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توسعه مبتني بر دانايي مستلزم تعيين سياستها و راهبردهاي ملي علم و فناوري است .هدف مقاله حاضر ،ارائه
راهکارها و پيشنهادهايي براي ارتقاي سياست هاي علم و فناوري ايران است .به اين منظوور ،رونود تواري ي
سياستهاي توسعه صنعتي كشور با تأكيد بر علم و فناوري و توانمنديهاي فناورانه كشور در دورههاي قبل و
بعد از انقالب اسالمي ايران تحليل شده است ،در ادامه ب ش اول مقايسه اجمالي سياستهاي توسعه صنعتي
ايران و كره جنوبي به عنوان نمونه يک كشور تازه صنعتيشده با هدف فرموله كردن سياسوتهواي علوم و
فناوري كشور در راستاي حركت و پيشرفت با سرعت بيشتر به سوي روند صنعتي شدن صورت گرفته اسوت.
در ب ش دوم ،نظام ملي توسعه فناوري ايران ،نهادهاي سياستگذار و تصميمگيرنده ،با هدف شناسايي نقاط
قوت ،ضعفها ،تهديدها و فرصتهاي موجود براي تدوين سياستها در جهت تقويت قوتها و بهرهبرداري
از فرصتها و نيز كاهش نقاط ضعف و تهديدها معرفي شده است .ب ش سوم ،مشتمل بر بيوان اوالشهواي
جهاني و االشهاي م صوص به ايران در برابر نظامهاي علوم و فناوري است .درنهايت در ب وش اهوارم
مقاله ،بر اساس ب شهاي اول ،دوم و سوم ،راهکارهاي پيشنهادي براي سياسوتگوذاري در حووزه علوم و
فناوري كشور ارائه شدهاند.
واژگان كليدي :سياست علم و فناوري ،توسعه صنعتي ،نظام ملوي توسوعه فنواوري ،انقوالب اسوالمي ايوران،
سياستگذاري.
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 .1مقدمه
ظهور اقتصادهای مبتنی بر دانش ،فضای رقابت را در عرصه جهانی بهشدت گستتر

داده و غیییتر و

غحوالت خاصی را در محیط جهانی در پی داشته است .در نظم نوین اقتصاد جهانی ،ایجتاد دانتش و
بهرهبرداری مناسب از آن بته عنتوان نتوآوریهتای فناورانته ،شترح حیتات سیستتمهتای اقتصتادی و
اجتماعی است .همواره در طول غاریخ ،فناوری غأثیر عمیقی بر پیشرفت غمدن بشری و رشد اقتصادی
و فرهنگی داشته است .در این رابطه کشورهای در حال غوسعه ،ناچار به اغخاذ سیاستهتای مناستب
علوم و غکنولوژی هستند غا بتوانند پاستخ مناستب و مترثری بته غیییترات بتینالمللتی بدهنتد .بنتابراین
غحوالت شتابان جهانی حکم میکند که ایران نیز بایستی هرچه ستری غتر ظرفیتتهتای الزم را بترای
وارد شدن به این فاز غوسعه فراهم آورد .لذا سیاستگذاری مناسب علم و فناوری در کشور ،ابزاری
در جهت این مهم است .به طور خالصه می غوان گفتت کته غوستعه مبتنتی بتر دانتایی مستتلزم غعیتین
سیاستها و راهبردهای ملی علم و فناوری است.
با غوجه به مطالب مذکور و غوجه به وابستگی غوسعه فناوری به نحوه سیاستتگتذاری در حتوزه
علم و فناوری ،و نیز با امعان نظر به ارغباح متقابل و دوسویه غوسعه صنعتی بتا غوستعه فناورانته ،نحتوه
سازماندهی مقاله به این صورت است که در ابتدا متروری غتاریخی بتر رونتد غوستعه غکنولتوژی در
ایران با غمرکز بر سیاستهای غوسعه غکنولوژی و غوسعه صنعتی در دوران قبل و بعد از انقالب شتده
است ،با غوجه به روند غاریخی ،غوانمندیهای غکنولوژیکی قبل و بعد از انقالب اسالمی ایران متورد
بررسی قرار گرفته است .بهمنظور غحقق هدف مقاله و مقایسه سیاستهای کره با کشورمان ،اقدامات
و سیاستهای اغخاذی کره در دوره های قبتل و بعتد از انقتالب ایتران آورده شتده ،و ستلع مطالعته
غطبیقتتی سیاستتتهتتای غوستتعه صتتنعتی ایتتران و کتتره صتتورت گرفتتته اس تت .بتترای روشتتنغتتر شتتدن
سیاستگذاری ایران در زمینه علم و فناوری ،نظام ملی غوسعه فنتاوری ،نهادهتای سیاستتگتذاری و
چالشهای مخصوص ایران در حوزه علم و فناوری ،و نیز با امعان نظر به نقاح قتوت ،نقتاح فتع ،
فرصت ها و غهدیدهای نظام غوسعه فناوری ایران ،و وفتعیت موجتود شتاخ

هتای علتوم و فنتاوری

ایران غوصیههایی برای فرموله کردن سیاستهای غوسعه علم و فناوری کشورمان در چارچوب نظتام
ملی غوسعه فناوری ارائه شده است.
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 .2مسير تاري ي توسعه تکنولوژي در ايران
در ابتدا با غمرکز بر سیاستهای غوسعه غکنولوژی و غوستعه صتنعتی و غوانمنتدیهتای غکنولتوژیکی
کشور در دو دوره قبل از انقالب اسالمی و بعد از انقالب ،غحلیلی غاریخی بر روند غوسعه غکنولوژی
در ایتران ختواهیم داشتت .خالصته سیاستتهتای اغختاذی ،دوره اجترای سیاستت و نتیجته اقتدامات
صورتگرفته در قالب دورههای قبل و بعد از انقالب اسالمی در جدول شماره  1آورده شده است.
جدول  .1سياستهاي توسعه صنعتي ايران در قبل و بعد از انقالب اسالمي
سياستهاي توسعه صنعتي ايران

