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Abstract 

Innovation policies are in general categorised 
into demand-side and supply-side. Despite a 
long tradition of discussing their importance, 
demand-side innovation policies have been 
out of the focus of innovation policy scholars 
and policy-makers. Demand affects 
innovation through four mechanisms: 
Changes in demand can spur gradual and 
path-dependent innovations; Sensitivity of 
demand to innovations triggered from the 
supply-side could ultimately stimulate cycles 
of new demands; Demand of users can impact 
innovation features through cooperative 
production of innovation by users and 
producers; and Users may modify purchased 
innovations according to their specific needs. 
Rationales for demand-side policymaking 
could be categorised into three: Overcoming 
market and system failures; Spurring 
economic growth; and Market transformation 
for societal goals. In a taxonomy, these 
policies are classified as: Supporting public 
and governmental demand; Supporting 
private demand; and Systemic approaches. 
The first category and specifically the policy 
of Public Procurement of Innovation (PPI) are 
one of the most direct and used policies in the 
demand side. In this policy, states act as a 
lead market, leverage public demand and 
procure innovative products and services 
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instead of routine ones to stimulate further 
innovation demand. 
Keywords: Strategic Demand-Side Innovation 
Policy, Public Procurement for Innovation (PPI), 
Public Purchase, Lead Market, Lead Users 
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  دهیچک
هاي نوآوري طرف تقاضا با وجود سابقه طوالنی طرح اهمیت آنها،  سیاست. شوند تقسیم میهاي نوآوري به دو دسته کلی طرف تقاضا و طرف عرضه  سیاست
: تقاضا از طریق چهار سازوکار بر نوآوري اثرگذار است. اند گذاران به دور بوده گذاري نوآوري و سیاست ها از کانون توجه اندیشمندان حوزه سیاست مدت

تواند  شده توسط بازار می هاي عرضه هاي تدریجی و وابسته به مسیر شود؛ حساسیت تقاضا نسبت به نوآوري نوآوري تواند منجر به تحریک تغییرات در تقاضا می
هاي  تواند از طریق تولید مشترك نوآوري توسط کاربران و تولیدکنندگان بر ویژگی اي از تقاضاهاي جدید در آینده شود؛ تقاضاي کاربران می باعث ایجاد چرخه

گذاري نوآوري طرف  خردمایه سیاست. کرده را حسب نیازهاي خاص خود اصالح کنند هاي خریداري توانند نوآوري گذارد و نهایتاً کاربران خود مینوآوري اثر ب
ق اهداف هاي سیستمی و بازار، تحریک رشد اقتصادي و همچنین تحول در بازار به منظور تحق رفع شکست: بندي است تقاضا نیز به سه دسته کلی قابل تقسیم

هاي پشتیبان تقاضاي خصوصی و نیز  هاي پشتیبان تقاضاي عمومی و دولتی، سیاست سیاست: گیرند ها در سه دسته جاي می این سیاست. اجتماعی و ملی
ها در  داخالت دولتترین م یکی از پرکاربردترین و مستقیم» نوآوري حامی عمومی تدارکات«دسته اول و مشخصاً سیاست . هاي داراي رویکرد سیستمی سیاست

ها به دنبال اهرم نمودن تقاضاي بخش عمومی و دولتی به عنوان بازار پیشگام نوآوري هستند و به جاي خرید  در این سیاست، دولت. طرف تقاضاست
  .دهند که محرك تقاضاي نوآوري باشد ، محصوالت و خدمات نوآورانه و جدیدي سفارش میرایجمحصوالت و خدمات 

  مقد یشپ م، کاربرانقد نوآوري، خرید دولتی، بازار پیش حامی سیاست نوآوري طرف تقاضا، تدارکات عمومی :ها کلیدواژه
 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می

Yazdi, N., & Maleki, A. (2019). Demand-Side Innovation Policies, with an Emphasis on Public Procurement for 
Innovation (PPI). Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 481-494. {In Persian}. 

  
  1مقدمه -1
متمرکز طرف عرضه  رويسنتی، سیاست نوآوري  طور به

این  .خلق نوآوريیعنی حمایت از توانمندي کشور در بوده 
هایی که براي ارزیابی و  موضوع به خوبی از مفاهیم و شاخص

اند و بر  پذیري کشورها توسعه یافته مقایسه نوآوري و رقابت
ها و تعامالت طرف عرضه متمرکزند  ها، توانمندي فعالیت

                                                 
  najmoddin.yazdi@sharif.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده *

هاي نوآوري در  متأثر از این پیشینه، سیاست]. 1[مشهود است 
هم در عمل عمدتاً بر طرف عرضه نیز هم در نظر و  21قرن 

