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چکیده
ارزیابی توانمندی فناورانه ،یکی از پیشنیازهای تدوین راهبردها و

در وضعیت مناسبی قرار دارند و مهمترین عامل مانع در حرکت

سیاستهای توسعه فناوری است .بههمین جهت ،در این مقاله

بنگاهها بهسمت توانمندی خالق ،ضعف آنها در شبکهسازی و

تالش شده تا با استفاده از ابزار ممیزی توانمندی فناورانه ()TCAT

استفاده از توان شرکتها و مؤسسات بیرونی برای ارتقاء توان تولید

توان فناورانه شرکتهای داروساز زیستی در ایران ارزیابی شود .به

و توسعه توانمندی فناورانه است .افزون بر این ،ضعف بنگاههای

این منظور  ،پرسشنامه توسعهیافته  TCATبرای  18شرکت ارسال

داخلی در همکاری مشترک با یکدیگر ناشی از ضعفهای فرهنگ

شد .نتایج تحلیل پرسشنامهها نشان میدهد که شرکتهای

همکاری ،نبود نظام مالکیت فکری مناسب و نیز معضالت موجود

داروساز زیستی ایران بهطور متوسط در مرحله «استراتژیک» از چهار

در قانون تجارت کشور است که ادغام و اکتساب ()M&A

سطح توانمندی فناورانه قرار دارند .همچنین نتایج نشان میدهد

بنگاهها را دشوار کرده است.

که از میان  9بعد توانمندی ،به لحاظ بعد «آ گاهی» شرکتها
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 .1مقدمه :طرح مسأله

چگونه میتوان ظرفیت جذب را در بنگاهها ارتقابخشید؟

داروهای زیستی در حال باز کردن جای خود در میان انواع
مختلف داروها (اعم از شیمیایی ،هستهای ،گیاهی و

همواره برای سیاستگذاران از اهمیت باالیی برخوردار

ژنتیکی) بوده و شرکتهای ایرانی نیز توانستهاند قابلیتهای

بوده است .این موضوع در صنعت داروهای زیستی کشور
ً
از آن جهت مهم است که شرکتهای ایرانی عمدتا بر تولید

بیش از  22داروی زیستی توسط  22شرکت ایرانی در کشور

داروهای زیستهمسان (بیوسیمیالر )-که نسخه مشابه داروی

تولید میشود .علیرغم تحقیقات مختلفی که تاکنون

اصلی تولید شده توسط شرکتهای پیشرو در بازار است-

در زمینه بررسی ابعاد مختلف این صنعت انجام گرفته

تمرکز داشته و برای حرکت بهسوی تولید داروهای جدید،

است ،هیچیک از تحقیقات پیشین به ارزیابی توانمندی

ایجاد تغییر در داروهای موجود و کشف مولکولهای جدید

فناورانه شرکتهای فعال در صنعت زیستداروی ایران

دارویی ،نیاز به توسعه توانمندیهای فناورانه خود دارند .از

نپرداختهاند .ارزیابی توانمندی فناورانه بنگاهها از آن

همین رو  ،تحقیق حاضر بهدنبال پاسخگویی به این سوال

لحاظ دارای اهمیت است که وضعیت موجود بنگاهها در

است که "توانمندی فناورانه شرکتهای زیست داروی ایرانی

راستای ایجاد شناخت نسبت به توانایی آنها در شناسایی

در کدام سطح قرار دارد؟" تا از این مسیر  ،پیشنهادهایی برای

نیازهای فناورانه ،انتخاب فناوری مناسب برای پاسخگویی

سیاستگذاری بهتر این صنعت در کشور ارائه شود.

خود در این زمینه را تا حدودی افزایش دهند؛ بهنحوی که

به آن نیازها ،توسعه ،استفاده ،نگهداری ،تطبیق و بهبود آن

در همین راستا ،در بخش دوم این مقاله ،ابتدا مروری

فناوری و باالبردن یادگیری فنی را سنجیده و برای تشویق

بر ادبیات موضوع با تأ کید بر شیوههای سنجش توانمندی

آنان به حرکت در جهت بهبود این وضعیت و توسعه توان

فناورانه میشود .بخش سوم ،به تبیین روش تحقیق و

فناورانه ،نوری بر راه تاریک پیش پای سیاستگذاران

مشارکتکنندگان در پژوهش اختصاص دارد .در بخش

میافکند .با توجه به اهمیت قدرت بنگاهها در ایجاد و

چهارم ،یافتهها ارائه شده و در نهایت ،بخش پنجم به بحث

حفظ توانمندی فناورانه ،این موضوع بهعنوان یکی از موارد

و نتیجهگیری اختصاص یافته است.

مهم در سیاستگذاری صنعتی محسوب میشود .بهطور

 .2مرور ادبیات

خاص ،یافتن پاسخ سؤاالتی از قبیل اینکه:

در تعاریف قدیمیتر  ،توانمندی فناورانه به این شکل تعریف

-توان فناورانه بنگاهها در حال حاضر در چه سطحی

شده است :توان بهرهبرداری از دانش فناورانه به نحو کارا.

است؟

این توان به شکل ذاتی و چسبیده به دانش اکتسابی نیست،

-چگونه میتوان سطح توانمندی فناورانه بنگاهها را

بلکه استفاده از این دانش و مهارت بهکارگیری آن در تولید،

سنجید؟

سرمایهگذاری و نوآوری میباشد [.]1

-چگونه میتوان توانمندی فناورانه بنگاهها را بهبود

قابلیتهای فناورانه بهطور عام ،اطالعات ،مهارتها

بخشید؟
-چگونه میتوان طرف عرضه -شبکه نهادهای ملی،

و عوامل فنی ،مدیریتی و نهادی را در بر میگیرد که امکان

دانشگاهها و سایر منابع فناوری -را برای کمک به

استفاده کارآ از تجهیزات و فناور یهای در دسترس را ایجاد

توسعه توانمندی فناورانه بنگاهها بسیج نمود؟

مینماید .قابلیتهای فناورانه را میتوان از طریق توانایی
بنگاهها در شناسایی نیازهای فناورانه ،انتخاب فناوری
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مناسب برای پاسخگویی به آن نیازها ،توسعه ،استفاده،

آن دانش ،در فعالیتهای سرمایهگذاری و تولید و در خلق

نگهداری ،تطبیق و بهبود آن فناوری و باالبردن یادگیری فنی،

فناور یهای جدید بهکار میرود ،نشان داده میشود [.]4

ارزیابی نمود .از دیدگاه لل ( ،)1992قابلیت فناورانه به مفهوم
ترکیب پیچیدهای از مهارتها ،دانش فناورانه و ساختارهای

فرایند انباشت توانمندی

ی و ِاعمال
سازمانی است که برای استفاده اثربخش از فناور 

از اوایل دهه  ،1980گروهی از نویسندگان تالش کردهاند تا

هر گونه فرایند تغییر فناورانه ضروری است [ .]2در فرایندهای
ً
تغییر فناورانه ،غالبا تالش میشود ضمن جذب فناور یهای

بهتدریج چارچوب تحلیلی را ایجاد کنند که بتواند فرایند
انباشت توانمندی فناورانه در بنگاههای کشورهای در حال

جدید ،سرآمدی در آنها حاصل شده ،با شرایط محلی

توسعه و اقتصادهای نوظهور را توصیف نماید [ 1و .]5

تطبیق یابند و با بهبود آنها ،مورد بهرهبرداری قرار گیرند.

ایده اصلی این پژوهشها آن است که توانمندیها بیانگر

از منظر راش و همکاران ( ،)2001منظور از توانمندی

توان انجام کارها است و توانمندی فناورانه نیز تسلط بر

فناورانه" ،فعالیتهایی است که بنگاه را قادر میسازد تا

فعالیتهای فناور یمحور است .بر اساس تحقیق تجربی

فناور یهای مورد نیاز خود را انتخاب نموده و در راستای

در سطح بنگاه ،این ادبیات فرایند تدریجی ،انباشت دانش

ایجاد مزیت رقابتی استراتژیک بهکار گیرد" [.]3

را از سطح ابتدایی توانمندی (انجام فعالیتهای روتین) تا

در تعریفی دیگر  ،از توانمندی فناورانه تحت عنوان
ً
مفهومی که عموما برای کشورهای تازه صنعتی شده

سطح توانمندیهای نوآورانه و پیشرفته به تصویر میکشد.
رویکرد دیگر نگاه مدیریتی است که نویسندگانی چون

بهکار میرود یاد شده است .این مفهوم میتواند بهعنوان

ماتیوس ( )2002و فوربس و ویلد ( )2002به موضوع توانمندی

مجموعهای از تواناییهای کارکردی که از طریق فعالیتهای

و جهش فناورانه در سطح بنگاه دارند [.]6،7

فناورانه گوناگون در عملکرد شرکت منعکس شدهاند و

چارچوب تحلیلی ایجاد توانمندی فناورانه پیشنهاد
شده توسط َپویت و بل ( ،)1995بر تحلیل فرایند یادگیری