نتيجه اقدامات

سياستهاي توسعه صنعتي

نتيجه اقدامات

در قبل از انقالب

صورتگرفته

ايران در بعد از انقالب

صورتگرفته

آغتتتاز دوره صتتتنعتی شتتتدن بتتتا
حکومت رفاشتاه )1304- 1320
و انجام اقداماغی از قبیل:

مرحلتته  .1از بهمتتن  1357غتتا

و اغختتاذ سیاستتتهتتای حمتتایتی

موقت

شدید برای حفاظت از آنها

ناکامی سیاستهای حمایتی

غصتتویب قتتانون حفاظتتت و

انجامشده

دومین مرحله صنعتی شدن شتامل

به دلیل عدم وجود زیربنای

غوسعه صنای ایران

سازمان صنای ملیشده در

سرمایههای خصوصی ،طرحریزی

صنعتی الزم

غقسیمبندی صنای به  4دسته:

ابتدا  464واحتد صتنعتی و

و اجرای اولین برنامه ملتی غوستعه

غوق

اجرای اولتین برنامته

التت ت  .صتتتتنای اساستتتتی و

سلع  700واحد صنعتی را

)1328

ملی غوسعه به دلیل بیثباغی

استراغژیک ،ب .صنایعی کته

سرپرستی میکرد و بنیتاد

سومین مرحله صنعتی شدن بعتد از

و غتتتأثیر عوامتتتل سیاستتتی

مالکتتان آنهتتا وابستتتگی بتته

مستضعفان نیز در ابتدا 110

بازگشتتت محمدرفتتا پهلتتوی بتته

غحتتریم اقتصتتادی دولتتت

دربتتار داشتتتند ،ج.گروهتتی

واحد را غحت پوشش قرار

سلطنت غا پایان  1358بود که خود

مصدق)

ورشکسته و مدیون بانکهتا،

داد ،رفتتتهرفتتته واحتتدهای

شتتتتامل ستتتته مقطتتتت دوره اول

ورود مستتتقیم ختتود دولتتت

و د .صنای و بنگاههتایی کته

غحت پوشش این بنیاد نیتز

دوم

بتته عرصتته ستترمایهگتتذاری

مالکیتتتتت آنهتتتتا از نظتتتتر

افزایش یافت.

 ،)1341- 1352و دوره ستتتتتوم از

صنعتی در دوره اول غوسعه

جمهتتتوری استتتالمی ایتتتران

در نتیجتتته سیاستتتت اختتتذ

 )1352- 1357بود.

محمدرفا پهلتوی بته دلیتل

قانونی شناخته شد.

مجوز ،سرمایهگذاریهای

دوره اول:

کمبتتتتود منتتتتاب بختتتتش

غأسیع سازمان صنای ملتی-

صتتتتتنعتی بتتتتتر استتتتتا

غتداوم سیاستتهتای اولیته غوستتعه

خصوصی

شده

اولویتهای صنعتی انجتام

اقتصتتادی و اجتم تاعی بتتا نظتتارت

غأسیع بنیاد مستضعفان

میپذیرفتند.

صندوق بینالمللی پول

سیاستتتت اختتتذ مجتتتوز در

غشتتکیل مثلثتتی از ستترمایهگتتذاران

وزارغخانههای صنعتی

،)1333- 1341

دوره

خارجی ،دولت ،و سرمایهگتذاران
داخلی
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ادامه جدول  .1سياستهاي توسعه صنعتي ايران در قبل و بعد از انقالب اسالمي
سياست هاي توسعه صنعتي ايران

نتيجه اقدامات صورت گرفته

در قبل از انقالب

سياستهاي توسعه صنعتي

نتيجه اقدامات

ايران در بعد از انقالب

صورت گرفته

دوره دوم غوسعه
بروز غیییرات ساختاری مهم در طول
برنامه سوم  )1342-1347و برنامه
چهارم  )1347-1352و مطرحشدن
غیییتتر نقتتش دولتتت از مالکیتتت بتته

مرحله دوم 1358-1367 :دوره

حمایتکننده
فرو

اقتصاد جنگی

صنای سبک

ایجتاد صتنای جدیتد بتا حمایتتت از

رشتتد چشتتمگیر واحتتدهای صتتنعتی کشتتور در

طریق معافیتهای مالیاغی ،بخششها

نتیجتته اقتتدامات انگیزشتتی بتتا ستترمایه غرکیبتتی

و وامهای غشویقی به عنوان نمونته

داخلی و خارجی و غکنولتوژیهتای وارداغتی و

ایجاد بانک غوسعه صنعتی و معدنی

رشد چشمگیر سرمایهگذاری خارجی در کشور

و بانک اعتبارات صنعتی)

در کنار رشتد کاالهتای مصترفی ،غقافتا بترای

نهادستتازی :ماننتتد غأستتیع ستتازمان

واردات کاالهای واسطهای فتوالد ،آلومینیتوم،

گستر

و نوسازی صنای ایتران در

مع و  )...و کاالهای سرمایهای افزایش یافت.

ستل  1346بته عنتتوان بتزر غتترین

سال  :1360غقسیمبندی وزارت
صتتتتنای و معتتتتادن بتتتته ستتتته
وزارغخانتتتته وزارت صتتتتنای
سنگین ،بازوی اجرایی ستازمان
گستتتتر

و نوستتتازی صتتتنای

ایتتران .وزارت صتتنای  ،بتتازوی
اجرایی سازمان صتنای ملتی و

نتتتتتتای ایتتتتتن
غقستتیمبنتتدی در
مقالتته حجتتتاهلل
حتتاجیحستتتینی
نیامده است.

