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Abstract

To facilitate the success of technological
collaboration between companies, the use of
policy tools plays a key role in encouraging
collaboration between the parties. In this
study, using case study method, technological
collaborations over a period of 10 years (2006
to 2016) between 3 large and 13 small
technology-based firm in the field of
nanotechnology,
biotechnology
and
information and communication (ICT) in Iran
have been studied. In total, by conducting 27
semi-structured interviews with the people
involved in these collaborations and
analyzing the data by content analysis with
axial coding, the policy tools used in the
studied collaborations have been identified.
The present study was conducted in the
period of autumn 2016 to winter 2017 and the
results show that financial support in the form
of loans and subsidies is one of the most
widely used policy tools in all three fields of
nanotechnology, biotechnology and ICT
fields. In addition, the policy tools used in
ICT collaborations have been limited to the
monopoly production and loans from relevant
support institutions. In contrast, a variety of
*
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tools such as guaranteed purchases, financial
supports, intermediation, export incentives
and import tariffs have been used in
nanothechnology
and
biotechnology
collaborations. Identifying policy tools and
their applications in collaborations between
large and small companies will help
policymakers to support technological
collaborations more active and more
effective.
Keywords: Technological collaboration; Small
technology-based firm; Policy tools; Large firms.
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 -1استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری ،دانشگاه شهید بهشتي ،تهران
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چكيده
بهکارگیری مناسب ابزارهای سیاستي نقش کلیدی در موفقیت همکاریهای فناورانه بین شرکتها دارد .پژوهش حاضر با روش مطالعه موردی ،به بررسي 13
همکاری فناورانه  3شرکت بزرگ با  13شرکت کوچک فناور ایراني در بازه زماني  10ساله ( )1395-1385در حوزه فناوریهای نانو ،زیستي و اطالعات و
ارتباطات (فاوا) پرداخته است .در مجموع با انجام  27مصاحبه نیمهساختاریافته با افراد درگیر در این همکاریها در طرفین همکاری و تحلیل محتوای کیفي
آنها با کدگذاری محوری ،ابزارهای سیاستي مورد استفاده در همکاریهای مورد مطالعه شناسایي شده است .نتایج نشان ميدهد حمایتهای مالي در قالب ارائه
وام و یارانه از پرکاربردترین ابزارهای سیاستي در همکاریهای هر  3حوزه فناوری نانو ،زیستي و فاوا ميباشد .به عالوه ،ابزارهای سیاستي مورد استفاده در
همکاریهای حوزه فاوا محدود به ابزارهای ایجاد انحصار در تولید و ارائه وامهایي از جانب نهادهای حمایتي مربوطه بوده است .در مقابل ،در همکاریهای
فناوری حوزه نانو و زیستي طیف متنوعي از ابزارها نظیر خریدهای تضمیني ،ارائه حمایتهای مالي ،میانجيگری ،مشوقهای صادراتي و اعمال تعرفه بر واردات
مورد استفاده قرار گرفتهاند .شناسایي ابزارهای سیاستي مشوق همکاریهای فناورانه شرکتهای بزرگ و کوچک و نیز کاربرد آنها ،به سیاستگذاران در راستای
حمایت فعالتر و اثربخشتر از همکاریهای فناورانه کمک شایاني مينماید.
کليدواژهها :همکاری فناورانه ،شرکتهای کوچک فناور ،ابزارهای سیاستي ،شرکتهای بزرگ
برای استنادات بعدی به این مقاله ،قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد ميشود:
Fartash, K., Mohseni Kiasari, M., & Mesma Khosroshahi, E. (2021). Analyzing Policy Instruments Used in
& Technological Collaboration of 3 Large Firms with Small Technology-based Firms. Journal of Science
Technology Policy, 14(3), 1-18. {In Persian}.
DOI: 10.22034/jstp.2021.14.3.1272

 -1مقدمه

کوچک فناور (از این پس ،شرکت کوچک) شده است [.]2

1

ضرورت ارتقای جایگاه رقابتي در محیط پویای امروزی،

شرکتهای بزرگ بهدلیل ساختار پیچیده خود ،در حرکت

همکاری را به موضوع قابل توجهي در کسب و کارهای

بهسمت نوآوری کند هستند و همکاری با شرکتهای

کنوني تبدیل کرده است [ .]1نوآوری در انزوا رخ نميدهد و

کوچک ،موجب رقابتي باقي ماندن آنها از طریق ارائه

شرکتهای دارای منابع مکمل باید بهسمت همکاری با

راهحلهای نوآورانه خواهد شد .از سوی دیگر شرکتهای

یکدیگر حرکت کنند .این موضوع موجب برجسته شدن

کوچک بهدلیل محدودیت منابع ،برای نوآوری به منابع مکمل

اهمیت همکاری میان شرکتهای بزرگ و شرکتهای

بیروني نیازمندند [ .]3لذا این دو گروه شرکت برای غلبه بر
مشکالت ،موفقیت در عرصه رقابت و حفظ بقای خود به
همکاریهای فناورانه نیازمندند [.]2
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پس از برجسته شدن اهمیت همکاریهای فناورانه ،دولتهای

ابزارهای سیاستي ،وسیله تحقق اهداف سیاستي هستند و

کشورهای مختلف با اعطاء مشوقهایي سعي در حمایت از

دولت در خصوص تصمیمات خود باید مشخص کند که از

همکاریهای فناورانه شرکتهای داخلي با یکدیگر و با

چه ابزاری جهت پیادهسازی تصمیم استفاده خواهد کرد [.]10

شرکتهای خارجي کردهاند [ ]4و از ابزارهایي نظیر

ابزارهای سیاستي طیف گستردهای از مشوقهای مالي،

سیاستهای خرید دولتي ،اعطای یارانه خرید ،مشوقهای

حمایتهای بالعوض ،تسهیالت غیر مالي و توانمندسازی را

مالیاتي ،شبکهسازی و ...استفاده کردهاند [.]5

در بر ميگیرند [ .]5سیاستگذاران باید بر اساس نیاز

پیشینه همکاریهای فناورانه ،عمدتاً بر شناسایي عوامل مؤثر

شرکتهای بزرگ و کوچک از همکاریهای فناورانه آنها در

(بازدارنده و پیشران) بر همکاری میان شرکتهای بزرگ و

قالب ابزارهای سیاستي حمایت نمایند [ .]15تعریف نقشها و

کوچک [ 7 ،6و  ،]8ارائه چارچوبي از ابزارهای سیاستي

مسئولیت هر یک از طرفین همکار ،انتخاب مدل همکاری

حمایت از شرکتهای بزرگ [ 9و  ]10و شناسایي

متناسب با نیاز و شرایط کنوني طرفین و درک انتظارات

سیاستهای حمایتي از شرکتهای کوچک [ 11و ]12

متقابل از موارد مهم موفقیت همکاری میان شرکتهای بزرگ

معطوف بوده و مطالعات محدودی در زمینه شناسایي

و کوچک است [ .]16همکاری میان شرکتهای بزرگ و

ابزارهای سیاستي همکاری فناورانه میان شرکتهای بزرگ و

کوچک رابطهای پویاست که بر اساس نیازها ،موقعیت و

کوچک نظیر [ 13و  ]14انجام شده که عموماً هم در یک

خواستههای کسبوکاری طرفین نیازمند ابزارهای سیاستي

حوزه خاص فناورانه بودهاند .این امر لزوم انجام تحقیقاتي در

متفاوتي است [.]17

زمینه ابزارهای همکاری فناورانه در چند حوزه فناورانه در

همکاریهای فناورانه نوعي ارتباط داوطلبانه و آگاهانه با

مطالعات طولي که ابزارهای موثرتر همکاری را به تفکیک

حضور حداقل دو شرکت است که منابع و قابلیتهای خود را

حوزههای فناورانه تشریح کند ،گوشزد مينماید.

با یکدیگر به اشتراک ميگذارند و هدف طرفین دستیابي به

با توجه به اهمیت همکاریهای فناورانه میان شرکتهای

منابع مکمل با هدف توسعه و مبادله فناوری ميباشد [ .]2بر

بزرگ و کوچک و لزوم حمایت نهادها خصوصاً دولت برای

اساس تعاریف اشاره شده ،در این مقاله همکاریهای فناورانه

همکاری فناورانه ،هدف مطالعه حاضر ارائه چارچوبي از

موفق میان شرکتهای بزرگ و کوچک ،استفاده از منابع و

ابزارهای سیاستي مؤثر بر همکاریهای فناورانه میان

قابلیتهای مکمل طرفین برای توسعه محصولي فناورانه بوده

شرکتهای بزرگ و کوچک ایراني است .در این راستا

و اهداف کسب و کاری و بلندمدت حاصل از این همکاریها

همکاریهای فناورانه شرکتهای بزرگ و کوچک  3حوزه

که ممکن است علیرغم اتمام موفق پروژه حاصل نشود ،الزاماً

فناوری نانو ،زیستي و فاوا که از حوزههای فناوری پیشرفته و

موردنظر نیست.

دارای اهمیت راهبردی و کسب و کاری هستند ،بررسي شده

در پژوهش حاضر جهت حفظ وحدت رویه ،از واژه

و ابزارهای سیاستي این همکاریها بهتفکیک هر حوزه و

شرکتهای کوچک برای ارجاع به شرکتهای نوپای فناور و

مقایسه ابزارهای حوزهها با یکدیگر ،شناسایي و تحلیل شده

دانشبنیان استفاده شده است .شرکتهای نوپای فناور،

است .بدین منظور پس از مرور پیشینه در خصوص ابزارهای

شرکتهایي هستند که عمده ارزشآفریني خود را از دانش و

سیاستي دولتي ،در ادامه به بیان روش انجام پژوهش و نحوه

فناوری خلق شده نیروی انساني خود بهدست ميآورند و

گردآوری وتجزیه و تحلیل دادهها ،بیان یافتهها و در نهایت

عمدتاً در بخشهای ابتدایي و میاني زنجیره ارزش قرار دارند.

