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چکیده
با توجه به تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی و لزوم توجه به ابعاد مختلف و ارکان این برنامه کلی در سیاست های توسعه کشور و نقش شرکت های دانش
بنیان به عنوان موتور محرک این سیاست های کلی ضروری است تا هم در ق وانین و هم در برنامه های اجرایی نقش و جایگاه شرکت های دانش بنیان
مشخص گردد .در این نوشتار با توجه به مرور مجدد اسناد سیاست گذاری باالدستی کشور در حوزه علم و فناوری و برنامه توسعه ملی به نقش شرکت های
دانش بنیان به حضور فعال تر در بدنه اقتصادی و توسعه ایی کش ور پرداخته شده ،جایگاه اقتصادی فعالیت های دانش بنیان به صورت خالصه تحلیل شد،
برخی از نقاط ضعف برنامه های اجرایی در مقابل برنامه های توسعه ای به نقد کشیده شده و تعدادی از چالشهای پیش روی شرکتهای دانش بنیان به
همراه راه حل های پاسخگویی برشمرده شده است و ا ز این رهگذر پیشنهادات و مدل های مفهومی در جهت گسترش فرهنگ اقتصاد دانش بنیان به
خصوص در موضوعات مربوط به حوزه انرژی نظیر قراردادهای جدید نفتی توصیه شده است .در انتها نگاهی مجمل به سیاست های پژوهشگاه صنعت نفت در
تشکیل شرکت های انشعابی دانش بنیان به منظور تبیین حرکت پژوهشگاه صنعت نفت در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی شده است.
کلمات کلیدی :کسب و کار دانش بنیان ،بازار رقابتی ،شاخص ارزیابی اقتصاد دانش بنیان ،جهت دهی اقتصاد دانش بنیان درحوزه انرژی

www.SID.ir

Archive of SID

مقدمه:
اقتصاد مقاومتی در دو محور عمده افزایش ارزش و کاهش تهدید ناشی از خام فروشی جهت گیری دارد و یکی از اساسیترین راهکارها در پایدار کردن
اقتصاد به عنوان هدف اصلی اقتصاد مقاومتی ،توسعه اقتصاد دانش بنیان است که مظهر آن شرکتهای دانش بنیان است .استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش
بنیان با دید توسعه درون زا و فعالیت برون گرا به طو ر دقیق همسو با اهداف اقتصاد مقاومتی است ،استقالل عمل این شرکتها برای توسعه کسب و کار می
تواند برای افزایش بهره وری و افزایش توان مدیریتی در این شرکتها مدنظر قرار گیرد .اقتصاد مقاومتی اقتصاد متکی بر تولید داخلی حاصل از علم و فناوری
پیشرفته خودمان است که توان ایستادن در مقابل فشارها و تنشهای خارجی را داشته باشد ،توسعهی شرکت های دانش بنیان یکی از راهبردهای مهم و
اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است که دو ویژگی اخالق و عدالتمحوری را نیز همراه خود دارد.
توجه به شرکت های دانش بنیان یعنی حرکت از اقتصاد متکی به فروش منابع طبیعی به اقتصاد متکی بر تولید و ایجاد ثروت در کشور تلقی شده و یکی از
راهبردهای مهم و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی می شود .اقتصاد مقاومتی ،اقتصادی درونزاست و با تکیه بر شرکتهای دانشبنیان باشد،
بویژه در شرایط پساتحریم که زمینه برای حضور شرکتهای خارجی و علوم جدید در کشور بیش از پیش فراهم خواهد شد و شرکتهای دانشبنیان
میتوانند در همکاری و تماس با این شرکتها  ،زمینه جذب و حضور سرمایهگذاران و اندیشمندان خارجی به کشور را فراهم کنند.
برنامه ها و استراتژی کشور در خصوص فعالیت شرکت های دانش بنیان
هر جامعه ای بر اساس الزامات و نیاز های خود اولویت ها و مسیرهای خود را شکل داده و پی میریزد .ظرفیت جامعه برای تولید و پذیرش محصوالت دانش
بنیان و همچنین توانامندی رشد این شرکتها ،تا حد زیادی به تقویت نقاط قوت  ،اثربخشی سیاست ها ،تعامل میان سازمانی و شبکه سازی دانش بنیان
بستگی دارد .نقشه جامع علمی کشور یا نظام ملی نوآوری به منظور توصیف رابطه میان مردم ،شرکت ها و موسسات با هدف هدایت جریان فن آوری و
دانش در داخل کشور تبیین شده اند و الزم است در برنامه ریزی های مربوطه نقش شرکت های دانش بنیان به خوبی مشخص گردد .نقش دولت در تنظیم
مقررات تشویقی در جهت فعالیت های شرکت های دانش بنیان بسیار حیاتی است .رشد اقتصادی باال در صورتی محقق می شود که اگر شاخص های اقتصاد
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دانش ینیان به درستی در قوانین مشخص و به صورت منظم اعمال و نظارت گردد .بنابراین عالوه بر نیاز بازار به پذیرش محصوالت دانش بنیان ،نقش
نظارتی و حمایتی دولت به منظور جبران نقصان بازار ( ) market failuresنظیر مقررات حمایت از مالکیت فکری ،رفع نابرابری اجتماعی و درامدی
بخصوص در مواجه شرکت های کوچک در برابر شرکت های بزرگ بسیار مهم می باشد .عالوه بر این ،دولت نقش بی بدیل در ایجاد و هدایت چارچوب
مقرراتی مناسب و قابل بسط به منظور اطمینان از مزیت اقتصادی شرکت های دانش بنیان فراهم خواهد آورد .در ذیل به اهم عناوین برنامه ها و سیاست
های کشور در خصوص فعالیت شرکت های دانش بنیان اشاره می شود:
 قانون برنامه پنجساله سوم توسعه جمهوری اسالمی ایران (مصوب  - )7۹ /۰1 /17ماده  15۴اجازه تشکیل شرکت های دولتی دانش بنیان ارائه شده
است
 قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسالمی ایران (مصوب  - )۸۶ /۰۹ /۰7ماده  ۴۸و ماده  51سیاست های انتقال و جذب فناوری و تنفیذ
مجدد احکام برنامه سوم در خصوص تشکیل شرکت های دانش بنیان ارائه گردید.
 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران (مصوب  - )۸۹ /1۰ /۲7ماده  1۸ ،17و  ۸۰برنامه های حمایت های مالی و توسعه شرکت
های دانش بنیان شامل تجاری سازی فناوری  ،تبدیل علم به ثروت  ،توسعه کارآفرینی مشخص شده است
 قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ( مصوب شانزدهم آذر ماه  )1۳۸۹بر اساس مادهی یک قانون
حمایت از شرکتهای دانشبنیان" ،شرکتها و مؤسسات دانشبنیان شرکت یا مؤسسهی خصوصی یا تعاونی است که به منظور همافزایی علم و ثروت،
توسعهی اقتصاد دانش محور ،تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل
طراحی و تولید کاال و خدمات) در حوزهی فناوریهای برتر و با ارزش افزودهی فراوان ،به ویژه در تولید نرمافزارهای مربوط ،تشکیل میشود".