هاي طرف عرضه  منظور از سیاست]. 2[اند  تمرکز داشته
ها،  هاي بنگاه ها و توانمندي هایی است که از تالش سیاست

هاي غیردولتی و نهادهاي عمومی  ساختارهاي میانجی، سازمان
 ییها مثال. کنند برداري از نوآوري پشتیبانی می در خلق و بهره

تأمین بودجه  :از عبارتند عرضه سمتنوآوري  يها استیس از
دولت از حقوق صاحبان  تیوتوسعه توسط دولت، حما تحقیق
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 یلیتکم التیتحص در يگذار هیسرما رساخت،یسهام، تأمین ز
منطق اصلی . ]3[ اي حرفه فنی آموزش در يگذار هیو سرما

هاي بازار یا  مداخالت طرف عرضه متکی بر انواع شکست
گذاري ناکافی در  سیستمی است که به سرمایههاي  شکست
هاي نوآوري  وتوسعه و یا فقدان توانمندي هاي تحقیق فعالیت

  ].4[اند  منجر شده
 انهاي نوآوري طرف تقاضا از سمت خریدار اما سیاست 

 آنان) توانایی یا تمایل(شوند و به پشتیبانی از  بالقوه آغاز می
ك نوآوري با براي تقاضا کردن نوآوري یا خلق مشتر

هاي طرف تقاضا در مقایسه  سیاست. پردازند کنندگان می عرضه
و نیازمند  بودهتر  گرایانه مداخله ،هاي طرف عرضه با سیاست

گذار  سیاست درهاي متفاوت و مضاعفی  مجموعه مهارت
  ].2[براي درك نیازها و تقاضاهاي نوآوري هستند 

هاي  یاستهمواره جزئی از ساصوالً طرف تقاضاي نوآوري 
هاي مختلف از  هر چند که در دوره ،ها بوده عمومی دولت

براي مثال . واژگان متفاوتی براي تبیین آن استفاده شده است
هاي انتشار  سیاست«شاهد پررنگ شدن بحث  1990در دهه 
یا پیش از ] 6و5[یافته بودیم  در کشورهاي توسعه 1»نوآوري

مطرح بود  2»وگانههاي با کاربرد د سیاست« 1970آن در دهه 
هاي دفاعی به  که عمدتاً متکی بر تدارکات عمومی در بخش

ها در  این پژوهش]. 7[عنوان موتور محرك خلق بازار بود 
بر اهمیت کلیدي تقاضاي عمومی و دولتی  ،دهههمین اواخر 

  .هاي آن تأکید داشتند دهی به نوآوري و پویایی براي جهت
هاي  تقاضا عمالً از سالدر گفتمان سیاست نوآوري، سمت 

ادلر ]). 8[ مثال(مورد توجه قرار گرفته است  2005تا  2003
راهبردي سازمان  2011سال گزارش معتقد است که ] 2[

شناسی  که به منطق، مفهوم، گونه 3همکاري و توسعه اقتصادي
 موردابزارها و موردکاوي کشورهاي عضو سازمان در این 

کلیدي در این زمینه محسوب هاي  پردازد یکی از گزارش می
همچنین چندین پیمایش در سطح اروپا به طیف . شود می

گسترده راهبردها و مجموعه محدود ابزارهاي در دسترس 
و نتایج   کشورها در طرف تقاضاي نوآوري پرداخته

  ]).10و9[براي مثال (اند  ارزشمندي را ارائه داده

                                                 
1- Diffusion policies 
2- Dual use policies 
3- Organisation for Economic Cooperation and Development 
(OECD) 

هاي  سیاست 4این نوشتار در ادامه مفهوم، اهمیت و خردمایه
در این راستا، مفهوم . کند نوآوري طرف تقاضا را معرفی می

تقاضاي نوآوري، تحلیل سازوکارهاي مختلف تأثیر تقاضا بر 
گذاري نوآوري در طرف  هاي سیاست نوآوري و انواع خردمایه

شناسی  سپس در بخش سوم به گونه. شوند تقاضا بررسی می
بخش چهارم متمرکز  .شود ابزارهاي طرف تقاضا پرداخته می

خرید دولتی ( 5نوآوري حامی بر سیاست تدارکات عمومی
هاي نوآوري  است که یکی از پرکاربردترین سیاست) نوآوري

در این بخش تعریف، خردمایه و . طرف تقاضاست
در بخش پنجم  اًنهایت. شود شناسی این سیاست ارائه می گونه

ي راهبردي پروژه ساخت داخل ده گروه کاال«مطالعه موردي 
ارائه » صنعت نفت ایران) تجهیزات با فناوري پیشرفته(
  .شود می
  