نتیجهگیری و ارائه پیشنهاداتي در این زمینه پرداخته شدهاست.

در تعاریف موجود از این شرکتها در پیشینه ،بهطور کلي 4
ویژگي نوپا بودن شرکت (از نظر سن و فناوری) ،اندازه

 -2مروري بر مبانی نظري و پيشينه تحقيق

کوچک و متوسط ،تأمین سرمایه از طرف تیم کارآفرین و

 1-2مبانی نظري

دانش و تخصص فناورانه برجسته شده [ ]12که مبنای تعریف
شرکتهای کوچک در این مقاله قرار گرفتهاست .در
2
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خصوص شرکتهای بزرگ تعاریف عموماً به تعداد باالی

بازیگران مختلف نظام نوآوری را دنبال ميکنند و تمرکز

پرسنل این شرکتها در مقایسه با شرکتهای کوچک و

اصلي آنها بر مشارکت بهعنوان عامل اصلي تبدیل

متوسط اشاره مينمایند .با توجه به این معیار ،شرکتهای

فعالیتهای مختلف نهادهای گوناگون به یک کل منسجم

باالتر از  250نفر پرسنل بهعنوان شرکتهای بزرگ در نظر

است .دسته آخر ،ابزارهای متمرکز بر تنظیمگری و

گرفته ميشوند [ .]2با توجه به هدف تحقیق حاضر در

قانونگذاری ،فعالیتهای نسبتاً قهریتر دولت هستند که با

خصوص بررسي همکاریهای فناورانه انجامشده میان

هدف بهبود زیرساختها مورد استفاده قرار ميگیرند .قوانین

شرکتهای بزرگ و کوچک ،عامل تنوع کسبوکار در

مرتبط با اصالح شرایط کالن اقتصادی مانند قوانین رقابت یا

شرکتهای بزرگ نیز یکي از معیارهای انتخاب بوده که از

صادرات و واردات از جمله این ابزارها هستند [.]9

انگیزههای مهم آنها در تنوعبخشي به فعالیتها از طریق

الف) ابزارهاي طرف عرضه

همکاریهای فناورانه ميباشد .لذا مبنای مقاله حاضر از

حمایتهاي مالی و مشاورهاي :دولت برای تحریک نوآوری

شرکتهای بزرگ ،شرکتهایي با بیش از  250نفر پرسنل و

از ورود جریانهای مالي مستقیم به مجموعههای خالق دانش

فعال در زمینههای متنوع کسب و کاری است .در ادامه به

حمایت ميکند .از جمله ميتوان به وامهای یارانهای بدون

تشریح رایجترین و مهمترین ابزارهای همکاری فناورانه

بهره یا کمبهره و بالعوض برای تحقیقات ،تأمین مالي

پرداخته ميشود.

پروژههای پژوهشي و حمایتهای سهامي اشاره کرد .دخالت

 2-2ابزارهاي سياستی همكاري فناورانه

دولت در بخش سهامي خاص با حمایت از شکلدهي

بر اساس پیشینه ،ابزارهای سیاستي در  4دسته ابزارهای

صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر انجام ميشود [.]9

متمرکز بر تحریک طرف عرضه نوآوری ،تحریک طرف

سرمایهگذاری خطرپذیر نوعي از تأمین مالي شامل ایجاد

تقاضای نوآوری ،تحریک شکلگیری روابط نظامساز 1و

واسطه مالي میان منابع مالي شرکتهای بزرگ و شرکتهای

تنظیمگری و قانونگذاری قابل طبقهبندی هستند [.]9

کوچک است [.]19

ابزارهای تحریک طرف عرضه نوآوری بیشتر در قالب تأمین

سیاستهای طرف عرضه نظیر حمایتهای مستقیم مالي به

مالي و شامل وامهای یارانهای بدون بهره یا کم بهره برای

شکل اعطای یارانه با هدف تشویق تولید دانش جدید و

پژوهش و فناوری ،کمکهای مالي و وامهای بالعوض

توسعه محصوالت و فرایندهای جدید [ ]20ریسک و هزینه

ميشود [ 9و  .]10شکل دیگر ابزارهای طرف عرضه ،حمایت

توسعه فناوری در قالب همکاری فناورانه بین شرکتهای

از طریق ارائه مشاورهها و آموزشهای رایگان یا ارزان قیمت،

بزرگ و کوچک را کاهش و انگیزه همکاری را افزایش

تخصیص اعتبار جهت دریافت استانداردهای مدیریتي و ثبت

ميدهد [ .]21سیاستهای حمایتي از شرکتهای کوچک

دانش فني است [ .]12در مقابل ،سیاستهای طرف تقاضا

حوزه فاوا در ایران از سال  1382و پس از تصویب تبصره 13

مجموعه اقداماتي برای تحریک نوآوری از طریق افزایش یا

بودجه سال  1382شتاب یافت و حمایتهای مالي نظیر

تجمیع بهتر تقاضای نوآوری هستند .خریدهای دولتي یکي از

تسهیالت ارزانقیمت یا قرضالحسنه وزارت ارتباطات و

مهمترین ابزارهای تحریک طرف تقاضای نوآوری بوده که

فناوری اطالعات و صندوق نوآوری و شکوفایي در اختیار

انواع متنوعي از خریدها نظیر خریدهای راهبردی ،مستقیم و

شرکتهای کوچک این حوزه قرار گرفت .با این حال ،در

خریدهای تجاری محصوالت نوآورانه را در بر ميگیرد [.]9

تدوین و اجرای سیاستهای مناسب معافیتهای قانوني و

دولت از طریق خریدهای دولتي و بازارسازی برای

توسعه بازار این شرکتها کاستيهایي وجود دارد که برای

شرکتهای بزرگ ،از انجام همکاریهای فناورانه آنها با

ارتقاء همکاریهای فناورانه نیازمند توجه ميباشد [ .]12در

شرکتهای کوچک حمایت مينماید [ .]18ابزارهای نظامساز

زمینه همکاری شرکتهای کوچک نانویي با شرکتهای

نیز دستهای از ابزارها هستند که افزایش همکاری میان

بزرگ صنعتي در ایران ،ستاد نانو به نمایندگي از دولت ،از
ابزارهای سیاستي نظیر ابزارهای تشویق مالي برای

Systemic

1

3

تحلیل ابزارهای سیاستی همكاری فناورانه سه شرکت بزرگ با شرکتهای کوچک فناور

سفارشيسازی تحقیقات ،کمکهزینه مالي انجام تستها و

کوچک و بزرگ ميشود .کنفرانسها فرصت ارائه ایدهها،

تأمین زیرساختها استفاده کرده است [ .]13نوع دیگری از

محصوالت و خدمات شرکتهای کوچک و آگاهي

ابزارهای تحریک طرف عرضه ،حمایت دولتها از طریق

شرکتهای بزرگ از روندهای فناورانه و شناسایي شرکای

ارائه مشاورهها و آموزشهای رایگان یا ارزان قیمت،

بالقوه همکاری را فراهم ميکنند [ .]26بر اساس بررسي

تخصیص اعتبار جهت دریافت استانداردهای مدیریتي و ثبت

ابزارهای سیاستي نظامساز حمایت از شرکتهای دانشبنیان

دانش فني به شرکتهای کوچک است [.]12

در ایران ،میانجيگری با سهم  11درصدی غالبترین نوع از

ب) ابزارهاي طرف تقاضا

این ابزارها بوده که لزوم توجه به دیگر ابزارهای نظامساز نظیر

خریدهاي دولتی :دولت از طریق اقداماتي همچون عقد

برنامههای رشد ،جایزه نوآوری و آیندهنگاری را گوشزد

قرارداد برای شرکتهای کوچک جهت تأمین منابع نوآورانه

مينماید [.]9

موردنیاز و تضمین خرید نوآوری دست به خریدهایي با

د) ابزارهاي تنظيمگري و قانونگذاري

محوریت دولت ميزند [ .]9خرید تضمیني یکي از انواع

مشوقهاي مالياتی و صادراتی و افزایش تعرفه واردات:

خریدهای دولتي است که ميتواند بهعنوان محرک خصوصاً

مشوقهای مالیاتي با کاهش هزینههای تولید و اثرگذاری در

در خریدهای دولتي نوآورانه مورد استفاده قرار گرفته و از

قیمت تمامشده موجب تشویق کاربر نهایي به خرید ميشوند

طریق تضمین بازار موجب تحریک نوآوری گردد [ .]22در

و از طریق تخفیفها و پژوهانههای مالیاتي قابل بهکارگیری

کشور ما شرط خرید از داخل اقالم فني و تجهیزات

هستند [ 27و  .]28در بند الف ماده  3قانون حمایت

پروژههای دولت و بخش عمومي در قالب "قانون حداکثر

ازشرکتهای دانشبنیان به معافیت از پرداخت مالیات،

استفاده از توان تولیدی و خدماتي در تأمین نیازهای کشور"