توسعه تواناییهای سازمانی که به راحتی برای دیگران

تدریجی از سطح پایهای حداقلی تا سطح متوسط نوآورانه

قابل تقلید نیست ،تعریف گردد [ .]4در مفهوم گستردهتر ،

تأ کید مینماید [.]7

هدف نهایی آنها مدیریت ارزش سطح شرکت بهوسیله

توانمندی فناورانه ،توانمندی محلی در جذب ،انطباق،

دستهای دیگر از تحقیقات در حوزه شکلگیری توانمندی

اصالح و نوآوری فناوری وارداتی از طریق تغییر فناورانه است

فناورانه ،به موفقیت بنگاهها در اقتصادهای نوظهور از جمله

[ .]4توانمندی فناورانه را میتوان به این صورت نیز تعریف

بنگاههای شرق و جنوب شرقی آسیا به حضور در بازار

کرد :توانایی استفاده مؤثر از دانش فناورانه و تالش بهمنظور

جهانی میپردازد .برخی از نویسندگان این حوزه به تحلیل

شبیهسازی ،بهرهبرداری ،انطباق و تغییر فناور یهای

نیروهایی میپردازند که منـجـر به شـکلگیری توانـمـندی

موجود .این توانایی همچنین به شرکتها ،دولتها و

فناورانه در این بنـگاهها شده است [.]8

سازمانها در توسعه فناور یها ،محصوالت و فرایندهای
جدید بهمنظور پاسخ به تغییرات محیط اقتصادی ،کمک

مدلهای سنجش توانمندی فناورانه

میکند .این توانمندی فقط بهوسیله مقدار دانش تحت

در ادبیات موضوع ،بیشترین مدلهای ارزیابی توانمندی

مالکیت شرکت ،دولت و سازمان نشان داده نمیشود ،بلکه

فناورانه برای سطح بنگاه تدوین شدهاند .در اینجا به

بهوسیله درجه تخصص و مهارتهایی که در استفاده از

مهمترین این مدلها اشاره میشود.
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شکل  .2چرخه تغییر فناورانه []01

مدل پاندا و راماناسن

ایجاد
شایستگی

مدل ارزیابی سطوح فناورانه راماناسن و پاندا ابزاری جهت
تشخیص و تعیین قابلیتهای مورد نیاز برای اجرای

جستجو

راهبرد
فناوری

اولویتهای فناوری در بنگاهها میباشد که به بررسی

راماناسنتوانمندی فناورانه در  3بعد اصلی و  9بعد فرعی و با
 .2.مدل پاندا وسطوح

آگاهی

روابط
بیرونی

ابزاری جهت تشخیص و تعییین اابیییتهیای میورن نییاز بیاای اجیاای
ی پاندا
مو
راماناسن
فناورانه
پردازد.
شاخص
دل ارزیابی سطوح36

ارزیابی و
هایبعد فاعیی و بیا 33
اصیی و 9
ابعادنر  3بعد
بندیفناورانه
توانمندی
سطوح
نشابهنبارسی
باشد که
یتهای فناوری نر بنگاهها
توانمندی
دسته
دهنده
نمودارمی ()1
انتخاب

یادگیری

ص میپانازن .فناورانه بر اساس مدل پاندا و راماناسن میباشد .همانگونه

کل  1نشاننهنده نستهبندی ابعان توانمندیهای فناورانه با اساس مدل پاندا و راماناسین مییباشید .همیانگونیه کیه

که مشاهده میشود ،توانمندیهای استراتژیک (راهبردی)،

اکتساب و
جذب

هده میشون ،توانمندیهای استااتژیک (راهبانی) ،توانمندیهای فناورانه تاکتیکی و توانمندیهای فناورانیه مکمیل،

توانمندیهای فناورانه تاکتیکی و توانمندیهای فناورانه

تاین ابعانی هستند که نر این مدل باای ارزیابی توان فناورانه یک بنگاه نر نظا گافته شده است.

مکمل ،مهمترین ابعادی هستند که در این مدل برای

ارزیابی توان فناورانه یک بنگاه در نظر

پیاده
سازی

نمودار  -2چرخه تغییر فناورانه []10

مراحل عبارتند از:
گرفته شدهاین
است.

شکل  .2نستهبندی ابعان توانمندیهای فناورانه با اساس مدل پاندا و راماناسن []9
پاندا و رامانسن

توانمندی راهبانی

توانمندی تاکتیکی

تغییر در فناوریهای تولید و وجود تمایل برای تغییر است .این
مراحل به ایجاد
اولیه از نیاز
عبارتند از :
 آگاهی :به معنی آگاهیاین
وضع موجود است.
اولیهدر ازرقابت
فناوری
درکآ نقش
ارشد در
امر نیازمند توانایی آمدیریت
حفظ در
خطراتتغییر
پدیری وایجاد
نیاز به
گاهی
معنی
گاهی :به

تغییرات الزم یا درک
تغییرجهت
شرکت در
وجوداز درون
تولید وبازار یا
تقاضا از
سیگنالیهای
ایجاداین
است.
تمایل برای
های
 جستجو :به معنی درک فناور

توانمندی مکمل

خالایت

تولید

اکتساب

طااحی و مهندسی

بازاریابی و فاوش

پشتیبانی

ساخت

خدمات رسانی

راهبای

است .این امر نیازمند
نقش جدید
فناوریهای
ناشی از
دسترس
بالقوه در
فرصتهای
فناوری
توسعه درک
ارشد در
مدیریت
توانایی
نیازمند
سیگنالهای مربوط به امر

است.منفی گذاشته یا فرصت
موجودآن تأثیر
وضعتوانند بر
حفظکه می
بنگاه است
پدیریدرو بیرون
قاتتفناورانه
خطرات
پایش و ارزیابی روندها ودراتفارقاب

رشد ایجاد نمایند .جستجو :

به معنی درک سیگنالهای تقاضا از بازار یا از

 ایجاد شایستگی محوری :به معنی شناسایی نیازمندیهای فناوری بنگاه از طریق ممیزی مدوام و نظاممند

درون شرکت در جهت ایجاد تغییرات الزم یا درک

دستهبندی ابعاد توانمندیهای فناورانه بر اساس
نمودار -1
فناورانه
 .1.مدل ارزیابی نیازهای
مدل پاندا و راماناسن []9

شایستگیهای فعلی و مقایسه آن با رقبا برای حفظ توان رقابتی است.

ی نیگا از مدلهای شناخته شده باای سنجش اابییتهای فناورانه نر سطح بنگاه ،میدل ارزییابی نیازهیای فنیاوری

سیگنالهای مربوط به فرصتهای بالقوه در دسترس

 راهبرد فناوری :به معنی داشتن ایدهای شفاف در مورد زمان و چرایی ایجاد تغییر است .راهبرد فناوری به

 )TNاست .نر این مدل ،اابییتهای فناورانه به  9نسته تقسیم شدهاند که عبارت است از )1 :آگاهی )2 ،جستجو)3 ،

ناشی از توسعه فناور یهای جدید است .این امر

عنوان بخشی از راهبرد کلی شرکت ،مشخص میکند که کدام فناوریها باید به صورت داخلی توسعه داده

ارزیابی و انتخاب فناوری )3 ،نستیابی بیه فنیاوری )7 ،پییانهسیازی و نیازمند پایش و ارزیابی روندها و اتفاقات فناورانه در
نیازهای )5فناورانه
مدل ارزیابی
ت شایستگی محوری )4 ،راهبان فناوری،
شوند ،کدامیک در همکاری با دیگران و کدام فناوریها از طریق برونسپاری.

بیاونی.شده برای سنجش
شناخته
های
باناریمد
دیگربهاه از
ب فناوری )8 ،یکی
ها و روابط
ازلمشوق
یانگیای و )9

بیرون بنگاه است که میتوانند بر آن تأثیر منفی گذاشته

ارزیابی نیازهای
فناورانه
توانمندیهای
متاین جنبههایقابلیت
مدل نمون.
بنگاه،مشاهده
سطحنر شکل2
در میتوان
بنگاه را
فناورانه یک

یا فرصت رشد ایجاد نمایند.
8

فناوری ( )TNAاست .در این مدل ،قابلیتهای فناورانه

ایجاد شایستگی محوری :به معنی شناسایی نیازمندیهای

به  9دسته تقسیم شدهاند که عبارت است از  )1 :آ گاهی،

فناوری بنگاه از طریق ممیزی مدوام و نظاممند

 )2جستجو  )3 ،ساخت 7
شایستگی محوری )4 ،راهبرد

شایستگیهای فعلی و مقایسه آن با رقبا برای حفظ

فناوری )5 ،ارزیابی و انتخاب فناوری )6 ،دستیابی به

توان رقابتی است.
راهبرد فناوری :به معنی داشتن ایدهای شفاف در مورد زمان

فناوری )7 ،پیادهسازی و جذب فناوری )8 ،یادگیری و

و چرایی ایجاد تغییر است .راهبرد فناوری بهعنوان

 )9بهرهبرداری از مشوقها و روابط بیرونی.

بخشی از راهبرد کلی شرکت ،مشخص میکند که کدام

مهمترین جنبههای توانمندی فناورانه یک بنگاه را
میتوان در نمودار ( )2مشاهده نمود.
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-میزان آ گاهی بنگاه از نیاز به تغییر (حساسیت به

کدامیک در همکاری با دیگران و کدام فناور یها از

نیروهای رقابتی و )...

طریق برو نسپاری.

-میزان آ گاهی از آنچه که باید تغییر یابد و شناخت

ارزیابی و انتخاب :به معنی شناسایی و ارزیابی طیفی از

فرایند تغییر

گزینههای فناورانه در دسترس ،مقایسه آنها از طریق

بنگاههای مختلف را از یکدیگر تمیز داد (نمودار .)3

بررسیهای تطبیقی و امکانسنجی و  ...و انتخاب
بهترین گزینه است.

