034/ jstp.2021.14.1.1313 

  Alizadeh@nrisp.ac.ir  :دار مكاتباتنويسنده عهده *

عنوان نیروی محرا اصلي آن بر  پیشرفت فناورانه را به

مطالعات بسیاری  1960و  1950 های [. در دهه1اند ] شمرده

تال  کردند سهم تغییر فناورانه را در رشد اقتصادی در 

 ،بگیرند. برای مثالکشورهای پیشرو در عرصه فناوری اندازه 

یکي از  1957برنده جایزه نوبل  2مطالعه رابرت سولو

عنوان یک  را به 3اولیه است که تغییر فني هاینئوکالسیک

                                                 
2. Solow 
3. Technical Change 

mailto:%20Alizadeh@nrisp.ac.ir
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گذاری در  در نظر گرفت و نشان داد سرمایه 1زا متغیر برون

تواند یک منبع رشد در بلندمدت باشد. تا  آالت نمي ماشین

شورهای درحال توسعه غالباً فرض چند دهه پیش در بستر ک

های بزرگ در کشورهای پیشرفته  شد که همه نوآوری مي

افتند و کشورهای درحال توسعه  صنعتي اتفاق مي

هایي را که مفید یا مناسب باشند انتخاب و بدون  نوآوری

کنند. حتي با افزایش سطح کلي  هزینه چندان استفاده مي

هایي که بیشتر  ریها(، فناو انباشت سرمایه )و مهارت

شوند و آنها را نیز  تر مي اند، اقتصادی بر )یا پیچیده( سرمایه

المللي خریداری کرد. اما اعتماد  توان از بازار فرو  بین مي

عمومي به این رویکردهای قراردادی کاهش یافته است، نه 

های فناورانه در  تنها در مورد نقش فناوری و فعالیت

که همچنین در مورد نیاز به کشورهای درحال توسعه بل

ها.  های حمایت، حفاظت و تحریک این فعالیت سیاست

رویکردهای موسوم به رویکردهای نئوکالسیک برای توسعه، 

، «ها انتخاب درست قیمت»تنها به تجویزهایي در مورد 

المللي سرمایه و  جریان آزاد بین»یا « کاهش یا حذف حمایت»

های  مداخله دولت در فعالیتشوند و  محدود مي« فناوری

دانند. اگرچه رویکردهای  فناورانه و صنعتي را جایز نمي

تری هم وجود دارند که نیاز به مداخله  نئوکالسیکي متعادل

کنند اما آنها نیز  دولت در توسعه صنعتي و فناورانه را تأیید مي

مداخالت خنثي )یا کارکردی( را بر مداخالت گزینشي 

عنوان مثال حمایت از کارکردهایي نظیر  هدهند )ب ترجیح مي

 [.2های خاص( ] تحقی  و توسعه در مقابل حمایت از فناوری

ها، قوانین و مقررات بر نحوه  ها با تعیین سیاست دولت

ها تاثیر  ها و سازمان عملکرد و همچنین رابطه بین بنگاه

توانند همکاری بین بازیگران  های دولتي مي گذارند. برنامه مي

تنظیم و نظام بازار را سازماندهي کنند. تامین مالي دولتي را 

 50تا  40)مستقیم و غیرمستقیم( در کشورهای صنعتي حدود 

های تحقی  و توسعه را به خود اختصاص  درصد از کل هزینه

های فعال در نظام نوآوری به  بسیاری از سازمان و دهد مي

نحوی متعل  به دولت و یا در کنترل دولت هستند 

های ملي(.  ها، مراکز تحقیقاتي دولتي و آزمایشگاه )دانشگاه

ها و ضوابط ارزشیابي این بازیگران و  همچنین دولت ماموریت

کند. از طرفي، در نگر   قوانین مالکیت فکری را تعیین مي

                                                 
1. Exogenous Variable 

مند به نوآوری، الزم است که دولت عالوه بر شکست  نظام

که مانع های سیستمي را مدنظر قرار دهد  بازار، شکست

 [.3کارکردها و عملکرد صحیح نظام نوآوری هستند ]

 عرصه در ها دولت ورود زمان مسأله این است که از

 طرف های سیاست بر کشورها اکثروری، نوآ های سیاست

 دنبال به بیشتر ها سیاست این که بودند نوآوری متمرکز عرضه

زیرساختي  و مالي های مشوق ارائه طری  از نوآوری تحریک

 در هستند. ها بنگاه در وتوسعه تحقی  های فعالیت انجام برای

 نوآوری های سیاست به توجه گذشته های سال طي نیز ایران

 عرضه طرف تحریک های سیاست آنها بیشتر افزایش یافته که

قوانین مصوب  در شده انجام های بررسي اند. نوآوری بوده

 نهادهای توسط هایي که حمایت مجلس شورای اسالمي و

که  دهد   مي نیز نشان شود مي متولي توسعه فناوری انجام

 تدریج به نیز تقاضا طرف تحریک نوآوری هرچند ابزارهای

 ابزارهای با مقایسه در همچنان اما گرفته قرار توجه مورد

های  [. بررسي سیاست4هستند ] محدود عرضه طرف تحریک

ارم و پنجم های چه خصوص پس از برنامه حوزه فناوری که به

دهد که توجه کمتری به  تر شدند نیز نشان مي   توسعه متنو 

های سمت تقاضا شده است. به عبارت دیگر، تمرکز  سیاست

سیاست های فناوری و نوآوری به سمت طرف عرضه 

معطوف بوده و این امر منجر به ایجاد عدم توازن میان این دو 

ا نباید توازني دسته سیاست شده است. الزم به ذکر است الزام

های عرضه و تقاضا به معنای برابری حجم  بین سیاست

های عرضه و تقاضا یا برابری تعداد ابزارهای عرضه و  حمایت

های  . حتي در کشورهای پیشرو نیز سیاستبرقرار باشد تقاضا

عرضه به لحاظ تعداد ابزارهای سیاستي یا حجم حمایت، بر 

شود که  بیني مي پیشهای تقاضا غالب هستند و حتي  سیاست

در آینده نیز به همین منوال باقي بماند. اما همه کشورها اعم 

های  از پیشرو یا متأخر تواف  دارند که باید توجه به سیاست

ها به عنوان  محرا تقاضا افزایش پیدا کند و این سیاست

های سمت عرضه،  مکمل و با هدف افزایش اثربخشي سیاست

 .[7-5به کار گرفته شوند ]

ست که عدم تقاضا و نبود بازار برای ا این در حالي

نع محور و نوآورانه، از مهمترین موا  محصوالت فناوری

آید.  حساب مي توسعه به حال نوآوری به ویژه در کشورهای در

بنیان ایراني، اهمیت  وکارهای نوپا و دانش در پیمایش کسب
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وجود بازار و تقاضا برای تولیدات، بسیار بیشتر از 

های بالعوض    های تحریک طرف عرضه و حتي کمک   حمایت

های محرا طرف تقاضا در    [. سیاست8] ه استعنوان شد

اجرای نسبتاً طوالني   هر چند متنو  نیستند اما سابقه کشور ما

قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي تولیدی »دارند. 

ایجاد  ها و تي و اجرایي کشور در اجرای پروژهو صنع

، که در 1375مصوب « تسهیالت به منظور صدور خدمات

حداکثر استفاده از توان »تحت عنوان قانون  1391سال 

ها در  تولیدی و خدماتي در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن

« های مستقیم ( قانون مالیات104امر صادرات و اصالح ماده )

استفاده از قانون حداکثر »با عنوان  1398یک بار و در سال 

« توان تولیدی و خدماتي کشور و حمایت از کاالی ایراني

مهمترین قانون مصوب برای  بازنگری و اصالح شد،  مجدداً

تحریک طرف تقاضای دولتي برای محصوالت و خدمات 

 ساخت داخل است. 

های    تحلیل سیاست مقاله، این اصلي هدفدر همین راستا، 

قانون حداکثر »تمرکز بر  طرف تقاضای نوآوری در ایران با

استفاده از توان تولیدی و خدماتي کشور و حمایت از کاالی 

 است: سواالت زیر به پاسخگویي دنبال بوده و به« ایراني

انوا  ابزارهای سیاستي محرا طرف تقاضای نوآوری در سه  -

، 1375های    قانون مورد بررسي )قانون ساخت داخل سال

 اند؟   ( کدام1398و  1391

روند و سیر تکامل و تحول این ابزارهای سیاستي از سال  -

 چگونه بوده است؟ 1398تا سال  1375

این روند تکاملي چه نقاط قوت و ضعفي دارد و پیشنهادات  -

سیاستي برای تقویت بسته ابزارهای سیاستي حمایت از ساخت 

 داخل کدام است؟

ل با این توضیح، هدف این مطالعه واکاوی و کنکا  سیر تکام

یک قانون و کشف منط  احتمالي حاکم بر تغییرات بسته 

سیاستي است، نه ارزیابي اثرات سیاست. بدین منظور ابتدا 

مباني نظری مرتبط با تحریک طرف تقاضا و ایجاد بازار برای 

 ایران در داخل ساخت از حمایت ياستیسسابقه نوآوری و 

شود.    شناسي تحقی  شرح داده مي   مرور مي شود. سپس رو 

بندی و  شود. جمع ها انجام مي   یافته   پس از آن بحو درباره

 ارائه پیشنهادات سیاستي بخش پایاني این مقاله خواهد بود.