وزارت معتتتادن و فلتتتزات بتتتا
شرکت ملی مع ،شرکت ملی

شریک دولت در پروژههای بزر ،

فوالد و ...

ایجاد سازمان مدیریت صنعتی ایران
به عنوان یکی از نهادهای غخصصی
مدیریت صنعتی برای ارائه خدمات
مشاوره و مدیریت صنعتی به صورت
علمی در ایران
مزمن شدن جریان وابستگی صنای و منتفی شدن
از رویدادهای مهم این دوره ،بتیش

قطعات داخلی

از چهتتار برابتتر شتتدن درآمتتد نفتتتی

عدم وجود مراکز غحقیق و غوسعه فعال

کشور بود.

قط ارغباح صاحبنظران دانشگاهی با صنای

طراحی ایجاد برنامتههتای قطتبهتای

ابزار بخشودگی مالیاغی به دلیل هزینه باالی غولید

صنعتی در نتیجه غیییر غوزی جیرافیائی

که کاالهای ایرانی را در سطح بینالمللی غیرقابل

عوامل کار و سرمایه

رقابت ستاخته بتود غتأثیر چنتدانی در صتادرات

بخشتودگی مالیتتاغی شتترکتهتتا بتته

غیرنفتی نداشت و سهم مهمی از این صتادرات،

شرح صدور کاال در 1349

اقالم سنتی چون فر  ،چرم ،پنبته و میتوه بتوده
است.

دوران سازندگی)
برنامتتته غعتتتدیل ستتتاختار بتتتا
محوریتتتت خصوصتتتیستتتازی
واحدهای غولیدی

غنهتتتا بتتته زیتتتان

غأکید بر صادرات صنعتی

صنعت مونتتاژ و

غأستتتتتتتیع منتتتتتتتاطق آزاد و

صتتتنای وابستتتته

آزادسازی قیمتهتا بتر استا

اشاره شده است.

عرفه و غقافا
پذیرفتن سرمایهگذاری خارجی و
گذاشتن درهای باز
شناور کردن ارز

منب  :حاجحسینی)34- 24 :2007 1

1 Hajihoseini
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 .1-2توانمنديهاي فناورانه ايران قبل از انقالب اسالمي

رویکرد اصلی در دوره قبل از انقالب ،سیاست جایگزینی واردات بوده است .یکی از نقتاح فتع
عمده ایران در دوره قبل از انقالب ،جهتگیری صد در صتد بته طترف بتازار داخلتی بتوده استت و
هدف از انتخاب سیاست جایگزینی واردات ،صرفه اقتصادی آن نبود ،بلکه بته علتت وجتود درآمتد
نفت که مرغباً در حال افزایش بود به دنبال اقتصادی کردن غولید نبودند و درنتیجه غقافتا بترای رشتد
غکنولوژی وجود نداشت و به سیاستهای طرف غقافا غوجهی نمیشد.
در ایران در قبل از انقالب ،شاخ

های کمی برای انتدازهگیتری متییرهتای مترثر بتر غوانمنتدی

غکنولوژیکی غا حدی مثبت و روبه رشد بودهاند .متییرهای غولید ناخال

ملی ،نرخ رشد بهرهوری و

مواردی از قبیل متنوع شدن صادرات صنعتی به طور نسبی روبه رشد بودهاند .اما شاخ

هتای کیفتی

که عمدغاً برای اندازهگیری متییرهای کیفی و سیاستها به کار گرفته میشتوند شترایط نامناستبی را
داشتهاند .سیاست های افراطی حمایتی از صنای  ،آن هم از صتنای مونتتاژ بتا ارز
قطعات وارداغی) موجب گردید که شاخ

افتزوده پتایین بتا

های عمده شکلگیتری غوانمنتدیهتای غکنولتوژیکی از

قبیل میتزان پتنتت غولیدشتده ،نترخ رشتد و غوستعه نیتروی انستانی و مهتارتهتا ،سترمایهگتذاری در
فعالیتهای غحقیتق و غوستعه ،و غوستعه صتادرات محصتول صتنعتی در ستطح پتایینی قترار داشتته و
متعارض با شاخ

های کمی در این عرصه حرکت کنند ،و این غعارض باعث پدیده رشد دروغتین

شده بود .رشد شاخ

های کمی در سایه افزایش درآمدهای نفتی بوده است و ایتن رشتد درآمتدها

حتی اثرات منفی سیاستهای اقتصادی را غا حدود زیادی خنثی کرده است .وجود درآمدهای نفتتی
اگرچه به ظاهر سبب آغاز فرایندهای صنعتی شدن گردیده است ،لیکن غضمینی برای غعمیق و غداوم
آن نبوده است .این موفوع با غأکید بر اثرات مخرب درآمدهای نفتی ایران و غأثیر منفی اقتصاد نفتی
ایران بر سیاستهای علم و غکنولوژی همسو است اشتاریان 2010 ،1میتلکا.)2005 ،2
در دوره قبل از انقالب ،دولت با ایجاد غعرفههای گمرکی و عوارض متعتدد بته طتور مصتنوعی
غیییر ریال و  ...هزینه غمامشده کاالهای ساختهشده در ایران را به طتور غیرواقعتی و مصتنوعی پتایین
1 Ashtarian
2 Mytlka
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نگه میداشت ،لذا شرکتها در چنین بازار کنترلشدهای غرجیح میدادند که با انتقال حداقل زنجیره
غولید از این مزایای حمایتی مبتنی بر نفت بهره ببرنتد ،بنتابراین صتنعت مونتتاژ بهتترین ستود را بترای
شرکتها در برداشت .صنای دهههای  40و  50عمدغاً کاالهای مصترفی بتادوام بتوده و خصوصتیت
غکنولوژیکی آنها بهشدت سرمایهبر بوده است .اما با غوجه به اینکته ستهم قطعتات و متواد وارداغتی
بیشتتتر از ستتهم ستترمایهگتتذاری ماشتتینآالت و ختتط غولیتتد بتتود ،لتتذا در ایتتنگونتته صتتنای  ،غتتراکم
سرمایهگذاری ایجاد نشده است .از طرفی غکنولوژیهای سرمایهبر اینگونه صنای به دلیتل ماهیتشتان
اشتیالزا نبودهاند و بهرهوری کار نیز در اینگونه صنای باال نبوده است لتذا بته ایجتاد مهتارتهتای
انسانی و دانش خالقیت انسانی نینجامیده است ،درنتیجه این عوامل منفی وفعیت نتامطلوبی را بترای
غوسعه غکنولوژی در قبل از انقالب فراهم کرده است.
 .2-2توانمنديهاي فناورانه ايران بعد از انقالب اسالمي