شکل  .3دستهبندی بنگاهها بر اساس توانمندی فناورانه []11

اکتساب فناوری :به معنی مشخص بودن شیوه دستیابی

بنگاههای نوع :D

به فناور یهایی است که در مراحل پیشین شناسایی

باال

خلّاق

و مورد توافق واقع شدهاند .این شیوه میتواند از خرید

بنگاههای نوع :C

آگاهی از نیاز به تغییر –

استراتژیک

بیرونی تا اقدامات مشترک با سایر شرکتها و در نهایت

فرصتها و تهدیدهای

بنگاههای نوع :B

ناشی از توسعه فناوری

واکنشی

تحقیق و توسعه داخلی را شامل شود.

بنگاههای نوع :A

پیادهسازی :به معنی عملیاتی کردن و استفاده از فناوری

ناآگاه ،منفعل

در سازمان است که ممکن است نیازمند طی مراحل

باال

میزان آمادگی برای

پایین
پایین

ایجاد تغییرات الزم

دیگری از جمله توسعه محصول یا خدمت جدید،

به منظور سنجش توانمندی فناورانه بنگاهها و دستهبندی آنها در انواع ذکر شده در شکل  ،3الزم اسک
فناورانهاباکاد[]11
نمودار  -3دستهبندی بنگاهها بر اساس توانمندی

پیادهسازی فرایندهای تولیدی جدید و یادگیری

مختلف توانمندی فناورانه شناسایی شود .بر این اساس ،توانمندی فناورانه یک بنگاه متشل خواهد بود از توانمندیهای

کلیدی گوناگونی چون جستجوی فرص ها ،انتخاب راهلارهای مناسب ،پیادهسازی اثربخش تغییرات و  .]01[ ...عکووه

استفاده بهینه از فناوری نو باشد .این امر نیازمند

هابه و
بنگا
فناورانه
سنجش
منظور
بر این به
نیزهباید
توساه فناوری،
توانمندیبیرونی شرک برای
مانی توساه یافتگی روابط
ایجاد ارتباطات بیرونی ،به
موارد ،شیوه

فعالیتهای مدیریت و برنامهریزی پروژه است.

عنوان یلی از ابااد مهم در توساه توانمندی فناورانه در نظر گرفته شود [.]01

دستهبندی آنها در انواع ذکر شده در نمودار ( ،)3الزم است
با تلیه بر این موارد و با اسکتااده از شکیوه کلکی اسکتااده شکده در روی ارزیکابی نیازهکای فناورانکه  ،)TNAرای و

یادگیری :به معنی مرور پروژههای فناورانه پیشین بهمنظور

توانمندی فناورانه
مختلف عنوان ابزار ممیزی
ابعاد  )7112ابزاری تح
هملاران
شناسایی جکدو )0
 )TCATطراحی نمودهاند
شود.]01[.برایکناین
فناورانه
توانمندی

یادگیری از موفقیتها و شکستها و استفاده از آنها

بود از
متشکل
بنگاه
اساس،
خواهدفناورانه
سنجش توانمندی
انگلستان -نیز برای
یک ایرلند و
فناورانه  ،تایلند،
توانمندی دیگر -یانی برزی
قرار گرف  ،در  4کشور
مورد استااده

در پروژههای آتی است .این امر نیازمند روشی نظاممند

تها،
چون
فناورانهی
توانمند
فرصنشکان
جستجوی در برزی
نتایج بررسی  073پرسشنامه
گوناگونی اس .
کلیدی واکسن استااده شده
هایپیشرو تولیدکننده
شرک های
توانمندی

برای کسب دانش از تجربیات داخلی شرکت (و دیگر

انتخاب راهکارهای مناسب ،پیادهسازی اثربخش تغییرات

شرکتها) است.

و  .]10[ ...عالوه بر این موارد ،شیوه ایجاد ارتباطات بیرونی،

ابزار که اولین بار در سا  7110برای سنجش توانمندی فناورانه بنگاهها در کره جنوبی و در پروژهای برای بانک جهانی

بنگاهها در صنایع مختلف استااده شده اس

[ .]07به عنوان نمونه ،در کشور برزی از  TCATبکرای ارزیکابی ویکای

01

مشوقها و روابط بیرونی :به معنی بهرهگیری از مشوقهای

به معنی توسعهیافتگی روابط بیرونی شرکت برای توسعه

ارائه شده از جانب دولت و نیز همکاری با منابع خارج

فناوری ،نیز باید بهعنوان یکی از ابعاد مهم در توسعه

از شرکت ،مانند دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی

توانمندی فناورانه در نظر گرفته شود [.]10
با تکیه بر این موارد و با استفاده از شیوه کلی استفاده شده

عمومی برای توسعه فناوری در درون بنگاه است.

در روش ارزیابی نیازهای فناورانه ( ،)TNAراش و همکاران
ابزار ممیزی توانمندیهای فناورانه

( )2007ابزاری تحت عنوان ابزار ممیزی توانمندی فناورانه

پیش از هر چیز  ،باید توجه داشت که توانمندی فناورانه و

( )TCATطراحی نمودهاند (جدول  .]10[ )1این ابزار که اولین

ظرفیت جذب بنگاهها با یکدیگر برابر نیست و میتوان

بار در سال  2001برای سنجش توانمندی فناورانه بنگاهها در

بر اساس:

کره جنوبی و در پروژهای برای بانک جهانی مورد استفاده
قرار گرفت ،در  4کشور دیگر -یعنی برزیل ،تایلند ،ایرلند و
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انگلستان -نیز برای سنجش توانمندی فناورانه بنگاهها در

که بنگاه از نیاز به تغییر آ گاه است ،اما توانمندی توسعه

صنایع مختلف استفاده شده است [ .]12بهعنوان نمونه،

فناوری را نداشته و تنها با پیروی از فعاالن پیشرو در حوزه

در کشور برزیل از  TCATبرای ارزیابی وضعیت توانمندی

فناوری و خرید تجهیزات ،نیازهای فناورانه خود را مرتفع

فناورانه شرکتهای پیشرو تولیدکننده واکسن استفاده

میسازد .برای کمک به چنین بنگاههایی الزم است که به

شده است .نتایج بررسی  123پرسشنامه در برزیل نشان

آنها در شناسایی اولویتهای توسعه فناوری کمک نموده
ً
و آنها را به حرکت به سمت کشف مفاهیم جدید (مثال

مرحله "استراتژیک" به "خالق" هستند .همچنین مشخص

تغییر فرایندهای تولید (نوآوری فرایند) به جای ِصرف خرید

شده است که هر چند میانگین امتیازات بنگاههای فعال

ماشینآ الت جدید) سوق داد .بنگاههای "استراتژیک" آن

در این کشور برای اجزاء  9گانه پرسشنامه برابر  3/1بوده،

دسته از بنگاههایی هستند که توانمندی تقلید خالقانه از

لکن نتایج پیمایش مشخص نموده که در حوزههایی

پیشروهای بازار و ایجاد بهبود در فناور یهای موجود را دارا

مانند تحقیق و توسعه ،مهندسی ،مدیریت پروژه ،مدیریت

میباشند .بهبود دسترسی این نوع بنگاهها به شبکههای

دانش و بازاریابی باید بهبودهایی حاصل شود .عالوه بر

دانشی (مثال منابع خارجی) برای فکر کردن به فناور یهای

این مشخص شده است که سیاستهای دولت برزیل تا

جدید و خارج از فضای صنعتی موجود ،میتواند به آنان

به اینجا مناسب بوده ،اما توانایی کمک به بنگاهها برای

برای توسعه فناور یهای نوین کمک نماید .این شرکتها

گذار از مرحله استراتژیک به خالق را ندارد که این موضوع

همچنین میتوانند از کمکهای مقطعی و پروژهای مشاوران

نیز میتواند ناشی از تکیه بر تداوم اکتساب فناوری از خارج

توسعه فناوری ،چه داخلی و چه بینالمللی ،نیز بهره

از کشور باشد.

ببرند .از سوی دیگر  ،بهبود ارتباط بنگاههای استراتژیک با

داده است که در مجموع ،این بنگاهها در مرحله گذار از

در پرسشنامه مربوطه 24 ،سوال وجود دارد (جدول  )1و

دانشگاهها نیز میتواند یکی از راههای تسهیل ورود ایدههای

هر پرسش ،امتیازی بین  1تا  4را به خود اختصاص میدهد.

جدید توسعه فناوری باشد .در نهایت ،بنگاههای خالق

در نتیجه ،در نهایت هر شرکت میتواند حداکثر  96امتیاز

به آن دسته از بنگاههای پیشرو در بازار گفته میشود که به

را به خود اختصاص دهد .چنانچه میانگین امتیازات

توسعه فناور یهای جدید مبادرت میورزند [.]12

یک شرکت بین  0تا  24باشد ،این شرکت "ناآ گاه/منفعل"

با توجه به این که مدل راش و همکاران در استفاده از

خواهد بود ،امتیاز بین  25تا  48نشاندهنده "واکنشی

ابزار ممیزی توانمندی فناورانه ،تا حدودی جامع دیگر ابزارها

بودن" شرکت است .در صورتی که امتیازات شرکت بین

بوده و نتایج بررسی آن در پنج کشور دیگر نیز مشخص شده

 49تا  72باشد" ،استراتژیک" بوده و بین  73تا  ،96بیانگر

است ،در پژوهش حاضر از این ابزار برای سنجش توانمندی

"خالق بودن" بنگاه است .مقصود از "نااگاه/منفعل" بودن

فناورانه شرکتهای داروساز زیستی ایرانی استفاده شد.