  مفهوم سیاست نوآوري طرف تقاضا -2

سیاست نوآوري مجموعه اقدامات نهادهاي دولتی است که 
با هدف اثرگذاري بر فرآیندهاي نوآوري، شامل توسعه، انتشار 

هاي  سیاست«]. 11[شوند  و کاربرد نوآوري، طراحی می
اقدامات عمومی جهت : عبارتند از 6»نوآوري طرف تقاضا

تحریک نوآوري و یا سرعت بخشیدن به انتشار نوآوري از 
  ]:2[یکی از سه روش زیر 

تمایل و توانایی خرید و کاربرد (افزایش تقاضاي نوآوري  �
  )نوآوري

 تعریف الزامات کارکردي جدید براي محصوالت و خدمات �

نوآوري (در تولید نوآوري  بهبود مشارکت کاربران �
  )7کاربرمحور

. 8متمایز است "نیاز و خواسته"از  "تقاضا"در این تعریف 
تقاضا فراتر از خواسته و نیاز صرف است و نمایانگر تمایل به 
پرداخت قیمتی مشخص براي برآورده نمودن آن نیاز یا 

باید توجه داشت که بسیاري از ابزارهاي ]. 7[خواسته است 
دهند و بر تولید و  ه طرف تقاضا را هدف قرار میسیاستی ک

انتشار نوآوري اثر دارند به نام سیاست نوآوري شناخته 
هاي موضوعی همانند  شوند و در قالب سیاست نمی

                                                 
4- Rationale 
5- Public procurement of/for Innovation (PPI/PPoI/PPfI) 
6- Demand-side innovation policies 
7- User-driven innovation 
8- Demand vs needs or wants 
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ونقل  هاي سالمت، انرژي، محیط زیست و حمل سیاست
ها که اصطالحاً  این سیاست. شوند طراحی و پیاده می

، هر ]5[شوند  نامیده می 1»نوآوريهاي پنهان انتشار  سیاست«
و از  نداشتههاي نوآورانه توجه  مفهوم توانمنديبه  چند

گیرند اما در عمل بر نوآوري  واژگان حوزه نوآوري بهره نمی
تأثیر دارند و بنابراین در بررسی ابزارهاي طرف تقاضا باید هم 

  ].2[مورد توجه قرار گیرند 
  نوآورياهمیت و سازوکار تقاضاي  1- 2

اهمیت تقاضا براي نوآوري از زمان آدام اسمیت و آلفرد 
هاي اقتصادي  مورد توجه و تایید بوده و استدالل 2مارشال

عمده مباحث حول معنا  ].2[متعددي براي آن ارائه شده است 
و مفهوم تقاضاي نوآوري متمرکز بر اهمیت کشش بازار در 

ها براي کار  هدهی به بنگا و جهت] 12[هاي تدریجی  نوآوري
]. 13[بوده است  مورد نظر مشتري بر روي مسائل معین

در واقع واکنشی به تغییر در  ،هاي موفق بیشتر نوآوري
اي  هاي ریشه ترجیحات تقاضا هستند و نه توسعه نوآوري

ها را  از این رو شکست نوآوري]. 14[تحت فشار فناوري 
براي پذیرش  توان به ادراك اشتباه از آمادگی بازار اغلب می

قبل و  ،هاي بازاریابی مناسب محصول یا عدم کفایت فعالیت
  ].2[بعد از توسعه نوآوري منتسب نمود 
توان به صورت تجربی  اهمیت تقاضا براي نوآوري را می

 برخی. ها نشان داد مبتنی بر پیمایش و مطالعات موردي بنگاه
عوامل کشش اند که  نشان داده]) 15[همانند (ها  از این پیمایش

تر از عوامل طرف عرضه  تقاضا در موفقیت نوآوري مهم
بنگاه تولیدي آلمان  3700پیمایشی بر روي بیش از . هستند

ها متأثر از تقاضا از  شرکت% 4/27که نوآوري در  نشان داد
که منشاء  معتقدند% 0/9تنها  ، ولیسمت مشتریان بوده
]. 16[هاي مالی مستقیم دولت بوده است  نوآوري آنها حمایت

ترین  تقاضاهایی که سرعت رشد باالیی دارند یکی از مهم
ها و نیز یک عامل  گذاري روي نوآوري ها براي سرمایه مشوق
این امر هم به دلیل سود . کننده انتشار نوآوري هستند تعیین

هم به دلیل افزایش  مستقیم بازارهاي رو به رشد است و
]. 16و2[یادگیري و ازدیاد بازخوردها از طریق انتشار نوآوري 