 

 

 مبانی نظري و پيشينه تحقيق -2
های اخیر تغییر    ها در سیاست نوآوری در سال   نقش دولت

برقراری ها و    کرده و از یک نقش محدود برای توسعه قابلیت

دهي و هدایت    ارتباط بین اجزای نظام نوآوری به جهت

ها، تقاضاها یا نیازهای خاص گستر     نوآوری به سوی بخش

 ای مجموعه تقاضامحور نوآوری سیاست [.9پیدا کرده است ]

 بهبود نوآوری، تقاضای افزایش برای عمومي اقدامات از

 و ترغیب منظور به تقاضا بیان یا بهبود نوآوری ادراا شرایط

 را تقاضا طرف سیاست توان ابزارهای   است. مي نوآوری انتشار

 دولتي نوآوری، خرید کرد: بندی طبقه دسته نیز چهار در

 تقاضای از حمایت های سیاست استاندارد، و مقررات

 نوآوری دولتي . خرید[10]مند نظام های سیاست و خصوصي

 یا محصول دولتي دستگاه یک کهشود  انجام مي زماني

 ندارد وجود حاضر حال که در دهد مي سفار  را سیستمي

دستیابي است.  قابل تحقی  و توسعه با منطقي زماني طي ولي

اصل استوار  این بر نوآورانه خدمات و کاالها دولتي خرید

 حال در قابلیت یا عملکرد از سطوحي به دستیابي است که

 است؛ لذا نبوده موجود میسر راهکارهای و بواسطه حاضر

 و کند   ضرورت پیدا مي نوآوری نیاز، برآورده ساختن آن برای

نماید.    مي را تحریک نوآوری نیاز،  این اعالم طری  از دولت

های تحریک تقاضا از    کشور هلند مثال خوبي برای سیاست

طری  خرید کاالها و خدمات نوآورانه توسط دولت است که 

و در دو بخش انرژی )برق  1990به طور مشخص از دهه 

سبز( و فناوری اطالعات )دولت الکترونیک( مشهود است 

 خوب بازارها که هایي زمان یبرا است یابزار مقررات[. 11]

. کنند مي ارائه شهروندان به يمنف یبروندادها ای کنند   ينم کار

 ای و کرده کنترل را بازار ،به کمک مقررات توانند مي ها   دولت

دهند.  رییتغ ای ندینما نییتع را بازار یروهاین حرکت جهت

 ع،یصنا انیم داوطلبانه یهمکار ينوع ،یاستانداردساز

 در نفعیذ های بخش ریسا و يدولت مقامات کنندگان، مصرف

 باشد مي يجمع يتوافق حاصل که بوده يفن مشخصات توسعه

 تیحما منط شود.  مي محسوب ینوآور مهم های محرا از و

 تعامل فقدان لیدل به که است نیا ي نیزخصوص یتقاضا از

 در که هایي   نقص نیهمچن و دکنندهیتول و کننده مصرف انیم

 و شوند عمل وارد دیبا يدولت گرانیباز دارد، وجود تقاضا انیب

 یراهبرد یهوشمند ،گفتمان   نحوه ،یگر واسطه يسازماندهبه 
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 /مشارکتي یفناور يابیارز ای یفناور سازنده يابیارز مثل

ها با وضع مقررات    دولت. [10] بپردازند يتعامل

محیطي، استانداردهای امنیتي، قوانین مربوط به ترکیبات    زیست

ایجاد اعتماد گذاری که برای مشتریان    مواد غذایي و برچسب

شوند. سوئد و    کنند، باعو تحریک نوآوری مي   و اطمینان مي

کشورهای پیشرو در تحریک نوآوری از طری      فنالند از جمله

[. 11شوند ]   وضع مقررات و استانداردها محسوب مي

قرار داد:  کلي دسته دو در توان مي را نیز مند   نظام های سیاست

 بازارهای ابتکارات و ها، اقدامات سیاست این از اول دسته

 سیاستي های بسته و هماهنگي رویکردهای دیگری و پیشرو

 طرف ابزارهای از ترکیبي تواند مي طب  تعریف که است

بریتانیا از  [.4باشد ] تقاضا و عرضه طرف ابزارهای یا و تقاضا

جمله کشورهایي است که سیاست نوآوری تقاضامحور بیشتر 

 [. 11مبتني بر رویکرد سیستمي را به کار بسته است ]

بندی دیگری از ابزارهای محرا طرف تقاضا نیز ارائه  دسته

و دولتي  عمومي تقاضای از پشتیباني)الف(  است: شده

تدارکات(،  در راهبردی، همکاری عام، تدارکات )تدارکات

 از مستقیم خصوصي )پشتیباني تقاضای از )ب( پشتیباني

  مالیاتي، تقاضا یا مشوق تقاضای خصوصي به شکل یارانه

 تقاضای خصوصي به شکل آگاهي از غیرمستقیم پشتیباني

  آموز ، و تربیت  بازاریابي، های جریان از بخشي، حمایت

یدکننده، تول-کاربر آن یا تعامالت بیني پیش و تقاضا گرد 

تولیدکننده و مقررات یعني -رابط متقاضي یا تقاضا گری تنظیم

 گری تنظیم  گری عملکرد محصول یا ساخت محصول، تنظیم

فرآیندی و نحوه  هنجارهای گری تنظیم  محصول، اطالعات

 گری های تنظیم فعالیت از پشتیباني  استفاده از نوآوری،

  بازار، )ج( خل  برای گری دوستدار نوآوری، تنظیم خصوصي

طرف  ابزارهای سازی سیستمي )در قالب یکپارچه رویکردهای

و  تقاضا سمت دو هر و ابزارهای منط  سازی تقاضا، یکپارچه

 [12] .عرضه(

سیاست  دولتي پرکاربردترین و عمومي تقاضای از پشتیباني

 جن  جهاني [ و از13است ] تقاضا مستقیم تحریک طرف

 اساس بر نظامي صنایع تجربه توسعه بکارگیری بعد، به دوم

 صنعتي، توسعه سیاست عنوان دولتي به خرید های سفار 

 عنوان به تر وسیع مقیاس در و توسعه و و تحقی  فناوری تأمین

 به و شد مطرح غیرنظامي صنایع در نوآوری، حتي سیاست

 تقاضای از [. پشتیباني14گرفت ] قرار توجه مورد مرور

تواند به چند شکل مختلف انجام شود.  دولتي مي و عمومي

، خرید مستقیم راهبردیمعموالً خرید عمومي در مقابل خرید 

)در جایي که کاال و خدمات منحصراً توسط دولت استفاده 

شود( در مقابل خرید کاتالیزوری و در نهایت خرید  مي

شود. در خرید  تجاری مطرح مي تجاری در مقابل خرید پیش

عنوان یک معیار کلیدی برای  ی بهعمومي دولت، نوآور

های خریدی هم راهبردشود.  ارزیابي در مناقصات مطرح مي

کند نه تنها مأموریت  وجود دارند که دولت با خریدی که مي

دهد بلکه از تصمیم خریداران  خود را انجام مي اصلي

کند. این خرید به  خصوصي برای خرید نیز حمایت مي

های دولتي  افتد که آژانس ق مياصطالح همکارانه زماني اتفا

طور مشترا با خریداران خصوصي اقدام به خرید کنند و  به

همچنین   های خریداری شده بهره ببرند. هر دو از نوآوری

شود که دولت در فرآیند  خرید کاتالیزوری وقتي انجام مي

اندازد، اما  خرید درگیر است و حتي آن را به جریان مي

کننده  ر نهایت منحصراً توسط مصرفنوآوری خریداری شده د

شود. خرید دولتي پیش از تجاری  نهایي خصوصي استفاده مي

شدن، محصوالت و خدماتي را که برای تولید آنها به انجام 

دهد.  تحقی  و توسعه بیشتری نیاز است، هدف قرار مي

کنندگان  بنابراین، ریسک فناورانه بین خریداران و عرضه

اران شود. بدین معنا که خرید گذاشته مياحتمالي به اشتراا 

شدن محصول آن را خریداری  پیش از تولید نهایي و تجاری

کنند. در شرایط واقعي این خرید در حقیقت یک قرارداد  مي

خدمات تحقی  و توسعه است که با یک خریدار آتي و در 

سنجي تا تحقی   ای از جستجو و امکان یک فرآیند چندمرحله

های میداني و تولید اولیه  ت نمونه اولیه، تستو توسعه و ساخ

 [. 9شود ] سازی بسته مي و در نهایت تجاری

های محرا  توان سیاست   در یک نگاه فراتحلیلي نیز مي

 محرا های تقاضای نوآوری به سه زمینه تقسیم کرد: سیاست

 محرا های سیاست(، B2Gدولتي ) های دستگاه تقاضای

 محرا های ، سیاست(B2Cنهایي ) کنندگان مصرف تقاضای

 [4](. b2Bبزرگتر ) وکارهای کسب تقاضای

بندی    بندی مطالعات پیشین درباره دسته   جمع 1شکل 

  دهد.   های محرا تقاضای نوآوری را نشان مي سیاست
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 بندي نويسندگان بر اساس مرور پيشينه( هاي محرك تقاضاي نوآوري )جمع بندي سياست   دسته (1شكل 

از مقوالت حائز  يکیبه عنوان  ساخت داخلموضو  اما 

در توسعه کشور، دست کم از ابتدای دوره پهلوی  تیاهم

با  ينگاه غالب توسعه صنعت و با مورد توجه قرار گرفت

و  15] مورد پیگیری قرار گرفتواردات  ينیگزیجا کردیرو

به کمک و  يصنعت يتکنوکراس افزایشبا  1340دهه  .[16

کشور و  يصنعت عیسر شدنفت، موجبات ر متیق نییسطح پا

به همراه ساالنه را  يدو رقم یبه رشد اقتصاد يابی دست

دوره برای حمایت از دو سیاست کلیدی این  .[17داشت ]

 يلیاز تعط یریو جلوگ يصنعت تیقانون حماساخت داخل، 

 عیاز صنا تیقانون حما( و  1343) 1کشور یها کارخانه

( هستند که الزام خرید دولت از 1343) 2کشور يداخل

تولیدات داخلي و حمایت از ساخت داخل را دنبال کردند. 