همانطور کته از جتدول شتماره  2پیداستت ،در دورههتای اول و دوم غوستعه بعتد از انقتالب صترفاً
نهادسازی انجام شده اما سیاستگذاری صورت نگرفته است و کشور هیچ سیاست بارز صنعتیای را
دنبال نکرده است .مشکالت عدیده دوران جنگ مزید مشکالت مرحله اول غوستعه بتود .مهتمغترین
مشکالت دوره دوم کمبود قطعات و مواد اولیه بود ،که با غحریم آمریکا و جنگ عراق ایتن مشتکل
غشدید گردید .همچنین عدم رفایتبخش خصوصی برای سرمایهگذاری و عدم اطمینتان نستبت بته
امنیت سرمایه موجود ،موجب کاهش سرمایهگذاری گردید .در دوران سازندگی سیاستهای بارز و
مشخصی غدوین و دنبال شدند و سعی شد که رویکرد جایگزینی واردات جای ختود را بته رویکترد
غوسعه صادرات دهد.
از آنجایی که غوانمندیهای غکنولوژیکی در سطح ملی بته عوامتل متعتدد ستاختاری ،سیاستی و
اقتصادی بستگی دارد .بررسی وفعیت این متییرها غا حدودی بیانگر غحوالت غوسعه غوانمنتدیهتای
حدودی روند رشد را طی کرده و به  22درصد از کل صادرات رستیده استت کته نستبت بته قبتل از
انقالب رشد مطلقی را نشان میدهد .غیییرات غکنولوژیکی ناشی از دو عامل پیشترفت غکنولتوژیکی
ایجاد ظرفیتها و غوانمندیهای غکنولوژیکی جدید) و بهبود کارایی فنی حداکثر ستتانده از منتاب
به کار گرفتهشده با استفاده از فناوریهای موجود) موجب غیییرات بهرهوری متیشتوند .مطالعتات و
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بررسیهای به عملآمده نشان میدهد که کشور ایران نتوانسته از ظرفیتهای موجتود ختود بته نحتو
احسن بهرهوری نماید ،لذا فریب کارایی فنی ایران ،منفی است.
نرخ مالیات در سالهای اول بعد از انقالب باال بوده است و سیاستهای مناستبی جهتت غشتویق
طرف غقافا برای سرمایهگذاری بر روی غکنولوژی نبوده است .بررسی انجتامگرفتته غوستط آنکتتاد
پیرامون وفعیت اقتصاد ،علوم ،غکنولوژی و نوآوری در سالهای اخیر نشان میدهد اگرچته اقتصتاد
ایران ،دولتی است .حدود  80درصد درآمدهای دولت از طریق فرو
 85درصد صادرات غجاری ایران ،نفت و گاز است و بر این اسا

نفت حاصل میشود و حدود
اقتصاد ایران مبتنی بر منتاب اولیته

است مشابه با اقتصاد مخروح جنوبی آمریکای الغین) و نقش بختش خصوصتی در غولیتد ناختال
ملی بسیار پایین و حدود  15درصد است .ولی برنامههای اقتصادی به طور غدریجی به سمت نیازهای
بازار و غوسعه بخش خصوصی حرکت کرده است .بنابراین دولت ،متعهتد بته آزادستازی غجتاری و
متنوع نمودن اقتصاد شده است .در این رابطه چند اقدام اصالحی در سالهای اخیتر انجتام گرفتتهانتد
که عبارغند از:


اصالح قانون سرمایهگذاری مستقیم خارجی با هتدف ستادهستازی ورود جریتان ختارجی و
انتقال فناوری



آزادسازی و اصالح سیستم نرخ ارز به منظور شفاف نمودن بودجههای دولتی و یارانهها



اصالح قانون مالیتاتهتای مستتقیم شتامل کتاهش هزینتههتای مالیتاغی شترکتهتا و درآمتد
اشخاص



اصالح سیستم بتانکی از طریتق ایجتاد نهادهتای اعتبتاری غیربتانکی و یتا ایجتاد بانتکهتای
خصوصی.

گرچه فرایند اصالحات کند بوده است اما پیشرفت در ارغقای شاخ

های عمومی اقتصاد کالن

مشهود است .با وجود پیشرفتهای آهسته اما مشارکت مستقیم بنگاههای بتزر

است و در ارغباح با شرکتهای  SMEs1ظرفیت مناسب بترای انجتام R&D2درونزا

به وجود نیامده است .بنگاههای صنعتی ایران نتوانستهاند غکنولتوژیهتای وارداغتی را بته نحتو احستن