آن است که شرکت در همه حوزههای توانمندی فناورانه
اعم از اکتساب ،بهرهبرداری ،توسعه ،راهبرد و  ...ضعیف

 .3روش تحقیق

عمل مینماید .برای کمک به چنین بنگاههایی نیاز است

چنانچه ذکر شد ،در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای

که آنها را قادر به شناسایی نیاز به تغییر نموده و چارچوبی

سنجش توانمندی فناورانه بنگاههای حوزه داروهای

راهبردی برای توسعه فناوری در کلیه زمینههای فعالیت

زیستی ایران استفاده شده است .از میان مدلهای نام

آنها فراهم کرد .منظور از "واکنشی" بودن یک بنگاه آن است

برده برای سنجش توانمندی فناورانه ،مدل  TCATبیشترین
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همراستایی را با اهداف پژوهش حاضر دارا است .به این

افراد برده و پرسشنامه تکمیل شده را تحویل گرفته است.

منظور  ،پرسشنامه برای  18شرکت تولیدکننده داروهای

الزم به ذکر است که در بخش اول پرسشنامه نیز سواالتی

زیستی ارسال شد که از این میان  12شرکت در قالب 32

راجع به وضعیت عمومی شرکت پرسیده شد.
نسخه خالصه ابزار ممیزی قابلیتهای فناورانه/نوآورانه

پرسشنامه پاسخگو بودند .برای باال بردن نرخ پاسخگویی،

بنگاهها در جدول ( )1قابل مشاهده است.

یکی از همکاران با هماهنگی قبلی شخصا پرسشنامه را نزد

جدول  -1نسخه خالصه شده ابزار ممیزی قابلیتهای فناورانه []10
ً
 .1کامال مخالفم

حوزهها و سؤاالت

 .2مخالفم

 .3موافقم

آ گاهی
 -1فناوری ،نقش مهمی در استراتژی کسبوکار شرکت ما دارد.
 -2شرکت ما از فناور یهای با اهمیت برای کسبوکار خود آ گاه است.
جستجو
 -3شرکت ما برای ارزیابی فرصتها و تهدیدهای فناورانه به خوبی آماده است.
 -4شخص یا گروهی در شرکت ما مسئولیت ارزیابی فناوری را بر عهده دارد.
ساخت شایستگی محوری
 -5شرکت ما نقاط قوت فناورانه خاصی دارد و میتواند از آنها استفاده کند.
 -6شرکت ما میداند که چگونه از فناوری برای ایجاد فرصتهای فناورانه در آینده استفاده نماید.
راهبرد فناوری
 -7مدیریت ما از مهارت کافی برای تدوین یک استراتژی فناوری که برای توسعه کسبوکار مفید باشد،
برخوردار است.
 -8شرکت ما اولویتهای اصلی خود برای توسعه فناوری را میداند.
 -9شرکت ما "چشمانداز" فناوری مناسبی را تدوین کرده است.
ارزیابی و انتخاب فناوری
 -10شرکت ما به خوبی توانایی انتخاب بهترین فناور یهای مورد نیاز برای کسبوکار خود را دارد.
 -11شرکت ما بهترین منابع دستیابی به فناوری را میشناسد.
اکتساب فناوری
 -12شرکت ما در بهدست آوردن فناوری از منابع بیرونی توانمند و اثربخش است.
 -13شرکت ما ارتباطات خوبی با تأمینکنندگان مهم فناوری در بیرون از شرکت دارد.
پیادهسازی و جذب فناوری
 -14فعالیتهای توسعه فناوری ما (مانند مهندسی و تحقیق و توسعه) به شکل اثربخشی در درون شرکت
سازماندهی شده است
 -15ما فرایندهای شفاف و صریحی برای اجرای پروژههای فناوری داریم.
یادگیری
 -16شرکت ما سیستم خوبی برای ارزیابی پروژههای فناوری دارد.
 -17ما توانمندی یادگیری از تجربیات یک پروژه فناوری و استفاده از آن در پروژه بعدی را داریم.
 -18شرکت ما پس از اتمام پروژههای فناوری ،آنها را مرور میکند.
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ار زیابی توانمندی فناورانه بنگاههای ...

ً
 .4کامال موافقم

ً
 .1کامال مخالفم

حوزهها و سؤاالت

 .3موافقم

 .2مخالفم

ً
 .4کامال موافقم

شبکهسازی
 -19شرکت ما برای توسعه فناوری از حمایتهای قانونی و کمکهای سازمانهای دولتی استفاده میکند.
 -20ما در شرکت از کمک سازمانهای بیرونی (مانند شرکتهای مشاورهای) برای ارزیابی فناوری استفاده
میکنیم.
 -21ما در شرکت از کمک سازمانهای بیرونی برای توسعه فناوری استفاده میکنیم.
 -22بنگاههای بیرونی به ما برای ارزیابی عملکرد فناورانه شرکت کمک میکنند.
 -23ما با دانشگاهها در پروژههای کلیدی فناوری همکاری میکنیم.
 -24ما با مؤسسات و مراکز تحقیقاتی دولتی در پروژههای مهم فناوری همکاری میکنیم.

اکتساب فناوری و موانع توسعه فناوری است که به TCAT

البته چنانچه اشاره شده است ،این نسخه خالصهای از

افزوده شده است.

این ابزار است و نسخه اصلی آن گستردهتر از این موارد است.
در این نسخه 24 ،پرسش وجود دارد که پاسخدهندگان ،در
قالب چهار گزینه به آنها جواب میدهند.

محل استقرار شرکت

از میان هجده شرکتکننده تولید داروهای زیستی که

از میان دوازده شرکت مشارکتکننده ،سه شرکت در شهرک

پرسشنامه برای آنها ارسال شد ،دوازده شرکت در قالب 32

صنعتی ،یک شرکت در پارک علم و فناوری ،پنج شرکت در

پرسشنامه به سؤاالت پاسخ دادند .تعداد بیشترِ پاسخها
نسبت به شرکتها ،ناشی از آن است که سؤاالت مربوط
ً
به ابزار ممیزی توانمندی فناورانه ،نظرات نسبتا شخصی

مرکز رشد و سه شرکت نیز در سایر مکانها (جز موارد یاد شده
استقراراند.
استقرارمحلداشته
فناوری)
تخصصی و
مطالعه حسب
های مورد
های .4تعداد شرکت
و شهرکشکل
5

پاسخگو بود و برای جلوگیری از تورش پاسخها ،پرسشنامه
در شرکتها توسط چند پاسخگو پر شده است .الزم به ذکر

3

است که در مجموع 22 ،شرکت تولیدکننده داروهای زیستی

3

در ایران فعال هستند اما چهار شرکت حاضر به همکاری در

1

پرکردن پرسشنامه نشدند.

 .4یافتههای تحقیق

سایر اماکن

پارک علم و فناوری

مرکز رشد

شهرک صنعتی

 .4.1.4تعداد کارکنان
نمودار  -4تعداد شرکتهای مورد مطالعه حسب محل استقرار

در این بخش ،یافتههای تحقیق در دو زیربخش
یافتههای جمعیتشناختی (دموگرافیک) و
پرسشنامه ارائه میشود.

بین  21شرکت پاسخدهنده به پرسشنامه 5 ،شرکت کوچک (کمتر از  55شاغل) 2 ،شرکت متوسط (بین  55تا 255
یافته از
های
شاغل) و  6شرکت بزرگ (بیش از  255شاغل) حضور داشتهاند.

تعداد کارکنان

شکل  .1تعداد شاغالن شرکتهای مورد مطالعه حسب طبقه

از بین دوازده شرکت پاسخدهنده به پرسشنامه ،پنج شرکت
6

یافتههای دموگرافیک

کوچک (کمتر از  50شاغل) ،یک شرکت متوسط (بین  50تا

این یافتهها مشتمل بر محل استقرار شرکتها ،تعداد

 100شاغل) و شش شرکت بزرگ (بیش از  100شاغل) حضور

کارکنان ،درصد هزینهکرد در تحقیق و توسعه ،روشهای

داشتهاند.

5

1

شماره  ،109مهر و آبان 1400
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بیشتر از 255

بین  55تا 255

کمتر از 55

از بین  21شرکت پاسخدهنده به پرسشنامه 5 ،شرکت کوچک (کمتر از  55شاغل) 2 ،شرکت متوسط (بین  55تا 255
شاغل) و  6شرکت بزرگ (بیش از  255شاغل) حضور داشتهاند.
شکل  .1تعداد شاغالن شرکتهای مورد مطالعه حسب طبقه

روشهای اکتساب فناوری

6

بهمنظور کسب آ گاهی از روشهای عمدهای که بنگاههای

5

ایرانی برای دستیابی به فناور یهای تولید داروهای زیستی
مورد استفاده قرار میدهند ،در پرسشنامه ،هفت روش
اعم از  .1خرید لیسانس از شرکتهای خارجی .2 ،خرید

1

لیسانس از شرکتهای داخلی .3 ،همکاری مشترک با
بین  55تا 255

بیشتر از 255

دیگر شرکتها برای توسعه فناوری .4 ،اکتساب پنهانی،

کمتر از 55

 .5مهندسی معکوس .6 ،تحقیق و توسعه داخل شرکت و
نمودار  -5تعداد شاغالن شرکتهای مورد مطالعه حسب طبقه

 .7ادغام و اکتساب ( )M&Aیک شرکت دیگر ؛ قرار داده
شد .نتایج پاسخ دوازده شرکت در نمودار ( )7قابل مشاهده

51

است.