به توسعه قابل  ،یرشد اقتصاد برثر ؤم یها تال  نیا تهبال

کشور منجر  درو ساخت داخل  یفناور یمالحظه در توانمند

توجه در دوره قبل از انقالب اسالمي،  همچنین. [19،18]نشد 

نشد  یپژوهش و فناور یتقاضا و تحریک جادیای به مند نظام

[20].  

 قاتیتحق ،عراق باجن  هشت ساله   پس از انقالب در دوره

 اجبار از که تاحدی مورد توجه قرار گرفت يبه صورت عمل

مند به توسعه  ناشي شده بود تا توجه نظام و اقتضائات کشور

ها  خانه وزارت اکثردر  1360در دهه . 3توانمندی ساخت داخل

 لیتشک یيخودکفا یها هسته يصنعت یياجرا یها و دستگاه

. افتندیهم دست  یا قابل مالحظه یدستاوردها به بعضاً کهشد 

                                                 
1. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/95544 
2. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/95722 

 مصاحبه با کارشناس سابق امور صنعت سازمان برنامه و بودجه . 3

عدم انباشت  يو به طور کل يلبته عدم انباشت دانش ضمنا

 دوره نیا ياصل یها چالش از یفناور هیو بن یيدانا رهیذخ

ها در دو برنامه اول و دوم  این سیاستادامه  در .4باشد يم

 تمرکز بر رشدبا  يتوسعه صنعت (1378تا  1368توسعه )

کماکان مورد تصریح قرار گرفت، البته  يصنعت داتیولت

الزم به  .[21]واردات بود  ينیگزیجا ،البغ يصنعت استیس

ذکر است، شواهد روشني از توجه به ساخت داخل در برنامه 

 1بند م و برنامه دوم توسعه ) 5 (3-12 يخط مشاول توسعه )

چند  تیمجلس و محور تیبا حماوجود دارد،  6 (22تبصره 

تصویب قانون حمایت از ساخت داخل  در راستای صنعتگر

. [22، انسجام و تمرکز اجرایي بیشتری یافت ]1375در سال 

های توسعه بعدی، )سوم تا ششم( به توسعه  در همه برنامه

ساخت داخل با ارجا  به لزوم اجرایي شدن قانون یاد شده 

هایي در اجرایي  دهنده کاستي مورد اشاره قرار گرفته که نشان

صالحات بعدی شدن این قانون است. به عالوه، این قانون و ا

آن همواره به صورت طرح و نه الیحه به مجلس ارائه شده که 

 دهد دولت به این مسئله توجه کافي نداشته است. نشان مي

حداکثر استفاده از توان فني و »قانون با تصویب  1375از سال 

ها  مهندسي تولیدی و صنعتي و اجرایي کشور در اجرای پروژه

ماده، عمالً  8در  «ور خدماتو ایجاد تسهیالت به منظور صد

سازی و تحریم تقاضای محصوالت ساخت  حمایت از داخلي

                                                 
 مصاحبه با استاد دانشگاه و متخصص اقتصاد توسعه .4

 یقرات یو تحق یتخصصر  ،یفنر  ،یعلمر  یهرا  تیر از ظرف یبرردار  : حداکثر بهرره 3-12 یخط مش. 5

 ( کشوریادیو بن یکاربرد )

 و سراخت  و اجررا   و یمهندسر  و  یطراحر  یهرا  نهیزم در کشور یداخل توان از استفاده حداکثر .6

 ...آالت نیماش و زاتیتجه نصب

 سیاست محرا تقاضای نوآوری

 نو  سیاست طرف تقاضا

 پشتیباني از تقاضای دولتي

 پشتیباني از تقاضای خصوصي

 رویکردهای سیستمي

 زمینه سیاست طرف تقاضا

 (B2G)های دولتي  های محرا تقاضای دستگاه سیاست

 (B2C)کنندگان نهایي  های محرا تقاضای مصرف سیاست

بزرگ  (بنگاه های) وکارهای های محرا تقاضای کسب سیاست
(b2B) 
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داخل به صورت جدی در نظام قانون ایران مطرح گردید. اما 

و تحت عنوان  1391با توجه به تجربیات اجرای آن، در سال 

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتي در تأمین »

ماده  23در « صادرات امر آنها در نیازهای کشور و تقویت

شد. با توجه به  1375مجدداً طرح و جایگزین قانون سال 

شناسي این  ، آسیب1391بازخوردهای اجرای قانون سال 

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملي مجلس قانون در دستور 

 شده، قانون  دهم قرار گرفت. با توجه به نقاط ضعف شناسایي

حداکثر استفاده از توان تولیدی و ن جدید با عنوان قانو

و در  1398در سال  خدماتي کشور و حمایت از کاالی ایراني

 حاویماده تصویب شد که سومین نسخه این قانون مهم  24

در هر سه نسخه قانون  .های تقویت توان داخلي است سیاست

مزبور، علیرغم تفاوت در ابزارهای سیاستي، اهداف مشترا 

فاده از توان پژوهشي، طراحي، فني، داکثر استشامل ح

تقویت  ر و مهندسي، تولیدی، صنعتي، خدماتي و اجرائي کشو

توان فني و اجرایي کشور در اجرای کارهای بزرگ و استفاده 

 [.23عنوان شده است ] حداکثر از توان داخلي

 

   شناسی روش -3

[ تحقی  24بر اساس مدل پیاز پژوهش ساندرز و همکاران ]

حاضر از منظر هدف کاربردی، و از حیو رویکرد آن قیاسي 

تحقی  نیز مطالعه موردی و با تحلیل محتوا  راهبرداست. 

اسناد و نظر خبرگان درگیر در موضو  صورت گرفته است. 

در این راستا هدف پژوهش توصیف روند و سیر تکامل و 

ابزارهای سیاستي محرا تقاضای نوآوری در قانون  تحول

زماني در بازه  1حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتي کشور

باشد. بدین منظور، سه قانون مصوب  مي 1398تا  1375

مجلس شورای اسالمي برای حمایت از ساخت داخل و ایجاد 

بازار برای محصوالت ساخت داخل مورد بررسي قرار 

انون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي د: قان   گرفته

تولیدی و صنعتي و اجرایي کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد 

قانون حداکثر (، 1375) تسهیالت به منظور صدور خدمات

استفاده از توان تولیدی و خدماتي در تأمین نیازهای کشور و 

( قانون 104تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )

                                                 
 اطالق خواهد شد. "قانون حداکثر"يا  "قانون" عنوانبرای اختصار در ادامه به آن  .1

قانون حداکثر استفاده از توان ( و 1391)های مستقیم  الیاتم

 (. 1398) تولیدی، خدماتي کشور و حمایت از کاالی ایراني

ابتدا به  :فرآیند انجام تحقی  حاضر سه مرحله اصلي دارد

کمک مرور پیشینه، نو  شناسي ابزارهای سیاستي محرا 

 1375ال از سحداکثر طرف تقاضای نوآوری با تاکید بر قانون 

در مرحله دوم با تحلیل  .استخراج شده است 1398تا سال 

گانه قانون حداکثر، روند و سیر تکامل و  سه نُسخمحتوای 

تحول ابزارهای سیاستي محرا تقاضای نوآوری تحلیل 

ساختاریافته با    نیمه    شود. در مرحله سوم نیز با مصاحبه   مي

های مرتبط )با موضو     خبرگان و کارشناسان مهمترین دستگاه

  های مجلس،   مرکز پژوهش  یعني سازمان برنامه و بودجه،

دیوان محاسبات کشور، وزارت نیرو و وزارت نفت( و تحلیل 

ها،  آسیب شناسي روند تکاملي ابزارها انجام  محتوای کیفي آن

نیمه ساختار   ها مورد استفاده شامل مصاحبه لذا دادهشود.    مي

قانون حداکثر  نُسخها و  ها، تحلیل گزار یافته، اسناد، 

( 1باشد که بر اساس چارچوب مفهومي تحقی  )شکل  مي

 [.25گیرد ] مورد تحلیل محتوای کیفي قرار مي

برای مقایسه تطبیقي ابزارهای سیاستي حمایت از ساخت 

داخل و ایجاد تقاضا برای نوآوری، سه نسخه قانون از حیو 

 از و دولتي، پشتیباني عمومي تقاضای از نو  )پشتیباني

، B2Gسیستمي( و زمینه ) خصوصي، رویکردهای تقاضای

B2C ،b2B سیاست حمایت از طرف تقاضا مورد تحلیل قرار )

تر چرایي و چگونگي انوا  و  برای توصیف دقی گرفت. 

