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 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
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 1395ماه  خرداد



 

 خالصه مدیریتی

 مقدمه

 بنیان شده و به تدریج ابزارهای سیاستیگیری اقتصاد دانشدر دهه اخیر توجه زیادی در کشور به نوآوری و شکل

ها و یا قوانین حمایتی از سوی نهادهای مختلفی برای حمایت از این بخش توسعه داده شده است که در قالب برنامه

اند. با این حال بررسی برنامه ها و قوانین موجود نشان مسئول از جمله معاونت علمی و فناوری طراحی و اجرا شده

دهنده این موضوع است که اغلب این ابزارهای سیاستی ناظر به طرف عرضه نوآوری بوده و مخاطبان آنها عموماً 

ل بنیان هستند. نمونه مهم این قبیهای دانشها، مراکز تحقیقاتی و شرکتکنندگان فناوری شامل؛ دانشگاهعرضه

 ت.اس« ها و اختراعاتسازی نوآوریبنیان و تجاریها و موسسات دانشقانون حمایت از شرکت»رهای سیاستی، ابزا

به آن موضوعی کامال  علیرغم اینکه تحریک و حمایت از طرف عرضه نوآوری اهمیت باالیی دارد و پرداختن دولت

ی هاها، خصوصاً نوآوریدر مورد نوآورییکی از مسائل کلیدی منطقی و اثربخش است اما باید توجه نمود که 

های کوچک و متوسط هستند، برای معرفی به بازار در دهندگان آنها، که عمدتا شرکتارائهفناورانه، عدم توانایی 

ین باشد. این اتفاق عمدتاً به اها میمقیاس مناسب و جلب مشتریان بالقوه و نهایتاً انتشار تمام عیار این نوآوری

ها ها برای کاربران این نوآوریدهد که از طرفی به دلیل جدید بودن و عدم اثبات کارآمدی نوآوری دلیل رخ می

ز های کوچک و متوسط نیپتانسیل الزم برای نفوذ در بازار مصرف را هنوز کسب نکرده و از طرف دیگر شرکت

ها را وردار نیستند تا بتوانند نوآوریهای بازاری کافی برخهای توزیع گسترده و دانش و توانمندیمعموال از شبکه

  های اثبات آنها را در جهت انتشار مناسب فرآهم آورند.به کاربران بشناسانند و زمینه

ها با در دست داشتن ابزارهای مختلف می توانند زمینه را برای توسعه بازار محصوالت نوآروانه حال آنکه دولت

های کاربردی در جامعه، اصالح شد و توسعه اقتصادی، انتشار نوآوریبنیان با اهداف مختلف از جمله رو دانش

الگوی مصرف، اهداف اجتماعی و زیست محیطی فراهم آورند. ابزارهایی که ماهیت آنها از کامال نرم و 

 های همه جانبه می تواند تغییر نماید.قانونگذارانه تا مداخالت مالی و برنامه

ان آن ها باشد و مخاطبه و قانونی در کشور بوده که ناظر به طرف تقاضای نوآوریکمتر برنام تاکنونبا این وجود 

حصوالت کنندگان مهای صنعتی خصوصی و دولتی و مصرفمتقاضیان نوآوری از قبیل کاربران خصوصی، شرکت

تی که طرف سکنندگان بزرگ دولتی( باشد. اگرچه طراحی و اجرای این نوع ابزارهای سیابنیان )به ویژه مصرفدانش



یری اقتصاد گسازی نوآوری و شکلتقاضا را هدف گرفته باشد دشوارتر است لیکن اثر اینگونه ابزارها بر تجاری

 بنیان بیشتر است.دانش

 روش پژوهش

ای و اکتشافی توان گفت که تحقیق حاضر بر مطالعات کتابخانهبه طور مختصر در خصوص روش انجام تحقیق می

صورت که در ابتدا با توجه به لزوم درک و شناسایی مطالعات انجام شده در سطح جهانی، استوار است. بدین 

ای و الکترونیکی باید مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. همچنین تجربیات کشورهای مختلف در اسناد کتابخانه

شور های نوآوری در هر کیاستهای متولی سرسانی دستگاههای اطالعاین زمینه از طریق منابع اینترنتی از پایگاه

 شناسایی شده و مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.

های نوآوری در کشور در خصوص طرف تقاضای در مرحله بعدی با توجه به لزوم شناسایی وضعیت سیاست

صنعت  وها و ابزارهای مناسب، باید با مطلعین و خبرگان در سطوح سیاستگذاری نوآوری برای پیشنهاد سیاست

هایی به عمل آید تا تجربیات موفق و ناموفق داخلی نیز در کنار ابعاد آکادمیک موضوع مورد توجه قرار مصاحبه

 بگیرد.