عوارض ،حقوق گمرکي ،سود بازرگاني و عوارض صادراتي

مصوب سال  1391و نیز شروط برخورداری از دانش فني و

بهمدت  15سال اشاره شده؛ در سال  1392اعطای معافیت

ترجیح تولیدکنندگان داخلي و دانشبنیان در" قانون

مالیاتي آغاز و تا سال  1397بیش از  80شرکت زیستفناور

مناقصات" مصوب سال  1383و اصالحات پس از آن،

از معافیت مالیاتي شرکتهای دانشبنیان بهرهمند شدند .ارائه

نمونههایي از سیاست نوآوری مبتني بر تأمین دولت است

این مشوقهای مالیاتي موجب تسهیل شرکتهای کوچک

[ .]23با توجه به قابلیت باالی سرمایه علمي و انساني کشور

زیستفناور برای همکاری هدفمند با شرکتهای بزرگ و

و تعداد زیاد شرکتهای کوچک نانویي ،تمرکز بیشتر بر

دانشگاهها در تولید محصوالت جدید حوزه زیستفناوری

ابزارهای سیاستي تقاضامحور و شتابدهي به همکاریهای

شده است .عدم همخواني حمایتهای دولتي از شرکتهای

فناورانه این حوزه موجب خلق ارزش اقتصادی برای شرکت

دانش بنیان با توجه هزینهبر بودن طرحهای حوزه فناوری

بزرگ ،افزایش تعداد شرکتهای کوچک نانو و منافع گسترده

زیستي و در نتیجه توانایي کم آنان برای فعالیت توسعه

برای دولت و جامعه خواهد شد [.]13

محصول و فناوری به صورت مستقل ،ارائه مشوقهای مالي

ج) ابزارهاي نظامساز

برای ترغیب همکاری هدفمند آنها با شرکتهای بزرگ برای

ميانجیگري :برطرف نمودن تعارضات میان شرکتهای

بهرهگیری از امکانات آزمایشگاهي و ظرفیت بازار را برجسته

کوچک و بزرگ موضوع مهمي است که ميتواند توسط

ميکند [.]11

سازمانهای دولتي مرتفع گردد [ .]24دولت مستقیماً یا با

افزایش تعرفه و اعمال محدودیتهای واردات از راهکارهای

حمایت از توسعه بخش خصوصي موجب برگزاری

متداول حمایت از صنایع داخلي در برابر رقابتهای

رویدادهای نمایشگاهي و واسطهای بهعنوان ابزار میانجيگری

بینالمللي است [ .]29اعطای مجوزهای انحصای به شرکتها

ميشود [ .]9برگزاری انواع رویدادها شامل کنفرانسهای

موجب دستیابي به بازارهای جدید خواهد شد [.]30

تحقیقاتي و جلسات خصوصي بین دو شرکت از مصادیق این

نکته مهمي که باید به آن توجه کرد این است که امروزه با

برنامهها هستند [ ]25که موجب شبکهسازی ،شرکتهای

توجه به پیچیدگي مسائل نظام نوآوری و تنوع ابزارهای
4
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سیاستي ،تمرکز سیاستگذاران از یافتن بهترین ابزارهای

حوزهها ،لذا همکاریهای انجامشده میان شرکتهای بزرگ و

سیاستي بهسوی توسعه سبدی از این ابزارها معطوف شده که

کوچک در این سه حوزه مورد بررسي قرار گرفتهاند .نوع

ترکیب آنها بیشترین تأثیر را در جهت دستیابي به هدف

همکاری در تمامي پروژهها از نوع سرمایهگذاری مشترک بوده

سیاستي داشته باشد .بنابراین روند گذشته که بر طراحي

اما در مورد اول و دوم ،از تولید قراردادی نیز در کنار آن

ابزارهای انفرادی و بدون تأثیر بر یکدیگر تمرکز داشتهاند،

استفاده شده است.

تدریجاً تنوع ابزارهای سیاستي و تغییر نگاه دولتها در

واحد تحلیل پژوهش همکاریهای صورتگرفته میان سه

استفاده از آمیختههای سیاستي گسترش یافته است [.]31

شرکت بزرگ و  13شرکت کوچک در حوزه فناوریهای
نانو ،زیستي و فاوا است .جهت شناسایي همکاریها ،ابتدا 6

 -3روش تحقيق

مصاحبه با متخصصان اجرایي و پژوهشي در حوزه

پژوهش حاضر با توجه به ویژگيهای یک پژوهش از نظر

فناوریهای نانو ،زیستي و فاوا انجام شد .سه نفر از این افراد

داده ،تحقیقي کیفي است؛ زیرا دادههای مورد استفاده در آن

عضو ستادهای توسعه فناوری نانو ،زیستي و فاوا و سه نفر

کمي نبوده ،بلکه بهصورت قضاوتي ،ذهني و شهودی ميباشند

دیگر از اعضای هیئت علمي دانشگاههای تهران و عالمه

[ ]32و هدف آن شناسایي و تشریح ابزارهای سیاستي استفاده

طباطبایي و دارای سوابق علمي و اجرایي در زمینه

شده در همکاریهای فناورانه  3شرکت بزرگ (بنیاد

فناوریهای منتخب بودند .در نهایت فهرستي از شرکتهای

مستعضفان انقالب اسالمي ،ستاد اجرایي فرمان حضرت امام

بزرگ فعال در حوزههای صنعتي متفاوت تهیه و پس از

و گروه صنعتي گلرنگ) و  13شرکت کوچک ایراني در بازه

برقراری ارتباط و دریافت تمایل آنان برای مشارکت در

زماني  10ساله ( )1385-1395در  3حوزه فناوری نانو،

پژوهش ،در نهایت  13مورد همکاری میان سه شرکت بزرگ

زیستي و فاواست .به دلیل این که شرکتهای بزرگ مورد

و  13شرکت کوچک در بازه زماني  10ساله ( 1385تا )1395

مطالعه پیش از این ،سوابق همکاری فناورانه را با هیچ شرکت

در سه حوزه فناوریهای مدنظر شناسایي شد.

کوچکي نداشتهاند ،بازه زماني بررسي همکاریها در این

سپس از  27مصاحبه نیمهساختاریافته  60تا  100دقیقهای

تحقیق سالهای  1385تا  1395را شامل ميشود.

جهت شناسایي ابزارهای سیاستي همکاریهای انجامشده میان

جهت انجام پژوهش اقدام به انجام مطالعه موردی با توجه به

شرکتهای بزرگ و کوچک منتخب استفاده شد.

معیارهای عدم کنترل رویدادهای رفتاری ،تمرکز بر

مشارکتکنندگان در پژوهش حاضر افراد مطلع ،کلیدی و

رویدادهای معاصر و بررسي چگونگي و چرایي [ ]33شد .بر

شامل افراد درگیر در انجام همکاریها (افراد اجرایي) ،ناظران،

این اساس ،اقدام به انجام نمونهگیری تمامشماری

برنامهریزان ،بهرهبرداران و پرسنل ستادی انجام همکاریها

همکاریهای فناورانه سه شرکت بزرگ با شرکتهای کوچک

بودند .اطالعات مربوط به این مصاحبهها در جدول  1قابل
1

در حوزه فناوریهای نانو ،زیستي و فاوا شد و در مجموع 13

مشاهده است  .در زمان انجام مصاحبهها از افراد خواسته شد

مورد همکاری فناورانه ( 5مورد همکاری در نانو 4 ،مورد در

تا حد امکان مستندات مرتبط در خصوص ابزارهای سیاستي

زمینه فناوری زیستي و  4مورد در زمینه فاوا) میان این

همکاریها را در اختیار نویسندگان گذاشته و نظرات آنها در

شرکتها مورد بررسي قرار گرفت .دلیل اصلي انتخاب سه

خصوص هر عامل بهصورت جداگانه پرسیده شد.

شرکت بزرگ منتخب ،توانایي و سوابق آنها در انجام
همکاریهای فناورانه با شرکتهای کوچک بوده است .از

 1در پروتكل کدگذاری از  3جزء استفاده شده است .در هر کد مثالً { }1S9عدد

آنجا که همکاریهای فناورانه مجموعههای بزرگ وکوچک

سمت راست نشاندهنده شماره مصاحبهشونده میباشد .حرف انگلیسی که بین دو
عدد قرار میگیرد در اين مثال ،يعنی  Sبه مصاحبهشونده در شرکت کوچک و  Lبه

عموماً در حوزه فناوریهای پیشرفته انجام ميشوند لذا با

مصاحبهشونده شرکت بزرگ اشاره دارد .عدد سمت چپ نیز نشاندهنده شماره

توجه به اهمیت فناوریهای نانو ،زیستي و فاوا در رشد

خاص تخصیص داده شده به هر ابزار سیاستی بر اساس چارچوب نظری تحقیق است؛

اقتصادی کشور و با توجه به پیشرفتهای اخیر کشور در این

در اين راستا برای ابزارهای طرف عرضه ،تقاضا ،نظامساز و تنظیمگری سیاستی به
ترتیب از اعداد  3 ،2 ،1و  4استفاده شده است.
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تحلیل ابزارهای سیاستی همكاری فناورانه سه شرکت بزرگ با شرکتهای کوچک فناور
جدول  )1اطالعات مربوط به همكاريها و مصاحبهها براي گردآوري داده

2

3

4

سرطان سینه ()1392-1390
ساخت داروی درمان سرطان
ریه ()1387-1385
توسعه خدمات اینترنت اشیاء
()1394-1393
توسعه فناوری خانه هوشمند
()1394-1393

تولید داروی سرطان ریه

14

بنیانگذار

15

مدیر فني

نانو

1

توسعه داروی تزریقي درمان

تولید داروی نانولیپوزومي

13

مدیر عامل

زیستي

کوچک

(آغاز و پایان همكاري)

مصاحبهشونده

شرکت کوچک

بزرگ

فاوا

شرکت

هدف همكاري

نتيجه همكاري

کد

سمت مصاحبه شونده در

شرکت

*
*
ستاد

خلق خدمات کسب و
16

کاری در زمینه بازیهای

مدیر فني

اجرایي

*

فرمان

برخط و اینترنت اشیاء
طراحي و تولید تجهیزات

17

هوشمندسازی ساختمان با

18

اینترنت اشیاء

مدیر عامل
مدیر تحقیق و توسعه

حضرت
امام

*

تهیه داروی درمان
5

بیماریهای متابولیک

19

تولید دارو

*

مدیر فني

()1398-1396
استفاده از ماده هیدروکسي
6

آپاتیت در حوزه دارویي و
دندان ()1396-1397
استفاده از فناوری نانو در

7

مقاومسازی منسوجات
()1395-1394

8

9

()1395-1393
استفاده از جلبکها در صنایع

تولید جلبک دونالیال دارای

بهداشتي و دارویي

کاربرد در صنایع آرایشي-

()1397-1396

بهداشتي

کاربرد فناوری اطالعات در
حوزه کسب و کار
()1394-1393
12
13

21

الیاف در مقابل امواج

سرطان سینه

()1395-1394
11

توسعه فناوری مقاومسازی

تهیه داروی ضد سرطان سینه

در حوزه گردشگری

20

آپاتیت جهت ترمیم دندان

تولید آزمایشي دارو

استفاده از فناوری اطالعات
10

توسعه ماده هیدروکسي

22

23

24

گردشگری

25

مدیریت کسب و کار

باکتریایي ()1389-1388

نانو ذرات نقره

کاربرد زیست فناوری در

پرورش گیاهان مقاوم در

کشاورزی ()1393-1392

برابر آفات و سموم

مدیر عامل

گلرنگ

*

*

مدیر فني

*

مدیر فني
بنیاد

توسعه سامانه یکپارچه

توسعه عایق نانو ضد

گروه

*

صنعتي

توسعه پلتفرم خدمات

ساخت عایق با استفاده از

مدیر پروژه همکاری

بنیانگذار

*

بنیانگذار

*

مستعضفان

انقالب

6

26

مدیر فني

27

مدیر پروژه همکاری

اسالمي

*
*
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در آخر نیز پس از پیادهسازی ،فایلهای صوتي ضبطشده