)1 Small to Medium size Enterprises (SME
)2 Research and Development (R&D
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اصالح کنند و لذا به عنوان غولید محصول از غکنولوژیهتا بهترهمنتد شتدهانتد .اگرچته شترکتهتای
چندملیتی غأثیر عمیقی بر ساختار بازار و سرعت غیییترات غکنولتوژیکی دارنتد ،لتیکن در ایتران ایتن
شرکتها چندان غأثیر و حضوری در غوسعه فناوری نداشتهاند .سیاستهای انگیزشی دولت به لحاظ
ایجاد غقافا برای بهرهبرداری از نتای و دستاوردهای مراکز علمی و پژوهشی کشتور بستیار فتعی
بوده و غأثیرات آن بتهشتدت پتایین استت و نتوانستته انگیتز

مناستبی را در سیستتم و نظتام غوستعه

غکنولوژی کشور به وجود آورد حاجحسینی.)2005 ،
 .3سياستهاي توسعه صنعتي كره جنوبي
با وجود شباهت هایی که ایران دوره پهلتوی و کتره جنتوبی بتا هتم داشتتند ،پیامتدهای برنامتهریتزی
اقتصادی در دو کشور یکسان نبود .هر دو کشور از دهه  1960میالدی رونتد مدرنیزاستیون و غوستعه
صنعتی را شروع کردند ،هر دو رژیم اقتدارگرا داشتند ،در جبهههتای ائتتالف علیته کمونیستم عضتو
بودند و مورد حمایت آمریکتا قترار داشتتند .بتا ایتن همته کتره جنتوبی بتا موفقیتت در برنامتهریتزی
اقتصادی ،در ردی

کشورهای صنعتی جای گرفت ،ولی سیاستهای غلتط پهلتوی دوم باعتث شتد

ایران همچنان کشوری وابسته به درآمدهای نفتی باشد امجاد .)2006 ،1در ادامه سعی شده با مروری
بر سیاستهای اغخاذی کشور کره در دورههای زمانی متفاوت به سرال فوق پاسخ داده شود.
در بررسی اجمالی سیاستها سعی شده است غتا دورههتای متعتدد سیاستتگتذاری در دو دوره
مورد نظر قبل و بعد از انقالب با دهه هتای مختلت

متیالدی متناظرستازی شتوند غتا مقایسته وفتعیت

سیاستگذاری ایران و کره بر مبنای زمانی یکسان صورت گیرد ،و نتتای حاصتل از قابلیتت اعتمتاد
باالغری برخوردار باشند .کیم  )1993به بررسی سیاستهای غوسعه صنعتی کشور کره پرداخته است
که بهطور مختصر در جدول شماره  2آمده است.
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جدول  .2سياستهاي توسعه صنعتي كره جنوبي
سياستهاي
كوووووره در
دهووووه 50
متنووا ر بووا
دوره اول

سياسووتهوواي

سياسووتهوواي

كووره در دهووه

كووره در دهووه

سياستهاي كره در دهه 60

 70متنووا ر بووا

سياستهاي كره در دهه  80متنا ر

 90و بعوووود از

متنا ر بوا دوره دوم توسوعه

دوره سووووووم

با مراحل اول و دوم توسعه (بعود از

آن ،متنا ر بوا

سلطنت محمدرضا پهلوي

توسعه سلطنت

انقالب)

مرحلووه سوووم

توسعه

محمدرضوووووا

توسعه (بعود از

پهلوي

انقالب)

آزادسازی واردات
حمایتتت بستتیار زیتتا د از بتتازار
داخلتتتتی در مقابتتتتل واردات

سیاستتتتتتتتتتتت

عمومی سطح غعرفهها

خارجی

صتتتتتتتتتادرات

ارغقای  SMEsها بهویژه شترکتهتای

سیاست صادرات محصتوالت

کشتیها ،فوالد،

غکنولتتوژیمحتتور بتترای جبتتران عتتدم

از قبیل نستاجی ،استباببتازی

محصتتتتتتوالت

غوازن موجود بین بخشهای کوچتک

کاهش میانگین

و...

الکترونیکتتتتتتی

و بزر

نرخ غعرفهها

مصتتتتتتتترفی و

سیاستتتتت صتتتتادرات محصتتتتوالت

حتتتذف موانت ت

بودجه دولتی

خدمات

غکنولوژیبر کاملیوغرها ،غراشهها و)...

غیرغعرفتتتتتتهای

سیاست مجوز فترار میزهتا در

سیاستتتتتتتتتتتت

ایجتتاد شتتبکه گستتتردهای متشتتکل از

همچتون غتتأخیر

مراحل اولیه صنعتی شدن کره

بازگشتتتتتتتتتت

دولت ،بخش عمتومی ،و سیستتمهتای

در صتتتتتدور و

افتتتتزایش واردات کاالهتتتتای

میزهای فراری

فنتتتی بختتتش خصوصتتتی بتتته عنتتتوان

غتتتتتتتتترخی

سرمایهای برای حفظ استتقالل

سیاستتتتهتتتای

کارگزاران غوزی و انتشتار غکنولتوژی

کاالها

مدیریت کره ایها از شرکت-

محدودکننتتتتده

بهویژه بترای شترکتهتای کوچتک و

سیاستتتتتتتتتتت

های چندملیتی

 FDIو FL

متوسط

صتتتتتتتتتادرات

سیاستتتهتتای محدودکننتتده

ارائه غأمینهتای

ارغقتای فعالیتتهتتای غحقیتق و غوس تعه

محصتتتتتتوالت

 FDIو FL

متتالی غرجیحتتی

داخلی وامهای غرجیحی  R&Dیکتی

نسل بعدی

ارائه غأمینهای مالی غرجیحتی

بتتتتتتتتتتتتتترای

از مهتتمغتترین ابزارهتتای غتتأمین متتالی

برای فعالیتهای R&D

فعالیتتتتهتتتتای

فعالیتتتهتتای غحقیتتق و غوستتعه بختتش

غأستیع کتارگزاران و عوامتل

R&D

خصوصی بود)