هایی از این سیاست ها در های نوآوری تفاضامحور به همراه نمونهگزارش حاضر تلفیقی از سیاستدر نهایت 

سعی بر این شده است تا تحلیلی در بخش دوم گزارش  عرصه های بین المللی و داخلی خواهد بود. همچنین

  ردد.گنسبی در خصوص ابزارهای اثرگذاری دولت ها و بازتاب آنها در سیاست های طرف تقاضای نوآوری ارائه 

 های پژوهشیافته

طرف عرضه و های تحقیقات تجربی نسبتا اندکی پیرامون این پرسش صورت گرفته است که تاثیر واقعی سیاست

 بررسی های تجربی در کشورهایی که سیاست های نوآوری تقاضامحورتقاضا بر نوآوری چه میزان بوده است. 

طرف تقاضای مربوطه، های که بیشتر اختراعات مهم، پیش از معرفی سیاسترا اجرا نموده اند نشان می دهد 

یح . عوامل توضاستهاختراعات کاهش یافت طرف تقاضا، شمارهای ساخته شده بودند. همچنین، با طرح سیاست

و  –نماید می که فرصت نوآوری بیشتر را محدود –این تناقض آشکار، ایجاد سریع یک طراحی قالب ی هدهند



باشد. با این حال استفاده از رویکردهای سیستمی می طرف تقاضاهای عدم اطمینان نسبت به طول عمر سیاست

 توان امیدوار بود تا موجب افزایش اثربخشی سیاستی گردد.می کهدر سیاست نوآوری موضوعی است 

 گیرددر قسمت بعدی پژوهش ابزارهای سیاست نوآوری تقاضامحور که در حال حاضر مورد استفاده قرار می

. همچنین در مطالعات سیاست های به اجرا در آمده در فضای داخلی و بین المللی نمونه شناسایی گردیده است

است: جدول زیرکه به شرح  نیز شناسایی و مورد اشاره قرار گرفتهین برنامه ها های ا



ابزار سیاستی طرف 

 تقاضا

 سطح اول

 شرح مختصر

ابزار سیاستی طرف 

 تقاضا

 سطح دوم

 چالش/ مسئله
 شناسایی های برنامه از هایینمونه

 ایران در شده
 در سایر کشورها هایی از برنامه های شناسایی شدهنمونه

 خرید دولتی

خرید دولتی 

 نوآوری 

خرید دولتی کاالها و خدمات 

ای که مبتنی بر نوآورانه

نوآوری بوده، دارای سطوح 

 باشند وعملکرد مشخصی می

در واقع، کاالهای موجود 

ا ر هافعلی قابلیت تحقق آن

ندارند و نهایتا اینکه به منظور 

برطرف کردن تقاضای 

مربوطه، نیازمند نوآوری 

 باشند.می

عدم توجه به موضوع نوآوری در  

خریدهای عمومی دولت چالشی است 

که بسیاری از کشورها با آن مواجه 

هستند. در حالیکه دولت با اعمال 

های نوآورانه در عملکرد شاخص

می تواند  محصوالت مورد نیاز خود

زمینه نوآوری تدریجی در آنها را فراهم 

 آورد.

 

 استرالیا: 

1. Green Car Innovation Fund 

2. Boosting Highly Innovative SMEs 

(BHIS) 

Smart SMEs Market Validation 

Programme (MVP) 

Technology Commercialization Program 

 انگلستان:

ProCure 21 

 فالندرز:

Action Plan on Public Procurement of 

Innovation 

 فنالند:

Action Plan for the implementation of a 

demand- and user-driven innovation policy 

 ایتالیا:

Green energy for innovation 
 کره جنوبی:

1. New Technology Purchasing 

Assurance Programme 

2. Procurement-conditioned SME 

R&D Programme 
 فرانسه

احکام اجرایی و  -(2008سازی اقتصاد )مصوب قانون مدرن

 (CPVها )نامهآیین

 



خرید دولتی 

 تجاری پیش

خرید پیش از تجاری سازی، 

رویکردی است برای تهیه 

خدمات تحقیق و توسعه، که 

این فرصت را در اختیار 

گذارد تا خریداران دولتی می

خطرات و منافع احتمالی 

سازی و طراحی، نمونه

آزمایش محصوالت و 

خدمات جدید را با تامین 

 کنندگان به اشتراک بگذارد.