در این میان سرعت و حجم اولیه انتشار نوآوري به عنوان 

                                                 
1- Hidden (innovation) diffusion policies 
2- Alfred Marshal 

موفقیت نوآوري مورد تأکید هاي  شاخصترین  یکی از مهم
  ].17[است  قرار گرفته

توان به  طرح استدالل در خصوص اهمیت کشش تقاضا را می
عکس نیز طرح نمود بدین صورت که تقاضاي صورت بر
هاي نوآورانه  یک عامل بازدارنده مهم در فعالیت ،نامطمئن
در ) 2011( 3این موضوع در پیمایش گالوپ. ها است بنگاه

ها تقاضاي  بنگاه% 67سطح اروپا نشان داده شده به طوري که 
نامطمئن را مانعی جدي یا بسیار جدي بر سر راه نوآوري 

هاي پیمایش شده  در همین راستا، بنگاه]. 18[ند ا دانسته
ترین اقدامات  شرایط تقاضا را مهم بهبوددهندههاي  سیاست

با توجه به ]. 19و2[اند  ها خوانده براي بهبود نوآوري در بنگاه
اهمیت مورد اشاره، چهار سازوکار براي اثرگذاري تقاضا بر 

  :اند نوآوري ترسیم شده
هاي تدریجی و وابسته  تواند نوآوري تغییرات در تقاضا می -

 .به مسیر را رقم بزند

هاي عرضه شده توسط  تواند نسبت به نوآوري تقاضا می -
بازار و فشار فناوري حساس باشد و مایل و قادر به خرید آن 

اي از تقاضاهاي جدید در  باشد و در ادامه باعث ایجاد چرخه
  .آینده شود

هایی را  نند مشترکاً نوآوريتوا کاربران و تولیدکنندگان می -
 .تولید کنند

یا محصوالت  ردهتوانند نوآوري خلق ک کاربران خود می -
نوآورانه موجود را تغییر دهند تا براي کاربردهایشان 

در بازارها  تواند میخود  تغییرات، این. سازي شود سفارشی
 .انتشار یابد

  گذاري طرف تقاضا هاي سیاست خردمایه 2- 2
دانستن اهمیت حیاتی تقاضا براي نوآوري و پس از 

سازوکارهاي اثرگذاري تقاضا و نوآوري بر یکدیگر، این 
 هگذاري و منطق مداخل آید که نقش سیاست پرسش پیش می

تواند باشد؟ براي فهم  دولت در طرف تقاضاي نوآوري چه می
آن دسته از  گذاري، باید هاي سیاست اثرات و کاستی

ها در پی حل آنها هستند  که سیاسترا  )ها کاستی(ها  شکست
. اند را شناخت و یا اهدافی که براي آنها طراحی شده

بندي  توان چنین دسته هاي مداخله در طرف تقاضا را می منطق
  ]:2[کرد 

                                                 
3- Gallup Survey 
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عدم  ،1اثرها برون( ستمیس و بازار شکست بر آمدن فائق) الف
  )فیضع يوندهایها و پ يتوانمند ،2اطالعات تقارن

یکی از انواع شکست بازار حاصل ترکیب هزینه ورود باال و 
هزینه یادگیري باال در ابتداي معرفی نوآوري است که خود 

منجر در پذیرش و استفاده از محصول ) منفی(به اثرات جانبی 
دهد که  نوآوري نشان می 3»پذیرش اثرهاي برون«. شود می
) خرید(نوآوري ضمن پرداخت هزینه ورود  4پذیرندگانزود

هاي یادگیري باالتري نیز به جاي پذیرندگان متأخر  باال، هزینه
هایی که باید  این اختالف هزینه. شوند متحمل می

پذیرندگان در قبال پذیرندگان بعدي متحمل شوند به زود
شود که منافع مترتب بر نوآوري در  خصوص زمانی تشدید می

صعودي و ) نسبت به محور زمان(طول منحنی انتشار نوآوري 
 6و اثرات سازگاري 5 فزاینده باشد و این به دلیل اثرات شبکه

نرخ انتشار نوآوري نیز به نحوه تخصیص ]. 20[است 
. هاي کاربران در بازار بستگی دارد ترجیحات و توانمندي

تر باشد نوآوري مربوطه کمتر  همچنین هر قدر انتشار سریع
بر سمت تقاضا زننده است، یادگیري کمتري  اي و برهم ریشه

هاي کاربران در بازار  شود و ترجیحات و توانمندي تحمیل می
نکته مهم در این میان این است که ]. 2[تر است  همگن

حساسیت قیمتی پائین و تمایل و توانمندي  7قدمکاربران پیش
باال در پذیرش نوآوري دارند و این مشخصات در میان مابقی 

بنابراین پذیرش محصول در بازار . کاربران بازار وجود ندارد
هیچ تضمینی براي انتشار گسترده آن و ایجاد منافع  قدمپیش