شیوههای انجام پژوهش) مطرح است [ .]33برای اطمینان از

برای مصاحبهشوندگان جهت انجام بازنگری نهایي ارسال

اعتبار سازه ،دادهها از منابع متعدد (شرکتهای بزرگ و

ارسال و به تأیید آنها رسید .در شرکت بزرگ  1با  4نفر (-1

کوچک) جمعآوری شدهاند و در کنار آن به بررسي مستندات

قائممقام مدیر عامل -2 ،مدیر فني -3 ،مدیر ستادی

نیز پرداخته شده و یافتههای حاصل از هر مصاحبه با سایر

برنامهریزی و  -4مدیر مالي)  ،1شرکت بزرگ  2با  3نفر (-5

مصاحبهشوندگان در میان گذاشته شد .به عالوه،

مدیر عامل -6 ،مدیر تحقیق و توسعه و  -7مدیر ستادی طرح

مصاحبهشوندگان نیز از طیف متنوعي ازبازیگران انتخاب

و برنامه) و شرکت بزرگ  3با  5نفر ( -8جانشین مدیرعامل

شدند تا سوءگیری احتمالي مصاحبهشوندگان به حداقل برسد.

در امور استراتژیک -9 ،کارشناس ارشد مالي -10 ،مدیر فني،

در خصوص قابلیت تعمیم یافتهها (اعتبار بیروني) بر اساس

 -11مدیر طراحي و  -12مدیر ستادی شرکت در بخش

یِن [ ،]33از منطق تکرار در مطالعات کیفي و مطالعه

تولید) مصاحبه شده است.

حوزههای متفاوت فناوری استفاده شده است .به این ترتیب

با توجه به اینکه محتوای کیفي محقق را قادر ميسازد با

که از انتخاب چندین همکاری از هر حوزه و مقایسه

استفاده از کدگذاری و دستهبندی ،تفسیر و تحلیل مناسبي از

همکاریهای درون حوزهها و نیز بین حوزههای فناورانه برای

تحقیق خود ارائه دهد و از آنجا که روش کدگذاری،

اطمینان از روایي بیروني استفاده شده است .]33[ 2با توجه به

متداولترین استراتژی مورد استفاده در تحلیل دادههای کیفي

لزوم استفاده از دست کم  2مورد از  8راهبرد عمده سنجش

است [ ،]34لذا از آن برای تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش

روایي پژوهشهای کیفي در یک تحقیق برای اطمینان از

استفاده شده است .با توجه به عدم ضرورت تعمیم دادهها در

روایي آن [ ،]36در پژوهش حاضر از  2استراتژی کثرتگرایي

مطالعه حاضر ،رویکرد استنتاجي کدگذاری که به انطباق

در روش یا ابزار تحقیق (مثلث سازی) و روش مرور یا

دادههای استخراجشده با تحقیقات پیشین ميپردازد ،رویکرد

بازخورد همتراز استفاده شده است .برای مثلتسازی ،برای

مناسبتری برای انجام کدگذاری تشخیص داده شده است

جمعآوری دادههای مرتبط با ابزارهای سیاستي ،از

[ .]35بنابراین در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفي

مصاحبههای نیمهساختاریافته در دو سطح مدیریت ارشد و

با استفاده از روش کدگذاری محوری محتوای پیادهشده

ستادی شرکتهای بزرگ استفاده و در مواردی که منابع

حاصل از مصاحبهها و مستندات مرتبط با ابزارهای همکاری

یادشده با هم تناقض داشتند ،مبنای تحلیل بر نظر مدیران

برای تجزیه و تحلیل یافتهها استفاده شده است [ .]34برای

سطوح باالتر که اطالع دقیقتر و دسترسي بیشتری به

کدگذاری بر اساس پیشینه ،به ازای هر ابزار سیاستي همکاری

اطالعات داشتهاند قرار گرفت (تنها دو مورد عدم انطباق در

کلیدواژههایي تعیین و بر اساس آن ،متون پیاده شده

همکاریهای شماره  2و  8رخ داد) .در صورت بروز عدم

مصاحبهها کدگذاری محوری شد .بهعنوان مثال برای ابزار

انطباق ،تصمیمگیری بر اساس اکثریت انجام و در

میانجيگری عبارات و کلماتي نظیر "حل تعارضات طرفین"،

مصاحبههای بعدی این موارد بهصورت دقیقتر مورد پرسش

"ارتباطات غیر رسمي خبرگان" و در مورد حمایتهای مالي

قرار گرفت .برای اجرای تکنیک مرور یا بازخورد همتراز نیز

نیز عباراتي نظیر "پژوهانه برای اثبات فناوری"" ،حمایت

پس از کدگذاری و استخراج موضوعات از متون مصاحبه،

مالي برای دریافت مجوز" بهعنوان کد در نظر گرفته شدند.

پیش از آغاز تحلیل ،یافتهها با شش محقق و خبره حوزههای

بهطور کلي جهت سنجش کیفیت مطالعه موردی  4آزمون

مورد مطالعه (پیشتر در خصوص آنها توضیحات الزم ارائه

اعتبار سازه (تعیین اندازههای عملیاتي صحیح برای مفاهیم

شد) که دارای سوابق مشاورهای و مطالعاتي در زمینه تحقیق

مورد تحقیق) ،اعتبار دروني (بررسي روابط علي و معلولي)،

هستند ،طي جلساتي جداگانه مطرح و نظرات اصالحي آنها

اعتبار بیروني (قابلیت تعمیم یافتهها) و پایایي (مستندسازی
2
1

اعداد قید در کنار سمت ،کد مصاحبه شونده است که در بخش يافتههای تحقیق

الزم به ذکر است ،به دلیل ماهیت و هدف اين مقاله بررسی روابط علی و معلولی

(اعتبار درونی) میان متغیرها (همكاریها و ابزارهای همكاری) معنادار نبوده و انجام
دقیق آن نیازمند دادهها و الزامات خاص خود میباشد.

برای اشاره به مصاحبه شونده مورد استفاده قرار گرفته است.
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تحلیل ابزارهای سیاستی همكاری فناورانه سه شرکت بزرگ با شرکتهای کوچک فناور

حول عناوین عوامل و هم در مورد پیشنهاد ادغام یا تفکیک

اصلي ،از طریق مصاحبه با افراد درگیر در همکاریها (جدول

آنها ،اخذ و در تحقیق اعمال گردید.

 ،)1مقولههای فرعي به شرح جدول  2استخراج شده است.

پایایي در انجام مصاحبه تحقیقات کیفي عبارتست از پروتکل

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مصاحبهها نشان داد که

یکسان مصاحبه ،پیادهسازی داده با امانت کامل به اظهارات

ابزارهای سیاستي همکاریهای فناورانه میان شرکتهای

مصاحبهشونده در نقل قول و تحلیل بر اساس مصاحبهها

بزرگ و کوچک در حوزه فناوریهای نانو ،زیستي و فاوا در

[ .]37برای اطمنیان از پایایي طبق [ ]33انجام مصاحبهها

قالب حمایتهای مالي ،معافیتهای وارداتي و مشوقهای

(گردآوری داده) ،کدگذاری و تحلیل مصاحبهها و مستندات

صادراتي ،میانجيگری نهادها وخریدهای دولتي اثرگذار بوده

مرتبط با همکاریها ،بر اساس پروتکلي مشخص انجام شده

که در ادامه به آنها پرداخته ميشود .با توجه به ماهیت

است.

متفاوت سه حوزه مورد مطالعه از حیث بلوغ فناورانه و
بازاری ،چرخه عمر ،حمایتهای سیاستي و توانمندی فناورانه

 -4یافتههاي تحقيق

کشور انتظار ميرود تنوع کاربرد و تأثیر ابزارهای سیاستي در

به منظور شناسایي ابزارهای سیاستي همکاری فناورانه

حوزههای مختلف یکسان نباشد .لذا ،در ادامه یافتهها به

شرکتهای بزرگ و کوچک ابتدا با بررسي پیشینه ،چارچوبي

تفکیک حوزههای فناورانه ارائه شدهاند .این امر امکان بررسي

برای این ابزارها تدوین شد که در ستون مقولههای اصلي

دقیقتر تأثیر ابزارها در هر حوزه ،و شباهتها و تفاوتهای

جدول  2به آنها اشاره شده است .سپس ذیل مقولههای

میزان کاربرد در هر حوزه را فراهم ميکند.