های فراوانی که توسعه ریسک 

های پییشرفته دارد مانع بزرگی بر فناوری

سر راه توسعه فناوری و تجاری سازی 

آن توسط بخش خصوصی است. خرید 

تجاری برطرف کننده این دولتی پیش

ین برنده ریسک توسعه مشکل و از ب

هایی است که علیرغم دارا بودن فناوری

عه خوبی توسپتانسیل تجاری باال، به

 یابند.نمی

تجاری فناوری های خرید پیشبرنامه

 توسط ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 استرالیا:

The Australian Climate Ready Programme 

 آمریکا:

SBIR 

 هلند:

SBIR 

 انگلستان:

SBRI 
 

 قوانین و مقررات

استفاده از قوانین و مقرارت  قوانین و مقررات

جهت دستیابی به اهداف 

نوآوری، هنگامی اتفاق 

افتد که دولت ها، به منظور می

شکل دهی قوانین جدید، به 

ای با های گستردههمکاری

های صنایع و سازمان

پردازند، که این غیردولتی می

 ای راکار اقدام نوآورانه تازه

 ایجاد نماید.

های جدید در عدم درک ارزش فناوری 

 کردبرابر هزینه

 

الزام سازندگان ساختمان به استفاده از 

 13های دوجداره در مبحث پنجره

 ساختمان

 

الزام وارد کنندگان خودروهای 

خودروی  4تا  2خارجی به اسقاط 

تقاضای بالقوه  3تا 1فرسوده و ایجاد 

 برای خودروهای داخلی.

 ژاپن:

Top Runner Program 

 دانمارک:

Zero Energy Buildings 
 آمریکا:

Zero Emission Vehicle 

 

استانداردسازی، نوعی  استانداردسازی

همکاری داوطلبانه میان 

صنایع، مصرف کنندگان، 

مقامات دولتی و سایر 

های ذی نفع در توسعه بخش

مشخصات فنی بوده که 

 بریتانیا:   

Biometrics standards (ISO/IEC JTC 1/SC 

37) 

 استرالیا:

Australia’s Water Efficiency Labelling and 

Standards Scheme 
 



حاصل توافقی جمعی 

از توانمندسازهای باشد و می

مهم نوآوری محسوب 

 شود.می

 حمایت از تقاضای بخش خصوصی

ها محرک

های( )مشوق

 مالیاتی

توانند های مالیاتی میمحرک

طریق کاهش خریدهای از 

خاص، باعث افزایش تقاضا 

های برای نوآوری و ایده

 جدید شوند.

 پرتغال:   

Zero Tax Innovation 
 ایسلند:

 طرح مشوق مالیاتی برای خریدهای نوآورانه

 آلمان:

100000 Roof Programme 
 بلژیک:

Eco-tax law 
 اتریش:

 طرح نوسازی حرارتی

حمایت از صادرات 

محصوالت با 

 فناوری پیشرفته

ها با ارائه خطوط دولت

اعتباری به کشوری دیگر، 

مشتریان بالقوه در آن کشور را 

ترغیب به خرید محصوالت 

 نمایند.داخلی می

فاینانس خریداران 

محصوالت نوآورانه 

داخلی در خارج از 

 کشور

عدم توانایی تولید کنندگان منفرد داخلی 

برای صادرات محصوالت و تحریک 

 خارجیبازار 

میلیون یورویی آلمان به ایران برای خرید  300ارائه خط اعتباری  

 تجهیزات آزمایشگاهی از آلمان.

های کاهش هزینه

 تولید کننده ایرانی

های تولیدکننده داخلی کاهش هزینه

پذیری در بازار برای افزایش رقابت

 خارجی

 های مالیاتی نظیر ارزش افزودهمعافیت

 های گمرکیمعافیت

 جایزه صادراتی

 

تسهیالت 

 قیمتارزان

عدم توانایی مشتریان برای خرید   

پذیر کردن تولیدات نوآوری/ رقابت

 داخلی نسبت به محصوالت خارجی

  اسقاط خودروهای فرسوده

یارانه خرید 

 نوآوری

های جدید در عدم درک ارزش فناوری  

 کردبرابر هزینه

 آلمان: های کم مصرفیارانه خرید به المپ

 های خورشیدییارانه خرید به خریداران پنل



 

خرید کاتالیستی 

 )تسهیلگرانه(

خرید کاتالیستی 

گرانه( عبارت است از )تسهیل

ترکیب تقاضای بخش 

خصوصی با خرید دولتی، که 

در آن نیازهای خریداران 

د منخصوصی به شکلی نظام

مشخص شده است. دولت در 

اینجا به عنوان عاملی جهت 

یل و تسریع پاسخ به تسه

تقاضای بخش خصوصی 

 کند.عمل می

گیری بازار محصوالت عدم شکل خرید تضمینی

نوآورانه به دلیل نیازمندی به اقتصاد 

 مقیاس.

