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منظور از انتقال تکنولوژی چیست؟

منظور از انتقال تکنولوژی چیست؟
فرآیند انتقال علم و تكنولوژ ی از
فرد یا گروهی به فرد یا گروه دیگر
فرآیندی است که جریان تکنولوژی از یک منبع به یک گیرنده را میسر

می سازد که این منبع می تواند یک فرد ،یک شرکت یا یک کشور باشد.
فرآیندی كه در خالل آن امكان بهرهگیری از تكنولوژی یك سازمان كه
مطابق آن سازمان توسعه یافته است در سازمان دیگر میسر میشود.

وارد نمودن تکنولوژی از كشورهای توسعه
یافته به كشورهای در حال توسعه

چه نوع انتقال تکنولوژی اثربخش و موفق قلمداد می شود؟
تکنولوژی كه با توجه به اهداف و استراتژیهای كالن كشور و صنعت

از مناسب ترین منبع موجود انتخاب شده

و با استفاده از مؤثرترین روش متناسب با نیازهای كشور و همچنین بهترین
شرایط فنی ،اقتصادی و حقوقی انتقال یافته
و كشور وارد كننده را قادر سازد عالوه بر بومیسازی و پیوند آن با فناوری-
های داخلی موفق به توسعه و نوآوری در محصول و تجاری سازی در
بازارهای داخلی و بینالمللی شود

چرا انتقال تکنولوژی مهم است؟

کاهش شكاف تكنولوژی بین كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

سطح فعلی تكنولوژی كشورهای پیشرفته
مهارتها

Technological Gap

زیربناها
تكنولوژی

سطح تكنولوژی كشورهای در حال توسعه

کاهش شكاف تكنولوژی بین كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
از آنجا كه كشورهای در حال توسعه نمیتوانند سرمایهگذاری های هنگفتی بر روی تحقیق و
توسعه و آموزش داشته باشند ،لذا تنها راه عملی جبران عقبماندگی این كشورها استفاده از
تجارب موفق سایر كشورها در تکنولوژی است.
انتقال تكنولوژی راه كوتاهتر دستیابی به تكنولوژی دیگر كشورها میباشد.

کاهش شكاف تكنولوژی بین كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
بسیاری از کشورهای در حال توسعه تکنولوژی های وارد شده از کشور
های صنعتی را پایه اولیه برای توسعه صنعتی خود قرار داده اند.

این کشور ها با به دست آوردن پایه تکنولوژی
مناسب ،در بازار های جهانی بسیار رقابتی شده اند.
آنها عالوه بر مزیت دستمزدهای پایین و وجود منابع انسانی و طبیعی از
حمایت اقتصادی دولت برای رقابتی ماندن در عرصه جهانی برخوردارند.
در اکثر موارد این انتقال تکنولوژی از کشورهای
صنعتی به صورت مهاجرت تکنولوژی رخ داده است.
یعنی شرکت های صاحب تکنولوژی تصمیم گرفته اند در کشور های دیگر کارخانه
ایجاد کنند تا بتوانند از مزایای نیروی کار ارزانتر و نزدیکی به بازار مصرف بهره ببرند.

افزایش تولید ثروت
افزایش تولید ثروت در گرو توسعه اقتصادی
توسعه اقتصادی در گرو توسعه صنعتی
توسعه صنعتی در گرو مدیریت تکنولوژی
مدیریت تکنولوژی در گرو انتقال اثربخش تکنولوژی

انگیزه های انتقال تکنولوژی
انگیزه منبع تکنولوژی

انگیزه گیرنده تکنولوژی

کسب سود

توسعه اقتصادی و اجتماعی

فروش تکنولوژی منسوخ شده

تولید کاال و خدمات و ایجاد اشتغال

رقابت با سایر کشورها یا شرکتها و تسخیر بازار

تبدیل مواد اولیه و جلوگیری از صادرات آنها

آزمون تکنولوژی در کشورهای دیگر

گران بودن سرمایه گذاری در امر R&D

انتقال تکنولوژیهایی که موجب آلودگی اند

قطع وابستگی اقتصادی

برقراری روابط بین المللی

استقالل ملی

اهداف سلطه جویانه تکنولوژیکی

سطوح انتقال تکنولوژی

سطوح انتقال تکنولوژی

انتقال بین المللی تکنولوژی

• انتقال فراتر از مرزهای ملی صورت می گیرد .مانند انتقال تکنولوژی از
کشورهای صنعتی به کشورهای در حال توسعه

انتقال منطقه ای تکنولوژی

• تکنولوژی از یک منطقه داخل کشور به منطقه دیگر انتقال داده می شود

انتقال میان شرکتی

• انتقال تکنولوژی از شرکت سازنده به شرکت استفاده کننده

انتقال درون شرکتی

• تکنولوژی در درون یک شرکت و از یک محل به محل دیگری انتقال داده می
شود.

کانال های رسمی انتقال تکنولوژی

کانال های انتقال تکنولوژی

كانالهای رسمی

كانالهای
غیررسمی

• انتقال تكنولوژی در این كانالها به صورت آگاهانه بر اساس فرآیند
برنامهریزی شده و با موافقت مالك تكنولوژی ،از طریق توافقنامه و یا عقد
قرارداد صورت میگیرد.