جدول  )2نمونهاي از ابزارهاي سياستی همكاريهاي فناورانه شرکتهاي بزرگ و کوچک (یافتههاي تحقيق)
مقوالت اصلی

مقوالت فرعی (ابزار مرتبط)

کد مصاحبه
شونده

انجام سرمایهگذاری توسط ستاد نانو برای رساندن دارو به مرحله نیمهصنعتي

م4

ورود سرمایهگذار به طرح با هدف تأمین مالي فعالیتهای تولید نیمه صنعتي و صنعتي

م6

ابزارهاي طرف

اعطای پژوهانه جهت راهاندازی خط تولید

م17

عرضه (حمایتهاي

اعطای پژوهانه برای هزینه ثبت اختراع

م21

مالی و مشاورهاي)

اعطای وام برای توسعه کسب و کارهای فاوا

م3

اعطای وام اجاره سوله

م20

اعطای یارانه به داروهای ساخت داخل

م ،2م1

الزام بیمارستانها به خرید داروهای جدید تولید داخل معادل  %60ارزش داروهای مشابه خارجي تا مدت  2سال

م2

برگزاری جلسات و پیشنهادات ستاد نانو برای حل تعارضات مربوط به دانش فني و سهم طرفین

م13

ابزارهاي نظامساز

واگذاری قیمتگذاری محصول توسط ستاد نانو به شرکتي دیگر برای حل اختالفات قیمتگذاری

م26

(ميانجیگري)

معرفي مرجع ارائهدهنده گواهینامه تأیید عملکرد توسط ستاد نانو

م5

برگزاری برنامههای بههمرساني و معرفي طرحها توسط ستاد نانو

م2

معافیت از عوارض صادراتي برای داروهای تولیدی داخل

م13

ابزارهاي تنظيمگري

اعمال تعرفه بر واردات داروهای خارجي دارای نمونه داخلي

م6

و قانونگذاري

اعطای انحصار به تولیدکننده داروهای جدید داخلي تا مدتي معین

م7

اعطای انحصار از طرف سازمان میراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری به طرحهای فاوا

م12

ابزارهاي طرف
تقاضا (خرید دولتی)
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 1-4ابزارهاي سياستی طرف عرضه (حمایتهاي مالی)

اعطاي وام :عاملي که در همکاریهای حوزه فاوا مؤثر بوده،

سرمایهگذاري خطرپذیر :یکي از حمایتهای مهم ستاد نانو

ارائه وام برای توسعه کسب وکارهای مبتني بر آن در حوزه

شناسایي سرمایهگذار و توجیه نمودن وی برای سرمایهگذاری

گردشگری از طرف سازمان میراث فرهنگي و وزارت

خطرپذیر برای تأمین سرمایه مورد نیاز تکمیل فرآیندهای

اطالعات و فناوری ارتباطات بوده است .وامي که ارائه شد

تولید نیمه صنعتي شرکت کوچک ميباشد .اگر دارویي که

نرخ بهره نسبتاً پاییني داشت و تحریککننده همکاری بود .با

ميخواهیم تولید آن را آغاز کنیم به شرایط تولید نیمهصنعتي

وجود اینکه مرحله اول سرمایهگذاری مربوط به توسعه

نرسیده باشد ریسک باالیي دارد .بنابراین شرط ما برای

زیرساختهای نرمافزاری و شبکهای سایت بود و این مرحله

همکاری این بوده که شرکت کوچک دارو را به مرحله تولید

توسط شرکت کوچک انجام شده بود اما در مراحل بعدی وام

نیمهصنعتي برساند .بس ستاد نانو یک سرمایهگذاری

ارائهشده برای توسعه زیرساختهای اقامتي برای مناطق

خطرپذیر توسط یکي از نهادهای مالي مرتبط خود در این

خاص مورد نیاز بود که تأمین این منابع در قالب وام از طرف

طرح انجام داد تا دارو به مرحله تولید نیمهصنعتي

سازمان گردشگری در ورود شرکت بزرگ به این طرح

برسد{ .}1L4در خصوص همکاریهای زیستي نیز

همکاری نقش مؤثری داشت{ .}1L3یکي از مسائل دیگر در

مشارکت یک نهاد سرمایهگذار از سوی ستاد توسعه

آغاز همکاری در اختیار نداشتن مکان مناسب برای فعالیت در

زیستفناوری (عموماً صندوق توسعه زیست فناوری)

ابعاد صنعتي توسط شرکت کوچک بود که سبب گردیده بود

مهمترین ابزار انجام همکاریها بوده است .در مراحل مختلف

تا فرآیند همکاری به تأخیر بیافتد .زیرا شرکت بزرگ از طرفي

آغاز همکاری مشکل عمدهای که در فرآیند همکاری وجود

تأکید بر ارائه محصول صنعتي و آماده توسط شرکت کوچک

داشته مسائل مربوط به تأمین مالي فعالیتهای شرکت کوچک

داشت و از طرفي حاضر به سرمایهگذاری در این مرحله نبود.

بوده است .سرمایهگذار با هدف تأمین مالي فعالیتهای تولید

ستاد نانو تسهیالتي در قالب ارائه وام جهت اجاره سه سوله با

نیمه صنعتي و صنعتي وارد طرح شد و بخشي از سهام

مجموع متراژ حدود  4000مترمربع و با کارگاههایي با

شرکت ثالثي که حاصل همکاری طرفین بود را تملک

مساحت  2000-1000مترمربع ،در محل سازمان پژوهشها

نمود{.}1L6

برای تولید نیمهصنعتي توسط شرکتهای کوچک حوزه نانو

اعطاي پژوهانه :یکي از مسائل مهم ،هزینه باالی انجام

ایجاد کرد{.}1S20

آزمایشات برای شرکتهای کوچک است که برای حل آن

اعطاي یارانه :ابزار مالي دیگری که محرک همکاری بوده،

ستاد توسعه فناوری نانو تسهیالت مالي برای افزایش توجیه

تمهید وزارت بهداشت و قرارگیری داروهای تولیدی داخل

اقتصادی طرح ،به شرکت کوچک اعطا نموده است .ستاد نانو

در لیست بیمههای درماني است که نوعي یارانه غیرمستقیم

مبلغ  20میلیون تومان پژوهانه جهت راهاندازی خط تولید به

محسوب ميشود و در تمایل شرکت بزرگ جهت انجام

شرکت اعطا نمود که تأثیر قابل توجهي در تولید صنعتي

همکاری نانویي مؤثر بوده است .با در نظر گرفتن قیمت 700

شرکت و ارائه یک محصول آماده به سرمایهگذار

دالری نمونههای خارجي و کاهش قیمت نمونه داخلي آن

داشت{.}1S17مشکل دیگری که طرفین با آن مواجه بودند

برای بیماران به  38هزار تومان با استفاده از بیمه ،قیمت این

مالکیت پتنت بوده است .شرکت بزرگ خواستار مالکیت

دارو حدود  1درصد مشابه خارجي ميشود که تأثیر خیلي

اختراع در طرح سرمایهگذاری مشترک بود ،با توجه به

زیادی در تمایل بیماران به مصرف داروی تولیدی ،تأمین بازار

اختالف پدید آمده در این زمینه برای حمایت از شرکت

و افزایش توجیهپذیری این همکاری داشته است{.}1L2

کوچک ،ستاد نانو هزینههای ثبت اختراع در آمریکا را به

حمایتهای دولتي از داروهای تولید داخل و اعطای یارانه و

شرکت کوچک بهصورت پژوهانه پرداخت نمود تا مالکیت

قرارگیری آنها در لیست شمول بیمهها در شکلگیری

اختراع بهنام شرکت کوچک در دفتر ثبت اختراع آمریکا ثبت

همکاریهای حوزه زیستي نیز مؤثر بوده است .وجود چنین

گردد{.}1S21

حمایتي ورود به همکاری را برای شرکت های بزرگ جذاب
9

تحلیل ابزارهای سیاستی همكاری فناورانه سه شرکت بزرگ با شرکتهای کوچک فناور

کرده است .آنها با اطمینان از اینکه پس از سرمایهگذاری

دانش فني و سهم طرفین در شرکت حاصل از سرمایهگذاری

شرایط بازار برای فروش محصول فراهم است ،تا حدودی

مشترک به توافق نرسیدند ،نماینده ستاد با مسئوالن شرکت

ریسک ورود به این همکاری را پذیرفتهاند .درست است که

بزرگ برای رفع اختالفات جلساتي را برگزار و با ارائه

دریافت یارانههای دولتي و پول از بیمهها کار طاقتفرسایي

پیشنهاداتي که بتواند منافع هر دو طرف را تأمین کند رضایت

است اما در نهایت برای ما که پرتفولیوی سرمایهگذاری متنوع

هر دو طرف را جلب نمودند{ .}3S13یکیدیگر از

و گردش و توان مالي مناسبي در اختیار داریم ،وجود چنین

موضوعاتي که در فرآیند همکاریهای نانویي مطرح گردید،

یارانههایي برای داروهای تولیدیمان جذابیت زیادی دارد .در

بحث ارزشگذاری دانش فني بوده است .شرکت بزرگ با

نهایت اگر دارو اثربخشي الزم را داشته باشد با احتمال باال

توجه به برآوردهای اولیه از ارزش بازاری فناوری و

این دارو موفقیت بازار را بهدست خواهد آورد{.}1L1

نمونههای مشابه خارجي قیمتي را در نظر داشت که واقعبینانه

اعطاي تسهيالت :کمک مؤثر دیگر ،حمایتهای ستاد ویژه

نبود .ستاد توسعه فناوری نانو برای حل این موضوع

توسعه فناوری نانو در راستای تسهیل فرآیند اثبات فناوری

قیمتگذاری محصول را به شرکتي که در این زمینه تخصص

برای شرکت کوچک در قالب ارائه تسهیالت تحقیق وتوسعه

نسبي داشت واگذار نمود{.}3S26

و تأمین هزینه الزم برای تستهای عملکردی جهت ارائه به

برنامههاي بههمرسانی :حضور در برنامه طرحهای نوآورانه

شرکت بزرگ بوده است{.}1S14

که توسط ستاد نانو برگزار ميشود یکي دیگر از عوامل

 2-4ابزارهاي سياستی طرف تقاضا (خریدهاي دولتی)