های خرید برق تولید شده از انرژی

تجدیدپذیر و تزریق آن به شبکه 

کشوری با چند برابر قیمت توسط 

 های نو ایران(سانا )سازمان انرژی

 

 استرالیا:

Boosting Highly Innovative SMEs (BHIS) 
Technology Commercialization Program 

 سوئد:

 1990 دهه در انرژی بخش در بازار تحول هایبرنامه 

 پرتغال:

Mobi.E Programme 

 آلمان:

خرید برق مازاد مصرف خانگی و صنعتی تولید شده توسط 

رابر کشوری با چند بهای خورشیدی و تزریق آن به شبکه پنل

 قیمت.

های افزایش کمپین

 آگاهی

اقداماتی که به منظور افزایش 

آگاهی و در جهت حمایت از 

تقاضای بخش خصوصی 

شود، نقش پلی را انجام می

برای برطرف کردن شکاف 

اطالعاتی مصرف کنندگان 

نوآوری در خصوص اطمینان 

و کیفیت نوآوری ها، بازی 

 کند.می

گنندکان از مزایا و  عدم آگاهی مصرف 

 قابلیت اطمینان محصوالت جدید.

 استرالیا: 

The Australian Climate Ready programme 

 

 های نظام مند )سیستماتیک(سیاست

ابتکارات مرتبط با 

 بازارهای پیشرو

ابتکارات مرتبط با بازارهای 

پیشرو، از پیدایش بازارهای 

 کند.پیشرو حمایت می

یک بازار پیشرو، بازار 

محصول یا خدمات در یک 

توسعه فناوری جوش پرتو الکترونی   

(EBW:توسط وزارت دفاع ایران ) 

وزارت دفاع ایران سفارش توسعه این 

فناوری را به یک شرکت داخلی داده 

و پس از فرآیند توسعه موفق و تامین 

 پرتغال:

Mobi.E Programme 

 

 آلمان: 

German High-Tech Strategy 
 



 

ه باشد کمنطقه جغرافیایی می

در آن فرآیند انتشار یک 

نوآوری موفق بین المللی 

)فنی یا غیرفنی( برای اولین 

دهد و پایدار بار رخ می

شود و از طریق طیف می

ای از خدمات توسعه گسترده

 یابد.می

بازار در مرحله اول با واگذاری حق 

مالکیت فکری به شرکت خصوصی، 

ایر سازی و سفناوری مذکور به توربین

ها نیز گسنرش یافت و یک بازار حوزه

 پیشرو در این حوزه ایجاد گردید.

 ایرلند:

Exemplar Communications Test Bed project 

حمایت از نوآوری 

 کاربر محور

نوآوری کاربر محور به 

هایی که توسط نوآوری

کاربران میانی و یا کاربران 

شوند، اشاره مینهایی ایجاد 

 دارد.

 دانمارک:   

Programme for User-Driven Innovation 

حمایت از 

ساز برای سیستم

های احداث پروژه

 بزرگ

ساز منظور از سیستم

های پیمانکاری بزرگی شرکت

های است که احداث سیستم

تولیدی یا خدماتی بزرگ را 

 دهند.انجام می

در نظر گرفتن تسهیالت 

 چنین شرکتهاییمناسب برای 

منجر به تحریک تقاضا برای 

های نوآور کوچک می شرکت

 شود.

 فاینانس

 بیمه

 های فنیگواهی

بسیاری از مواقع طرف تقاضای 

هایی مانند های نوآور در زمینهشرکت

های تولید تجهیزات بیمارستانی شرکت

ی آالت صنعتو یا تولیدکنندگان ماشین

 هاییهای بزرگ و یا بیمارستانکارخانه

هستند  به تازگی تاسیس می شوند. این 

ها به دالیل مختلف اعم از شرکت

، های مختلففاینانس و بیمه و تائیدیه

ی هاکنندگان خارجی را به شرکتتامین

 نوآور داخلی ترجیح می دهند.

 ترکیه: 

تجربه ترکیه در کشور عراق در حمایت از پیمانکاران سازنده 

 تجهیزات پزشکی از ترکیه.بیمارستان با شرط تامین 
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