های سیاستي در تدوین و اجرای قانون حداکثر   زمینه

نفر شامل کارشناسان و ساختار یافته با هفت  های نیمه مصاحبه

مدیران درگیر در فرآیند تدوین و اجرای قانون و نیز 

نظران دارای سابقه مطالعاتي و  کارشناسان سیاستي و صاحب

پژوهشي در زمینه قانون حداکثر انجام شد. در انتخاب 

نظران در  ترین متولیان و صاحب شوندگان با کلیدی مصاحبه

به دلیل ماهیت قانون در خصوص قانون حداکثر که عمدتاً هم 

اند، با رعایت  مشغول به فعالیت بوده 2سازمان برنامه و بودجه

توازن در پوشش هر سه نسخه قانون و با لحاظ کردن معیار 

درگیر بودن مستقیم اجرایي یا سیاستي یا پژوهشي مرتبط با 

                                                 
برنامه و بودجه در فرآيند اجرايی قانون حداکثر، لزوم رعايت مفاد قانون . دلیل اهمیت سازمان 2

در تمام مصوبات شورای اقتصاد است که دبیرخانه آن در سازمان برنامه قرار دارد. در واقع 

ترين مكانیزم قانون حداکثر، به وجود آوردن الزامی برای استفاده و توسعه توانمندی داخلی  مهم

 باشد. های نیازمند تصويب شورای اقتصاد می حهای و طر در پروژه
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قانون حداکثر، مصاحبه صورت گرفت. بدین ترتیب ابتدا با 

ترین  زمان برنامه و بودجه که مهممدیر امور صنعت سا

شود، مصاحبه شد.  بازیگران در قانون حداکثر محسوب مي

 6سپس به کمک ایشان و منابع ثانویه، با تکنیک گلوله برفي 

نفر دیگر )دو کارشناس از سازمان برنامه و بودجه، رییس 

اسب  سازمان برنامه و بودجه، معاون اسب  وزیر صنایع، و دو 

استي در خصوص قانون حداکثر( تا رسیدن به نظر سی صاحب

ها طي سال   ها مصاحبه شدند. همه مصاحبه اشبا  در پاسخ

به صورت مجازی یا حضوری به انتخاب مصاحبه  1399

شنوندگان )جمعاً هفت نفر( صورت گرفت و از نظر زماني 

 دقیقه است.  95تا  50ها بین  مدت آن

و  یجمع آور در یيایو پا یياز روا نانیحصول اطم یبرا

 :گرفت صورت شده، انیب ادامه در که ياقداماتها  داده لیتحل

و  میمصاحبه تنظ یبرا يداده، پروتکل مشخص یدر جمع آور 

 یها استیس) يمورد بررس میمصاحبه مفاه شرو قبل از 

 حیشونده تشر بر مصاحبه ی( براتقاضا انوا  و تقاضا طرف

 یبرا نه،یشیپ یبند جمع اساس بر  یتحق هیشد. چارچوب اول

گذاشته شد و  انیشوندگان در م  با مصاحبه یياز روا نانیاطم

 یيایاز پا نانیاطم ی. برادینظرات آنان اخذ و اعمال گرد

شده  نیمصاحبه ها بر اساس پروتکل تدو يپژوهش، تمام

)همانطور که  شوندگان مصاحبه صورت گرفت و مصاحبه

در قانون  ریدرگ گرانیباز مختلف فیط از تر اشاره شد(   پیش

مصاحبه شوندگان  ياحتمال یریحداکثر انتخاب شدند که سوگ

ها بر اساس  به عبارت بهتر، تمامي مصاحبه [.24] ابدی کاهش

پروتکلي واحد انجام شد که طي آن افراد در ابتدا ضمن 

معرفي و سابقه خود در خصوص قانون حداکثر، نظراتشان در 

ارتباط با وقایع مرتبط با تدوین و اجرای قانون )هر سه نسخه 

قانون به تفکیک( شامل عملکرد، ضمانت اجرایي، 

های اجرایي، پیشنهادات برای  نون، چالشهای قا محدودیت

بهبود فرآیند و اثربخشي قانون، مجریان و ناظران را بیان 

نمودند. هر مصاحبه شونده متناسب با میزان مشارکت زماني و 

ها به  موضوعي خود، به سواالت پاسخ داد. تمامي مصاحبه

صورت صوتي ضبط، پیاده و سپس با تحلیل محتوای کیفي 

، "ضمانت اجرایي قانون"، "عملکرد قانون" ذیل محورهای

تقاضای مورد " ،"قانون یها تیحما"، "مخاطبان قانون"

، "های اجرایي چالش"، "های قانون محدودیت"، "حمایت

بندی و تحلیل شدند. در تحلیل  دسته "ناظران"و  "مجریان"

محتوای سه نسخه قانون حداکثر نیز کدگذاری ذیل محورهای 

 و "تیحما مورد یتقاضانو  " و "تقاضا طرف استیسنو  "

 [. 25صورت گرفت ] "مخاطبان قانون"

 نُسخهای ثانویه ) ها( و داده های اولیه )مصاحبه کدگذاری داده

قانون حداکثر( بر اساس داللت و مرتبط بودن داده با 

محورهای کدگذاری بر اساس اجما  نویسندگان انجام شد که 

 د. باش قابل مشاهده مي 1جدول در 

ها به عنوان مکمل برای تشریح تحلیل  به بیان دیگر، مصاحبه

قانون حداکثر )داده ثانویه( مورد استفاده قرار  نُسخمحتوا 

گرفت. به این ترتیب که نظرات و تجارب مصاحبه شوندگان 

ها، مجریان، مخاطبان، ناظران و ... برای  در خصوص چالش

های حاصل از  توصیف چگونگي و چرایي و پشتیباني از یافته

تحلیل محتوا هر نسخه قانون )بر اساس تقدم و تاخر زماني 

نویسندگان  ،ویدادها( صورت گرفته است. بر این اساسر

قانون ارائه  نُسختر و فراتر از صرف تغییر در  تحلیلي دقی 

نمایند که امکان درا عوامل و بافتار تاثیرگذار بر تغییرات  مي

قانون حداکثر بر اساس چارچوب مفهومي تحقی  را  نُسخدر 

 ها مصاحبها محتو لیو تحل یکدگذار يخروج آورد. فراهم مي

 یها )داده حداکثر قانون نُسخ محتوا لیتحل( با هیاول یها )داده

  یتطب ها افتهی یيو روا ها افتهی ياز درست نانیاطم ی( براهیثانو

 [.26-25] شد داده

 

 ها تحليل يافته -4

هاي تقاضا در    شناسی و تحليل زمينه سياست   نوع 4-1

 قوانين مورد بررسی

ابزارهای سیاستي قوانین فوق را از منظر نو  تحلیل  2جدول 

 و دولتي، پشتیباني عمومي تقاضای از سیاست تقاضا )پشتیباني

، B2Gسیستمي( و زمینه ) خصوصي، رویکردهای تقاضای از

B2C ،b2Bشود طي    دهند. همانطور که مشاهده مي   ( نشان مي

سیاستي تعداد و تنو  ابزارهای   دو بار بازنگری در این قوانین،

  بیشتر شده است.
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 هاي نويسندگان( ها )بر اساس يافته نمونه کدگذاري مصاحبه (1جدول 

   مصاحبه متن فيرد
؛ افتهي صيتخص کد

 شونده مصاحبه

1 

و بهبود ساخت داخل در دو صنعت برق و به خصوص  تیشد، حما بیگران کشور تصو صنعت یریگیخاستگاه قانون حداکثر که با پ

در  دیبه صورت کل عیصنا يعمران یاز بازساز ری، عموماً به غ1376کار آمدن دولت اصالحات در سال  یتا رو...  صنعت مخابرات بود

 در توسعه توان داخل وارد کرد یادیکه به کشور ضربه ز شد يم یانداز دست راه

 3خاستگاه قانون؛ 

2 

مواد در  نیبعد از گنجاندن ا ...شدن آن صورت نگرفت  یياجرا یبرا يقانون، تال  خاص نیطرح بودن ا تیماه لیرنامه سوم، به دلدر ب

قانون، دفتر  نیا یاجرا یقانون در دستور کار دفتر امور صنعت و معدن سازمان برنامه قرار گرفت. برا نیا یاجرا یریگیبرنامه سوم، پ

 شود يآغاز م 1381قانون از سال  نیا یدوره اجرا نیموضو  اختصاص داد و بهتر نینفر را به صورت تمام وقت به ا دصنعت و معدن چن

 شد نیتوسط دفتر امور صنعت و معدن تدو ازیمورد ن یها برنامه سوم است. در ادامه هم دستورالعمل 88ماده  دیتأک جهیکه نت

 2های اجرایي؛  چالش

 2مجریان قانون؛ 

3 

. در خصوص قانون حداکثر داشت يمبذول م يکاف تیو ساخت داخل اهم یو نوآور یاقتصاد به توسعه فناور یشورا 1380دهه  لیاوادر 

( 1382تا  1380مرتبط )از سال  ونیسیکم سیو من به عنوان رئ میکرد يعمل م یجد اری( ما بس1375)مصوب سال  ياستفاده از توان داخل

... . يرانیو هم ارجا  کار به طرف ا یهم از منظر ارجا  انتقال فناور میگرفت يم یشده، کامالً موضو  را جد ادی ونقان تیرعا يبا بررس

قانون را به  نیا یياجرا یها که در عمل دستگاه نی. البته اآورم ينم ادیبه  آن یرا هم در خصوص عدم اجرا يه دستگا یمقاومت جد

 است یگرینه، موضو  د ای کردند يصورت کامل اجرا م

 6های اجرایي؛  چالش

 6ضمانت اجرایي؛ 

 6های قانون؛  حمایت

 6عملکرد قانون؛ 

4 

صرفاً  یکردیرو نیبا چن شد، يم های بزرگ عمدتاً دولتي ي و حمایت از تقاضای شرکتتلق یتوسعه فناور یبرا يقانون که ابزار مناسب نیا

 یکاربر یها آموز  زیو ن یفکر  تیمالک ينسب ایکامل  یهم واگذار یان برنامه از انتقال فناوردر دوره برنامه سوم دنبال شد. منظور سازم

سوال  ریخ ای میبوده ا یدر کشور جد یما در قبال انتقال فناور ایاست که آ نیابود. اما مسئله  یمرتبط با فناور راتیو تعم یو نگهدار

به  یانتقال فناور ریاز مس یادیز یکشورها نکهیا رغم ياست، عل ياندرکاران موضو  به آن منف است که جواب عمده دست یگرید

 .اند افتهیدست  یو نوآور یدر توسعه فناور یادیز قاتیتوف

 1های اجرایي؛  چالش

 1مجریان قانون؛ 

 1مخاطب قانون؛ 

 1تقاضا مورد حمایت؛ 

5 

 هیاول یها قرار گرفت، در سال دیماده در سازمان برنامه مورد تأک نیا رخانهیآن در برنامه پنجم مجدداً توسط دب یاجراقانون حداکثر هم که 