 سند نقشه جامع علمی کشور (ابالغی  - ) ۹۰ / ۰۲/ 1۰راهبرد کالن سوم فصل چهارم سند ( راهبردها و اقدامات ملی برای توسعه علم و فناوری در
کشور ) تحت عنوان جهت دادن چرخه علم و فناوری و نوآوری به ایفای نقش موثرتر در اقتصاد
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 اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی (مصوبه بیستم خرداد ماه  1۳۹۰هیئت وزیران)  5 -شرط اساسی برای دریافت اعتبارات صندوق نوآوری و
شکوفایی عبارتند از :متقاضیان باید دارای شرکت یا موسسه باشند ،احراز صالحیت دانش بنیان بودن شرکت ها ،شرکت های دانش بنیان دولتی قادر به
دریافت تسهیالت این صندوق نیستند ،اختراعات باید در حوزه فناوری های برتر باشد و عالوه بر آن اختراعات عرضه شده باید دارای ارزش افزوده
باالیی باشد.
 ابالغ سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» ( ۲۹بهمن ماه  – )1۳۹۲سیاست شماره  ۲پیشتازی اقتصاد دانش بنیان ،پیادهسازی و اجرای نقشه جامع
علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانشبنیان و
دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه.
 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ( مصوب )1۳۹۴
 برنامه توسعه تولید محصوالت دانش بنیان (مصوبه پنجم آذر ماه  1۳۹۴هیئت وزیران)
البته باید توجه داشت که سیاست های حمایتی از شرکت های دانش بنیان می بایست در جهت بهبود محیط کسب و کار این شرکت ها به منظور افزایش
قدرت کارآفرینی و جذب و توسعه کارآفرینی معطوف باشد .این سیاست ها می تواند به صورت سیاست های تشویقی در جهت بکارگیری صنعتی ایده ها،
پشتیبانی مکرر در خصوص اخذ بازار هدف بعد از شکست اولیه ،ایجاد زیرساخت های همکاری بین المللی به منظور یادگیری نیروی انسانی ،مدیریتی و
شرکت داری ،جذب و نگهداشت نیرو های نخبه در کشور نمایان گردد .برخی از موارد سیاست گذاری های فوق را در قالب برنامه های حمایتی ستاد نانو
فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حوزه نانو می توان مالحظه نمود.
عالوه بر برنامه ها و سیاست های ملی در خصو ص فعالیت های شرکت های دانش بنیان  ،در بعد فعالیت های برون گرا این شرکت ها ،بستر سازی استفاده از
ظرفیت های بین المللی نیز به منظور همکاری های منطقه ای و استفاده از ابزار تبادل دانشی بین المللی نظیر چارچوب همکاری جنوب-جنوب می بایست
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در نقشه جامع علمی کشور و ن قش شرکت های دانش بنیان در استفاده از این ظرفیت ها به خوبی طراحی شود تا امکان همکاری بین المللی توسط این
شرکت ها و استفاده از پتانسیل های علمی و مالی حاصل از این همکاری ها در اختیار این شرکت ها قرار گیرد.
نقش کسب و کار های دانش بنیان در اقتصاد کشور
در شرایط تحریم در کنار تهدیدهای مختلف سیاسی و اقتصادی ،فرصت های مختلف به منظور شناسایی پتانسیل و ابعاد اقتصاد دانش بنیان در کشور
پدید آمد که کاملترین چارچوب در قالب اقتصاد مقاومتی ترسیم گردید .در این چارچوب ،اقتصاد دانش بیان هم ضروری و هم فرصت می باشد .ضروری
ا ست زیرا متضمن داشتن رشد اقتصادی پایدار و نه کوتاه مدت شده و افزایش بهره وری علمی را در پی داشته و فرصت است چراکه بر اساس خصوصیات
تکنولوژیکی باعث ایجاد مزیت رقابتی در تکمیل زنجیره ارزشی صنعتی می گردد.
یکی از رویکردهای مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی رویکرد استراتژیک است که در آن ،نقاط ضعف و تهدیدزای اقتصاد تحلیل میشود و مؤلفههای
اقتصاد مقاومتی استخراج میگردد .از نقاط ضعف اقتصاد کشور پایین بودن میزان خالقیت و نوآوری و ضعف فناوری بنگاه های اقتصادی است .این مسئله
اقتصاد و صنعت کشور را مصرف کننده فناوری های خارجی کرده است و این خود زمینه آسیب پذیری اقتصاد کشور را در برابر تحریم بیگانگان فراهم می
کند .با شناسایی این نوع آسیب ها می توان به نقش بی بدیل دانش در حل معضالت کشور پی برد.
توجه به نقش شرکتهای دانش بنیان در چرخه اقتصادی کشور از راههای برون رفت از شرایط پیچیده اقتصادی در کشور با توجه به مولفه های اشتغالزایی،
خودکفایی و رشد اقتصادی است .یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی و همچنین خودکفایی در تولید محصوالت استراتژیک مورد نیاز
کشور است .ایفای نقش کسب و کار های دانش بنیان در اقتصاد کشور با شاخصه های ذیل که اثر گذار بر تولید سرانهی ملی و از عوامل اساسی رشد آن
است مشخص می شود :بهبود عملکرد کسب و کار های موجود ،جذب نیرو های دانشی و ماهر به بازار کار کشور ،بهبود سیاست ها و خدمات عمومی ،جذب
سرمایه گذاری پژوهش و توسعه حاصل از کسب و کار خود شرکت و ایجاد و توسعه بازار تجاری جدید .در حقیقت ،یکی از راهکارهای اساسی خودکفایی
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پایدار در محصوالت استراتژیک ،ارتقای فناوری و افزایش بهرهوری عوامل تولید از طریق دانشبنیان نمودن اقتصاد و توسعهی شرکتهای دانشبنیان است .با
برنامهریزی صحیح ،حتی کشور میتواند صادرکنندهی این محصوالت نیز باشد .شرکتهای دانشبنیان نقش محوری در ساختار اقتصاد دانشبنیان بازی
میکنند .این شرکتها ،با توجه به ویژگی های خود و پویایی و تطبیق با شرایط محیط پیرامونی و انعطافپذیری باال ،ظرفیت مناسبی برای مواجهه با شرایط
تحریم را دارا هستند .نقش این شرکتها در شکلگیری و توسعهی اقتصاد مقاومتی بسیار قابل مالحظه است.