درصد تحقیق و توسعه از فروش

شکل  .7متداولترین شیوههای دستیابی به فناوری در بنگاههای داروهای زیستی

نتایج بررسی دادهها نشان میدهد که هفت شرکت،

8

اطالعات مربوط به سهم هزینههای تحقیق و توسعه از فروش

6

سال  1394خود را اعالم کردهاند .میانگین اعداد اعالم شده،
نمایشگر متوسط سهم  11.4درصدی هزینه  R&Dاز فروش

2

یکسال است .اما با تفکیک شرکتها به شرکتهای کوچک

2

0

(دارای  5تا  50شاغل) و متوسط (بین  50تا  99کارکن) و

 .4.1.3درصد تحقیق و توسعه از فروش

بزرگ (باالتر از  100نفر ) ،میتوان به دادههای دقیقتری دست

نتایج بررسی دادهها نشان میدهد که  7شرکت ،اطالعات مربوط به سهم هزینههای تحقیق

2

6

توسق ه اف وقر ا سقا

یافت .بر این اساس ،بنگاههای کوچک و متوسط ()SMEs
 4931خود را اعالم کردهاند .میانگین اعداد اعالم شده ،نمایشگر متوسط سهم  4411درصقدی هزینقه  R&Dاف وقر ا

خرید

ادغام و

اکتساب

خرید

همکاری

مهندسی

تحقیق و

لیسانس

اکتساب

پنهانی

لیسانس

مشترک

معکوس

توسعه درون

داخلی

خارجی

شرکت

فناوری در
دستیابی
بیشترینهای
ترین شیوه
نمودار -7
تولیدکننده داروهای زیستی
میانبهبنگاههای
فراوانی را در
متداولشرکت،
توسعه درون
شود که تحقیق و
مشاهده می
10درصد از
متوسط
زیستی
کقارکن)
تقا 33
متوسط (بین 55
طورشاغل)
کشور 5بهتا 55
کوچک (دارای
داروهایهای
تولیدکنندهها به شرکت
یکسا است .اما با تفکیک شرکت
بنگاههای داروهای زیستی

دستیابی به فناوری به خود اختصاص داده است و پس از آن ،روش مهندسی معکوس و همکاری مشترک
ایرانوبرای
در
وسوسا
ووکاو
هاه
دادهبنگاه
اسقا ،
توسعهیاوت .بر ایقن
تحقیق وتری دست
دادههای دقی
فروش می
بزرگ (باالتر اف  455نفر)،
حالی
اند در
اختصاص
توانرابهبه
خود

شرکتها برای توسعه فناوری قرار داشتهاند .نکته جالب توجه آن است که هیچ یک از شرکتها ،از همتایان
با
دیگر اخت قا
توسق ه

( )SMEsتولیدکننده دار های فیستی کشور به طور متوسط  %45اف وقر ا خقود را بقه
تحقیقصرف
R&D
که بنگاههای بزرگ 13درصد از فروش را در
دادهاند در حالی که بنگه هه بزرگ  %49اف ور ا را در  R&Dصرف نمودهاند.

نمودهاند.

شکل  .6سهم تحقیق و توسعه بنگه هه داروهه زیسسی از فروش

مشاهده میشود که تحقیق و توسعه درون شرکت،

داخلی خود لیسانس توسعه فناوری خریداری نکردهاند .در کنار رقابت میان این بنگاهها و برخی عوامل فرهنگی که مانع

بیشترین فراوانی را در میان بنگاههای تولیدکننده داروهای

چنین داد و ستدهایی میان بنگاهها میشود ،میتوان عامل دیگری تحت عنوان چرخه عمر دارو را نیز از دالیل رایج

معموالًخود
فناوری به
دستیابی به
برای
زیستی
اختصاصداروهایی را تولید
شرکتهای ایرانی
بدینمعنی که
بنگاهها دانست؛
ایران این
در در میان
لیسانس
نبودن خرید و فروش

14%

همکاری (مانند مدلهای
جدیدتری از آنها
مهندسیبعضاً انواع
گذشته است و
است وعمر آن
 01سال از
کردهاند که بیش از
معکوس و
پسهااز درآن،جهانروش
داده

12%

اند.از همتایان داخلی
ندارد که
اقتصادی
توسعهبنگاهها
برایلذا برای
ها است.
تبازار
شرکبه
حال ورود
 Pegylatedداروهای
10%
داشته
صرفهقرار
فناوری
موجود)با دردیگر
مشترک
8%خود مدلهای قدیمی را خریداری نمایند .چنانچه شرکتی نوپا داروی جدیدی نیز تولید کرده باشد ،احتماالً از طریق

نکته جالب توجه آن است که هیچیک از شرکتها ،از

6%ادغام و تملک ( )M&Aتوسط شرکتهای بزرگتر خریداری شده است .اما مطابق آمار و به گفته فعاالن این صنعت،

همتایان داخلی خود لیسانس توسعه فناوری خریداری

4%میتوان روش مهندسی معکوس را عمدهترین روش اکتساب فناوری در میان این شرکتها دانست که بعضاً اطالعات

بنگاهها
میان این
درهایکنار
2%تولیدی داروهای نکرد
عوامل تحقیق و توسعه
برخی کرده و با
هستند،و خریداری
تحلیل پتنت
رقابتمتخصص
خارجی که
اند.بنگاه
زیستیهرا از
بزرگ

 .3.1.3روشهه

کوچک متوسط

احتمال فراوان ناشی از
شرکت ،به
دادوستدهاییدرون
پاسخگویان بر تحقیق و توسعه
پردازند .لذا
0%داخل شرکت ،به تولید آن
بنگاهها
میان
مانعتأکیدچنین
فرهنگیمی که
دارو میکنند).
محسوب
داخلی
تعریف متفاوت آنان از  R&Dاست (که در واقع همان مهندسی معکوس را نیز R&D
عمر
چرخه
میشود ،میتوان عامل دیگری تحت عنوان

نمودار  -6سهم تحقیق و توسعه بنگاههای داروهای زیستی از
اوسسهب فنهور
فروش

را نیز از دالیل رایج نبودن خرید 71و فروش لیسانس در میان این

به منظور کسب آگاهی اف ر اهای عمدهای که بنگاههای ایرانی برای دستیابی به ونا ریهای تولید دار های فیستی
مورد استفاده قرار میدهند ،در پرسشنامه 7 ،ر ا اعم اف  .4خرید لیسانس اف شرکتهای خارجی .2 ،خرید لیسانس اف
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شرکتهای داخلی .9 ،همکاری مشترک با دیگر شرکتها برای توس ه ونا ری .1 ،اکتساب پنهانی .5 ،مهندسی م کو ،
 .6تحقی

توس ه داخل شرکت

 .7ادغام

اکتساب ( )M&Aیک شرکت دیگر؛ قرار داده شد .نتایج پاسخ 42

ار زیابی توانمندی فناورانه بنگاههای ...

ً
بنگاهها دانست ؛ به اینمعنی که معموال شرکتهای ایرانی

ناپایداری اقتصاد کالن ،نظام مالکیت فکری نامطلوب و
بیثباتی رویههای قانونی عنوان شده است که البته بر تمام

داروهایی را تولید کردهاند که بیش از  10سال از عمر آنها در
ً
جهان گذشته است و بعضا انواع جدیدتری از آنها (مانند

 .4.1.5موانع توسعه فناوری

مدلهای  Pegylatedداروهای موجود) در حال ورود به

صنایع سایه انداخته و انگیزه شرکتها را برای حرکت به

برای کسب آگاهی از موانعی که در راه توسعه فناوری بنگاهها وجود دارد 5 ،عامل اصلی ،مشتمل بر عوامل هزینهای،

است که
جالب آن
کند .نکته
کم م
فناوری
توسعه
سمت
پاسخگویان پرسیده
پرسشنامه از
انگیزشی ،در قالب
ی عوامل
کار و
کسب و
عوامل محیط
بازاری،
بازارعوامل دانشی ،عوامل

است .بنابراین برای بنگاهها صرفه اقتصادی ندارد که

کمبود منابع داخلی
فناوری و
دانشی،توسعه
عوامل بودن هزینه
ای (شامل باال
شود ،عوامل
مشاهده می
شکل
ازشد .آنطور که در
کمبود
مانند
هستندهزینهکه
مدعی
ت8ها
شرک
و خارجی) مهمترین عوامل پیش پای بنگاهها برای توسعه فناوری بودهاند .البته این نتیجه دور از انتظار هم نیست چرا

اطالعات در مورد فناور یها و بازارهای محصوالت ،کمترین

همتایان داخلی خود مدلهای قدیمی را خریداری نمایند.