 عیصنا ریشخص وز دییآن هم به تأ دییمنتقل شد و شرط تأ عیآن به وزارت صنا رخانهیکرد و دب رییتغ یبرنامه پنجم به شکل جد یاجرا

قانون را خود بر عهده داشت و  تیرعا تیکند مسئول دییتأ يبا ارجا  خارج یکار خواست يکه م یریالف( هر وز يعنی. دیمنوط گرد

هم در  يگونه نهاد و تشکل چیاست. لذا ه عیصنا ریبر عهده وز یينها یریگ میمربوط، تصم ریهم در صورت قادر نبودن وز تیب( در نها

دولت،  ياقتصاد مقاومت یها برنامه یها تیاز اولو يکیما  یریگیوز هم بر اساس پقبالً بود( و امر که)آن طور  ستیمسئول ن ندیفرآ نیا

 قانون حداکثر است یاجرا یریگیپ

 1های اجرایي؛  چالش

 1محدودیت قانون؛ 

 1مجریان قانون؛ 

 1ضمانت اجرایي؛ 

 1ناظران قانون؛ 

6 

فراز و  رغم يعل...  اقتصاد دانست یفعال شورا کردیبا رو 1384تا  1380 یها سال توان يقانون حداکثر را م یدوره اجرا نیتر یيطال

صورت  يقانون حداکثر به شکل مناسب ی، اجرا1380دهه  یيابتدا یها کوتاه در سال یا ، در مجمو  به جز دورهاجرای قانون یها بینش

 است نگرفته

 4عملکرد قانون؛ 

7 

 تیاهم یکارگروه پژوهش و فناور یچه برا  بود، آن ]چهارم[کل برنامه  یمهم برا يموضوع يخارج یگذار هیاز توسعه سرما تیحما

حکم  نی. لذا در اشد يبود که ادامه قانون حداکثر محسوب م يو ارجا  کار به طرف داخل يو خارج يطرف داخل یداشت، همکار یادیز

 بود يما بر مشارکت داخل دیتأک

 2مخاطب قانون؛ 

 2های قانون؛  حمایت

8 

در کشور  یتوسعه فناور ينسب یيقانون حداکثر رخ داد که موجب شکوفا یریگیبا پ 1384تا  1380 یها در سالاجرا  جینتا نیتر ملموس

 یها يژگیهم وجود داشت که از و یدیکل گرانیباز گریو د عیسازمان برنامه، وزارت صنا نیب يخوب یيدوره کوتاه همگرا نیشد. در ا

 است یو نوآور یفناور عیتوسعه سر یبرا ازیمورد ن

 2مجریان قانون؛ 

 2عملکرد قانون؛ 

9 

 نیدر قالب قانون حداکثر در برنامه چهارم دنبال شد. در دوره تدوو اهرم کردن تقاضای برای فناوری در این راستا، بر ساخت داخل  دیتأک

 زیدر دوره اجرا برنامه چهارم ن شد يکه فرض م بودیممه مواجه سازمان برنا یبرنامه چهارم با اوج عملکرد قانون حداکثر با نقش محور

 . سپرده شد يقانون حداکثر به فراموش ونشد  نطوریکه در عمل ا ابدی يتداوم م

 7عملکرد قانون؛ 

 7مجریان قانون؛ 

10 

تر شد و  پررن  ]سمجل عیصنا ونیسیکم[وقت  گذاران استیتصور س لیبه دل عینقش وزارت صنا ،1391در سال  در قانون اصالح شده

بر اساس  رییتغ نی. ادیها گرد و فناورانه پروژه يفن یها معطوف به جنبه شتریب آمد ياز کل پروژه به حساب م شتریساخت داخل که پ

 رخ داد.تقاضا فناوری و  یاز توسعه فناور تیدر حما ]1375مصوب [حداکثر  انوناز موثر نبودن ق ياستیس گرانیباز تیذهن

 5مجریان قانون؛ 

 5های قانون؛  حمایت

11 

است. در برنامه  یاز بازار فناور انتیص یبرا يبه قانون ازیصورت نگرفته، ن یآن فکر جد یکه تا کنون برا یدیکل یها چالش نیاز ا يکی

در  ،يداخل یاز بازار فناور انتیص نیا. موضو  در برنامه منعکس شود، اما در ستاد برنامه آن را رد کردند نیشد ا يسع یچهارم تا حد

 یدیعنصر کل یاساس، اگر به تعداد نیکه صورت گرفت، محق  نشد. بر ا یيها تال  رغم يهم عل يقانون حداکثر استفاده از توان داخل

های  سط شرکتو تقاضا برای فناوری خصوصاً تو ياز بازار داخل انتیها ص آن نیتر از مهم يکیباشد،  ازین یاز توسعه فناور تیدر حما

های  که همین قانون حداکثر و دو نوبت اصالحات آن بستری مناسب برای این امر است که البته منکر محدودیت استبزرگ خصوصي 

 آن در خود قانون و نیز اجرای آن نیستم

 4عملکرد قانون؛ 

 4محدودیت قانون؛ 

 4های قانون؛  حمایت

 5تقاضای مورد حمایت؛ 
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 هاي نويسندگان( ( تحليل ابزارهاي سياستی در قوانين مورد بررسی  )بر اساس يافته2جدول 

 قانون

تعداد 

ابزار 

 سیاستي

 زمینه سیاست تقاضا نو  سیاست تقاضا

 از پشتیباني

تقاضای 

 دولتي

 از پشتیباني

 تقاضای

 خصوصي

 رویکردهای

 سیستمي

 های سیاست

 تقاضای محرا

 های دستگاه

 (B2Gدولتي )

 های سیاست

 تقاضای محرا

 کنندگان مصرف

 (B2Cنهایي )

 های سیاست

 تقاضای محرا

 وکارهای کسب

 (b2Bبزرگتر )

حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي »انون ق

تولیدی و صنعتي و اجرایي کشور در اجرای 

پروژه ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور 

 (1375) «خدمات

16 2 2 10 3 3 14 

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتي »قانون 

در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر 

های  ( قانون مالیات104صادرات و اصالح ماده )

 (1391) «مستقیم

21 2 14 9 3 13 13 

قانون حداکثر استفاده ابزارهای سیاستي موجود 

کشور و حمایت از  از توان تولیدی، خدماتي

 (1398) کاالی ایراني

27 4 19 6 7 12 26 

 باشد. * در تحلیل ابزارهای سیاستی ممكن است يک ابزار به بیش از يک نوع سیاست تقاضا يا به بیش از يک نوع زمینه سیاست تقاضا نسبت داده شده

محرا طرف تقاضای  های   روند تغییر نو  سیاست 2شکل در 

ساخت داخل نشان داده شده است. همانطور که مشاهده 

شود طي دو بازنگری و اصالح قانون حمایت از ساخت    مي

داخل از ابزارهای سیاستي با رویکرد سیستمي کاسته شده و 

در عوض به ابزارهای سیاستي محرا تقاضای خصوصي 

هایي    سیاستاضافه شده است. این بدان معناست که ابزارها و 

سازی و هماهنگي طرف عرضه و تقاضا را    که منط  یکپارچه

 های مستقیم داده است.  داشته، جای خود را به سیاست

های محرا طرف    روند تغییر زمینه سیاست 3شکل در 

 تقاضای ساخت داخل نشان داده شده است. 

شود طي بازنگری اول قانون در سال    همانطور که مشاهده مي

دولتي  های دستگاه تقاضای ، ابزارهای سیاستي محرا1391

(B2G افزایش کمي داشته و از )ها به    درصد کل سیاست 10

 محرا های درصد رسیده است در حالي که سیاست 15

( بسیار مورد تاکید قرار B2Cنهایي ) کنندگان مصرف تقاضای

درصد از کل سیاست ها  15گرفته و سه برابر شده است )از 

 1391ها در سال  درصد از کل سیاست 45به  1375سال در 

 های سیاست ها یعني   سوم سیاست افزایش یافته است(. زمینه

( نیز در این b2Bبزرگتر ) وکارهای کسب تقاضای محرا

توجهي داشته است. به عبارت  ساله کاهش قابل 16فاصله 

دیگر توجه دولت به محرا تقاضای کسب و کارهای بزرگ 

است. اما در بازنگری دوم یعني در قانون حداکثر  کمتر شده

استفاده از توان تولیدی، خدماتي کشور و حمایت از کاالی 

 1375( الگویي تقریبا مشابه با قانون سال 1398ایراني )

شود. یعني بیش از نیمي از ابزارهای سیاستي    مشاهده مي

 بیني شده در قانون معطوف به محرا تقاضای   پیش

درصد از ابزارها در  42بزرگتر بوده و حدود  رهایوکا کسب

 دولتي و تقاضای های دستگاه مجمو  محرا تقاضای

 نهایي هستند.  کنندگان مصرف

 بحث در خصوص سير تغييرات و اجراي قانون  4-2

کم از دوره  دستکه واردات  ينیگزیساخت داخل و جا

کشور  يتوسعه صنعت استیس نیتر مهم [27] رضاخان

 عیسر يمنجر به رشد صنعت 1340در دهه  شود يمحسوب م

رخ  یرشد نینگاه احتماالً چن نیبدون ا" [28] کشور شد

و دست نخورده بودن آن  يبازار بزرگ داخل لی. به دلداد ينم
 یا دوره یواردات مناسب بود، اما فقط برا ينیگزیجا کردیرو

امروز اثرات آن  نیتا هم کردیرو نیساله(. اما ا 10)مثالً  تاهکو
 1."مشخص است

دنبال شد که با  مشابهي نگاه به شکل نیپس از انقالب هم ا 

و  نیند کارآفرچمجلس و  عیصنا ونیسیکم تیمحور

 .[22] شد 1375در قانون  بیمنجر به تصو ،گر صنعت

 