اثرگذار در شکلگیری همکاریها بوده است .طرحهایي در

خرید تضمينی :یکي از عوامل مهمي که در شکلگیری

این برنامه پذیرفته ميشوند که نمونه اولیهای از آنها ساخته

همکاریهای نانویي و زیستي نقش پررنگي داشته ،حمایت

شده باشد ،مبتني بر نیاز صنعت باشد ،نمونه مشابه داخلي

برای داخليسازی داروهای وارداتي بوده است .این بخشنامه

نداشته باشد و یا در صورت وجود مشابهت ،بهبود کیفیت و

که بر مبنای قانون حمایت از تولید داخل از طرف سازمان غذا

یا خواص و یا جهش اقتصادی در آن دیده شود{.}3L2

و دارو ابالغ گردید ،محرک خوبي برای سرمایهگذاری در

اخذ گواهينامههاي تأیيد عملكرد :یافتن مرجع جامعي که

تحقیق وتوسعه جهت داخليسازی داروها ميباشد .طبق این

بتواند چنین گواهینامههایي را صادر نماید و نظر آن مورد

قانون چنانچه شرکتي بتواند داخليسازی داروهای وارداتي را

وثوق همگان باشد بهسختي فراهم ميشود .در این زمینه ستاد

انجام دهد تا دو سال داروهای تولیدی به ارزش  60درصد

نانو با بهرهگیری از روابط غیر رسمي خبرگان خود توانست

مشابه خارجي توسط بیمارستانها باید خریداری شود .با

مشکل را حل نماید .با توجه به اینکه شرکت کوچک ادعا

توجه به اینکه تولید داروهای جدید در حوزههایي مانند

داشت محصولش دارای ویژگيهای خاصي است ،باید در

درمان سرطان هزینههای بسیار باالیي برای شرکتهای

واقعیت این امر اثبات ميشد .لذا شرکت کوچک برای انجام

داروسازی داشته و زمان زیادی را ميطلبد ،لذا ما بهدنبال

تستهای عملکردی باید تأییدیههای الزم را دریافت ميکرد.

تیمهای تحقیقاتي و شرکتهای کوچکي هستیم که قسمت

در جلسهای با حضور نماینده ستاد و مدیرعامل شرکت

مطالعاتي و زمانبر فرآیند را طي نموده باشند .سیاست حمایت

کوچک در مورد تستهای عملکردی بحث شد و در نهایت

از تولید داخل و خرید تضمیني سازمان غذا و دارو

مرجع ارائهدهنده گواهينامه پذیرفت این تستها را با هزینه

سرمایهگذاری در این همکاری را برای ما جذاب

 50میلیون تومان انجام دهد{.}3L5

نمود{.}2L2

 4-4ابزارهاي تنظيمگري و قانونگذاري (اعطاي

 3-4ابزارهاي سياستی نظامساز (ميانجیگري)

معافيتهاي وارداتی و عوارض صادراتی ،انحصار در

حل تعارضات :میانجيگری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در

توليد)

مذاکرات نقش قابل توجهي در فرآیند همکاری داشته است.

زماني که مسئوالن شرکت بزرگ و کوچک در مورد ارزش
10
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معافيت از عوارض صادراتی :یکي از مواردی که بر

اولین موردی که در همکاریهای فناورانه فاوا اثر مثبتي داشته

شکلگیری همکاریهای بررسي شده در حوزه نانو اثر زیادی

در اختیار قرار دادن انحصار طرح از طرف سازمان میراث

داشته معافیت از عوارض صادراتي برای داروها بوده که

فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگری بوده است .در واقع در

عالوه بر بازار داخلي ،بازارهای خارجي را نیز به مشتریان

این طرح ،طراحي سامانه بهصورت انحصاری در اختیار

بالقوه داروها افزوده است .شرکت بزرگ با توجه به

شرکت کوچک قرار گرفته بود و شرکت کوچک با استفاده از

پتانسیلهای صادراتي این محصول و همچنین معافیت از

توانمندی خود توانسته بود سامانه را طوری طراحي نماید که

عوارض صادراتي برای صادرات دارو ،بازار مناسبي را در

جذابیت زیادی برای شرکت بزرگ جهت سرمایهگذاری

خارج از کشور خصوصاً کشورهای عربي مانند عراق و

داشته باشد .سامانه طي چند فاز باید توسعه داده ميشد .فاز

سوریه فراهم دید .چنین بازاری در ترغیب شرکت بزرگ به

اول آن تأمین زیرساختهای نرمافزاری و شبکهای برای

همکاری با ما برای توسعه داروی جدید بسیار اثرگذار بوده

وبسایت بود که شرکت کوچک بهطور موفقي توانسته بود

است{.}4S13

آنرا تأمین نماید .در ادامه الزم بود تا سرمایهگذاری در حوزه

تعرفه واردات :یکي از سیاستهای دولتي که شرکت بزرگ

موارد زیرساختي و تأمین شبکه همکاران انجام شود .انجام

را برای حرکت بهسمت همکاری زیستي تشویق نمود ،بحث

این کار عالوه بر سرمایه نیازمند تخصص در حوزه

تعرفه واردات برای نمونههای خارجي بوده است .وقتي دولت

گردشگری بود .با توجه به اینکه الزمه این کار سرمایهگذاری

تعرفه نمونههای خارجي را باال ببرد قیمت آنها در بازار باال

و فعالیت بلند مدتي است که بازیگران متعددی دارد و

ميرود و محصوالت داخلي قدرت رقابت پیدا ميکنند.

تخصص باالیي در حوزه زیرساختهای شبکهای و

بهنوعي بازار محصوالت داخلي از این روش تأمین ميشود و

سازماندهي امور رفاهي گردشگری نیاز است لذا شرط ما

خب این موضوع برای اینکه ما سرمایهگذاری را انجام دهیم

برای ورود به این همکاری داشتن انحصار حداقل چندین
ساله در این طرح بوده است{.}4L12

خیلي مهم است{.}4L6
انحصار در توليد :یکي از پیشرانهای همکاریهای نانویي
حمایتي بوده است که سازمان غذا و دارو در قبال توسعه

 -5بحث در خصوص یافتهها

داروهای جدید به محققان ارائه ميکند و آن انحصار در تولید

 1-5تحليل موردي

است .مطابق این طرح چنانچه شرکت ،فرد یا تیم تحقیقاتي

نتایج تجزیه و تحلیل یافتهها نشان داد که حمایتهای مالي

بتواند دارویي جدید در کشور توسعه دهد ،چنانچه تقاضا

در قالب اعطای وامهایي با نرخ بهره پایین از سوی وزارت

بدهد ،انحصار تولید آن را تا مدتي در اختیار او قرار

ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان میراث فرهنگي به

ميدهند .1موضوع انحصار درصنعت داروسازی بسیار مهم

شرکتهای کوچک جهت توسعه کسب و کارهای حوزه فاوا،

است .با توجه به اینکه داروهای خارجي نیز تحت پوشش

قرار دادن داروهای ساخت داخل در لیست بیمهها (اعطای

بیمه قرار دارند و یک رقیب بالقوه برای محصوالت داخلي

یارانه) از سوی وزارت بهداشت و کمک به توجیهپذیری

حساب ميشوند نداشتن رقیب داخلي بهخودی خود ریسک

طرحهای همکاری حوزه فناوریهای نانو و زیستي ،شناسایي

تولید را پایین ميآورد{.}4L7

سرمایهگذار و توجیه نمودن وی برای سرمایهگذاری خطرپذیر
جهت رساندن دارو به مرحله تولید نیمهصنعتي و اعطای

1

پژوهانه به شرکت کوچک از سوی ستاد نانو برای راهاندازی
اينجا مقصود انحصار موقتی است که انگیزه همكاری و اطمینان از بازار محصول

خط تولید دارو متداولترین ابزار در تمامي همکاریها بوده

برای شرکت بزرگ و سرمايهگذار ايجاد نمايد .اما الزم است در بلند مدت با توجه

است .بر اساس نتایج بررسي ابزارهای سیاستي مورد استفاده

به بلوغ بازار ،اين انحصار به تدريج کم شود تا انگیزه همكاریهای فناورانه آتی در
شرکتهای بزرگ کاهش نبايد .اين امر در مطالعات حوزه فناوری زيستی (داروهای

در همکاریهای نانویي ،نهادهای متولي با تأمین هزینه

زيستی) مورد تأکید قرار گرفته که الزم است سیاستگذاران نیز به آن توجه الزم را

تستهای عملکردی محصول و تأمین زیرساختهای آن

داشته باشند [.]38

11

تحلیل ابزارهای سیاستی همكاری فناورانه سه شرکت بزرگ با شرکتهای کوچک فناور

برای شرکت کوچک ،نقش مهمي در شکلگیری و تداوم این

ابزارهای مرتبط با خریدهای دولتي و نیز آئیننامه معافیتهای

همکاریها داشتهاند [ .]13اما در مورد شرکتهای کوچک

قانوني این شرکتها تا کنون توسط سیاستگذاران و مجریان

فناوری زیستي ،نتایج حاکي از این است که تسهیالت تحقیق

این حوزه تدوین و اجرایي نشده است [ ]12که خأل آن در

و توسعه ارائه شده به این شرکتها بهجای افزایش

همکاریهای مورد مطالعه نیز بهوضوح مشخص است.