علیرغم تاکیداتی که در سیاست های کلی به مبحث اقتصاد دانش بنیان شده است ،مطابق آمار ارائه شده سهم اقتصاد دانش بنیان در تولید سرانه ملی کشور
پایین بوده است (شکل شماره  )1و حتی در ای ن زمینه از کشورهای همسایه و منطقه نیز از نظر شاخص های مربوطه در رده پایین تری قرار گرفته ایم ،به
طوری که به نظر می رسد از اهداف برنامه های  1۴۰۴و بر پایه سند جامع علمی کشور ظرف چند ساله گذشته عقب افتادگی های حاصل شده است{.}1
لزوم تبیین وضعیت جایگاه کنونی و هدف گذاری های مشخص شده مبین برنامه ریزی و تالش بیشتر به منظور ارتقا کسب کارهای دانش بنیان در اقتصاد
کشور می باشد .در میان ارکان چهارگانه شاخص اقتصاد دانش بنیان در ایران(شامل نظام نهادی و انگیزشی اقتصادی ،نوآوری ،آموزش ،ارتباطات و فناوری
اطالعات) ،بیشترین تفاوت با بهترین کشور مربوط در این آمار به عامل نظام نهادی و انگیزشی اقتصادی ) شاخص های موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای،
حاکمیت قانون و کیفیت مقررات تنظیمی ( می باشد که امید می رود با انجام تدابیر الزم و قانونمند کردن هرچه بیشتر فعالیتها و رفع موانع تعرف های و
غیرتعرفه ای زمینه های مناسب جهت ارتقای این شاخص در اقتصاد کشور فراهم شود{.}۲
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شکل شماره  -1شاخص ارزیابی اقتصاد دانش بنیان منطبق با رشد ناخالص ملی کشورها -منبع بانک جهانی
با توجه به برنامه های توسعه ای و نقشه جامع علمی کشور ،شرکت های دانش بنیان یکی از مح ور های رشد و توسعه قلمداد شده و برای نیل به نقش آنان
الزم است صنایع با نو آوری و خالقیت باال تشویق شده وحمایت های بازاریابی مدیریتها و مشاوره ای به آن ها تعلق گیرد .از سوی دیگر در حال حاضر الگوی
توزیعی ارزش افزوده در ایران مبین این است که سهم صنایع بزرگ بس یار بیشتر از صنایع کوچک و متوسط است ،در حالیکه در کشور های پیشرفته و
اقتصاد های نوظهور نظیر برزیل ،چین و هند الگوی توزیعی متعادلی از سهم ارزش افزده مالحظه می شود .در سال های اخیر ظرفیت اقتصاد دانش بنیان در
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هر دو کشور چین و هند به رشد اقتصادی آنها کمک کرده است .توسعه ظرفیت اقتصاد دانش بنیان این کشورها در درجه اول نتیجه سرمایه گذاری های
زیاد در بخش تحقیق و توسعه و همچنین نگهداشت نیروی انسانی دانشی می باشد .در هر دو کشور نظام ملی نوآوری نقش ارتباط بین بخش های علمی و
صنعتی ،سیستم انگیزشی فعالیت های نوآوری ،و تعادل بخشی در نظام واردات فن آوری با فعالیت های بومی تحقیق و توسعه تبیین شده است { .}۳این
آمار ها گویای این است که در ایران موانعی بر سر راه رشد و توسعه بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط وجود دارد.بنابراین الزم است به منظور ایجاد زمینه
موفقیت کسب و کار های دانش بنیان در اقتصاد کشور می بایست شاخص هایی را که مکمل زنجیره ارزش حرکت نوآوری کشور است تقویت نمود ،نقاط
ضعف را شناسایی و بر طرف نموده و زیر ساخت های الزم برای ایجاد محیط رقابتی متوازن راایجادنمود .اصالح زیر ساختهای مالی ،نظام نوآوری ،اطالعاتی ،
تقویت سیاست ه ا و قوانین نظام مالکیت فکری ،تقویت شبکه سازی فعالیت های دانش بنیان از موارد قطعی مورد نیاز محسوب میشوند.
تولیدات شرکت های دانش بنیان واقعا باید مبتنی بر دانشی باشد که یا در کشور تولید شده و یا در خود شرکت به مرحله بهره برداری رسیده است و در
این صورت است که محصول خروجی با ارزش باال می تواند مبادله شود و برای خود شرکت و کشور ثروت ایجاد کند  .با توجه به توسعه درون زا و تکیه بر
دانش بومی در شرکت های دانش بنیان و تولید با توجه به دانش خود پارامترهای اقتصاد مقاومتی رعایت شده و در عرصه بین الملل نیز توان رقابت حاصل
می گردد .در طراحی سیاست های توسعه فعالیت های دانش بنیان می بایست توجه داشت عالوه بر رشد مثبت نقش شرکت های دانش بنیان در بازار،
راندمان و هزینه های کلی حضور این شرکت ها نیز می بایست با معیار مناسبی مورد اندازه گیری قرار گرفته تا در یک تصویر کلی حرکت مثبتی از این
حضور در اقتصاد حاصل گردد .برخی از این معیارهای ارزیابی را می توان به صورت خالصه به صورت ذیل تعریف نمود:
الف -ارزیابی رون د فعالیت ،نظیر رشد کارآفرینی ،حضور موثر در رشد صنعتی ،کاهش آمار مهاجرت نخبگان ،تولید محصوالت فناورانه همراه با رضایت
مشتریا ن ،سود حاصله از فعالیت های دانش بنیان و در صد استفاده از آن در فعالیت های آتی پژوهش و فناوری شرکت
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ب -ارزیابی باز ار ،شامل ایجاد فرصت های کارآفرینی در بازار ،شکل دهی بازار های جدید شامل عرضه و تقاضا ،درصد حضور محصوالت دانش بنیان در بازار
رقابتی ،میزان رشد مح صوالت دانش بنیان در بازار نسبت به زمان مبنا ،اثر گذاری سیاست های حمایتی در بازار و تداوم آن ،میزان آشنایی و استقبال
از محصوالت دانش بنیان در بازار
ج -ا رزیابی فرایندی ،شامل میزان تاثیر مثبت یا منفی سیاست های حمایتی با توجه به هزینه های صرف شده ،تسهیل گری در فرایند طراحی سیاست
گذاری ،شکل گیری برنامه و اجرای آن
د -ا رزیابی اقتصادی ،شامل میزان منافع حاصل از سیاست های حمایتی در مقابل هزینه ها ،میزان ارزش آفرینی برنامه ها
به طور کلی یک بسته کلی از سیاست ها شامل اطالع رسانی ،قانون گذاری و سیاستهای تنظیم بازار برای فعالیت های دانش بنیان نیاز می باشد.
توسعه پایدار ملی با گذار به اقتصاد دانشبنیان
بخش بزرگی از رشد اقتصادی جهانی حاصل فعالیت های دانش محور و تغییرات تکنولوژیکی می باشد .صرف نظر از اینکه نوآوری مربوط به محصوالت و
فرآیندهای باشد ،یا ناگهانی و یا تدریجی حاصل شود ،یا مرتبط به فن آوری خاص و یا مربوط به مدل کسب و کار و ساختارهای سازمانی باشد ،در یک نمای
کلی باعث بهبود ارزش برای مصرف کننده ،تولید کننده و یا جامعه می شود  .شرکتهای دانشبنیان ،با توجه به ویژگیهای منحصربهفرد خود و توان ایجاد
و بهکارگیری فناوریهای پیشرفته ی مورد نیاز ،توانمندی الزم را جهت تبدیل مواد خام به محصوالت نهایی و با ارزش افزودهی باال دارند .با اعتماد و توجه به
چنین شرکتهایی میتوان تهدید بهوجودآمده در این حوزه را به فرصتی جهت شکوفایی صنایع مختلف کشور تبدیل نمود .در واقع اقتصاد دانشبنیان تأثیر
بسزایی در افزایش تولید سرانه باالتر  ،کاهش نابرابری در توزیع درآمد و ایجاد رفاه اجتماعی خواهد داشت ومی توان در جهت توسعه پایدار ملی گام
برداشت.
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اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که مستقیما بر مبنای تولید ،توزیع و مصرف دانش و اطالعات قرار گرفته باشد .نکته ای که باید همواره در نظر داشت این
است که برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان فقط تولید و توزیع اطالعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست بلکه نکته مهم ،به کارگیری آنها در
استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است .به عبارت دیگر ،کاربردی کردن دانش و استفاده موثرتر از آن در گسترش ظرفیت ها و ارتقای
درجه بهره برداری از منابع است که تحقق یک اقتصاد دانش بنیان را ممکن می سازد که نقش شرکت های دانش بنیان در این زمینه قابل تعریف است .
بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش ویژه به اقتصاد دانش بنیان شده است ( بند  ۲سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی) .بر این اساس الزم است که
در برنامه ها و سیاست های توسعه ای کشور به خصوص در برنامه ششم توسعه به صورت ویژه ای به این امر پرداخته شود .به طور حتم در صورت توجه به
حضور و نقش شرکت های دانش بنیان در برنامه های توسعه ای و هدف گذاری مشخص برای این شرکت ها در برنامه های توسعه ای فوق  ،برنامه های
علمی کشور نظیر نقشه جامع علمی کشور و نظام ملی نوآوری می توان انتظار داشت در دهه های آتی سهم حضور این شرکت ها در اقتصاد کشور و بازار
کسب و کار رشد چشمگیری داشته باشد.
با حمایت از شرکتهای دانش بنیان و پذیرش ریسک حرکتی این شرکتها در برنامه ریزی های کوتاه یا بلندمدت می تواند عالوه بر محصوالت تولیدی،
محصوالت پر ارزش دیگری مانند فناوری برای صنعت مهیا کند که عالوه بر رفع نیازها و تنگناهای کشور می تواند به عنوان یک بازوی کارآفرینی در کشور
مطرح شود و به عالوه ثروت نیروی انسانی در خود کشور مورد استفاده قرار گیرد و در صورت رونق فناوری کسب و کار چنین شرکتهایی ،سطح رفاه کلی
اجتماع نیز افزایش می یابد.
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ضرورت جهت دهی به فعالیت شرکت های دانش بنیان (با تاکید ویژه به زمینه حضور شرکت های دانش بنیان در بخش انرژی)
ی کی از تهدیدهای اقتصادی که عامل ناپاپداری وابستگی اقتصاد کشور است ،خام فروشی و تکمیل نشدن زنجیره ارزشی صنعت نفت است .اصلیترین دلیل
توسعه نیافتن این صنعت ،وابستگی فناوریهای آن به کشورهای توسعه یافته و همکاری نکردن و تعامل آنها در انتقال دانش فنی این فناوریها به دلیل تمایل
به حفظ وابستگی کشورهای نفتی در حال توسعه بوده است.
اغلب هزینه های تولیدی تحمیلی به صنایع کشور ،هزینه های استفاده از فناوریها بوده و به سبب فقر در تولید فناوری یک وابستگی انحصاری برای صنایع به
وجود آمده است .این فناوریها که د ر قالب نرم افزارها ،علم مهندسی ،طراحی و غیره به سبب وجود شرایط رقابتی جهانی به کشور تحمیل شده مبین وجود
چرخه معیوب در اقتصاد وابسته است .توجه به این موضوع در کشورهای صاحب فناوری نشان می دهد که این کشورها به جای خام فروشی به سمت فروش
دانش و فناوری با ارزش افزوده باال روی آورده اند و از این حربه برای ایجاد استیالی قدرت خود در کشورهای دیگر سود می برند.
توجه به پتانسیل شرکت های دانش بنیان در برنامه های توسعه ای کشور و جایگاه یابی این پتانسیل در برنامه های مذکور می تواند عالوه بر رشد این
شرکت ها ،هدف گذاری حضور این شرکت ها در چرخه توسعه صنعتی و اقتصادی را تحقق بخشیده و زمینه حضور این شرکت ها را حتی در بازارهای بین
المللی تقویت بخشد .با عنایت به توجه ویژه به مباحث انرژی در برنامه توسعه کشور ( به خصوص در پیشنویس برنامه ششم توسعه ) در این مقوله سه حوزه
مشخص به منظور جهت دهی فعالیت های دانش بنیان با توجه به سیاست های کالن توسعه ای پیشنهاد می گردد:
الف -حضور شرکتهای دانش بنیان در اقتصاد بهره وری انرژی و انتقال دانش های مربوط به جلوگیری از هدر رفت انرژی با توجه به بازار بین المللی این
موضوعات ونیاز شدید صنعت کشور به ای ن امر یکی از زمینه های مشخص در زمینه حضور شرکت های دانش بنیان تلقی می شود .توجه به آمار شدت
مصرف انرژی در ایران و مقایسه آن با دیگر کشورها ظرف دو دهه گذشته نشان دهنده این است که علیرغم وجود برنامه کالن در کشور به منظور کنترل
شدت مصرف انرژی تمهید مناسبی در برنامه های اجرایی در این خصوص دیده نشده است( شکل شماره  . )۲لذا می توان با جهت دهی فعالیت های دانش
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بنیان در این حوزه از پتانسیل های مربوطه به نحو مناسب بهره برد .متاسفانه علی رغم سیاست های کشور در زمینه کاهش شدت مصرف انرژی و برنامه
های مدون شده در برنامه پ نجم توسعه ،مطابق آمار منابع هزینه شده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی درصد بسیار ناچیزی به خود اختصاص داده ( نقل
از مدیر عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در پنجمین همایش بین المللی ملی مدیریت تکنولوژی – پانل بررسی سازوکارهای تامین مالی برای توسعه فناوری
آذر  )۹۴ک ه به نظر می رسد رویه های مذکور با برنامه های کالن و توسعه ای کشور همخوانی نداشته باشد.

شکل شماره  -2میزان افزایش شدت مصرف انرژی  -منبع بانك جهانی
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ب -ه مچنین کاهش سهم منابع فسیلی در تامین سبد انرژی جهانی بدلیل سیاست های جهانی تغییرات آب و هوایی و اقلیمی و رشد منابع انرژی تجدید
پذیر در تامین سبد انرژی جهانی در سناریو های توسعه ای کشورهای در حال توسعه این پتانسیل را بوجود آورده که نقش شرکت های دانش بنیان در
تحقق سناریوهای تامین انرژی تعریف گردد .بر اساس سناریو های آژانس بین المللی انرژی سهم منابع فسیلی ظرف  ۲۰سال آینده در بهترین حالت ۶۸
درصد و در صورت تبعیت از سناریوهای جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه ای تحت عنوان سناریوی  ۴۰5به  1۴درصد کاهش می یابد .بر اساس همین
سناریو ها سهم انرژی های تجدید پذیر از  1۹درصد کنونی به  75درصد افزایش خواهد یافت { .}۴بدون شک کاهش قیمت نفت ،این فرصت را برای
شرکت های دانش بنیان فراهم می سازد تا با حضور مثمرثمر در چرخه عرضه تا مصرف ضمن افزایش بهره وری از مواد خام باعث ایجاد ارزش افزوده بیشتر
در این حلقه شده و به صورت خودکار نقش اثرگذاری در اقتصاد کشور پدید آورند و از نقش کاهش درآمد های نفتی بر اقتصاد کشور بدلیل کاهش قیمت و
کاهش میزان صادرات جلوگیری نماید .در برنامه توسعه کشور توجه ویژه ای به توسعه انرژی های پاک شده است و بر اساس اعالم برنامه های وزارت نیرو در
حدود  5گیگا وات انرژی پاک ظرف سه سال آتی از انرژی های بادی و خورشیدی می بایست بهره گرفت { .}5بر اساس برنامه انتظار است که با جذب
سرمایه های خارجی این هدف گذاری محقق شود .با عنایت به این برنامه توجه به ظرفیت های فناورانه همکاری شرکت های دانش بنیان با شرکای خارجی
در این عرصه و برنامه ریزی برای انتقال فناوری می تواند هدف گذاری مطلوبی را فراهم سازد .مجددا آمار ارائه شده از صندوق در این خصوص موید درصد
پایین سرمایه گذاری در این حوزه از منابع صندوق می باشد .تصویب سند ملی توسعه دانش بنیان انرژی های تجدید پذیر در راستای طرح ریزی برنامه
توسعه و انتقال تکنولوژی و توانمند سازی شرکت های دانش بنیان به عنوان نقشه راه سیاست های کلی این حوزه می بایست مورد توجه قرار گیرد.