افزایش سهم آمتوز
غأستتتتتتتیع
کارگزاران و
عوامل غوزی
و انتشتتتتتتتار
غکنولوژی

اعالم اصالح غعرفهها با هتدف کتاهش

از کتل

غوزی و انتشار غکنولوژی

گستر

غشکیل شرکتهای با سترمایه

ریسکپذیر
غوسعه صادرات محصوالت مختل

کاربر و سرمایهبر را در دهههای متفاوت در پیش گرفته است و این دقیقاً نقطه مقابل سیاست

غالب جایگزینی واردات در دوره قبل از انقالب است ،در دوره بعد از انقالب بهویژه در دوران سازندگی ،اقدامات اصالحیای
در جهت سیاست غرفی صادرات صورت گرفتهاند که به دالیل متعددی پیشرفت اندکی روی داده است .ابزار بخشودگی مالیاغی
برای شرکتهای فعال در زمینه صدور کاال در مرحله سوم غوسعه قبل از انقالب) نیز به دلیل هزینههای باالی غولید کاال در داخل
و غیررقابتپذیری کاالهای ایرانی در بازار بینالملل ناکارآمد بود.
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نتیجه اقدامات مرحله سوم غوسعه دوره قبتل از انقتالب متزمن شتدن جریتان وابستتگی صتنای و
منتفی شدن انگیزه هرگونه حرکت در جهت افزایش سهم قطعات داخلتی بتوده ،در حتالی کته کتره
همواره بر حفظ استقالل در برابر شرکتهای چندملیتی و سرمایههای خارجی در دهههای  60 ،50و
 70میالدی غأکید داشته است.
نهادسازی و غأسیع نهادهای مختل  ،غقسیم یک نهاد به چندین نهاد ،ازجملته اقتدامات غالتب
ایران در مراحل مختل

غوسعه صنعتی بوده است .وظای

دقیق نهادهای غازه غأسیع و نقتش آنهتا

در زمینه غحقیق و غوسعه بته عنتوان یکتی از مهتمغترین زیربناهتای غوستعه صتنعتی) ذکتر نشتدهانتد.
همچنین بررسی و ارزشیابی عملکرد نهادهای غازه غأسیع در هیچیک از مراحل غوسعه متورد غوجته
قرار نگرفته است .این در حالی است که غمرکز کره بر ایجاد نهادهای انتشار و غوزیت غکنولتوژی در
دهههای  60 ،50و  80به شیوههای مختل

بوده است .بنابراین کره ،انتشار و غوزی کتارا و اثتربخش

غکنولوژی را در اولویت قرار داده و بر مبنای اولویتش نهادسازی کرده است ،اما اولویتهتای ایتران
مشخ

نبودهاند.
برای غرسیم شمای شفاف و روشن از وفعیت موجتود سیاستتهتای علتم و فنتاوری کشتور در

راستای کمک به غرسیم چشم اندازی مطلوب بترای نظتام غوستعه فنتاوری ایتران و ارائته راهکارهتا و
پیشنهادهای کاربردیغر ،در ادامه به معرفی نظام ملی غوسعه فناوری کشور پرداخته شده است.
 .4نظام ملي توسعه فناوري :نهادهاي سياستگذاري و برنامهريزي
نهادهتتای نظتتام ملتتی غوستتعه فنتتاوری شتتامل نهادهتتای سیاستتتگتتذاری و برنامتتهریتتزی ،نهادهتتای
غروی دهنده ،نهادهای دستاندرکار و مجری ،نهادهای حمایتکننده ،نهادهای خدماغی و  ...هستند.
به دلیل اینکه محور بحث گتزار  ،سیاستتگتذاری استت ،بته معرفتی نهادهتای سیاستتگتذاری و
برنامهریزی بسنده میشود .نهادهای مزبور ،سیاستها و برنامههای کالن و بخشتی غوستعه فنتاوری و
مانند قانونگذاری و غعیین اهداف اصلی ،سیاستتهتا و راهبردهتای ملتی در غوستعه فنتاوری ،غعیتین
اولویتها ،گرایشها ،رویکردها و غأمین اعتبتارات و ستازوکارهای اجرایتی آن و غقستیم کتار ملتی
سروکار دارند .در نظام ملی غوسعه فناوری ایران مجلع خبرگان رهبری ،مجلتع شتورای استالمی،
مجم غشتخی

مصتلحت نظتام ،هیتأت دولتت و ستازمانهتای وابستته بته نهتاد ریاستت جمهتوری،
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شوراهای عالی ملی ،وزارغخانهها و ستازمانهتای وابستته ،شتوراها و کمیتتههتای مشتورغی بخشتی و
منطقهای ،نهادهای سیاستگذار هستند .میتلکا مشکل اصلی صنعت نفتت را غیرقابتل غفکیتک بتودن
سه وظیفه سیاستگذاری ،غصدیگری و نظارت میداند که این عدم غفکیکپذیری در نظام غوسعه
فناوری سطح ملی ایران نیز مصداق دارد .وظیفه اصلی هیأت دولت قتوه مجریته) ،اجترای برنامتههتا
است .اما هیأت دولت و وزارغخانهها در کنار نقش اصلی خود کتار سیاستتگتذاری را نیتز انجتام –
میدهند میلکا.)2005 ،
به طور کلی سیاستهای اغخاذشده غوسط نهادهای سیاستگذار و غصتمیمگیرنتده در دو دستته
کلی شامل سیاستهای فمنی و سیاستهای صریح جای میگیرند .در سیاست فتمنی یتا غلتویحی
غوسعه فناوری ،نهادها و ساختارهای غوسعه فناوری به غدری و متناسب با روند غوسعه ملی ،اقتصادی
و اجتماعی شکل میگیرند و همانقدر که ساختارهای اقتصادی -اجتماعی پیشرفتهاند ،ستاختارهای
نهادی غوسعه فناوری نیز نظامیافته و هدفمند هستند .معماری علم و فناوری اروپا بر هدفمنتد ستاختن
ساختارهای نهادی متمرکز است لیندوال و بارو .)2005 ،1
سیمولی و همکاران )2005 2نیز بر ایجاد ساختارهای نهادی برای کشورهای آمریکتای الغتین و
کارائیب غأکید کرده است .در کشورهای در حال غوستعه ،سیاستت مزبتور بته همتان شتیوه ولتی در
جهت دیگری جریان دارد .بدین معنا که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی آنها به اندازه ساختارهای
نهادی غوسعه فناوری ،پراکنده ،ناموفق و فاقد غوانمندی الزمانتد .در سیاستتهتای صتریح و آشتکار
غوسعه فناوری ،کشورهای غازه صنعتیشده با اغخاذ سیاستهای صریح ،نهادهتای الزم بترای اجترای
این سیاستها را ایجاد و یا نهادهای موجود را اصالح و غجدید سازمان کردهاند.
اگرچه غقسیمبندی فتوق دارای مرزبنتدی قتاطعی نیستت .بته عنتوان مثتال نمتیغتوان گفتت کته
کشورهای صنعتی پیشرفته برای ایجاد و غوسعه ساختارهای نهادی غوسعه فناوری خود اقدام مستقیمی
نداشته و یا کشورهای در حال غوسعه برای اصالح و یا احیای نهادهای غوستعه فنتاوری ختود غتال
صنعتی مانند آمریکا و انگلیع ،وزارغخانه یا نهتاد مرکتزی علتوم و غکنولتوژی وجتود نتدارد .ایتران