دهد بلکه  اجتماعی و اقتصادي بلندمدت مترتب بر آن نمی
تواند سیگنال اشتباه مخابره کند و منجر به شکست  ی میحت

  ].2[آتی شود 
تواند پائین آوردن هزینه  گذاري در اینجا می منطق سیاست

ورود به بازار و پذیرش محصول و در نتیجه افزایش تعداد 
بدین . متقاضیان در مراحل اولیه چرخه انتشار نوآوري باشد

هاي  پشتیبانی شده و چرخه ،وسیله از یادگیري مبتنی بر بازار
و اقتصاد ) در هر دو سمت تقاضا و عرضه(متمادي یادگیري 

با این وجود . خورد رقم می) در سمت عرضه(مقیاس 
                                                 
1- Externalities 
2- Information asymmetries 
3- Adoption externalities 
4- Early adopters 
5- Network effects 
6- Compatibility effects 
7- lead users 
 

هنگامی که  :گذاري متصور است عوارضی نیز بر این سیاست
شود،  قیمت خرید بر اثر مداخله دولتی پائین آورده می

دشوار است چرا که  بینی اثرات حقیقی این کاهش قیمت پیش
ممکن است بدین وسیله نرخ کاهش قیمت محصول نوآورانه 

ها را کاهش بدهیم و انتشار نوآوري مطابق نرخ  توسط بنگاه
همچنین مشخص نیست که آیا منافع . مورد انتظار رخ ندهد

رسد  ها می مازادي که بر اثر این مداخله سیاستی به دست بنگاه
در واقع چالش . شود یا خیر می آیا براي بهبود نوآوري مصرف

هاي معقولی درباره  بینی گذار اینجا این است که پیش سیاست
سطح اثرات جانبی، ترجیحات بازار و آثار انتشار نوآوري در 

پس شکل و سطح . هر دو سمت عرضه و تقاضا داشته باشد
این نوع  کننده در مفید یا مضر بودن ها نقشی تعیین حمایت
  ].2[. ها دارد سیاست

دو موضوع مرتبط  9انهشدگی فناور و قفل 8وابستگی به مسیر
. نمایند دیگر هستند که مسئله پذیرش نوآوري را پیچیده می

آید که هر  بر اثر این فرض به وجود می» وابستگی به مسیر«
اي  چه نوآوري مبتنی بر مسیر پیموده شده باشد و کمتر ریشه

به ي براي کل اقتصاد باشد، انتشار آن عواید و منافع بیشتر
تر و  هاي یادگیري پائین این خود ناشی از هزینه. دده می دست

ها  همچنین باید توجه شود که فناوري. اثرات شبکه بهتر است
و بافت فرهنگی، نهادي و اجتماعی دربرگیرنده آنها با هم 

نوآوري ]. 2[تنیده هستند  یابند و در واقع درهم توسعه می
از این مزیت ) وابسته به مسیر(اي موجود ه مبتنی بر فناوري

تواند بر مجموعه مشخصی از  برخوردار است که می
ها که طی مسیر  ها، انتظارات و زیرساخت ها، نگرش توانمندي

هاي نو نه تنها باید با  بنابراین فناوري. اند بنا شود شکل گرفته
 نظامیهاي موجود رقابت کنند بلکه عمالً باید با کل  فناوري

از این رو ]. 21[ه فناوري در آن تنیده شده است مبارزه کنند ک
شرایط سیستمی ممکن است باعث عدم گذار و عدم پذیرش 

در اینجا . اجتماعی دارندمطلوبیت هایی شوند که  نوآوري
ها، به  گذار باید به جاي تمرکز صرف بر خود نوآوري سیاست

. تر نماید باشد که این گذار را محتمل 10دنبال شرایط سیستمی
تشویق (چنین رویکردي شامل پشتیبانی از شرایط یادگیري 

و ) هاي استفاده از فناوري جدید ها و توانمندي رفتارها، نگرش

                                                 
8- Path dependency 
9- Technological lock-in 
10- System conditions 
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دهی  هاي مکمل و نیز شکل ها و فناوري ارائه زیرساخت
باشد  انتظارات مشترك پیرامون مسیر فناورانه مطلوب می

 1هاي فناورانه اماین شرایط سیستمی اغلب در کن ].22-24[
حل غالب در کل  شود و به تدریج رشد یافته و به راه فراهم می

  ].2[شود  بازار تبدیل می
عالوه بر موارد فوق، بازارهاي نوآوري با عدم تقارن اطالعاتی 
و تعامالت و ارتباطات ضعیف میان کاربران و تولیدکنندگان 

براي  ها توانمندي و منابع کافی بنگاه. شوند شناخته می
گردآوري داده و سنجش نیازهاي کنونی و آتی در بازارها را 