ج -یکی دیگر از راهکارهای استفاده از پتانسیل شرکت های دانش بنیان منطبق با برنامه های توسعه ملی کشور ،قراردادهای جدید توسه میادین نفت و گاز
موسوم به  IPCمی باشد .بند  1۴و  15سیاست ه ای کلی اقتصاد مقاومتی اشاره به ظرفیت های تولید نفت و گاز و تاکید بر افزایش ارزش افزوده از طریق
تکمیل زنجیره ارزش...با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع دارد .زیر ساخت همکاری فناورانه آنچنان که در قراردادهای جدید بین المللی فوق تاکید شده،
این امکان را فراهم م ی سازد تا همکاری شرکت های بزرگ بین المللی با شرکت های داخلی فراهم شده  ،بدین ترتیب ظرفیت باالی همکاری مالی و فناورانه
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به منظور تقویت ظرفیت جذب فناوری پدید خواهد آمد .توجه به این نکته ضروری است که شرکت های بین المللی به دلیل در اختیار داشتن تامین
کنندگان ما لی خاص ،در ارائه توانمندی های فناورانه هوشمندانه اقدام نموده و نیاز های فناورانه را از منابع تکنولوژیکی مورد تائید خود تامین کرده تا دایره
وابستگی را در دست خود داشته باشند .توجه به این نکته ضروری است که کلیه هزینه های تامین مالی شامل اصل و سود مربوطه از سمت شرکت ملی نفت
ایران در قالب قرارداد بازپرداخت خواهد شد بدون آنکه از بعد فناوری تامین سرمایه عایدی متوجه کشور گردد .لذا می بایست در اینگونه چارچوب های
قراردادی در کنار الزامات پذیرش  ،جذب و توسعه فناورانه توسط شرکتهای داخلی امکان استفاده از تامین کنندگان مالی داخلی نیز به گونه ای فراهم گردد
که در خصوص مسایل مربوط به نیازهای فناورانه شرکت های بین المللی ترغیب به استفاده از این منابع گشته و حتی به صورت پیشرفته تر منابع مالی
خارجی خود را راغب به همکاری با موسسات سرمایه گذاری داخلی نمایند .با توجه به اینکه در مدل های قراردادی ارائه شده ،تمهیدات خاص به مباحث
انتقال فناوری و توانمندی شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده به طوری که حتی بودجه های مالی در قراردادها بدین منظور گنجانده شده لذا به
منظور چگونگی مدیریت تخصیص ،هزینه کرد ،افزایش سرمایه از محل های تامین ما لی دیگر می توان در قالب یک مدل صندوق سرمایه گذاری داخلی
(ترجیحا خصوصی) و با مشارکت تمامی بازیگران تعریف شده در قرارداد ها اجرایی شده به نحوی که قسمتی از انحصار در اختیار تامین کنندگان منابع مالی
اصلی قراردادها شکسته شود.
بازار تجاری رقابتی و تعامل با شرکت های دانش بنیان
در محیط اقتصادی رقابتی که بازار به سرعت در حال تغییر است ،نوآوری یک مزیت رقابتی محسوب می شود .در این محیط ،شرکت ها و صنایع بزرگ
اغلب از بازار فن آوری جدید عقب می باشند .این شکاف تجاری ایجاد یک مزیت رقابتی برای کسب و کار های دانش بنیان است .از آنجائیکه محرک اصلی
پیشرفت کسب و کارهای دانشبنیان را طرحها و ایدههای خالقانه مهندسان و مبتکران تشکیل میدهند ،تجاری سازی ایدهها در شرایطی که اقتصاد جهانی
به سمت افزایش رقابت و کاهش انحصارات در حوزه دانشبنیان حرکت میکند و کسب و کارهای دانشبنیان کشور عمدتاً جدید و نوزاد میباشند خواه نا
خواه در ابتدای فعالیت ،بسیار حساس و آسیب پذیر هستند و نیازمند به دانش و تجربه مدیریتی  ،دسترسی آسان کارآفرینان به منابع مالی کافی و
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انعطاف پذیر و فضای مناسب کسب و کار دانشبنیان است .این درحالی است که بازار داخلی به دلیل باالبودن موانع تعرفهای کاالهای سرمایهای و
واسطهای مورد نیاز حوزه کسب و کارهای دانش بنیان ،فقدان سیاست مشخص انتقال و تبادل دانش فنی با کشورهای پیشرو و درجه پایین آزادی کسب و
کارها با ریسکهایی جهت توسعه کسب و کارهای دانشبنیان مواجه میباشد.
مطابق مطالعاتی که در حوزه فناوری های نوین مرتبط با کسب و کارهای دانش بنیان صورت پذیرفته با توجه به شاخص عملکرد رقابت پذیری ،صنایع با
فنآوری کشور عملکرد نامطلوب و ضعیفی در رقابت پذیری صادرات نسبت به صنایع سایر اقتصادهای مورد مطالعه داشته است .این شواهد ،ضعف رقابت
پذیری صنایع با فنآوری باالی کسب و کار دانش بنیان در ایران رادر سطح بین المللی آشکار می سازد و اهمیت توانمندسازی صنایع با فنآوری باال کشور را با
رویکرد برو نگرا و معطوف به صادرات مطرح می سازد{.}۶
در عین حال موفقیت کسب و کار دانش بنیان در بازار تجاری رقابتی مستلزم توجه به شاخصه های است که به صورت خالصه عبارتند از:
شاخصه های فعالیت تجاری شامل وجود خالء تجارت فناورانه در بازار ،نبود طراحی محصول غالب با یک استاندارد مشخص در بازار ،تکنیک های طراحی و
تولید در غالب خدمات فناورانه و نه در غالب دار ایی های فیزیکی ارائه شده ،قیمت محصوالت توسط مقررات تعیین می شود و نه کشش بازار ،تعداد بازیگران
حاضر در بازار با توجه به مقررات مشخص می شود نمونه بارز این مورد را می توان در تعیین معیار های دانش بنیان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست
نمود که با تطبیق این معی ارها بازیگران خاصی حائز شرایط دانش بنیان خواهند شد ،مقررات تاثیر مهمی بر نوع محصوالت دانش بنیان ارائه شده دارد به
عنوان نمونه در سال های اخیر توجه زیادی به محصوالت بایو فناوری یا نانوفناوری شده است و انتظار است در سال های آتی با توجه به تصویب سند ملی
توسعه دانش بنیان انرژی های تجدید پذیر همین روند در بخش انرژی کشور حاصل گردد ،وجود مشوق های معافیت های مالیاتی و یا ارائه یارانه های
تولیدی یا سرمایه گذاری آنچنان که در صندوق نوآوری و شکوفایی پیش بینی شده است ،روابط مالی با نهادهای دولتی و یا نهادهای سرمایه گذار خطر پذیر
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و نهایتا در کنار ارتقاء کیفیت و بهبود قیمت ،کاالی دانشبنیان به بازارسازی رقابتی هم نیازمند است .رقابت عامل حیات شرکتها است و اگر رقابت وجود
نداشته باشد و شرکتها متکی به بازار داخل باشند ،کیفیت کاهش پیدا می کند و این اتکای شدید به بازار داخل مساوی با مرگ است .