1 Lundvall & Borras
2 Simoli et al
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غاکنون سیاست صریح غوسعه فناوری را به دالیل متعددی دنبال نکرده است ازجمله وجود نهادهای
غوسعه فناوری فاقد نظاممندی الزم و با هدف پشتیبانی برنامههای غوسعه ملی ،وجود نهادهای متعتدد
در غصمیمگیری و سیاستگذاری ،فقدان محوریت در فعالیتهای غوسعه فناوری ،جهتتدار نبتودن
فعالیتهای نهادهای آموزشی و پژوهش و ناکافی بتودن ستازوکارهای حمتایتی ،ختدماغی و فقتدان
برخی از نهادهای الزم .اشتاریان نیز در گزار

یونسکو به فقتدان جهتتگیتری سیاستتهتای S&T

ایران در جهت حل مسئله غأکید کرده است اشتاریان.)2010 ،
به طور کلی ،وفعیت موجود شاخ

های علوم و فناوری کشور بیانگر رشد چشمگیر غولیدات

علمی در دو دهه گذشته ،اما بدون بهرهبرداری مناسب از دستاوردهای علمتی و عتدم غوستعه قلمترو
فناوریهای پیشرفته ،کاربر بودن %50 1از غولیتدات بختش صتنعت و غکیته  %70از غولیتدات صتنعتی
کشور بر فناوری پایین %30 ،متکی بر فناوری متوسط ،سهم بسیار ناچیز غولیدات صتنعتی بتا غکیته بتر
فناوریهای برغر ،در حالی که سهم صادرات بتا فنتاوری بتاال جهتان برابتر بتا  %25و ستهم صتادرات
کشتورهای در حتال غوستعه برابتر  %27ستهم جهتانی فنتاوری بتاال استت .بتا غوجته بته اینکته غمتتامی
کشورهای دنیا در فضای عصر کنونی با چالشهای جهانی گوناگونی مواجه هستند و کشتور متا نیتز
بتهغبت از ایتن قاعتتده مستتثنا نیستت .از ایتن رو نویستنده بتر ختود الزم دانستتته استت غتا راهکارهتتا و
پیشنهادهای مقاله را با غوجه به مطالب قبلی و همچنین با نگاهی به چالشهای جهتانی و چتالشهتای
مخصوص ایران ارائه نماید.
 .5االشهاي نظامهاي علوم و فناوري
چالشهای جهانی عرصه نظامهتای علتوم و فنتاوری عبارغنتد از :همکتاریهتای فنتاوری بتهصتورت
شبکهای و یا جهانیسازی فعالیتهای غحقیتق و غوستعه ،و کنتترل فنتاوریهتای نوظهتور متیباشتند.
مهمغرین چالش های مشترک ایران با جامعه جهانی ،افتزایش غتوان جهتاغی فنتاوری ،فترار میزهتا در
ایران ازجمله کشورهای در حال غوسعه است که با چتالشهتای مخصتوص ختود روبترو استت ،کته
عبارغند از:

1 Resource based
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 چالش اول :جدایی فعالیتهای  S&Tاز فرایندهای غوسعه اقتصادی اجتماعی به عنوان یکی از
اثرات مخرب اقتصاد نفتی ایران و سلطه خبرگان دانشگاهی بتر فعالیتتهتای سیاستتگتذاری
اشتاریان)2010 ،
 چالش دوم :فع

مدیریت غکنولوژیکی

 چالش سوم :محدودیت سرمایههای ریسکپذیر سیمولی و همکاران)2005 ،
 چالش چهارم :مسائل مربوح به غجاریسازی و نوآوری در محصول و فرایند
 چالش پنجم :الزامات ورود به  WTO1و موافقتنامههای آن ازجملته  ،TRIPSمستئله رقابتت
جهانی و فشارهای غحمیلشده بر شرکتهای محلی جهت رقابت با شرکتهای چندملیتی
 چالش ششم :انتقال فناوری برغر خارجی
 چالش هفتم :مستندسازی فناوریهای بومی
 چالش هشتم :دسترسی به غکنولوژیهای سازگار با محیط زیست.
 .6نتيجهگيري و پيشنهادها
با غوجه به مباحث گفتهشده فرموله کردن سیاستها با هدف کاهش شکاف غکنولوژیکی کشتور بتا
کشورهای غازه صنعتیشده و قرار گرفتن کشورمان د زمره این کشورها باید به غرغیب ذیل باشد.
 جهتگیری اقتصادی مبتنی بر صادرات و اغخاذ سیاست غوستعه صتادرات محصتوالت مختلت
کاربر و سرمایهبر در دورههای زمانی متفاوت.
 ایجاد نهادهای انتشار و غوزی غکنولوژی به شیوههای مختلت  ،در اولویتت قترار دادن انتشتار و
غوزی کارا و اثربخش غکنولوژی ،و نهادسازی بر اسا
با عنایت به فع

اولویتهای غعیینشده.