فعالیتهای تحقیق و توسعه ،بیشتر صرف استخدام تعداد

این در حالي است که طیف متنوعي از ابزارهای سیاستي در

زیادی محقق است [.]11

همکاریهای نانویي و زیستي مورد استفاده قرار گرفتهاند .از

انجام سرمایهگذاری خطرپذیر توسط دولت در مراحل اولیه

جمله ميتوان به سیاست خرید تضمیني اشاره کرد .بر اساس

شکلگیری کسب وکارهای کوچک ،تأثیر بهسزایي در ورود

بخشنامه سازمان غذا و دارو در صورت داخليسازی تولید

صندوقهای خطرپذیر به مراحل بعدی چرخه عمر

داروهای وارداتي ،بیمارستانها موظفند تا دو سال ،معادل %60

شرکتهای کوچک داشته و زمینه را برای همکاری آنها

ارزش داروهای مشابه خارجي ،اقدام به خرید داروهای

فراهم ميکند [ .]39دولت برای تحریک تحقیق و توسعه از

ساخت داخل کنند و این موجب جذابیت ورود به طرحهای

ورود جریانهای مالي مستقیم به مجموعههای خالق دانش

تولیدی دارویي برای شرکتهای بزرگ شده است .خرید

حمایت ميکند .از جمله ميتوان به وامهای یارانهای بدون

تضمیني ابزاری است که از طرف دولت بهعنوان محرک

بهره یا کمبهره برای تحقیقات و تأمین مالي پروژههای

نوآوری مورد استفاده قرار ميگیرد [ .]22استفاده از ابزار

پژوهشي اشاره کرد [ .]9هدف دولت در اعطای یارانه این

سیاستي خریدهای دولتي در همکاریهای فناورانه نانویي

است که دریافتکننده کمک (مصرفکننده نهایي یا صنعتي)

استفاده نشده و تنها در حوزه تولید دارو چنین مشوقي از

نحوه عمل خود را تغییر دهد و با کاهش هزینههای آنها،

سوی نهادهای مربوطه ارائه شده است .بر اساس یافتههای

بازار نوآوری را تحریک و از توسعه گزینههای رقیب آن

[ ،]13در همکاریهای حوزه نانو با هدف توسعه محصول

بهطور غیرمستقیم جلوگیری کند [.]21

جدید ،شرکتهای کوچک و بزرگ با همکاری فناورانه موفق

نکته قابل توجه در پژوهش ،محدود بودن ابزارهای سیاستي

به تحقق این هدف شدهاند که بر عدم وجود سیاست خرید

همکاریهای فناورانه حوزه فاوا به دو ابزار ایجاد انحصار در

دولتي و لزوم استفاده از آن در کنار سایر ابزارها تأکید

تولید و حمایت مالي در قالب اعطای وام از سوی نهادهای

مينماید که در مقاله حاضر نیز تأیید شده است .یکي از

مربوطه جهت توسعه زیرساختهای مورد نیاز جهت توسعه

چالشهای کلیدی در همکاری فناورانه شرکتهای کوچک و

فناوری مربوطه بوده است .اعطای مجوزهای انحصاری به

شرکتهای بزرگ ،تضمین خرید ،ضمانت شرکت کوچک و

شرکتها موجب دستیابي به بازارهای جدید خواهد شد

محصوالت آن است .نهادهای تخصصي تأمین مالي یا

[ .]30در ایران جهت حمایت از شرکتهای کوچک حوزه

نهادهای ضمانتنامه باید با شرایطي سهلگیرانهتر ،ضمانت

فاوا ،سیاستهای متعددی نظیر حمایتهای مالي (وامهای

شرکتهای کوچک را در قراردادها با ارائه ضمانت حسن

ارزانقیمت توسعه اپلیکیشن ،وامهای تحقیق و توسعه و تأمین

انجام کار یا قرارداد بر عهده گیرند .در راستای تسریع

سرمایه در گردش) ،اجبار بخش دولتي به خرید محصوالت

شکلگیری تعامالت مبتني بر رویکرد تضمین خرید،

این شرکتها و معافیتهای مالیاتي و گمرکي جاری ایجاد

توانمندسازی مدیریتي و سازماني شرکتهای کوچک و کمک

شده است .بهدلیل وجود منابع مالي مناسب در وزارت

به آنها در ابعاد مدیریتي و حقوقي ،بسیار کلیدی است.

ارتباطات و فناوری اطالعات و صندوق نوآوری و شکوفایي

نهادهای تسهیلگر حاکمیتي و تأمین مالي باید حمایتهای

و نیاز مالي پایین این شرکتها برای شروع فعالیت نسبت به

ویژه از توانمندسازیهای مدیریتي ،سازماني و حقوقي

سایر حوزهها ،سیاستهای مالي مناسبترین روش حمایت از

شرکتهای کوچک به عمل آورند [.]14

شرکتهای کوچک حوزه فاوا ميباشد [ ]12که در

میانجيگری نهادها نیز عامل مهم دیگری بوده است .بارها

همکاریهای مورد مطالعه حاضر نیز صادق است .در مقابل

شرکتهای بزرگ و کوچک با توجه به قیمت نمونههای
12
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مشابه خارجي ،بر سر ارزشگذاری محصول جهت انجام

 2-5تحليل بينموردي

سرمایهگذاری مشترک دچار تعارضاتي شدهاند که نهادهای

در مجموع ابزارهای سیاستي طرف عرضه در قالب ابزارهای

مربوطه کار قیمتگذاری آن را به شرکتهایي دارای تجربه

مالي (اعطای وام ،پژوهانه ،یارانه ،تسهیالت و انجام

در این زمینه واگذار و تعارض را حل کردهاند .در این میان

سرمایهگذاری خطرپذیر) از ابزارهای مشترک همکاری

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در حل تعارضات تعیین

فناورانه میان شرکتهای بزرگ و کوچک در هر  3حوزه

سهمالشراکه نقش مهمي داشته است .معرفي مراجع معتبر

فناوری نانو ،زیستي و فاوا بوده است .در مقابل ابزارهای

جهت دریافت گواهينامههای تأیید عملکرد به شرکت

سیاستي تحریک طرف تقاضا نظیر خرید تضمیني داروهای

کوچک توسط شبکه خبرگان غیررسمي ستاد نانو نیز دیگر

تولید داخل و دارای نمونه وارداتي ،ابزارهای نظامساز مانند

ابزار مورد استفاده بوده است .برطرف نمودن اختالف نظر بین

میانجيگری نهادهای مربوطه در حل تعارضات میان

شرکتهای کوچک و بزرگ موضوع مهمي است که ميتواند

شرکتهای بزرگ و کوچک و ابزارهای تنظیمگری و

توسط سازمانهای دولتي و شرکتهای متولي واسطهگری

قانونگذاری نظیر معافیت از عوارض صادراتي برای داروهای

مرتفع گردد [ .]24برگزاری جشنواره سالیانه فناوری نانو

ساخت داخل ،اعمال تعرفه واردات بر داروهای خارجي

توسط ستاد نانو و بازدید شرکتهای بزرگ از آن ،کمکهای

دارای نمونه داخلي و اعطای انحصار موقت تولید دارو به

دولتي در اعتمادسازی و حل تعارضات میان طرفین ،نقش

سازنده آن از جمله ابزارهای سیاستي خاص موثر در

مهمي در شکلگیری همکاری میان شرکتهای کوچک و

همکاریهای حوزه فناوری نانو و زیستي بوده است .در

بزرگ نانویي دارد که همراستا با پیشینه ميباشد [.]13

همکاریهای حوزه فاوا ،در کنار ابزارهای مالي که در

در اختیار گذاشتن منابع مالي در قالب وام جهت تهیه

همکاریهای هر  3حوزه فناوری مشترک ميباشد ،تنها از

مکانهایي برای فعالیت از عوامل مهم همکاریهای نانویي

ابزارهای تنظیمگری و قانونگذاری در قالب اعطای انحصار به

بوده است .دولتها در این بخش بیشتر حمایت خود را بر

سازنده استفاده شده است .الزم به تذکر است ،ابزار سیاستي

محور ارائه مشاورهها و آموزشهای رایگان یا ارزان قیمت،

انحصار برای شرکت بزرگ اگر چه در کوتاه مدت جذاب و

تخصیص اعتبار جهت دریافت استانداردهای مدیریتي و ثبت

موثر ميباشد .اما الزم است در بلند مدت این انحصار به

دانش فني قرار ميدهند [ .]12اعمال تعرفه بر واردات

تدریج کم شده تا پویایي و رقابت در شرکتهای بزرگ برای

داروهای خارجي دارای نمونه داخلي نیز از دیگر سیاستهای

تداوم و توسعه همکاریهای فناورانه فراهم گردد.

دولت برای ایجاد جذابیت همکاری با شرکتهای کوچک
نانویي و زیستي بوده است .معافیت از عوارض صارداتي

 -6نتيجهگيري

اعمال شده بر بازار برخي داروها نیز ،عالوه بر بازار داخل،

در این پژوهش ،از طریق انجام مطالعه موردی 13 ،مورد

موجب جذب بازارهای بالقوه خارجي میان مشتریان دارویي

همکاری فناورانه انجامشده میان  3شرکت بزرگ و 13

شده است .اعمال محدویتهای وارداتي از راهکارهای

شرکت کوچک ایراني در حوزه فناوریهای نانو ،زیستي و

متداول برای حمایت از صنایع داخلي در برابر رقابتهای

فاوا اقدام به شناسایي ابزارهای سیاستي مورد استفاده در این

بینالمللي ميباشد [ .]29در سایر مطالعات همکاری فناورانه

همکاریها شدهاست .تجزیهوتحلیل یافتههای حاصل از

شرکتهای بزرگ و کوچک نانویي ،استفاده از ابزارهای

مصاحبههای نیمهساختاریافته با افراد کلیدی و ستادی درگیر

تنظیمگری دولت نظیر اعمال تعرفه بر واردات و یا اعطای

در انجام همکاریها در شرکتهای بزرگ و کوچک موجب

مشوقهای صادراتي به محصوالت توسعهیافته مورد اشاره

شناسایي طیف متنوعي از ابزارها در قالب حمایتهای مالي و

قرار نگرفته است [ .]13جمعبندی ابزارهای سیاستي مورد

تسهیالت ،خریدهای دولتي ،میانجيگری و معافیتها و

استفاده در همکاریهای فناورانه میان شرکتهای مورد

مشوقهای صادراتي شد .یکي از مهمترین جنبههای نوآورانه

بررسي در جدول  3ارائه شده است.