که برای توسعه داروهای زیستی جدید ،مبلغی بالغ بر  1میلیارد دالر در بازه زمانی  11تا  11ساله نیاز است [ ]11که

نقش را در حرکت آنها به سمت توسعه فناوری داشته

چنانچه شرکتی نوپا داروی جدیدی نیز تولید کرده باشد،
ً
پذیرش
قابل
جهت می
نیز از
مالکیتکه
است،
تمام صنایع سایه
که البته بر
توانداست
عنوان شده
اینهای قانونی
ثباتی رویه
یافتهو بی
ایننامطلوب
فکری
احتماال از طریق ادغام و تملک ( )M&Aتوسط شرکتهایاقتصاد کالن ،نظام
علیالقاعده از توان بنگاههای کوچک ایرانی خارج است .مانع بعدی ،عوامل محیط کسب و کار ،همچون ناپایداری

بزرگتر خریداری شده است .اما مطابق آمار و

شرکتها مدعی
نوعاست که
جالب آن
فناوری کم میکند.
بازار به سمت
هنوزحرکت
کهرا برای
شرکتها
داروها
نکته این
استفاده از
توسعهلحاظ
کشور به
به گفته فعاالنانداخته و انگیزهباشد
هستند که عوامل دانشی ،مانند کمبود اطالعات در مورد فناوریها و بازارهای محصوالت ،کمترین نقش را در حرکت

اشباع نشده است و لذا تولیدکنندگان میتوانند از فروش

این صنعت ،میتوان روش مهندسی معکوس را عمدهترین

آنها به سمت توسعه فناوری داشته است که این یافته نیز از این جهت میتواند قابل پذیرش باشد که هنوز بازار کشور

داروهای خود مطمئن باشند و این خود مشوقی برای توسعه

روش اکتساب فناوری در میان این شرکتها دانست که
ً
شود.
محسوب می
فناوریتوسعه فناوری
بعضا اطالعات تولیدی داروهای زیستی را از بنگاههایو این خود مشوقی برای
شود.
محسوب می

به لحاظ استفاده از این نوع داروها اشباع نشده است و لذا تولیدکنندگان میتوانند از فروش داروهای خود مطمئن باشند
شکل  .8موانع توسعه فناوری در بنگاههای داروهای زیستی

ت هستند ،خریداری کرده
خارجی که متخصص تحلیل پتن 

عوامل محیطی

و با تحقیق و توسعه داخل شرکت ،به تولید آن میپردازند.

عوامل هزینهای

لذا تأ کید پاسخگویان بر تحقیق و توسعه درون شرکت ،به
احتمال فراوان ناشی از تعریف متفاوت آنان از  R&Dاست
(که در واقع همان مهندسی معکوس را نیز  R&Dداخلی
کمبود اطالعات در مورد بازار

کمبود اطالعات در مورد فناوری

کمبود تقاضا

عدم نیاز به دلیل نبود تقاضا

مناسب بودن فناوریهای موجود

دشواری یافتن شریک

وجود انحصار در بازار

کمبود نیروی انسانی

بی ثباتی قوانین

دسترسی سخت به مواد اولیه

ناپایداری اقتصاد کالن

نظام مالکیت فکری نامطلوب

کمبود منابع مالی خارجی

برای کسب آ گاهی از موانعی که در راه توسعه فناوری بنگاهها

کمبود منابع مالی داخلی

موانع توسعه فناوری

باال بودن هزینه توسعه فناوری

محسوب میکنند).

نمودار  -8موانع توسعه فناوری در بنگاههای داروهای زیستی

وجود دارد ،پنج عامل اصلی ،مشتمل بر عوامل هزینهای،
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عوامل دانشی ،عوامل بازاری ،عوامل محیط کسبوکار و
عوامل انگیزشی ،در قالب پرسشنامه از پاسخگویان پرسیده

تفکیک موانع توسعه فناوری در میان شرکتهای

شد .آنطور که در نمودار ( )8مشاهده میشود ،عوامل

بزرگ و SMEها نیز نشان میدهد که شرکتهای کوچک و

هزینهای (شامل باال بودن هزینه توسعه فناوری و کمبود

متوسط ،مطابق انتظار  ،بیشترین ضربهپذیری را از ناپایداری

منابع داخلی و خارجی) مهمترین عوامل پیش پای بنگاهها

عوامل اقتصاد کالن دارند و هزینههای توسعه فناوری نیز

برای توسعه فناوری بودهاند .البته این نتیجه دور از انتظار

برای مقیاس آنها باالتر و لذا منابع مالی آنها برای این

هم نیست چرا که برای توسعه داروهای زیستی جدید،

امر کمتر است .این در حالی است که شرکتهای بزرگ

مبلغی بالغ بر یک میلیارد دالر در بازه زمانی  10تا  13ساله

عوامل هزینهای را بهعنوان مهمترین مانع توسعه فناوری

نیاز است [ ]13که قطعا از توان بنگاههای کوچک ایرانی

برشمردهاند.

خارج است .مانع بعدی ،عوامل محیط کسبوکار  ،همچون

شماره  ،109مهر و آبان 1400
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تفکیک موانع توسعه فناوری در میان شرکتهای بزرگ و SMEها نیز نشان میدهد که شرکتهای کوچک و متوسط،
مطابق انتظار ،بیشترین ضربهپذیری را از ناپایداری عوامل اقتصاد کالن دارند و هزینههای توسعه فناوری نیز برای مقیاس
آنها باالتر و لذا منابع مالی آنها برای این امر کمتر است .این در حالی است که شرکتهای بزرگ عوامل هزینهای را به
عنوان مهمترین مانع توسعه فناوری برشمردهاند.
شکل  .9موانع توسعه فناوری به تفکیک شرکتهای بزرگ و کوچک و متوسط
عدم نیاز به دلیل نبود تقاضا
مناسب بودن فناوریهای موجود
نظام مالکیت فکری نامطلوب
بی ثباتی قوانین
ناپایداری اقتصاد کالن
دسترسی سخت به مواد اولیه
کمبود تقاضا
وجود انحصار در بازار
دشواری یافتن شریک
کمبود اطالعات در مورد بازار
کمبود اطالعات در مورد فناوری
کمبود نیروی انسانی
باال بودن هزینه توسعه فناوری
کمبود منابع مالی خارجی
کمبود منابع مالی داخلی

شرکتهای کوچک و متوسط
شرکتهای بزرگ

3.5

3

2.5

2

1

1.5

0.5

0

نمودار  -9موانع توسعه فناوری به تفکیک شرکتهای بزرگ و
کوچک و متوسط
 .4.2یافتههای TCAT
چنانکه اشاره شد ،بخش اصلی پرسشنامه به ابزار ممیزی توانمندی فناورانه ( )TCATبنگاهها اختصاص داشتت .ایتن
ابزار جمعاً دارای  9بخش و  42پرسش بوده و جنبههای مختلف توانمندی فناورانه بنگاه را میسنجد.

یافتههای TCAT

نتایج تحلیل دادههای مستخرج از پرسشنامه نشان داد که به طور میانگین ،بنگاههای حوزه داروهای زیستی ایران ،امتیاز
 17را در ابزار ممیزی توانمندی فناورانه به دست میآورند که با نرمال کردن دادهها ،این عدد بته  24متیرستد .بتا ایتن

ابزار ممیزی
چنانکه اشاره شد ،بخش اصلی پرسشنامه به
اوصاف ،میتوان چنین اظهار کرد که این بنگاهها در مجموع در وضعیت "استراتژیک" قرار دارند.
توانمندی فناورانه ( )TCATبنگاهها اختصاص داشت .این

بر اساس نوشته راش و همکاران ( )2014نیاز اساسی این
دسته از بنگاهها ،دسترسی به منابع تکمیلی برای کامل کردن
توانمندیهای درون بنگاه است [ .]12ارتقاء دسترسی به
متخصصین فنی و بازاریابی خارج از شرکت و بهبود حضور
ن و توسعه فناوری (مانند متخصصین
در شبکههای تأمی 
خارج از کشور ) ،میتواند به آنها برای افزایش توانمندی
ً
کمک کند .چنین بنگاههایی ممکن است بعضا و به شکل
پروژه-محور  ،نیاز به استفاده از شرکتهای مشاور (داخلی
یا بینالمللی) در زمینه تحقیقات و توسعه فناوری داشته
باشند .بهبود همکاری با دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی
عمومی و نیز استفاده از دانشآموختگان دانشگاهی هم
میتواند راهی برای آوردن ایدهها و مهارتهای جدید و
دستیابی به فناور یهای پیشرو باشد .گام بعدی برای این

ابزار روی هم دارای  9بخش و  24پرسش بوده و جنبههای

دسته از بنگاهها ،ارتقاء توانمندیهای تحقیق و توسعه

مختلف توانمندی فناورانه بنگاه را میسنجد.

بهمنظور تولید محصوالت جدید در سطح بینالمللی است.
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نتایج تحلیل دادههای مستخرج از پرسشنامه نشان

عالوه بر این ،بررسی هر یک از اجزاء نهگانه توانمندی

داد که بهطور میانگین ،بنگاههای حوزه داروهای زیستی

بنگاهها در چرخه تغییر فناورانه نیز میتواند بیانکننده

ایران ،امتیاز  71را در ابزار ممیزی توانمندی فناورانه بهدست

شکل  .11توانمندی بنگاهها در چرخه تغییر فناورانه

بخش دیگری از واقعیت باشد.

میآورند که با نرمال کردن دادهها ،این عدد به  62میرسد.