                                                 
 . مصاحبه با کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه  1



 حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتی کشور و حمايت از کاالی ايرانیواکاوی قانون 

64 

 
  

 هاي نويسندگان( )بر اساس يافتههاي محرك طرف تقاضا در قوانين مورد بررسی    روند تغيير نوع سياست (2شكل 

   
هاي نويسندگان( )بر اساس يافته هاي محرك طرف تقاضا در قوانين مورد بررسی   ( روند تغيير زمينه سياست3شكل 

حاصل  دستاوردهایو  ها یتحماتسری ، این قانون خاستگاه

)در دهه  مخابراتو ساخت داخل در دو صنعت برق  گرفته از

تر،  به عبارت ساده. های صنعتي بود به دیگر بخش (1360

از توسعه ساخت و  را ملزم کنددولت  مجلس قصد داشت

 ی. تا رونماید تیداخل به صورت منسجم حما یها یتوانمند

 ازفراتر ، عموماً 1376در سال  اتکار آمدن دولت اصالح

دنبال در دست  دیبه صورت کل عیصنا يعمران یبازساز

های  کارخانه اران کلید در دستدیخر یمتأسفانه براشد.  نمي

و  در نظر گرفته شده بود ها تیو حما ایاز مزا يانبوه صنعتي

قانون  ياصل ابزار .1حمایت از ساخت داخل اصوالً مغفول بود

در  يرانیطرف ا یدرصد 51نقش حداقل  نیتضمنیز 

و  کردند ياستفاده م يدولت التیبود که از تسه یيقراردادها

 .نیازمند تصویب در شورای اقتصاد بودند

در  يداخل یحداکثر توانمند یریبکارگ ،قانون نیمنط  ا

 یدر راستا يطرف خارجمشارکت با  يبزرگ مل یها پروژه

وقت  گذاران استیاز نگاه س تیحما نیساخت داخل بود. ا

 یو توسعه اقتصاد يتوسعه صنعت یگام الزم برا نیتر مهم

 سوم توسعه به بعد نیز یها . در تمام برنامه2شد يمحسوب م

                                                 
 . مصاحبه با رئیس اسبق مرکز صنايع نوين وزارت صنايع و معادن 1

 . مصاحبه با رئیس امور صنعت سازمان برنامه و بودجه2

تحريك 

تقاضاي 

عمومی و 

 دولتی

14% 

تحريك  

تقاضاي 

 خصوصی 

14% 

رويكردها

ي 

 سيستمی

72% 

قانون حداکثر استفاده از توان فني و ( الف)

مهندسي تولیدی و صنعتي و اجرایي کشور 

در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیالت به 

 (  1375)منظور صدور خدمات 

تحریک 

تقاضای 

 %8دولتي 

تحریک  

تقاضای 

 خصوصي 

56% 

رویکردها

ی 

 سیستمي

36% 

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ( ب)

و خدماتي در تأمین نیازهای کشور و 

تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده 

 (1391)قانون مالیات های مستقیم ( 104)

تحریک 

تقاضای 

عمومي و 

 دولتي

14% 

تحریک  

تقاضای 

خصوص

 ی 

65% 

رویکردها

ی 

 سیستمي

21% 

قانون حداکثر استفاده از توان ( ج)

تولیدی، خدماتي کشور و حمایت از 

 (1398)کاالی ایراني 

B2G 
15% 

B2C 
15% 

b2B 
70% 

ف) ل ون (ا ن ا ر ق ث ک ا ه حد د ا ف ت س ز ا   ا

ن ا و ي ت ن دسي و ف ن ه دی م ی ل و   و ت

ي ت ع ي و صن ی ا جر ر ا شو ر ک ی د ا جر   ا

ه ژ و ر ا پ د و ه جا ی الت ا ی سه ه ت   ب

ر ظو ن ر م ات صدو 1) خدم 375)   

B2G 
10% 

B2C 
45% 

b2B 
45% 

ن ( ب) ا و ت ز  ا ه  د ا ف ت س ا ر  ث ک ا حد ون  ن ا ق

ی   ا ه ز ا ی ن ن  ی م أ ت ر  د ي  ت ا م خد و  دی  ی ل و ت

و   ت  ا ر د صا ر  م ا ر  د ا  ه ن آ ت  وی ق ت و  ر  شو ک

ه  د ا م صالح  1)ا ی  ( 04 ا ه ات  ی ل ا م ون  ن ا ق

م  ی ق ست 1)م 391) 

B2G 
15% 

B2C 
27% 

b2B 
58% 

ز ( ج) ا ه  د ا ف ت س ا ر  ث ک ا حد ون  ن ا ق

و  ر  شو ک ي  ت ا م خد دی،  ی ل و ت ن  ا و ت

ي  ن ا ر ی ا الی  ا ک ز  ا ت  ی ا  (1398)حم
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چند  ای کیقانون در قالب  نیشدن ا یيبر لزوم اجرا دیتأک

  .1ها لحاظ شد حکم در برنامه

و منط  کامالً ( 892و  88)ماده برنامه سوم  ریدر ادامه مس

بر  دیتأک ،يتوسعه صنعت دیساخت داخل به عنوان کل کسانی

)ماده  ساخت داخل در قالب قانون حداکثر در برنامه چهارم

 –برنامه چهارم  نیهم دنبال شد. در دوره تدو (42و  13

قانون  و اجرایي شدن با اوج عملکرد -1380اوایل دهه 

در  هک میتسازمان برنامه مواجه هس یحداکثر با نقش محور

اجرای و  نیافتتداوم  )دولت نهم( اجرا برنامه چهارم دوره

در برنامه  .3سپرده شد يبه فراموشتا حد زیادی قانون حداکثر 

واردات تنها  ينیگزیساخت داخل با منط  جا گرید ،چهارم

و  شد يمحسوب نم یو اقتصاد يتوسعه صنعت یراه ممکن برا

به عنوان  زین يالملل نیب یها یهمکار  یاز طر صادراتتوسعه 

 واردات قرار گرفت ينیگزیدر کنار جا یگریمنط  پرقدرت د

البته  .که البته در عمل به گشایش و نتیجه محسوسي نینجامید

قانون حداکثر را  یدوره اجرا نیتر یيطالباید اشاره نمود، 

 یفعال شورا کردیبا رو 1384تا  1380 یها سال توان يم

های  که اکثر طرح انستد و رئیس وقت سازمان برنامه اقتصاد

مصوب در شورای اقتصاد ملزم به رعایت این قانون و 

  .4مالحظات آن شدند

در بخش ساختار نظارت و ضمانت اجرا در این قانون، 

سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک نهاد فرابخشي متولي 

گر در اجرای قانون تعیین شده    نظارت و به عنوان نهاد تنظیم

بود و مسئولیت کارگروه نظارتي را بر عهده داشت. اما این 

سازوکار نظارتي به دالیل مختلف از جمله عدم استقرار نظام 

ها و مدیران مالي و عدم تعامل  کنترل و نظارت بر ذیحسابي

ها نتایج مطلوبي نداشت.  ها و وزارتخانه موثر میان دستگاه

توسعه ساخت  یکه مبنا 1375ثر مصوب سال قانون حداک

 1391، در سال گرفتداخل در دو برنامه سوم و چهارم قرار 

                                                 
و  78برنامه چهارم؛ ماده  42و  13 مادهبرنامه سوم؛  89و  88عبارتند از ماده  یمواد قانون نيا. 1

 توسعه یها برنامه یدائم احكام 64 و 51 مادهو توسعه برنامه پنجم  150

مجلس وقت به  یاهتمام باال لیدولت وجود نداشت، اما به دل حهيدو ماده اگر چه در ال نيا 2

صنعت  ونیسیچهارم و پنجم هم توسط کم یها در برنامه ناًیماده ع نيا هیاضافه شد. شب حهيال

توجه به  یروزها نيتر روشن توان یافزوده شد. در مجموع در دوره برنامه سوم م حهيمجلس به ال

 زیاقتصاد ن یفعال شد و در شورا یقانون به صورت جد نيکه ا نمودساخت داخل را مشاهده 

)مصاحبه با رئیس سابق امور صنعت و رئیس سابق  آن وجود داشت یبه اجرا یاهتمام جد

 سازمان برنامه و بودجه(.

 . مصاحبه با رئیس امور صنعت سازمان برنامه و بودجه3

 . مصاحبه با رئیس امور صنعت سازمان برنامه و بودجه و رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه4

 لیبه دل عیاصالح شد. در قانون اصالح شده نقش وزارت صنا

( سمجل عیصنا ونیسیوقت )کم گذاران استیتصور س

محاسبه از کل پروژه  شتریتر شد و ساخت داخل که پ پررن 

ی و ها و فناورانه پروژه يفن یها به جنبهمعطوف  شتریب شد مي

از موثر  مجلس تیبر اساس ذهن رییتغ نی. ادیگرد ها طرح

از توسعه  تی( در حما1375نبودن قانون حداکثر )مصوب 

قبل از مطرح شدن قانون حداکثر . رخ داد یو نوآور یفناور

 ي، تال  خاصآنطرح بودن  تیماه لیدر برنامه سوم، به دل

 نیشدن آن صورت نگرفت اما بعد از گنجاندن ا یياجرا یبرا

به صورت قانون  نیا یاجرا یریگیمواد در برنامه سوم، پ

در دستور کار دفتر امور صنعت و معدن سازمان برنامه متمرکز 

قرار گرفت. دفتر صنعت و معدن چند نفر را به صورت تمام 

 نیا یدوره اجرا نیموضو  اختصاص داد و بهتر نیوقت به ا

ماده  دیتأک نیهم جهیکه نت شود يآغاز م 1381قانون از سال 

 ازیمورد ن یها برنامه سوم است. در ادامه هم دستورالعمل 88

 . 5شد نیتوسط دفتر امور صنعت و معدن تدو

دولت، قانون مصوب  یریگیبا توجه به پدر این راستا و 

نقش وزارت  افزایشبا  1391در سال  1375حداکثر سال 

بر عهده سازمان برنامه بود  1375ه در قانون سال ک عیصنا

 رویکرد شیکم و ب زین 1391قانون مصوب . در اصالح شد

هایي محدود   تال  جی، اما به تدربودحاکم واردات  ينیگزیجا

با استفاده از بستر قانوني قانون صادرات  در راستای توسعه

 ،1391نقطه قوت قانون  نیتر به عنوان مهم حداکثر انجام شد.