نهادهای سیاستگذاری فناوری ،عتدم و یتا کمبتود نهادهتای غصتمیمستازی

برای سیاستگذاری فناوری و صنعت ،و فع

نظام اولویتبنتدی فنتاوری بته عنتوان نقتاح فتع

سازگاری و اثربخشی نظام قانونگذاری کشور ،فتع

در جهتتگیتری ،انستجام و میتزان شتفافیت

سیاست های کالن ملی ،نبود یا کمبود مراکز غحقیق و غوسعه بخش خصوصی ،پدیده فترار میزهتا یتا

)1. World Trade Organization (WTO
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انتقال معکو

فناوری به عنوان غهدید شناخته شتدهانتد .فرمولته کتردن سیاستتهتای غوستعه علتم و

فناوری بایستی در راستای از بین بردن فع ها و غهدیتدهای مزبتور باشتد .فرصتتهتای پتیش روی
نظام غوسعه فناوری کشور به غرغیب اولویت عبارغند از :برخورداری از نیروی انسانی جوان و مستعد،
روند جدید غوجه به موفوعات مرغبط با غوسعه فناوری در سیاستهای کالن ملتی ،غوستعه فنتاوری
اطالعات و ارغباطات در سطح جهان و امکان دسترسی سری و ارزانغر به اطالعتات حتاجحستینی،
 ،)2005که بایستی به نحو احسن از فرصتهای مزبور بهرهبرداری کرد .چنتد متورد از راهکارهتا بته
عنوان نمونه در ادامه آورده شده است:
 غال

برای بهرهبرداری مناسب از دستاوردهای علمی و غوسعه قلمرو فناوریهای پیشرفته

 حرکت به سمت غولیدات صنعتی سرمایهبر یا غکنولوژیبر
 غدوین سیاست ها در جهت افزایش سهم غولیدات صنعتی با غکیه بر فناوریهای متوسط و برغتر،
و ارغقای سطح غوانمندیهای غکنولوژیکی کشتور بترای قابلیتت رقابتتپتذیری ایتران در بتازار
جهانی محصوالت با فناوری برغر
از طرفی ،فرموله کردن سیاستها بر استا

چتالش هتای روبتروی حتوزه علتوم و فنتاوری ایتران بته

راهکارهای زیر منت میشود.
 ایجاد و غوسعه شرکتهای دانشبنیان و جهتدهی آنها در راستای اولویتهتای ملتی میلکتا،
)2005
 ستترمایهگتتذاری مستتتقیم ختتارجی 1و بهتترهبتترداری از غکنیتتکهتتای متتدیریتی بتته عنتتوان آورده
شرکتهای خارجی
 غخصی

بهینه مناب به فعالیت های غوسعه فناوری که در برنامه چهارم غوسعه به آن اشتاره شتده

است
 نوسازی شیوههای مدیریت بخش فنتاوری بته منظتور رقابتتپتذیر نمتودن فعالیتتهتای فنتاوری
 ایجاد صندوق سرمایههای ریسکپذیر با مشارکت فعال بخش خصوصی
 حمایت دولت از سرمایههای ریسکپذیر
)1 Foreign Direct Investment (FDI
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 افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعلیتهای غوسعه فناوری
 غقویت نظام ملی نوآوری لندوال)2004 ،
 غقویت روحیه خالقیت ،نوآوری و کارآفرینی
 صنعت و دانشگاه به عنوان دو زیرساخت اصلی نظام ملی نوآوری و الگوهای ارغبتاطی مختلت
صنعت و دانشگاه
 افزایش غوانمندیهای غکنولوژیکی شرکتهای داخلی جهت غقویت رقابتپذیری جهانی
 آزادسازی غجارت به عنوان سیاست طرف غقافا) با الگو گرفتن از اقدامهای متعدد دولت کره
در دهههای مختل
 غقویت آموز

نیروی انسانی در راستای غستری یتادگیری بتهویتژه یتادگیری غکنولتوژیکی بته

عنوان سیاست طرف عرفه و سیاست کارکردی الل و گاهی منتخب در بعضی از حوزهها)
 FDI همراه با غقویت قابلیتهای داخلی جهت اشاعه فناوری به دیگر بخشها و صنای
 غوسعه همکاریهای مرثر بینالمللی
 غقویت قوانین حقوق داراییهای فکری  1)IPRالزم به ذکر است که در مراحتل اولیته صتنعتی
شدن به دلیل اینکه امکان استفاده از رو های مهندسی معکتو  ،غقلیتد و کلتیبترداری ستلب
میشود غقویت  IPRغوصیه نمیگردد .سیمولی نیز چنین غوصتیهای بترای کشتورهای آمریکتای
الغین و کارائیب داشته است)
 فرموله کردن سیاستها در جهت حرکت به سوی غوسعه پایدار ،چین نیز برای حرکت از رشتد
مستمر به رشد پایدار و به دلیل استفاده بیش از حد از مناب طبیعی و غخریب زیستمحیطی ناشی
از آن ،سعی در دستیابی به غکنولوژیهای سبز سازگار با محیط زیست دارد ستازمان همکتاری
و غوسعه اقتصادی.)2008 ،2
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