شاخصه های ساختاری و مدیریتی شرکت های دانش بنیان به منظور کسب ارزش افزوده بیشتر شامل استفاده از مدیریت تخصصی ،کسب و کار دانش
بنیان ،و سازماندهی بستر مناسب به منظور استفاده از ابتکارات متخصصین وبکارگیری آنها در چرخه تولید همگام با تحوالت شتابان فناوری جهانی ،آزادی
سازمانی بیشتر نسبت به سازمان های سنتی ،رقابت با واحدهای دیگر دانش بنیان ،کنترل بیشتر بر مدل کسب و کار ،افزایش شفافیت ،ارتباطات و تبادل
اطالعات در مقایسه با اقتصاد سنتی.
شاخصه ارتباطی شامل ارتباط فناورانه با شبکه های دانشی ،ارتباط مدیرتی با افراد کلیدی و دانشی ،روابط فناورانه و یا نوآورانه با مشتریان و  /یا تامین
کنندگان ،روابط بازاریابی و یا ایجاد شبکه توزیع ،وجود روابط فنی و یا نوآورانه با بازوی پژوهش و تحقیقات ،ایجاد شبکه تجاری با رقبا ،ایجاد روابط و
مشارکت های تجاری بین المللی.
ش اخصه های ابزاری ،عالوه بر شاخصه های متذکر شده فوق و برنامه های متناسب با فعالیت های شرکت های دانش بنیان ،توجه به ابزار اجرایی نمودن
برنامه ها به منظور هدایت و حمایت نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان بسیار مهم می باشد .صندوق نوآوری و شکوفایی نمونه بارز این ابزار در سیاست
ها و برنامه های فعایت های شرکت های دانش بنیان تعریف شده ،این صندوق به منظور کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانش بنیان ،تکمیل زنجیره ایده تا
بازار و تجاری سازی نوآوری ها ،دستاوردهای پژوهشی و اختراعات و کاربردی نمودن دانش از طریق ارایه کمک ها و خدمات مالی و پشتیبانی به شرکت ها و
مؤسسات دانش بنیان تشکیل شده است{ .} 7اما بایست توجه داشت با توجه به تنوع و تعدد فعالیت های دانش بنیان در کنار این صندوق می بایست ابزار
دیگری مورد توجه قرار گرفته تا اثر گذاری شرکت ها صرفا به منابع مالی صندوق محدود نشود .برخی از این ابزار را می توان به شرح ذیل طبقه بندی
نمود:الف -ابزار اعتباری نظیر کمک به رفع کمبود اطالعات بالخصوص مرتبط به بازار ،توسعه محصول و غیره ،کمک به کوتاه شدن اخذ مجوز های اداری
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طوالنی مدت  ،کمک به رفع موانع حضور بخش سرمایه گذار بخش خصوصی ،ایجاد مشوق برای حضور محصوالت دانش بنیان در صنعت بویژه صنایه بهره
بردار دولتی به عنوان بزرگترین بازار مصرف .ب -مدیریت کاهش ریسک شامل ریسک تولید محصول خارج از رنج ،ریسک توسعه محصوالت جدید ،ریسک
بازار ،ریسک تغییرات ارزش پولی ،مطالعات آنالیز هزینه ها ،ارزیابی منابع ،بیمه های تکمیلی در حوزه فناوری ج -پشتیبانی پژوهش و فناوری .د -استاندارد
سازی  ،ه -ایجاد خط ارتباطی بین المللی .و -ابزار قراردادی شامل ارائه مشوق های مالی ،پشتیبانی فنی و بازرگانی،ایجاد تقاضا و دنبال آن پشتیبانی خرید
اولیه و توسعه بازار  ،انعقاد قراردادهای بلند مدت و خرید تضمینی .معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ایجاد نهاد های خاص نظیر ستاد نانو برخی از
این شاخصه های ابزاری را فراهم آورده اما با توجه به گستردگی فعالیت های دانش بنیان الزم است هدف گذاری مشخص تری در این زمینه مد نظر باشد.
مطابق آمار معاونت علمی و فناوری تا پایان تابستان  1۳۹۴بیش از هزار و  7۰۰شرکت دانش بنیان در سه گروه دانش بنیان صنعتی ،دانش بنیان تولیدی و
دانش بنیان نو پا در کشور به ثبت رسیده اند  ،همچنین بر اساس برنامه های مصوب سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی سه هزار میلیارد تومان
مصوب شده که بر اساس اعالم مدیر عامل صندوق تا پایان  ۶ماهه سال  ۹۴تاکنون صرفا  7۰۰میلیارد تومان آن تامین مالی شده و این در حالی است که
نزدیک به  ۲۴۰۰میلیارد تومان جهت ارائه به طرح های دانش بنیان اعتبار تخصیصی مصوب شده است{.}۸
درحال حاضر تعداد کاالهای هایتیک قابل مبادله در سطح جهانی بالغ بر  ۳۲۰قلم کاال میباشد و تعداد بازارهای صادراتی شامل  1۳۰کشور میباشد که
در نقاط مختلف جهان پراکنده میباشد .در این میان تعداد کاالهای صادراتی هایتیک ایران قریب به  115قلم کاال به ارزش  ۶1۲میلیون دالر در سال
 1۳۸۹بودهاست که به تعداد  ۶۲کشور صادر شده است .این درحالی است که ایران در صادرات تعداد  ۲۰5قلم کاال هیچگونه تجربی صادراتی نداشته و
نیازمند تنوع صادرات در این حوزه است .همچنین در تعداد  ۶۰کشور واردکننده کاالهای هایتیک ،هیچگونه حضوری نداشته است {.}۹
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مدیریت ریسك در توسعه کسب و کار های دانش بنیان
مطابق تحقیقات نرخ بقای شرکتهای دانش بنیان نوپا  ۳ ،سال پس از شروع کسب و کار خود ،در حدود  ٪75است که بسیار باالتر از که میزان بقای راه
اندازی شرکت های کوچک دیگر ( در حدود  ) ٪۴۶است { .}1۰از عوامل مهم موفقیت آنها میزان پشتیبانی فناورانه است که این شرکت ها در اختیار
دارند .اما در هر صورت بدلیل ماهیت تغییر پذیری سریع فناوری در محیط کسب و کار دانش بنیان و به منظور مدیریت ریسک خطر پذیر این فعالیت ها ،
اقدامات ذیل پیشنهاد شده است:
ایجاد و توسعه شرکتها یا صندوق های ریسک پذیر ) (Venture Capitalخصوصی جهت ایجاد ضمانتهایی برای توسعه کسب و کارهای دانشبنیان و
ایجاد قراردادهای مشارکتی به منظور توزیع ریسک خطر پذیری کاری.
تقویت زیرساختهای توسعه کسب و کارهای دانشبنیان نظیر پارکهای فناوری و مراکز رشد است .در واقع مراکز رشد فناوری به مدد ارائه خدمات
تخصصی و حرفه ای تا حدودی برخی عوامل ایجاد کننده ریسک را دفع و یا قابل تحمل تر می سازند و از این طریق به ماندگاری و اقتصادی نمودن کسب
و کارهای دانش بنیان کمک می نمایند .دراین خصوص ایجاد نظام کارایی پارکهای فناوری و مراکز رشد کشور در توسعه کسب و کارهای جدید ضروری
است.