از  يرانیطرف ا یدرصد 51به لزوم سهم حداقل  توان يم

)نظیر آن ساختمان و ...  ،تدارکاتقرارداد و نه صرفاً  يجنبه فن

. اما به اعتقاد اشاره کردتصریح شده بود(  1375چه در قانون 

های بخش خصوصي،    ها و سایر تشکل   اتاق  صاحبنظران،

وني منسجم قانون مفاهیم در 1391اصالح قانون در سال 

گرایانه در    را کمرن  و نگاهي جزئي 1375مصوب سال 

توان آن را نوعي  ساخت داخل حکمفرما کرد به نحوی که مي

تعبیر کرد.  1375بازگشت به دوران قبل از وجود قانون سال 

[29-32.] 

ای چند ساله مجدد  در دولت نهم و دهم با وفقهقانون اجرای 

اما با تغییر قانون ، پیگیری قرار گرفتسازمان برنامه مورد در 

مجلس و وزارت صنعت، معدن و )با پیگیری  1391در سال 

                                                 
 . مصاحبه با رئیس امور صنعت سازمان برنامه و بودجه5
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آن به وزارت  رخانهیکرد و دب رییتغ یبه شکل جد( تجارت

 عیصنا ریشخص وز دییآن هم به تأ دییمنتقل شد و تأ عیصنا

رجا  با ا یکار قصد داشتکه  یریهر وز يعنی. دیمنوط گرد

قانون را خود بر عهده  تیرعا تیمسئول ،کند دییتأ يخارج

 یریگ میمربوط، تصم ریداشت و در صورت قادر نبودن وز

 يگونه نهاد و تشکل چیاست. لذا ه عیصنا ریبر عهده وز یينها

 و نداشت یتمسئولقبالً بود(  که)آن طور  ندیفرآ نیهم در ا

و مفاد قانون به رغم توجه به توسعه داخل  عليامروز هم  تا

دولت،  ياقتصاد مقاومت یها برنامه یها تیاز اولو يکی عنوان

های بایسته در توسعه  به خروجي قانون حداکثر یریگیپ

 .1استتوانمندی ساخت داخل منجر نشده 

های  در این تغییر، تمرکز قانون در حمایت از تقاضای شرکت

ندگان ، به حمایت از تقاضای مصرف کن1375بزرگ در قانون 

نیز تداوم  1398نهایي نیز تسری یافت که در اصالح سال 

یافت و این بار تمرکز بیشتری بر حمایت از تقاضای مصرف 

کنندگان نهایي معطوف شد. به عالوه توجه به تقاضای 

خصوصي در مقایسه با تقاضای دولتي به صورت مستمر در 

 تقویت گردید که نشان از 1398و  1391هر دو اصالح سال 

پذیر  نقش کلیدی بخش خصوصي در توسعه ساخت داخل 

)که  1398سال  قانونو به عنوان مشتری نهایي و میاني است. 

های  تجربه در زمینه سیاست چند دههحاصل توان آن را  مي

اهداف ، هم از نظر محتوادانست( حمایت از تقاضای نوآوری 

های دولتي و  و ابزارها و هم از نظر شمول آن به کلیه دستگاه

چند ویژگي مهم و مطلوب است حاکمیتي، تا حد زیادی 

 دارد:

این قانون به نحوی عمومیت دارد که همه  (2)ماده  -

عمومي و حکومتي را شامل  ،ها و نهادهای دولتي دستگاه

که از  تعاونيشود و حتي اشخاص خصوصي یا  مي

 کرده مشمول را کنند  ميمختلف استفاده مالي تسهیالت 

تقاضای کشور را  کل تقریباً توان گفت بنابراین مي و است

 .شود شامل مي

ول سئمعدن و تجارت را م ،قانون وزارت صنعت (4)ماده  -

ساماندهي یک سامانه متمرکز برای فهرست کردن 

به  .کرده است (یعني طرف عرضه)های داخلي  توانمندی

                                                 
 صاحبه با کارشناس امور صنعت سازمان برنامه و بودجهم .1

نموده بلکه ناکتفا ها  توانمندیبه فهرست کردن  تنهاعالوه 

 .است ساختهارزیابي عم  ساخت داخل را هم الزامي 

واردات و مناقصات منوط به استفاده از امکانات این  -

 .است شدهسامانه 

 1375در قانون ، 1398و  1391و  1375به قانون  ينگاه با

تر  پررن  ها يابیدر ارز کاهایو سند ينقش بخش خصوص

که  شد يواقع م زیها ن شرکت يکه مورد اعتراض برخ است

( به کاهایو سند يصنعت یها ما )انجمن ندهیچرا نمابرای مثال 

نقش  نیا 1391. اما در قانون کنند ياز ما دفا  نم يخوب

توان  مياساس،  نیواگذار شد. بر ا عیرن  و به وزارت صنا کم

از  تیحما یدر راستا 1391از قانون  تر یرا قو 1375قانون 

مجدداً تال  شد این  1398قانون دانست و در ساخت داخل 

 .2نقیصه برطرف گردد

در مجمو  به عنوان یک نقیصه جدی حول قانون حداکثر، 

بلوغ حاصل از اجرا )هر چند به  شیبا افزا جیبه تدر اگر چه

 تیبه سمت تقو ياستیس یها صورت محدود( و بحو

 لین 1398و  1391در دو اصالح سال  تر ساخت داخل  یدق

 گذاران استیس ،است صیقابل تشخ ها متن آن ه که درنمود

و  چه در دولت و چه در مجلس، بدون تال  مشخص

حول  ياستیس داتی، تأکقانون نیا شدن یياجرا یبرا مستمری

 یاند که نشان از تعهد ظاهر حفظ کرده یيرا در سطح باال آن

از  يحاکو  ها آن ياسیس تیحفظ مشروع یو تال  برا

ای نامطلوب در فرآیند  که پدیده استي اسیس یریادگی

شوندگان  سیاستي است. به عنوان نمونه، یکي از مصاحبه

 یتقاضا رغم يعدم توجه به ساخت داخل عل"معتقد است 
از  يکی يصنعت زاتیو تجه آالت نیماش یکشور برا یباال

در سطح  یو نوآور یمشکالت توسعه فناور نیتر زیانگ غم
 اردیلیم 350تا کنون، ما حدود  1338است ... از سال  يمل

احساس  چگاهی. اما همیا داشته آالت نیدالر واردات ماش
 م،یعظ یتقاضا نیا یکه الزم است برا میکن يو نم میا نکرده

کم  فناورانه در دست هیو کسب بن يداخل دیبه تول میتصم
 .3" میریبگ آالت نیادوات و ماش نیتر يو پرمتقاض نیتر مهم

( بیشتر 1398نکته مهم دیگر این است که تأکید قانون فعلي )

های طرف عرضه است و باید با  سازی توانمندی بر شفاف

                                                 
 . مصاحبه با رئیس امور صنعت سازمان برنامه و بودجه2

 استاد دانشگاه و متخصص اقتصاد توسعه. مصاحبه با 3
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سازی طرف تقاضای محصوالت  تکمیل آن، به شفاف

این قانون شکل  بنیان هم همت گماشت. در حال حاضر، دانش

ها  گاهیعني برای تأمین نیازهای نوآورانه دست ؛نگر دارد گذشته

زیرا وقتي نیاز به محصول یا  ؛ها مناسب نیست و سازمان

یک توسط  تر پیشکند باید  فناوری جدیدی بروز مي

به کننده آن را  تأمینو  یافته باشدکننده داخلي توسعه  تأمین

باشد تا  ثبت کردهسامانه  درخود  بالفعلعنوان توانمندی 

 اتفاقي نچنی طبعاً که حالي در شود. انجامخرید از وی 

احتماالً همان شرکت  )که داخلي کننده عرضه زیرا افتد، نمي

اطالعاتي از نیاز یک وزارتخانه و دستگاه نه  (بنیان است دانش

نه زمان مورد نیاز برای توسعه آن را دارد  ،به آن فناوری داشته

و نه امکانات مالي و انساني داشته است که پیشاپیش به 

استقبال این تقاضا برود و لذا کماکان نیازهای نوآورانه از 

. با این توضیح، محصوالت آماده خارجي تأمین خواهند شد

 ضروریمدت  های الاقل میان سازی تقاضا برای دوره شفاف

افزاری و سیستمي آن در  خوشبختانه زیرساخت نرم که ستا

 دولت( الکترونیکي تدارکات )سامانهقالب سایت ستاد ایران 

 باید از حالت انفعال سایتاین  .فراهم شده است قبل از

خارج شده و با  ها( )صرفاً درج اطالعات دریافتي از سازمان

سازی تقاضاهای نوآوری  تجمیع و اهرم ،سازی شفاف

که بر اساس )ساله  2های الاقل  های مختلف برای دوره دستگاه

را  (راحتي قابل انجام استبه ها  های آن ها و طرح پروژه

گروه کاالیي صنعت  10مشابه طرح ) سازی کند تدریجاً پیاده

 .1تر به آن اشاره شد( که پیش نفت

 

 گيرينتيجه -5
های تحریک طرف  ضرورت توجه سیاستگذاران به سیاست

که برای مثال از طری  خرید دولتي و حمایت دولت از تقاضا 

تقاضای بخش غیردولتي قابل انجام است، بدین دلیل است که 

ها از مهمترین موانع  عدم تقاضا و نبود بازار برای فناوری

دهند که    آید. مطالعات جهاني نشان مي حساب مي نوآوری به

ت توجه به های آینده باید انتظار داش   به طور کلي در سال

های سیاستي حمایت از    ابزارهای محرا طرف تقاضا در بسته

                                                 
بزرگ  یها موفق شرکت یهانمونه از یكي یریگ . در همین ارتباط الزم به ذکر است که شكل1

 . [33] اتفاق افتاد رویوزارت ن یتقاضاها عیمپنا بر اساس تجم یعنيفناورانه در کشور 

توسعه فناوری و نوآوری افزایش یابد، هرچند ابزارهای طرف 

 عرضه همچنان غالب باقي بمانند. 