آگاهی

با این اوصاف ،میتوان چنین اظهار کرد که این بنگاهها در

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

جستجو

هایقرار
"استراتژیک"
وضعیت
مجموع در
دارند.داروهای زیستی ایران
صنعت
فناورانه بنگاه
توانمندی
شکل .01

ساخت شایستگی
پروفایل بنگاه ها

محوری

بهترین وضعیت

شبکه سازی

یادگیری

پیاده سازی و جذب

راهبرد فناوری

فناوری

ارزیابی و انتخاب
فناوری

اکتساب فناوری

نمودار  -11توانمندی بنگاهها در چرخه تغییر فناورانه
آنطور که در شکل  11نشان داده شده است ،پاسخگویان اعتقاد داشتهاند که به لحاظ «آگاهی» (کهه بهه نی هی آگهاهی
اولیه از نیاز به ایجاد تغییر در ف اوریهای تولید و وجود تمایل برای تغییر بوده و نیازن د توانایی ندیریت ارشد در درک

آنطور که در نمودار ( )11نشان داده شده است،

نقش ف اوری در رقابتپدیری و خطرات حفظ وضع نوجود است) ،شرکتههای تولیدک هده داروههای زی هتی ایرانهی

پاسخگویان اعتقاد داشتهاند که به لحاظ «آ گاهی» (که به

دارای وضییت ن اسبی بوده و از نقش ف اوری در ک ب و کار خود آگاه د .همچ ین نتایج نشان نیدهد که این ب گاههها

معنی آ گاهی اولیه از نیاز به ایجاد تغییر در فناور یهای تولید

از نظر «ساخت شای تگی نحوری» ( که به نی ی ش اسایی نیازن دیهای ف اوری ب گاه از طریق نمیزی ندوام و نظامن هد
شای تگی های فیلی و نقای ه آن با رقبها بهرای حفهظ تهوان رقهابتی اسهت) نیهز توانم هد ه هت د .انها از سهوی دیگهر،

نمودار  -10توانمندی فناورانه بنگاههای صنعت داروهای زیستی

و وجود تمایل برای تغییر بوده و نیازمند توانایی مدیریت

پاسخده دگان نشان دادهاند که «شبکهسازی» (به نی ی توسیه یهافتگی روابهب بیرونهی شهرکت بهرای توسهیه ف هاوری)،

ارردنفناوری در رقابتپدیری و خطرات
اامرک نقش
بررادر درک
ارشد
دسته از بنگاهها ،دسترسی به منابع تکمیلی
ه راش و همکاران ( )4102نیاز اساسی این ایران

بزرگترین ضیف شرکتها برای توسیه ف اوری بوده و پس از آن ،ب گاهها در «پیادهسازی و جذب ف هاوری» (بهه نفوهوم

سازناندهی اثربخش فیالیتهای تحقیق و توسیه در شرکت) ،ضییفترین عملکرد را داشتهاند.

رون بنگاه است [ .]04ارتقاء دسترسی به متخصصین فنی و بازاریابی خارج از شرات و بهبود حضور در

یافتههای این بخش پرسش انه ،همراستا با نتایج نطالیات قاضی نوری و شاکری ( )1931است [ ،]11بدین نی ی که

ب گاههای تولیدک ده داروهای زی تی ایران ،همای ک در نرحله تولید داروهای بیوسیمیالر بوده و به سبب ف اوری-نحور

ار زیابی توانمندی فناورانه بنگاههای ...

و توسعه فناور (مانند متخصصین خارج از اشور) ،میتواند به آنها بررا 19افریایت توانمنرد امر

بودن این ص یت ،توانم دی "استراتژیک" تولید داروهای نشابه خارجی را دارا نیباش د انا ه وز تا رسیدن به نرحله

هایی ممکن است بعضاً و به شکک پروژه-محور ،نیراز بره اسرتهاده از شرراتهرا مشراور (داخلری یرا
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حفظ وضع موجود است) ،شرکتهای تولیدکننده داروهای

زیستی کشور  ،بین  10تا  13درصد از فروش خود را در تحقیق

زیستی ایرانی دارای وضعیت مناسبی بوده و از نقش فناوری

و توسعه هزینه میکنند که این مورد نیز در قالب ضعف

در کسبوکار خود آ گاه هستند .همچنین نتایج نشان

بنگاهها در «پیادهسازی و جذب فناوری» خود را به نمایش

میدهد که این بنگاهها از نظر «ساخت شایستگی محوری»

میگذارد .این در حالی است که بنگاههای بزرگ بینالمللی

(که به معنی شناسایی نیازمندیهای فناوری بنگاه از طریق

تولیدکننده داروهای زیستی در سال  ،2015بهطور متوسط

ممیزی مدوام و نظاممند شایستگیهای فعلی و مقایسه آن با

 19.2درصد از فروش خود را صرف تحقیق و توسعه کردهاند

رقبا برای حفظ توان رقابتی است) نیز توانمند هستند .اما از

[ .]16بهطور نمونه ،شرکت نوارتیس ،بهعنوان بزرگترین

سوی دیگر  ،پاسخدهندگان نشان دادهاند که «شبکهسازی»

شرکت دارویی جهان 20.2 ،درصد (معادل  9.3میلیارد

(به معنی توسعهیافتگی روابط بیرونی شرکت برای توسعه

دالر ) و شرکت بایوژن ،بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای

فناوری) ،بزرگترین ضعف شرکتها برای توسعه فناوری

تولیدکننده داروهای زیستی23.1 ،درصد از درآمد فروش

بوده و پس از آن ،بنگاهها در «پیادهسازی و جذب فناوری»

خود (معادل  1.9میلیارد دالر ) را صرف تحقیق و توسعه

(به مفهوم سازماندهی اثربخش فعالیتهای تحقیق و توسعه

نمودهاند .با در نظر گرفتن این فاصله عمیق میان هزینههای

در شرکت) ،ضعیفترین عملکرد را داشتهاند.

تحقیق و توسعه میان شرکتهای ایرانی و شرکتهای بزرگ
بینالمللی ،طبیعی است که یکی از نقاط ضعف آنها،

یافتههای این بخش پرسشنامه ،همراستا با نتایج

توان محدود پیادهسازی و جذب فناوری باشد.

مطالعات قاضی نوری و شاکری ( )1396است [،]14
به این معنی که بنگاههای تولیدکننده داروهای زیستی

بررسی نتایج پرسشنامه نشان میدهد که سطح

ایران ،هماینک در مرحله تولید داروهای بیوسیمیالر بوده

توانمندی فناورانه بنگاههای داروساز زیستی ،هنوز تا

و به سبب فناوری-محور بودن این صنعت ،توانمندی

دستیابی به تولید داروی جدید فاصله معنیداری دارد .یکی

"استراتژیک" تولید داروهای مشابه خارجی را دارا میباشند

از علل این فاصله ،فقدان جهتگیری صادراتی در میان

اما هنوز تا رسیدن به مرحله کشف داروی جدید و عرضه

تولیدکنندگان داخلی و بسندگی به بازار ایران است [.]14

آن در سطح بینالمللی (یعنی سطح خالق) فاصله دارند.

عدم حرکت به سمت توسعه صادرات میتواند پیامدها و

در واقع ،میتوان چنین اظهار کرد که بهعلت نقش باالی

تبعاتی بههمراه داشته باشد .فوربس و ویلد ( )2002نشان

فناوری در این صنعت ،کسب توانمندی "استراتژیک"

دادهاند که موفقیت کشورهای جنوب شرقی آسیا در فرایند

جای تعجب ندارد چرا که بنگاهها مجبورند برای تولید دارو ،

صنعتی شدن نتیجه تلفیق مناسبی از حمایت از صنایع

سطح دانش و فناوری خود را در وضعیت باالیی نگه دارند.

تازهپا و رویکرد صادراتگرایی بوده است [ .]7البته آنها

از سوی دیگر  ،نتایج یافتههای افشار یمفرد و سلیم ()2019

اشاره کردهاند که حمایت از صنایع داخلی در بسیاری از

نشان میدهد که «شبکهسازی» فعالیتهای بنگاهها (در

موارد در سطح دنیا ،منجر به نابالغ ماندن دائمی صنایع شده

قالب همکاری مشترک با دیگر سازمانها ،دانشگاهها و

است .رقابتپذیر ماندن بنگاههای تولیدکننده داروهای

مؤسسات تحقیقاتی عمومی) ،از مهمترین پاشنه آشیلهای
ّ
این صنعت برای حرکت بهسوی توانمندی «خلق» و حضور

زیستی ایرانی در بلندمدت میتواند ناشی از خروجیهای
فرایند تحقیق و توسعه آنان باشد یا موفقیت آنها در دستیابی

در سطح بینالمللی است [ .]15همچنین ،نتایج بخشهای

به بازارهای خارجی .تحقیق و توسعه داخلی ،نیازمند منابع

پیشین نیز نشان داد که بنگاههای بزرگ و کوچک داروهای

بزرگ مالی است که با توجه به حجم فعلی فروش بنگاهها

شماره  ،109مهر و آبان 1400
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و اختصاص تنها  10تا  13درصد فروش به  ،R&Dنخواهد

آنچه بنگاههای استرالیایی انجام میدهند) که در این

توانست پاسخگویی مناسبی در آینده داشته باشد .از این رو ،

راهبرد ،مراحل آزمایش و ثبت دارو انجام نمیپذیرد .اما

یکی از استراتژ یها برای افزایش درآمد و سرمایهگذاری بیشتر

راهبرد دیگر میتواند ارتقاء توانمندیهای مربوط به ثبت

در تحقیق و توسعه ،میتواند بازاریابی بینالمللی و توسعه

و بازاریابی بینالمللی داروی جدید بوده و به برندسازی

صادرات محصوالت بیوسیمیالر تولیدی در کشور باشد.