• انتقال تكنولوژی در این كانالها بدون موافقت مالك اصلی تكنولوژی صورت
میگیرد.

انتقال از طریق حق امتیاز یا لیسانس
دریافتكننده حق بهرهگیری از تكنولوژی را از دیگری خریداری میكند.
این كار میتواند به صورت خرید یك جا یا با پرداخت مبلغی اولیه به عالوه درصدی از میزان فروش باشد.
این روش از روشهای معمول مورد استفاده توسط كشورهای درحال توسعه برای صنعتی شدن میباشد.

همچنین از این روش كشورهای پیشرفته در خصوص تكنولوژیهای نوظهور با هدف توسعه رقابتپذیری استفاده میكنند.

انتقال از طریق فرانشیز
نوعی از خرید حق امتیاز است ،با این تفاوت كه منبع تكنولوژی،
نوعی حمایت مداوم را به دریافتكننده عرضه میدارد.
به عنوان مثال منبع با تأمین مواد اولیه ،كمك در بازاریابی
و یا ارائه آموزش ،از دریافت كننده حمایت میكند.
معموال در فروشگاههای زنجیرهای عرضه
از این روش
ً
مواد غذایی و سازمانهای خدماتی استفاده میشود.

روش خرید كل كارخانه (كلید در دست)
یك كشور ،پروژه كاملی را از یك منبع خارجی ،خریداری میكند و پروژه توسط منبع خارجی
طراحی و پیادهسازی شده و پس از آماده شدن برای راهاندازی ،تحویل مشتری میگردد.

سرمایهگذاری مستقیم خارجی

چیستی سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مزایای این روش برای سرمایه گذار

• شركتهای چند ملیتی محصوالت خود را در سایر كشورها
تولید و از این طریق انتقال تكنولوژی به كشورهای دیگر
فراهم میگردد.

• دسترسی به نیروی كار ،منابع طبیعی و بازارهای جدید در
کشور میزبان

• اما تكنولوژی همچنان در درون مرزهای شركتهای
چندملیتی باقی میماند.

• مزایای مالیاتی

سرمایهگذاری مستقیم خارجی
• مزایای این روش برای میزبان
• باال رفتن دانش فنی تكنولوژیك
• ارز آوری
• ایجاد فرصت اشتغال
• آموزش نیروی كار
• توسعه زیرساخت كشور میزبان
•

باال رفتن سطح مهارتهای مدیریتی

• گسترش صادرات صنعتی
• پیوستن میزبان به اقتصاد جهانی

سرمایهگذاری مشترک
چیستی
• دو یا چند كشور ،منافع خود را در یك تشكیالت تجاری تركیب میكنند.
• به واسطه آن میتوانند برای توسعه تكنولوژی ،ساخت محصول یا تكمیل دانش فنی یكدیگر،
به تبادل دانش و منابع بپردازند.
هدف دریافت كنندگان تکنولوژی
• كسب تكنولوژی
هدف منابع تكنولوژی
• دسترسی به بازارهای محلی

همكاری مشترک
چیستی
• دو شركت مختلف ،همكاری رسمی همراه با تبادل سهام به وجود میآورند و
شركت سومی را به وجود میآورند و در سود و زیان شركت سوم شریك میشوند.
اهداف این همکاری مشترک

• نوآوری تكنولوژیک
• تولید یک محصول

• استفاده از دانش فنی
• دریافتكننده فناوری را قادر میسازد تا از فناوریها و بازارهای جدیدی بهرهبرداری
ً
بعضا به تنهایی توان استفاده و بهرهبرداری اثربخش آن را نداشته است.
نماید كه

كنسرسیوم
چیستی

• تعدادی شركت جهت دستیابی به هدف خاصی در زمینه نوآوری تكنولوژیك با یكدیگر همكاری مینمایند ولی
بین آنها سهامی رد و بدل نمیشود.
ً
حتما الاقل یکی از طرف ها یک شرکت خارجی می باشد.
• در کنسرسیوم
• در این حالت ممكن است یك پروژه بزرگ به زیر پروژه هایی تقسیم گردد كه هر بنگاه موظف به انجام یك یا
چند زیر پروژه گردد
چرایی
• این روش زمانی استفاده میشود كه منابع هرشركت به تنهایی نتواند بر جهتگیری تغییرات تكنولوژی
تأثیرگذار باشد.
مثال
• کنسرسیومی متشکل از انگلیس و فرانسه برای طراحی یک هواپیمای مافوق صوت کنکورد که هر دو کشور
منابع فنی و مالی خود را در کنار هم گذاشتند تا این تکنولوژی عظیم را محقق سازند.

شبكهسازی
یك شركت شبكه ارتباطی با اشخاص و شركتهای دیگر ایجاد میكند تا بتواند همواره در جریان
نوآوریهای فنی و تكنیكی باشد و از چگونگی روندهای تحول و نیز فرصتهای موجود در یك رشته
خاص آگاه باشد.