های محرا طرف تقاضا سابقه اجرای    سیاست  در ایران نیز،

ستفاده از قانون حداکثر ا»نسبتاً طوالني دارند اما احتماال بتوان 

توان فني و مهندسي تولیدی و صنعتي و اجرایي کشور در 

« اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات

بازنگری و  1398و  1391های    که در سال 1375مصوب 

مهمترین بسته سیاستي برای تحریک تقاضا  اصالح شد، را 

 برای محصوالت و خدمات ساخت داخل دانست. 

های    و تحلیل روند تغییر نو  و زمینه سیاست مقالهاین نتایج 

محرا طرف تقاضای ساخت داخل و دو بار بازنگری و 

دهد که طي    اصالح قانون حمایت از ساخت داخل نشان مي

سال از ابزارهای سیاستي با رویکرد سیستمي کاسته شده و  23

در عوض به ابزارهای سیاستي محرا تقاضای خصوصي 

ه است. این بدان معناست که سیاستگذار، ابزارها و اضافه شد

سازی و هماهنگي طرف    هایي که منط  یکپارچه   سیاست

های مستقیم جایگزین    عرضه و تقاضا را داشته، با سیاست

 تقاضای کرده است. همچنین، سهم ابزارهای سیاستي محرا

( از کل سبد ابزارهای سیاستي قانون B2Gدولتي ) های دستگاه

ها تقریبا بدون    حمایت از ساخت داخل، در تمام این سال

 کنندگان مصرف تقاضای محرا های که سیاست تغییر درحالي

درصد از کل  45به  1375درصد در سال  15( از B2Cنهایي )

 27به  1397افزایش یافته و در سال  1391ها در سال  سیاست

 ها یعني   سوم سیاست درصد کاهش یافته است. زمینه

( نیز b2Bبزرگتر ) وکارهای کسب تقاضای محرا های سیاست

توجهي داشته  کاهش قابل 1391تا  1375ساله از  16در فاصله 

توجه دولت به محرا تقاضای  است. به عبارت دیگر

کارهای بزرگ کمتر شده است. اما در بازنگری دوم  و کسب

ور یعني در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، خدماتي کش

( الگویي تقریبا مشابه با 1398و حمایت از کاالی ایراني )

شود. یعني بیش از نیمي از    مشاهده مي 1375قانون سال 

بیني شده در قانون معطوف به محرا    ابزارهای سیاستي پیش

درصد از  42بزرگتر بوده و حدود  وکارهای کسب تقاضای

ي و دولت های دستگاه ابزارها در مجمو  محرا تقاضای

با توجه به تال  نهایي هستند.  کنندگان مصرف تقاضای

سیاستي جدی کشور در تحریک تقاضا و توانمندی داخل در 
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های فناورانه و صنعتي در قانون حداکثر که دست کم  حوزه

ها،  سال در کشور جاری بوده و سه بار هم مشوق 25

های تمرکز، و ساز و کارهای آن مورد بازنگری قرار  حوزه

رسد  های صورت گرفته، به نظر مي گرفته، بر اساس مصاحبه

گیر  دستاوردهای یاد شده در مقایسه با اهداف قانون چشم

نباشد و این امر صرفا ناشي از ضعف از محتوا قانون )ابزار، 

ها و ...( نیست. به عبارت دیگر، در مجمو  در دو  مشوق

ندی فناورانه نوبت اصالح قانون حداکثر، توجه به ارتقاء توانم

و تحریک تقاضای خصوصي در متن قانون تقویت شده، اما 

در مقابل ضمانت اجرایي قانون بهبود نیافته است. اجرای 

، 1380ر دوره کوتاهي در اوایل دهه دقی  قانون به جز د

 عموماً به صورت جدی در شورای اقتصاد دنبال نشده است.

یل سیاستي در الزم به ذکر است، اگر چه تاکنون چندین تحل

های قانون حداکثر  مورد اجرای قانون اعم از نواقص و کاستي

منتشر شده، از مصوبات شورای اقتصاد در راستای قانون 

حداکثر و تاثیرات آن بر توانمندی و ساخت داخل اطالعات 

دقیقي در دست نیست که بتوان ارزیابي پسیني دقیقي از 

داشت. به عبارت  بروندادها، نتایج و اثرات اجرای قانون

دیگر، یک محدودیت جدی این تحقی ، یعني عدم وجود 

و  1375های متقن در خصوص اجرای دو قانون سال    داده

های مربوط به حجم منابع    بود که مانع از ارائه تحلیل 1391

شد. در مورد    مالي یا نتایج واقعي اجرای قوانین مزبور مي

ان زیادی از تصویب قانون و نیز به دلیل اینکه زم 1398قانون 

گذرد، امکان ارزیابي پسیني    های اجرایي آن نمي   نامه   آیین

ابزارهای سیاستي ارائه شده وجود نداشت. لذا در این مطالعه 

صرفا به تحلیل تعداد ابزارهای سیاستي در قوانین مورد 

 بررسي پرداخته شد. 

نین در یکي از مهمترین دالیلي که موجب رعایت نشدن قوا

عزم سیاسي در  فقدانشود،  عمل و عدم تحق  اهداف آنها مي

ترین و  سطوح باالی اجرایي و نیز رویکرد حل مسئله با ساده

حل است. به عنوان مثال وزارت نفت یا نیرو  ترین راه سریع

پایداری در تولید برق و آب و گاز به صورت روزمره را در 

های داخلي برای  کتشر  تر از توسعه توانمندی نهایت مهم

تر و با ریسک باالتر در مقابل  تولید برق در بازه زماني طوالني

دانند. از این رو، مادامي که  خرید تجهیزات و فناوری مي

های صنعتي )در کنار وظایف روزمره خود(  خانه وزارت

های هرچند  دغدغه توسعه فناوری نداشته باشند، سیاست

انمندی منجر نخواهد شد. به دقی  بلحاظ محتوا به توسعه تو

های سیاستي و ساز و کارهای  گذاری عالوه، ضروریست هدف

بینانه )بر اساس شرایط مختلف مجریان  اجرایي منعطف و واقع

گیرانه که اصوالً در  های اجرایي( باشند تا سخت و نیز دستگاه

های  است ارزیابي   [. بدیهي 21شوند ] عمل دور زده مي

تواند در شناسایي و بهبود  مستمر نیز ميسیاستي به صورت 

نکته بسیار مهم فرآیندهای اجرایي و نظارتي قانون موثر باشد. 

 به حرکت لزوم و قانوني سند این بودن نگر دیگر، گذشته

 داخل است. در بالفعل صرفاً نه و بالقوه های توانمندی سمت

تر شدن حمایت از توسعه  تردیدی نیست که برای فعال

توانمندی فناورانه، اقدامات مختلف و متنوعي نیاز است. این 

امر از مالکیت فکری و حمایت از پژوهش و فناوری در 

های تأمین مالي،  ها و آموزشي عالي تا سیاست بنگاه

های تحقی  و توسعه و سیاست توسعه صنعتي را شامل  مشوق

عنایت به رویکردهای جدیدتری که در  شود. همچنین با مي

ایت از طرف تقاضا و نیز تدارکات عمومي مطرح شده حم

کارکردی که در آن به جای خرید )نظیر تدارکات عمومي 

محصول بر الزامات کارکری برای حل یک مسأله یا پاسخ به 

رسد تقویت و    [ به نظر مي34شود( ]   یک نیاز موجود تاکید مي

ه های حمایت از توسع با سیاستتکمیل بسته سیاستي موجود 

توانمندی فناوری، تجمیع تقاضا و تدارکات دولتي در راستای 

 توسعه توانمندی حداقل در آینده نزدیک الزم باشد.

تر عملکرد  تحقیقات آتي به صورت دقی  شود   پیشنهاد مي

قانون از منظر تاثیرگذاری بر تقویت ساخت داخل را به 

زماني  های   تحلیل قوانین در بازه صورت کیفي بررسي نمایند.

های مربوط به اجرای    آتي و با دسترسي به اطالعات و داده

و همچنین لحاظ کردن  1391و  1375های    قوانین سال

نفعان نیز  ذی ای و شناسایي   زمینه شرایط و سیاسي جریانات

های بعدی باشد.    تواند از موضوعات مهم برای پژوهش   مي

ی سیاستي تحریک همچنین تکمیل مجموعه قوانین و ابزارها

طرف تقاضا با اضافه کردن ابزارهای سیاستي پراکنده در سایر 

تواند    ساله( مي   های توسعه پنج   قوانین )برای مثال قوانین برنامه

های تحریک طرف    تری از مجموعه سیاست   ارزیابي جامع

تقاضای نوآوری در ایران ارائه دهد و به عنوان یکي دیگر از 

 شود.    های آتي پیشنهاد مي   برای پژوهشموضوعات 
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