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پیشگفتار
هدف کليدی و مهم از انجام پژوهش يافتن پاسخ به يک يا چند پرسش مهم برای دستيابی

و کشف واقعيتی تازه و يا خلق چيز جديد است که پیش از آن ،درک درستی از موضوع

نداشتهايم .صرفنظر از عالقهمندی شخصی ،انجام پژوهش حرفهای نيازمند يکسری از
منابع مختلف؛ همچون دسترسی به محققان و انديشمندان صاحب صالحيت و توانمند؛

تأمين هزينهی منابع انسانی؛ منابع موردنياز تحقيق (فضای فيزيکی ،منابع خام ،آزمايشگاه

و  )...و درنهايت ،منابع مالی کافی و پايدار برای رساندن محصول تحقيقی به محصول

تجار ی است .بررسیهای انجامشده در مورد کشورهای توسعهيافته و درحالتوسعه نشان
میدهد که اختصاص دادن صحيح منابع در بخش پژوهش ،عالوه بر رفع موانع و مشکالت
کشورها و بهبود آيندهی علمی و اقتصادی منجر به بهبود وضعيت اشتغال انديشمندان و

افراد دارای تحصيالت عالی خواهد شد؛ زيرا حضور مفيد و مؤثر اين اشخاص در
فعاليتهای علمی و پژوهشی عالوه بر دستاوردهای مستقيم ،آثار جانبی مثبت متعددی

به همراه خواهد داشت .اعتبارهای پژوهشی يکی از مهمتر ين عوامل و محرکهای پیشبرد

تحقيقات است .نحوهی جذب اعتبارات پژوهشی و حجم اختصاص دادن آن از سوی

مؤسسات و نهادهای آموزش و پژوهشی مختلف کشور ،همواره از چالشهای برنامهر يزان و

سياست گذاران علم و پژوهش بوده است .بعالوه ،با توجه به وابستگی که اغلب نهادها و
مؤسسات پژوهشی به بودجهی عمومی دولت و يا منابع شرکتهای دولتی و تأثيرپذيری

باالی اين منابع از نوسانات قيمت نفت دارند ،الزم است ضمن بررسی ابعاد مختلف

مسئلهی تأمين مالی برای پژوهش و نوآور ی ،راهکارها و شيوههای تأمين و تثبيت منابع

پايدار برای پژوهش را شناسايی و معرفی کرد.

اين کتاب برای پوشش چنين هدفی تدوينشده و متکی به نتايج مطالعهای پژوهشی است
که در پژوهشگاه نيرو و توسط محققان گروه اقتصاد برق و انرژ ی انجامشده است .مطالب

ارائهشده در کتاب در قالب پنج فصل به شرح ز ير ،سازماندهی و ارائهشده است:

فصل اول :مشخصات پژوهش را از منظر اقتصاد خرد بررسی می کند .در اين فصل مواردی

نظير تعر يف تحقيق و توسعه و انواع پژوهش ،جايگاه و تحوالت تحقيق و توسعه در ايران و
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جهان ،سهم تحقيق و توسعه در توليد ناخالص ملی برای کشورهای مختلف ،تحقيق و
توسعه و سرمايه گذاری ،تحقيق و توسعه و کاالهای عمومی ،تأمين مالی پايدار و درنهايت،
تئور یهای تأمين مالی در تحقيق و توسعه ،موردبحث و بررسی قرارگرفتهاند.

فصل دوم :وضعيت تأمين مالی مراکز پژوهشی به تفکيک داخل و خارج از کشور تحليل و

ارائهشده است .از بین مؤسسات داخلی ،پژوهشگاه صنعت نفت ،پژوهشکده بیمه،

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ،پژوهشگاه نيرو و مؤسسهی تحقيقات انتخاب و

موردبررسی قرارگرفتهاند .در اين فصل ضمن ارائهی تصويری مختصر از سابقه تار يخی هر

يک از مؤسسات فوق ،مهمترين فعاليتها ،دستاوردها و ترکيب منابع مالی آنان بررسی و

تجزيهوتحليل شده است .در بخش مؤسسات خارجی :مرکز ملی پژوهشهای علمی
فرانسه ،مؤسسهی تحقيقات مرکزی صنعت برق در ژاپن ،مؤسسهی تحقيقات برق آمر يکا،
شورای تحقيقات ملی کانادا و مؤسسهی تحقيقات برق هند موردبررسی قرارگرفتهاند .در

اين بخش نيز تاريخچهی هر موسسه ،مهمترين فعاليتها ،دستاوردها و ترازنامه يا صورت
منابع و مصارف آن بررسیشده است.

بخش مهمی از مسائل مرتبط با پژوهش با عدم اطمينان و تأثير آن بر شکل گيری انواع

خطرپذيری (ر يسک) برمی گردد .از آنجائی که برخی از خطرپذيریهای مرتبط با پژوهش از

طر يق ايجاد تدو ين و تصو يب قوانين و مقررات مناسب پوشش داده میشوند ،در فصل

سوم ،زيرساختها و ظرفيتهای حقوقی موجود بررسیشدهاند .قانون اساسی،

سياستهای کلی علم و فناور ی ،قانون شرکتهای دانشبنيان ،قانون سازمان برق ايران،
قانون تأسيس وزارت نيرو ،قانون بودجه سال  ،1394قانون برنامهی پنجم توسعه ،قانون

تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت ،قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از

مقررات مالی دولت (الحاق  )2قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقای نظام مالی کشور،

قانون اجرای سياستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،قانون حمايت از صنعت برق و

اليحهی برنامهی ششم توسعهی کشور بررسیشدهاند.

درنهايت ،با اتکا به اهداف سياستهای کلی علم و فناور ی ،سهم پژوهش صنعت برق از
کل ارزشافزوده صنعت برق (شامل صنايع پشتيبان و توليد تجهيزات نيروگاهی و شبکهی

برق) استخراج و با مقايسهی وضع موجود مسير دسترسی به وضع مطلوب ترسيمشده
است .در همين ارتباط راهکار ی مختلف برای توسعهی ظرفيتهای تأمين منابع مالی

پايدار برای پژوهش در صنعت برق معرفی و بهاجمال بررسیشدهاند .نکتهی حائز اهميت
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اينکه هر يک از راه کارهای پیشنهادی میبايست ،در مطالعههای تکميلی موردبررسی

دقيقتر قرار گيرد .شايسته است از جناب آقای دکتر قاضیزاده ر ياست محترم پژوهشگاه

نيرو که مشوق اصلی انجام اين مطالعه بودهاند ،تقدير و تشکر شود.

کيومرث حيدری

1۵