در این حوزه پرداخت .اما اینکه آیا با توجه به شرایط

با این روش و استفاده از درآمدهای حاصله ،میتوان امید

موجود کشور  ،حرکت بهسوی تولید داروها و مولکولهای
ً
بدا ایدن رو
جدیدو اصوال بهلحاظ اقتصادی و فنی امکانپذیر هست

باشدد
نهایتکشور
تولیدی در
صادرات
توسعه
المللی و
توسعه ،میتواند بازاریابی
بتواند
بیوسیمیالردر
صوالتو توسعه
در محتحقیق
گذاری
سرمایه
داشتبینکه

استفاده از درآمدهای حاصله ،میتوان امید داشت که سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه در نهایت بتواند منجر بده کشد

منجر به کشف مولکول و ثبت داروهای جدید شود .در واقع،

یا خیر  ،جای سوال است اما در این شکی نیست که چه

با کنار هم گذاشتن دو فعالیت با ارزش افزوده باال ،یعنی

برای رقابتی ماندن تولید بیوسیمیالرها و چه برای کشف
مولکولهای جدید ،به دو منبع ّ
مکمل دانشی نیاز است ،یا

.)12
حرکت در نردبان ارزش افزوده را ترسیم نمود (نمودار
شکل  .21ماتریس راهبردهای ارزش افزایی در صنعت داروهای زیستی

تحقیق و توسعه داخلی و یا همکاری با و جذب فناوری از

مولکول و ثبت داروهای جدید شود در واقع ،با کنار هم گذاشتن دو فعالیت با ارز
و بازاریابی ،میتوان ماتریس راهبردهای حرکت در نردبان ارز

افزوده باال ،یعنی تحقیق و توسدعه

افزوده را ترسیم نمود (شکل )21

تحقیق و توسعه و بازاریابی ،میتوان ماتریس راهبردهای

 3کش
[و فرو
تحقیق و توسعه

مولکول جدید
به شرکتهای

ب
ج

برای صادرات

از تفکر در مورد لزوم تالش برای کشف مولکول جدید ،الزم

بازاریابی

 4تولید داروی جدید
برای صادرات

تولید بیوسیمیالر

1

شرکتهای خارجی [ .]11بهنظر میرسد در مرحله اول و قبل
است تمهیدات الزم ،از جمله حمایتهای دولتی ،برای
توسعه صادرات بیوسیمیالرهای تولیدی در کشور اندیشیده

الف

تولید بیوسیمیالر
برای بازار داخل

شود .این روش ،بهعنوان یکی از روشهای ورود به بازار در

2

این صنعت نیز شناخته میشود که از آن با عنوان "راهبرد

بزرگ بینالمللی]

ژنریکسازی" یاد میشود و بنگاههای داروساز فعال در کره
جنوبی نیز از همین روش استفاده کردهاند [.]18

نمودار  -12ماتریس راهبردهای ارزش افزایی در صنعت
منبع]21[ :
داروهای زیستی []15

در این ماتریس ،بنگاههای ایرانی در مرحله  ،2یعنی تولید داروهای بیوسیمیالر برای بازار داخل قرار دارند این بنگاهها

 .5نتیجهگیری و پیشنهادهای سیاستی

میتوانند تمرکز خود را بر بازاریابی بینالمللی ،خصوصاً در کشورهای منطقه قرار داده و با درآمدهای حاصله ،به سدمت

در این ماتریس ،بنگاههای ایرانی در مرحله یک ،یعنی

نتایج بررسی ابزار ممیزی توانمندی فناورانه نشان میدهد

تولید داروهای بیوسیمیالر برای بازار داخل قرار دارند .این

که شرکتهای ایرانی تولیدکننده داروهای زیستی در مرحله

تحقیق و توسعه و کش

مولکول جدید پیش روند (همانند آنچه در کره جنوبی اتفاق میافتد) این همان روشی اسدت

که کِیل و ویلد ( )1002از آن تحت عنوان استفاده از دانش موجود برای تولید و سپس حرکت به سدمت کشد

داروی

المللی،مدیتواندد فدروسوم،بدهیعنی "توانمندی استراتژیک" ،قرار دارند و برای گذار
جدیدد،بین
بازاریابی
خود
توانند
جدید در صنعت بنگاه
یده راهبدرد
کشدرا برمولکدول
تمرکزپس از
اند []21
ی کرده
هاهندمیاد
داروسازی
ّ
ً
مرحله چهارم ،یعنی توانمندی خلق ،نیازمند بهکارگیری
راهبرد ،مراحدل به
درآمدهای
داده و
منطقه
خصوصا
آزمدایش و
دهند)باکه در این
قرارانجام می
استرالیایی
کشورهایهای
باشددر(مانند آنچه بنگاه
شرکتهای بزرگ بینالمللی
ابزارهای سیاستی خاص از جانب دولت و استراتژ یهای
مولکولو جدید
توانمندیوهایکشف
ارتقاء توسعه
تحقیق و
حاصله ،به
بازاریدابی بدینالمللدی داروی
مربوط به ثبدت
سمتمیتواند
راهبرد دیگر
ثبت دارو انجام نمیپذیرد اما
کشدور ،حرکدت بده سدوی
جنوبی شرایط
کره با توجه به
درکه آیا
لکن این
این حوزه
برندسازی در
متناسب از جانب بنگاهها میباشد .این ارزیابی نشان
موجدودافتد).
اتفاق می
پرداختنچه
(همانند آ
روند
جدید بوده و به پیش
سوال است اما در
خیر ،جای
امکانپذیر
اقتصادی و
روشیبه لحاظ
جدید اصوالً
اینهای
تولید داروها و مولکول
دادایدنکه مهمترین عامل مانع در حرکت بنگاهها به سمت
تحت
هست ازیا آن
()2008
یل وفنیویلد
است که ِک
همان

توانمندی خالق ،ضعف آنها در شبکهسازی و استفاده

موجود برای تولید و سپس حرکت
عنوان استفاده از دانش
32

از توان شرکتها و مؤسسات بیرونی برای ارتقاء توان تولید

به سمت کشف داروی جدید در صنعت داروسازی هند

یاد کردهاند [ .]17پس از کشف مولکول جدید ،یک راهبرد

و توسعه توانمندی فناورانه است .افزون بر این ،ضعف

میتواند فروش به شرکتهای بزرگ بینالمللی باشد (مانند

بنگاههای داخلی در همکاری مشترک با یکدیگر ناشی از

21

ار زیابی توانمندی فناورانه بنگاههای ...

ضعفهای فرهنگ همکاری ،نبود نظام مالکیت فکری

-توسعه نهادهای مالی خطرپذیر تخصصی

مناسب و نیز معضالت موجود در قانون تجارت کشور است

-حمایت از ایجاد شرکتهای تخصصی کارآزمایی

که ادغام و اکتساب ( )M&Aبنگاهها را دشوار کرده است.

بالینی ،مشاوره  GMPو خدمات مهندسی زیستی.

فقدان شرکتهای تخصصی ارائهدهنده خدمات (مانند

-حمایت از ایجاد شرکتهای تخصصی بازاریابی،

شرکتهای ژن ساز یا مجریان کارآزماییهای بالینی) نیز مزید

توزیع و خدمات پس از فروش (Post Marketing

بر علت برای ضعف شبکهسازی شده است که این فقدان

)Surveillance
-ایجاد و تجهیز آزمایشگاههای مرجع و دارای استاندارد

نیز خود ،ناشی از مقیاس کوچک بازار کشور برای تأسیس و

GLP

فعالیت چنین شرکتهایی است .در نهایت ،شکل نگرفتن
پیوند دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی با صنعت ،در
حوزه داروهای زیستی بیش از هر صنعت دیگری میتواند

 .2حمایت از تجار یسازی دستاوردهای دانشگاهها و پژوهشگاهها:

آسیبرسان باشد .نبود انگیزه الزم در میان دانشگاهیان و

حمایت از ایجاد شتابدهندههای تخصصیداروهای زیستی توسط شرکتهای تولیدکننده

پژوهشگران برای همکاری با شرکتها (به لحاظ سیستمهای
ترفیع و ارتقا) از یک سو و ضعف تجهیزات و آزمایشگاههای

-حمایت مالی از جذب و تجار یسازی تحقیقات

دانشگاهی به لحاظ کیفیت و حفظ استانداردهای حساس

دارویی دانشگاهها و مراکز پژوهشی توسط شرکتهای

تولیدی در این صنعت از سوی دیگر  ،باعث این جداافتادگی

تولیدی؛
-حمایت از کنسرسیومهای صنعتی-دانشگاهی در

شده است .این یافتهها همراستا با یافتههای سیادتی و

این صنعت؛

افشار یمفرد ( )1398است که ضعف در همکاری مشترک
میان دانشگاهها با شرکتهای داروساز زیستی و نیز میان
داروسازان زیستی با یکدیگر را از عوامل ضعف در توان تولید

 .3تسهیل فرایندهای ادغام و اکتساب:

-تغییر قانون تجارت بهمنظور قانونی شدن ادغام و

داروهای جدید برشمردهاند [.]19

اکتساب شرکتها
پیشنهادهای سیاستی

حمایت مالی/مالیاتی از خرید شرکتهای کوچکتوسط شرکتهای بزرگ

بر اساس یافتههای تحقیق و مقایسه یافتهها با دیگر
تحقیقات انجام گرفته در این زمینه ،تالش شد توصیههای
سیاستی زیر برای تقویت توانمندی فناورانه شرکتهای

 .4هدفمندسازی حمایتهای مالی دولت:

-تمرکز حمایتهای مالی دولتی بر انجام تحقیقات

داروساز زیستی ایرانی و با تمرکز بر تقویت شبکهسازی ارائه

پایه ،کشف سرنخ و آزمایشهای پیشبالینی

شود که مهمترین آنها عبارتند از :

هدایت حمایتهای مالی به سمت همکار یهایمشترک میان بنگاههای تولیدکننده

 .1تکمیل حلقههای زنجیره ارزش:

-حمایت از شکلگیری و توسعه نهادهای واسط
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