توانمند سازی نظام بیمهای کشور در رونق کسب و کارهای جدید دانشبنیان .
ایجاد نظام حمایت از طرح های شکست خورده دانش بنیان و تسهیل گری ،به منظور بازگشت به چرخه تولید طرح های شکست خورده شرکت های دانش
بنیان در قالب طرح های جد ید با مدل اقتصادی توجیه پذیر تر (در اقتصاد های دانش بنیان نظیر سنگاپور یا فنالند بازگشت شرکتهای شکست خورده کمتر
از یک سال می باشد در حالی که در اقتصاد های کشورهای در حال توسعه تا پنج سال به طول می انجامد این در حالی است که در کشور ما شکست طرح
های مذکور به معنای پایان فعالیت های ایشان تلقی شده و صرف نظر از هزینه های تشکیل و حمایت از ایشان به بوته فراموشی سپرده می شوند).
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چالشهای پیش روی شرکتهای دانش بنیان


دولتی بودن بیشتر بخش های دانش بنیان مانع بزرگی در راه توسعه این فضاست .به عنوان نمونه اخیرا صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور
هدایت حمایت از شرکت های دانش بنیان طرحی تحت عنوان مشارکت در سرمایه گذاری به جای ارائه وام های سهل الوصول ارائه نموده است و
در این برنامه شرکت های دانش بنیان را ترغیب به ارائه بخشی از سهام خود به صندوق در ازای ارائه خدمات سرمایه گذاری می نماید ،بدون توجه
به این نکته که با توجه به دولتی بدون این صندوق عمال فضای کوچک بخش خصوصی با ارائه این راهکارها محدود تر شده و عمال با توجه به عدم
دید بنگاه داری در این طرح ها ،در بلند مدت محکوم به شکست می باشد .البته در صورتیکه این گونه حمایت ها در چارچوب های مورد قبول
حقوقی نظیر  Joint Ventureها برای طرح های قابل سرمایه گذاری و با تعیین دقیق مسئولیت ها ،درصد مشارکت طرفین و مشخص نمودن
راهبری ( ترجیحا توسط خود شرکت ها) عملیاتی گردد ،میزان موفقیت آنها افزایش یافته بدون آنکه خللی در روند بنگاه داری شرکت ها بوجود
آید.



هدفمند نبودن حمایت های مالی به نحوی که رابطه منطقی بین میزان و نوع حمایت ها و مشوق های مالی دولت با نوآور یها و تجاری سازی
برقرار شود و تخصیص اعتبارات بدون توجه به برنامه های توسعه ای و کالن کشور به شرکت های دانش بنیان ،با عنایت به تکالیف برنامه های
توسعه ای به نظر می رسد نحوه تخصیص اعتبارات مصوب در قالب های مختلف نظیر صندوق نوآوری و شکوفایی همخوانی نداشته باشد .الزم
است در این خصوص با توجه به لزوم تطبیق برنامه ششم توسعه با سیاست های اقتصاد مقاومتی ،چارچوب های حمایتی به دقت تنظیم و با
ارزیابی دوره ای با وسواس کنترل شود.



وجود چارچوب های سنتی در نظام اقتصادی کشور ،به عنوان نمونه در حالی که دارایی های اصلی شرکت های دانش بنیان به صورت دارایی
نامشهود قلمداد می گردد ،در عرصه ارزیابی های اعتباری نظیر ارائه تسهیالت بانکی این قبیل دارایی ها قابل ارزش گذاری نبوده و فعالیت های
شرکت ها را محدود می نماید
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تعدد نهادها و سیستم هایی سیاست گذار در این حوزه ،به عنوان نمونه تخصیص اعتبارات پژوهشی کشور اکثرا از طریق شرکت های دولتی صورت
می پذیرد .با توجه به اینکه این شرکت ها از نظام ها و ساختارهای سنتی و روتین خود استفاده می نمایندبه جای نظارت و هدایت اجرای فعالیت
ها بعضا در خصوص سیاست گذاری کارسپاری به این شرکت ها دخالت داشته و به دور از نقشه جامع علمی کشور نسبت به تقویت یا عدم
حمایت از شرکت های کوچک نقش دارند به نحوی که تاثیر این نهادهای متولی در معیوب شدن چرخه ارزشی علمی کشور بسیار زیاد بوده و عدم
نتیجه گیری عملی در بسیاری از حوزه های دانشی کشور نیز بدلیل این تعدد تصمیم سازی ها می باشد.



پراکندگی سیاست گذاری متنوع و گاها متناقض و نبود بسته های سیاست گذاری مکمل ،توجه به چرخه ارزشی نوآوری ( Innovation Value
 )Chainاز ت حقیقات تا نفوذ فناوری در صنعت و لزوم داشتن استراتژی سیاست های مکمل در این حوزه  ،لزوم پیروی از بسته های متنوع
سیاست گذاری در سطح ملی را پدید می آورد بنابراین اصرار بر استفاده صرف از یک رویه سیاست گذاری عمال تحرک شرکت های دانش بنیان و
مراکز تحقیقاتی را در ه ر کدام از مراحل این چرخه دچار وقفه می نماید .به عنوان نمونه در نظام نوآوری صنعت نفت بدلیل تاکید به پیروی از یک
مدل برای حوزه های فناوری مختلف با سطوح آمادگی فناوری ( )TRLناهمگون عمال یک قفل شدگی نهادی حاصل شده و عمال قدرت انعطاف
حرکتی در اجرای فعالیت های شرکت های دانش بنیان را فراهم می سازد.



عدم وجود و یا کارکرد مناسب زیر ساخت های جذب سرمایه گذاری خطر پذیر ،با توجه به رکود اقتصادی کشور و نقش نهاد های مالی در تعیین
سود های کاذب سرمایه گذاری عمال طرح های فناورانه شرکت ها همانگونه که در قوانین مربوط به صندوق نوآوری و شکوفایی عنوان شده می
بایست بازگشت سرمایه باالیی بهمراه داشته باشند تا بتوانند منابع مالی مناسب را جذب نمایند .بعالوه به دلیل عدم وجود این زیرساخت ها
توانمندی جذب منابع مالی بین المللی در شرایط بسته اقتصادی کشور نیز وجود نداشته و این یکی از نقاط ضعف شرکت های دانش بنیان در
عرصه اقتصادی فعالیت های برون گرا می باشد.
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سهم کم محصوالت دانش بنیان ایران در عرصه رقابت جهانی ،باور فرهنگی در استفاده از محصوالت شرکت های دانش بنیان ،به نظر می رسد که
علیرغم سیاست های کلی در خصوص حمایت از فعالیت شرکت های دانش بنیان آشنایی کامل و یا بسته های حمایتی ویژه برای حضور
محصوالت دانش بنیان در بازار رقابتی ایجاد نشده و به همین دلیل و عدم آشنایی مشتریان ،حجم استفاده از این محصوالت در بازار رقابتی کم
باشد لذا سیاست های حمایتی خاص نظیر  Labelingبرای توسعه فرهنگ استفاده از محصوالت دانش بنیان توصیه می شود.