ها  و کاربران بالقوه نیز از ارزش افزوده حقیقی نوآوري شتهندا
براي مثال . و چگونگی کاربري آنها درك و دانش کافی ندارند

تواند مطمئن شود که آیا  سازنده یک ساختمان نمی
مصرف انرژي دهنده  گذاري در یک فناوري کاهش سرمایه

براي خریدار نهایی به اندازه کافی ارزشمند خواهد بود یا نه و 
تر از نیاز  گذاري پائین شود تا شاهد سرمایه این موجب می

همچنین در . حقیقی خریدار در حوزه انرژي ساختمان باشیم
) هاي با فناوري پیچیده ویژه در مورد نوآوري به( اغلب موارد

وانند ترجیحات خود را شفاف و ت کاربران سمت تقاضا نمی
مجموع این ]. 23[کرده و به طرف عرضه منتقل کنندتصریح 
گذاران پیشنهاد شود  شود تا به سیاست ها موجب می پیچیدگی

هاي پشتیبان باشند تا مداخالت مستقیم  بیشتر به دنبال سیاست
]2.[  

  تحریک رشد اقتصادي) ب
امروزه بیشتر به تقاضاي نوآوري براي تحریک ایجاد شرایط 

شود  هاي اقتصادي دیده می عنوان بخشی از مجموعه سیاست
بنابراین به جاي اینکه هدف صرفاً فائق آمدن . تا سیاستی مجزا
هاي بازار و سیستم باشد، هدف اثرگذاري  بر شکست

گذاري  اقتصادي مستقیم بر طرف عرضه و جذب سرمایه
فهوم بازار م. خارجی و داخلی از طریق تمهید تقاضا است

همان بازارهاي یعنی  رساند م این ایده را به خوبی میقدپیش
هایشان  رود به دلیل ویژگی اي که امید می کوچک منطقه

، در صورتی که نوآوري )گري کیفیت تقاضا و شرایط تنظیم(
المللی نیز موفق شوند  در آنها پذیرفته شود در مقیاس بین

لیه یک نوآوري در مطابق این منطق، انتشار او]. 26و25[
هاي پیشگامی را از  تواند مزیت اي می بازارهاي داخلی و منطقه

                                                 
1- Technological niches 

کنندگان داخلی به  لحاظ یادگیري و صرفه مقیاس براي تأمین
یک نمونه برجسته از این رویکرد، بازارهاي . ارمغان آورد

کشورهاي اسکاندیناوي در زمینه تلفن همراه بوده که  قدمپیش
ند پیش از ورود به بازارهاي ا هانستطی آن این کشورها تو

به بازیگرانی قدرتمند تبدیل  یهجهانی و از همان مراحل اول
  ].27[شوند 

  اهداف اجتماعی و تحول در بازار) ج
سومین منطق مداخالت طرف تقاضاي نوآوري، برآورده 
نمودن اهداف اجتماعی از طریق ایجاد بازار براي محصوالت 

هاي نوآوري  یل سیاستقباین . و خدمات جدید است
گذاري نوآوري براي  ، رویکرد سیاست2محور یتمأمور
شود و در واقع یک کارکرد  نیز نامیده می 3هاي کالن چالش

در این رویکرد ]. 28[است  4»دولت کارآفرین«اصلی 
گذاري هر دو سمت عرضه و تقاضا براي تحقق  سیاست
گرچه . شوند هاي اجتماعی یا جهانی طراحی می یتمأمور

هاي دفاع، انرژي، سالمت یا  گذاري در حوزه منطق سیاست
ي نوآوري ها سیاست اما اي طوالنی دارد قل، سابقهون حمل
محور به معناي پشتیبانی از خلق دانش و نوآوري  یتمأمور

  ].2[نوپاست کامالً سیاستی  ،براي اهداف خاص
  
  شناسی ابزارهاي طرف تقاضا گونه -3

متنوعی براي ابزارهاي محرك نوآوري  هاي بندي تاکنون دسته
کیاسري و  محسنیمثال . اند در سمت تقاضا ارائه شده

ري طرف تقاضا را زار اصلی نوآوتعداد اب19] 3[همکاران 
نوآوري  حامی شامل تدارکات عمومیکه  اند احصاء نموده

عمومی،  5تجاري ا، تدارکات پیش)خرید دولتی نوآوري(
تضمین خرید، یارانه خرید،  تدارکات عمومی کاتالیزوري،

بخش، تسهیل تبلیغات و  هاي مالیاتی، اقدامات آگاهی مشوق
بازاریابی، آموزش جامعه، معرفی و تسهیلگري تقاضاي 

کاربر، مقررات و استانداردها، -خصوصی، تعامل خریدار
ها، نظام حمایت  سازي بنگاه ترغیب نوآوري کاربرمحور، شبکه

