خالصه سیاستی

 .1فهرست کاالها و خدمات دانشبنيان شامل محصوالت و

چالشهاي مفهومي و اجرايي قانون حمايت از

باال1

و متوسط به

باال2

است .با

شرکتها و مؤسسات دانشبنيان از منظر صندوق

خدمات داراي فناوري

نوآوري و شکوفايي

توجه به اينکه «شرکتهاي توليدکنندۀ کاالها و خدمات
دانشبنيان» و «شرکتهاي صنعتي داراي فعاليت

مرضيه شاوردي

دانشبنيان» نيز در قانون در نظر گرفته شدهاند ،کامالً

مشاور مديريت نوآوري؛ صندوق نوآوري و شکوفايي

آشکار است که در رويههاي اجرايي اين قانون به نفوذ

 52مرداد ماه 5932
شماره مسلسل9900553 :
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 .2در ويرايش سوم فهرست کاالها و خدمات دانشبنيان،
«خدمات تخصصي و مشاورهاي» در حوزۀ فناوري
اطالعات در نظر گرفته شده است .همچنين «خدمات

مقدمه

تجاريسازي» نيز بهعنوان دستهاي جديد به اين

اين نوشتار از منظر صندوق نوآوري و شکوفايي ،بهعنوان يکي

فهرست اضافه شده است .اين امر نشان از توجه به

از مهمترين نهادهاي درگير در اجراي قانون حمايت از

خدمات دانشبنيان در کنار محصوالت دانشبنيان دارد.

شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و در پاسخ به دو مقالۀ
«آسيبها و چالشهاي مفهومي قانون حمايت از شرکتها و



مؤسسات دانشبنيان» و «آسيبشناسي قانون حمايت از

تغيير تمرکز از شرکتهاي کوچک به شرکتهاي

بزرگ صنعتي

شرکتها و مؤسسات دانشبنيان از منظر سازوکارهاي
اجرايي» نوشتهي سيما رفسنجانينژاد نگاشته شده است.

اگرچه درصد زيادي از شرکتهاي دانشبنيان را شرکتهاي

ساختار مقاله شامل دو بخش چالشهاي مفهومي و چالشهاي

نوپا تشکيل ميدهند ،با تالشهاي صندوق نوآوري و

اجرايي است که متناظر با مطالب دو مقالۀ مذکور تدوين

شکوفايي در ترويج مفاهيم دانشبنياني در ميان شرکتهاي

شدهاند.

بزرگ صنعتي و نيز جذب و دانشبنيان شدن شرکتهاي
بزرگ ،تعداد «شرکتهاي توليدکنندۀ کاالها و خدمات
دانشبنيان» و «شرکتهاي صنعتي داراي فعاليت دانشبنيان»

 .1چالشهاي مفهومي


نيز رو به افزايش است .با توجه به تأثيرگذاري جدي

درک نادرست از اقتصاد دانشبنيان

شرکتهاي بزرگ صنعتي در اقتصاد ،بايستي تالش و توجه

در مقالۀ اول به درک نادرست از اقتصاد دانشبنيان اشاره

نهادهاي مرتبط بيشتر روي اين شرکتها متمرکز شود و

شده و در توضيح آن تمرکز روي  high-techو نيز در نظر

سازوکارهاي حمايتي و تقويتي مناسب براي اين شرکتها

نگرفتن حوزۀ خدمات دانشبنيان در ميان فهرست دستههاي

توسعه يابد.

دانشبنيان بيان شده است.
در اين زمينه ،توجه به دو نکتۀ زير ضروري است:

high tech
medium-high tech
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مهم پيش روي صندوق طي نزديک به  3سال فعاليت جدي

نگاه فازي به شرکتهاي دانشبنيان

استفاده از نظام رتبهبندي به جاي نگاه صفر و يک به

اين سازمان ،خطر از دست دادن استقالل تصميم در فرايند

شرکتهاي دانشبنيان ،پيش از اين در جلسههاي متعدد در

تصميمگيري طرحها بوده است .فضاي بيروني صندوق با

معاونت علمي و فناوري و صندوق نوآوري و شکوفايي با

انواع فشارهاي سياسي ـ رسانهاي و اجرايي ـ مالي درصدد

حضور نمايندگاني از نظامهاي مختلف ارزيابي و رتبهبندي در

تصميمگيري براي صندوق برميآيد تا فرآيند کارشناسي روي

کشور بررسي و تحليل شده است .اما به دليل نبود نظام

طرحها و ارزيابي بازار ،فني ،مالي ،اقتصادي و مديريتي

رتبهبندي مناسب ،مشکالت اجرايي ارزيابي و رتبهبندي و نيز

طرحها طي نشود .اين امر نتيجهاي جز فساد و شکست

دشواريهاي طراحي سازوکارهاي تشويقي متناسب با نظام

طرحها نخواهد داشت و اين در حالي است که مسئوليت

رتبهبندي ،تاکنون عملياتي نشده است.

پاسخگويي صندوق بر عهدۀ هيئت عامل صندوق است.