یافتههای این تحقیق ،شناسایي ابزارهایي است که پیشتر کمتر
13

تحلیل ابزارهای سیاستی همكاری فناورانه سه شرکت بزرگ با شرکتهای کوچک فناور
جدول  )3جمعبندي ابزارهاي سياستی مورد استفاده در همكاريهاي فناورانه شرکتهاي بزرگ و کوچک مورد بررسی (یافتههاي تحقيق)

نانو

زیستی

سياستی

همكاري

کاربردهاي ابزار از دیدگاه طرفين در تسهيل همكاري

خرید تضمیني

8 ،5 ،2 ،1

 -ایجاد بازار تضمینشده برای داروی ساخت داخل با الزام بیمارستانها به خرید آن تا  2سال





یارانه

8 ،5 ،2 ،1

 -قرارگیری داروی ساخت داخل در لیست بیمهها و کاهش قیمت دارو در مقایسه با خارجي





وام /پژوهانه

10 ،7 ،6

فاوا

ابزارهاي

موارد

حوزه همكاري

 اعطای پژوهانه به شرکت کوچک جهت راهاندازی خط تولید پرداخت وام به شرکت کوچک برای توسعه زیرساختها -اعطای پژوهانه برای ثبت اختراع شرکت کوچک در آمریکا





 پرداخت وام جهت اجاره سوله و مکان برای شرکت کوچک جهت تولید نیمهصنعتياعطای
تسهیالت
سرمایهگذاری
خطرپذیر
مشوق صادراتي
تعرفه واردات
انحصار در
تولید

2

 -تأمین هزینه تستهای عملکردی محصول برای شرکت کوچک



2و5

 -توجیه سرمایهگذار و کمک به رساندن محصول تا تولید نیمهصنعتي



1و2

 -افزودن بازارهای خارجي به بازار محصول از طریق اعطای جوایز صادراتي به داروی داخلي



8

 -اعمال تعرفه برای واردات داروهای خارجي دارای مشابه داخلي و رقابتي کردن آن

 2و 10

 اعطای انحصار در تولید محصول به شرکت توسعهدهنده آن تا مدتي مشخص و تشویق شرکتبزرگ به سرمایهگذاری










 حل تعارضات در خصوص قیمت و سهمالشراکه طرفین همکار از طریق واگذاری آن به یکشرکت دارای تجربه
میانجيگری

7 ،6 ،2

 -استفاده از شبکه خبرگان غیررسمي ستاد نانو و معرفي مراجع معتبر جهت دریافت



گواهينامههای تأیید عملکرد برای شرکت کوچک
 -برگزاری رویداد طرحهای نوآورانه توسط ستاد نانو

به عنوان ابزار همکاری فناورانه به کار گرفته شدهاند (جدول

شدهاند .بر اساس یافتههای این پژوهش ،در همکاریهای

 .)3لذا بر اساس یافتههای ما ،ابزارهای موجود ميتوانند بر

نانویي از تمامي  4گروه ابزار سیاستي در هر دو دوره استفاده

اساس هدفهای سیاستي متفاوت به کارگرفته شوند.

شده است .در حوزه زیستي ،از ابزارهای تنظیمگری در

نتایج نشان داد که ابزارهای مالي در قالب ارائه وام ،پژوهانه و

همکاریهای دوره بدون تحریم استفاده نشده و تمامي

یارانه متداولترین ابزار در تمامي حوزهها بوده است .در

همکاریهای مورد بررسي فاوا در دوران تحریمها رخ داده و

حاليکه سیاستهای حوزه فاوا تنها بر  2ابزار حمایت مالي

تنها از  2ابزار سیاستي طرف عرضه و تنظیمگری در آنها

(وام) و ایجاد انحصار در تولید متمرکز بودهاند ،سیاستهای

استفاده شده است.

حوزه فناوری نانو و زیستي ،بر کاربرد انواع متنوعي از ابزارها

 1-6پيشنهادات سياستی و مدیریتی

نظیر حمایتهای مالي ،انجام خریدهای تضمیني ،میانجيگری

بر اساس نتایج ،ميتوان چند پیشنهاد سیاستي به

بر حل تعارضات همکاری ،اعمال تعرفه واردات بر داروهای

سیاستگذاران و مجریان در زمینه تدوین و کاربرد ابزارهای

خارجي دارای نمونه مشابه داخلي و معافیت عوارض

سیاستي همکاریهای فناورانه میان شرکتهای بزرگ و

صادراتي برخي داروها متمرکز بوده است.

کوچک در راستای شکلگیری و تداوم این همکاریها ارائه

بر اساس بازه زماني همکاریها (جدول  ،)1برخي

کرد.

همکاریهای در دوران تحریم (همکاریهای ،8 ،7 ،4 ،3 ،1

 -1با توجه به نقش پررنگ و تکرار استفاده از  2ابزار مالي و

 11 ،10و  )13و مابقي در دوره زماني بدون تحریم انجام

ایجاد انحصار در حوزه فاوا و عدم کاربرد ابزارهایي نظیر
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خریدهای دولتي و میانجيگری و گرایش دولتها در استفاده

حوزهها اقدام نمایند و شرکتهای کوچک نیز از این فرصت

از آمیختههای سیاستي[ ،]31به سیاستگذاران و مجریان این

جهت بهدست آوردن منابع مورد نیاز خود برای توسعه

حوزه توجه بیشتر به تدوین و اجرایي کردن ابزارهای

فناوری استفاده کنند.

خریدهای دولتي و میانجيگری پیشنهاد ميشود .تدوین و

 2-6محدودیتها و پيشنهاد براي تحقيقهاي آتی

اجرایي شدن ابزارهای خریدهای دولتي و آئیننامه

تحقیق حاضر محدودیتهایي خارج از کنترل محقق اما نسبتاً

معافیتهای قانوني شرکتهای فاوا نیز ميتواند در

تأثیرگذار داشته است .یکي از موارد مهم ،مالحظات راهبردی

همکاریهای فناورانه موثر باشد [.]12

سازمانها و دسترسي محدود به مستندات بوده است .در

 -2یافتههای تحقیق ضرورت تقویت ابزارهای نظامساز نظیر

بسیاری از موارد با توجه به اهمیت استراتژیک همکاریها،

میانجيگری در همکاریهای فناورانه حوزه زیستي را پیشنهاد

افراد قادر به ارائه اطالعات جزئيتر نبودند .در مواردی نیز

مينماید .عمده ابزارهای سیاستي بهکار رفته در همکاریهای

افراد کلیدی درگیر در همکاریها ،از سازمان مربوطه جدا

این حوزه معطوف به ابزارهای مالي ،خرید دولتي و اعمال

شده بودند و این موجب انجام مصاحبه با سایر افراد درگیر

تعرفه بر واردات بوده و ابزارهای تقویت نهادهای مربوطه در

در همکاریها شد که در مواردی دامنه اطالعات محدودی در

حل تعارضات و برگزاری رویدادها جهت معرفي شرکتهای

خصوص موارد مهم همکاریها داشتند .بهعالوه این افراد

کوچک زیستفناور به شرکتهای بزرگ مغفول مانده است.

نیازمند اخذ تأییدیه از سایر افراد سازماني جهت در اختیار

 -3با توجه به گرایش سیاستگذاران به استفاده از بستهای از

قرار دادن اطالعات مهم در خصوص همکاریها بودند.

ابزارهای سیاستي و تغییر نگاه دولتها در استفاده از

پیشنهاد ميشود محققان بعدی به بررسي دالیل کاربرد محدود

آمیختههای سیاستي [ ]31و کاربرد طیف متنوعي از ابزارهای

ابزارهای سیاستي همکاریهای فناورانه در حوزه فاوا و

ميشود

شناسایي چالشهای مهم همکاریهای این حوزه و سایر

سیاستي

در

همکاریهای

نانویي،

پیشنهاد

دستاندرکاران سایر حوزههای فناوری از تجربیات

ابزارهای مورد نیاز جهت رفع آنها بپردازند.

سیاستگذاران این حوزه در تدوین و اجرایي شدن بسته

از آنجا که شرایط سیاسي ،اقتصادی ،اجتماعي و  ...در هر

ابزارها با لحاظ نمودن اقتضائات هر حوزه فناورانه استفاده

زمان بر حمایتها و تصمیمات سیاست گذاران تأثیرگذار

نمایند.

است ،پیشنهاد ميشود همکاریها در بازه زماني کوتاهتری

از منظر مدیریتي و بر اساس یافتهها ،نظر به وجود

مورد بررسي قرار گیرند تا نقش عوامل بیروني نظیر متغیرهای

حمایتهای مالي سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات و

کلیدی اقتصادی کالن بر همکاریهای فناورانه و ابزارهای آن

صندوق نوآوری و شکوفایي [ ]12به مدیران شرکتهای

مورد توجه قرار گیرد .یکي از متغیرهای مهم اقتصادی تحریم

کوچک فاوا پیشنهاد ميشود خود را به اخذ وام محدود نکرده

است که پیشنهاد ميشود پژوهشگران آتي به بررسي نقش این

و از تسهیالتي نظیر پژوهانه و سرمایهگذاری خطرپذیر که در

متغیر مهم بر ابزارهای سیاستي مورد استفاده در همکاریهای

همکاریهای فناورانه موثر هستند نیز استفاده نمایند .مدیران

فناورانه و به طور کلي همکاریهای فناورانه بپردازند .به

شرکتهای بزرگ نیز با توجه به امکان اعطای انحصار به

عالوه ،پیشنهاد ميشود نقش تنوع کسب و کاری شرکتهای

محصول (اپلیکیشن) ،از این فرصت جهت همکاری فناورانه

بزرگ در انگیزه همکاریهای فناورانه آنها با شرکتهای

با شرکتهای کوچک و تقویت مزیت رقابتي استفاده نمایند.

کوچک و ابزارهای سیاستي همکاری مورد بررسي و تحلیل

به عالوه ،با توجه به امکان بهرهمندی از طیف متنوعي از

قرار گیرد.

ابزارهای سیاستي در همکاریهای نانویي و زیستي ،و
رضایت نسبي شرکتها از این ابزارها ،پیشنهاد ميشود
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