محور و  هاي خوشه تاز حقوق مالکیت فکري، سیاس
با استفاده از روش سپس . باشد می هاي زنجیره تأمین سیاست

                                                 
2- Mission-oriented innovation policies 
3- Grand challenges 
4- Entrepreneurial state 
5- pre-commercial procurement  
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شناسی این ابزارها در قالب سه دسته  فراترکیب به ارائه گونه
، (B2G)هاي دولتی  هاي محرك تقاضاي دستگاه کلی سیاست

و  (B2C)کنندگان نهایی  هاي محرك تقاضاي مصرف سیاست
 (b2B)هاي بزرگ  هاي محرك تقاضاي بنگاه سیاست
شده در  شناسی و تعاریف ارائه گونه 1جدول  ].3[ اند پرداخته

را با اندکی » هاي نوآوري اثربخشی سیاست«کتاب مرجع 
شده  ابزار معرفی از اولین دسته]. 2[دهد  تغییرات نشان می

. ابزارهایی هستند که محرك تقاضاي عمومی و دولتی هستند

هاي طرف  ترین شکل سیاست این ابزارها به عنوان مستقیم
به  ي مذکوردسته دوم ابزارها]. 3و2[شوند  تقاضا شناخته می

تقاضاي  دنبال تحریک تقاضاي بخش خصوصی هستند و
این ابزارها خود به سه زیردسته  دولت مدنظر آنها نیست که

گري و  تنظیمهمچنین پشتیبانی مستقیم، پشتیبانی غیرمستقیم و 
سومین دسته یعنی نیز در نهایت . شوند میمقررات تقسیم 

سازي ابزارهاي دو  هاي سیستمی ناظر بر یکپارچه سیاست
  ].2[طرف عرضه و تقاضا هستند 

  ]2[هاي نوآوري طرف تقاضا  شناسی سیاست گونه) 1جدول 
  کارکرد  گذاري ابزار سیاست  ردیف

پشتیبانی از تقاضاي عمومی و   1
  دولتی

  .دهد دولت براي استفاده خود یا تحریک بازار بخش خصوصی، نوآوري را تدارك می
و فصل یازدهم از کتاب مرجع ] 29[» تدارکات عمومی حامی نوآوري«توضیحات بیشتر در کتاب مرجع 
 ]2[» هاي نوآوري اثربخشی سیاست«

  1تدارکات عام  1-1
مثالً به (گیرند  اصلی در عموم تدارکات خود بکار می بازیگران دولتی، نوآوري را به عنوان یک معیار

  )مناقصه گذاشتن نیازها و کارکردها به جاي به مناقصه گذاشتن مشخصات محصول

  تدارکات راهبردي  1-2

دهند تا معرفی آن به بازار و انتشارش را  بازیگران دولتی یک نوآوري موجود را مشخصاً سفارش می
  .تسریع کنند

ها و  با تعریف نیازهاي جدید که از تقاضاي بالقوه کافی برخوردارند، توسعه نوآوري بازیگران دولتی
  ).2شامل تدارکات با تعهدات پیشاپیش(کنند  معرفی آنها به بازارها را تحریک و تقویت می

  3همکاري در تدارکات  1-3

سازي تدارکات  هماهنگشوند و متولی  تر متقاضیان محسوب می بازیگران دولتی جزئی از یک گروه بزرگ
  .و تعریف نیازها هستند

کند بلکه  دستگاه دولتی خود از نوآوري تدارك داده شده استفاده نمی): حالت خاص(تدارکات کاتالیزوري 
  .کند هاي دولتی را سازماندهی می صرفاً خریدهاي بخش خصوصی یا دیگر دستگاه

  پشتیبانی از تقاضاي خصوصی  2
  .دهد یت از تقاضاي حامی نوآوري بخش خصوصی انجام میدولت اقداماتی براي حما

 ]2[» هاي نوآوري اثربخشی سیاست«توضیحات بیشتر در فصل دهم از کتاب مرجع 

پشتیبانی مستقیم از تقاضاي   2-1
  خصوصی

  یاتیو مشوق مال ارانهیشامل  یمال يابزارها

  یارانه تقاضا  1- 2-1
شود تا هزینه ورود  ها مستقیماً یارانه داده می کنندگان یا بنگاه مصرفهاي نوآورانه توسط  به خرید فناوري

  .نوآوري به بازار کاهش یابد

  مشوق مالیاتی  2- 2-1
هاي نوآورانه در قالب اعتبار مالیاتی،  مهلت دادن و بخشودگی مالی براي انواع مشخصی از فناوري