حکمت قانون دانشبنيان و تفاوت با ديگر کشورها



با توجه به محدوديت منابع در دسترس براي حمايت از توسعۀ

ايجاد شرکتهاي وابستۀ بهظاهر خصوصي توسط

فناوري ،چارهاي جز انتخاب از ميان حدود 09هزار بنگاه فعال

نهادهاي دولتي و ارائۀ درخواست شرکتهاي

در سطح کشور وجود ندارد .از سوي ديگر ،بيشتر سياستهاي

خصولتي براي دريافت تسهيالت صندوق

توسعۀ فناوري کشور ،سياستهاي افقي هستند که اولويت

در مقالۀ دوم بهدرستي به «فشار خصولتيها» و درنتيجه

خاصي را مشخص نميکنند؛ به جز نقشۀ جامع علمي کشور

ايجاد فساد و رانت اشاره شده است .برخي نهادها و

که تقريباً همۀ حوزههاي فناوري را در ميان اولويتهاي

دستگاههاي دولتي و حاکميتي ،به ايجاد شرکتهاي وابسته

کشور جاي داده است .ازاينرو ،بايستي سازوکاري براي

روي آوردهاند که در ظاهر خصوصياند ،اما سهام آنها کامالً

شناسايي و انتخاب بنگاههاي فناوريمحور قوي و داراي

تحت کنترل آن دستگاه و نهاد حاکميتي و دولتي است .اين

نقش و تأثير جدي در توسعۀ فناوري و بهواسطۀ آن توسعۀ

نهادها ،شرکتهاي مذکور را به سمت دانشبنيان شدن و

اقتصادي کشور طراحي و اجرا ميشد .قانون حمايت از

استفاده از تسهيالت صندوق نوآوري و شکوفايي سوق

شرکتهاي دانشبنيان ،گامي است در اين جهت و اميد

ميدهند .اين موضوع صريحاً با قانون حمايت از شرکتها و

ميرود با به نتيجه رسيدن طرحهاي شرکتهاي دانشبنيانِ

مؤسسات دانشبنيان مغايرت دارد و به برگشت اعتبارات ويژۀ

تحت حمايت اين قانون طي  3تا  5سال آينده ،شاهد تأثير

بخش خصوصي و تعاوني دانشبنيان به بخشهاي دولتي و

اقتصادي و فناورانۀ اين سازوکار حمايتي طراحي شده باشيم.

حاکميتي منجر ميشود.


 .2چالشهاي اجرایي


ايفاي نقش غيرمستقيم صندوق نوآوري و صندوق
مادر براي صندوقها

از بين رفتن استقالل تصميم صندوق نوآوري و

بهواسطۀ انباشت تقاضاي شرکتهاي دانشبنيان ،صندوق

شکوفايي

نوآوري و شکوفايي در سالهاي ابتدايي فعاليت خود چارهاي

در مقالۀ دوم به خوبي به مشکل «عدم استقالل صندوق

جز اعطاي تسهيالت به شرکتهاي دانشبنيان نداشته است.

نوآوري و شکوفايي» اشاره شده است .يکي از چالشهاي

اما اکنون پس از گذشت نزديک به  3سال از فعاليت جدي
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صندوق و اعطاي تسهيالت به بيش از  1999شرکت
دانشبنيان شرايط براي توجه به رويکردهاي غيرمستقيم
تأمين مالي فراهم شده است .براي مثال از سال  09بحث
مشارکت و سرمايهگذاري خطرپذير در صندوق مطرح و
اجرايي شده است .همچنين با توجه به انتقال دبيرخانۀ
کارگروه صندوقهاي پژوهش و فناوري به صندوق نوآوري،
صندوق نوآوري و شکوفايي نقش مادر و رگوالتوري را براي
اين صندوقها ايفا ميکند .تاکنون مجوز  7صندوق پژوهش و
فناوري اعطا شده و  25درخواست نيز در دست بررسي است.
همچنين صندوق با اعطاي تسهيالت به اين صندوقها ،اقدام
به تقويت آنها براي ارائۀ خدمات به شرکتهاي دانشبنيان
کرده است .بهعالوه صندوق تعامالتي با بانکهاي مختلف
داشته و در کنار اعطاي تسهيالت مستقيم به شرکتها،
خدمات ضمانتنامه و ليزينگ نيز به آنها ارائه ميکند.
ازجمله خدمات نوين صندوق نيز ميتوان به خدمات
توانمندسازي و خدمات تأمين دفاتر کاري اشاره کرد که
بهنوعي حمايت غيرمستقيم از شرکتهاي دانشبنيان است.
صندوق در برنامههاي آتي خود ،اهرمي کردن منابع خود براي
تأمين مالي جمعي ،جلب و هدايت سرمايههاي مردمي به
سمت توسعۀ فناوري ،همکاري با قطبهاي اقتصادي و نيز
تعامل با ايرانيان مقيم خارج را مدنظر دارد.

استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
متون سياستي منتشرشده در شمس ،بيانگر ديدگاه نويسندگان بوده
و لزوماً نظر اين شبکه نيست.
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