دغدغه فعالیت شرکتهای دانش بنیان نوپا در دوران پسا تحریم ،خاتمه دوران تحریم و تمایل سنتی صنایع بزرگ دولتی نظیر نفت و گاز به تامین
سریع مایحتاج عملیاتی خود از منابع معتبر بعضا خارجی به دلیل استفاده از استاندارد سازی های کپی شده از منابع خارجی در این شرکت ها این
تهدید را بوجود آورده که حمایت های کوتاه مدت از نهال صنعت دانش بنیان طی دوران پسا تحریم فروکش کرده و مدل های اقتصادی این
شرکت ها که بعضا در شرایط تحریمی جذاب و قابل حمایت بوده از دستور کار شرکت ها خارج گردد.



افزایش کیفیت و استاندارد فناوریهای تو لیدی ،با توجه به اینکه فناوری های وارداتی بعضا بر اساس استانداردهای خاص کشور های توسعه دهنده
آنها تعریف و توسعه یافته اند بنابراین تعریف برنامه های استاندارد ملی شامل روندها ،فرایندها ،مشخصات و توانمندی ها به عنوان زیر ساخت
توسعه فن اوری عمال این زمینه را فراهم می سازد تا شرکت های دانش بنیان با ریسک کمتری نسبت به ارائه خدمات فناورانه اقدام نموده و با تکیه
بر افزایش کیفیت محصوالت در قالب استانداردهای تعریفی نسبت به جذب سهم بازار رقابتی اهتمام ورزند.
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شرکت های انشعابی پژوهشگاه صنعت نفت
با نگاه به رویکرد دانشگاههای بزرگ و مطرح جهان درمییابیم که توسعه فناوری و توجه به تجاریسازی یافتهها و دستاوردهای تحقیقاتی و رفع نیازهای
جامعه و صنعت بومی ،یکی از رویکردهای اصلی ایشان در توسعه اقتصادی است .این دانشگاهها ،کارآفرینی دانش بنیان را به عنوان یکی از ماموریتهای
اصلی خود قرار داده و در این راستا برنامهریزی و تالش میکنند.
فلسفه تشکیل شرکت های دانش بنیان پژوهشگاه نیز استفاده از ظرفیت های علمی پژوهشگاه به منظور تبیین بستر تجاری سازی مناسب و همچنین ایجاد
ساختار سازمانی و مدیریتی جدید واکنش سریع به منظور ارائه روشهای فناورانه در جهت تامین نیازهای صنعتی در چارچوب بازار اقتصادی رقابتی بوده
است .بر این اساس حضور فعالیت تجاری نوآورانه در چرخه اقتصاد کشور بر بهبود محصوالت ،روش ها ،ساختار سازمانی و مدیریتی و توجه به بازار رقابتی
هدف گذاری شده است .نکته اصلی در فعالیت این شرکت های دانش بنیان ،آشنایی و استفاده از تکنیک های بازاریابی به منظور کارآفرینی از پتانسیل های
موجود در بازار می باشد .بر این اساس با توجه به مشارکت بخش خصوصی در تشکیل این شرکت ها در نظر است زیر ساخت ضعیف تجاری سازی
دستاوردهای فناورانه با تزریق سرمایه ،تقویت ظرفیت جذب تخصصی و با توجه به تجربه و دانش موجود در پژوهشگاه تقویت شده تا با هم افزایی سرمایه
های دانشی ،مالی ،تخصصی و مدیریتی بهره برداری بیشتری از فعالیت ها از بعد توسعه نفوذ دانش و شرایط اقتصادی حاصل گردد.
حاصل ایجاد این شرکت ها د ر پژوهشگاه تقویت شبکه سازی فناورانه بوده به طوری که با استفاده خالقانه تر از ایده ها به منظور استفاده نهایی در
محصوالت و روشهای فناورانه در صنعت مورد توجه قرار می گیرد .این شبکه سازی توسط اجزای ذیل قابل بسط می باشد :بازوی تحقیقاتی و استفاده از
ظرفیت علمی پ ژوهشگاه به منظور تعریف و اجرای پروژه های دوسویه ،تجمیع دانش و همکاری با مراکز تحقیقاتی ذیگر به منظور تکمیل چرخه فناوری در
قالب قراردادهای تجاری سازی محصوالت ،انشار فناوری با هدف گذاری ایجاد پتانسیل کارآفرینانه در محیط اقتصادی جدید و رقابتی ،توسعه فناوری و
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استفاده از ظرفیت شرکتهای دیگر به منظور توسعه و تکمیل چرخه فناوری از بعد صنعتی و نهایتا توجه به مختصات بازار رقابتی و امکان ارتباط و ایجاد
شراکت های خاص با شرکای داخلی و خارجی به منظور استفاده بهینه تر از ظرفیت های بازار رقابتی.
بر اساس برنامه ریزی اولیه پژوهشگاه در  5حوزه مختلف و بر اساس مدل اقتصادی نسبت به تشکیل شرکت های انشعابی دانش بنیان اقدام نموده است .این
شرکتها در حوزه های نانوفناوری ،مهندسی ،کاتالیست ،مواد شیمیایی و حالل ها ،تبدیالت گازی و صنایع باالدست تشکیل شده اند.
نتیجه گیری
فعالیت شرکتهای دان ش بنیان به عنوان موتور توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه مطرح بوده و به عنوان منشاء اصلی اشتغال زایی و تسهیل محیط
کارآفرینی بر شمرده شده است و دارای پتانسیل تسریع در خالقیت ،نوآوری و گشایش فرصتهای تجاری سازی نوین به شمار می روند .اقتصاد دانشبنیان
اقتصاد متکی بر تولید ملی حاصل از فناوری روز و پیشرفته بومی و یا ملی است .ویژگی این فناوری هم بومی بودن و پیشرفته بودن آن است تا محصول
حاصل از این فناوری قابل رقابت با رقبای خود بوده و اقتصاد متکی بر این تولیدات نیز یک اقتصاد قوی و رقابتی با ارزش افزوده باال و ایجاد ثروت ملی
مناسب باشد.
به منظور رشد عملکرد رقابت پذیری صادرات کسب و کار های دانش بنیان در حوزه فناوری های نوین لزوم تدقین قوانین و مقررات خاص در حوزه حمایتی
اینگونه فعالیت های صادراتی الزم می باشد .آنچه مشهود است کسب و کار صادراتی دانش بنیان با فنآوری باال بر خالف ترکیب و سمت سوی تقاضای جهانی
از تنوع صادراتی در گروه کاالیی کاالهای با فنآوری باال برخوردار نمی باشد لذا لزوم تنوع دادن جریان سرمایه گذاری)داخلی و خارجی ( و ایجاد فضای
مناسب سرمایه گذاری در سایر فعالیت های مربوط به کسب و کارهای دانش بنیان از ضروریات مسلم در راستای اقتصاد مقاومتی می باشد.
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با مطالعه و بهره برداری از نقاط قوت و منحصر به موقعیت منطقه ای و ژئوپلتیک کشور و با پیگیری استراتژی تقویت چنین نقاط قوت؛ شامل بازارهای
مصرف بزرگ ،رشد سرمایه گذاری تحقیقاتی در منطقه ،نرخ نفوذ اینترنت و غیره از یک سو و توجه به تصویب قوانین بودجه ساالنه کشور هم سو با قوانین
برنامه پنج ساله توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر این چارچوب  ،می توان مدل به کارگیری بیشتر از پتانسیل شرکت های دانش بنیان را طرح
ریزی نمود.
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