  ها یا بخشودگی مالیاتی بازپرداخت

غیرمستقیم از تقاضاي پشتیبانی   2-2
  خصوصی

  گریکدی به گرانیباز یونددهیو پ یبخش یآگاه ،یبخش تحرّكشامل  یرمالیغ يابزارها

                                                 
1- General Procurementگذاري نیست و صرفاً براي تقابل مفهومی بـا   ، این اصطالح نمایانگر یک ابزار مشخص سیاستStrategic Procurement    در . برگزیـده شـده اسـت

  .شود اي استاندارد محسوب می است که در این حوزه واژه Public Procurementموارد دیگر در نوشتار پیش رو، تدارکات عمومی ترجمه 
2- Forward commitment procurement 

محسـوب   Cooperative procurementتـري از   آید اما تدارکات همکارانه یا همکـاري در تـدارکات، برگـردان دقیـق     هر چند اصطالح تدارکات مشارکتی خواناتر به نظر می -3
لزومـاً دربرگیرنـده    (Cooperation)این در حـالی اسـت کـه همکـاري     . است Partnershipشراکت معادل بهتري براي . ا شراکت تفاوت مفهومی داردشود چرا که همکاري ب می

  .شراکت نیست
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  ]2[هاي نوآوري طرف تقاضا  شناسی سیاست گونه) 1جدول 
  کارکرد  گذاري ابزار سیاست  ردیف

  بخشی آگاهی  1- 2-2

دهد، راهکارهاي نوآورانه  هاي مشخص را شکل می بخشی در خصوص نوآوري دولت جریانات آگاهی
و در خصوص . گذارد را به نمایش میکند، طرز کار محصوالت نوآورانه مشخصی  مشخصی را تبلیغ می

در افکار عمومی، در میان رهبران جامعه و یا در میان (کند  هاي مشخصی اعتمادسازي می نوآوري
  ).هاي هدف گروه

هاي  حمایت از جریان  2- 2-2
  بازاریابی

کند و  میدولت فعالیت بازاریابی که با هماهنگی میان بازیگران بخش خصوصی شکل گرفته را پشتیبانی 
  .کند هاي عملکرد و ایمنی محصول را مخابره می بدین وسیله سیگنال

  تربیت و آموزش  3- 2-2
توانند از آنها  شوند و بهتر می هاي جدید محصوالت نوآورانه آگاه می کنندگان از امکانات و قابلیت مصرف

  .بهره بگیرند

بینی آن  گردش تقاضا و پیش  4- 2-2
  )پشتیبانی غیرمستقیم(

شود؛ ترجیحات آتی و  کنندگان بالقوه در بازار شنیده می هاي اجتماعی به عنوان مصرف صداي گروه
  .آیند هاي موجود بهتر به گردش در می شوند یا سیگنال دهی می ها سیگنال ها در مورد نوآوري هراس

  تولیدکننده-تعامالت کاربر  5- 2-2
هایی  کند یا گفتمان هاي نوآوري حمایت می ها براي گنجاندن نیازهاي کاربران در فعالیت دولت از بنگاه

  دهد  هدفمند در این خصوص شکل می
  ).1سازه نوآوري بن(

2-3  
تقاضا یا رابط (گري  تنظیم

و ) تولیدکننده-متقاضی
  مقررات

اثربخشی «فصل پانزدهم از کتاب مرجع توضیحات بیشتر در . گذاري استفاده از ابزارهاي مقررات
  ]2[» هاي نوآوري سیاست

گري عملکرد محصول  تنظیم  1- 2-3
  یا ساخت محصول

ها  را براي تولید و معرفی نوآوري) پذیري همانند کسب تاییدیه بازار یا الزامات بازیافت(دولت الزاماتی 
  .و کیفیت ساخت آنها اطمینان یابندشود تا متقاضیان از عملکرد محصوالت  کند که باعث می تعیین می

  گري اطالعات محصول تنظیم  2- 2-3
شود اما ساختارهاي تشویقی طوري طراحی  گري هوشمند ، یعنی انتخاب فناوري آزاد گذاشته می تنظیم
  ).بندي هاي سهمیه همانند نظام(هاي مشخصی برود  ها به سمت و سوي فناوري شوند که انتخاب می

هنجارهاي فرآیندي گري  تنظیم  3- 2-3
  و نحوه استفاده از نوآوري

کند  ها، امنیت حقوقی خلق می دولت با استفاده از تعیین قواعد شفاف درباره چگونگی استفاده از نوآوري
  ).همانند امضاهاي دیجیتال(

2-3 -4  
هاي  پشتیبانی از فعالیت

گري خصوصی دوستدار  تنظیم
  نوآوري

کند، فرآیند آن را پشتیبانی و  ها را تقویت می توسط بنگاه) استانداردهاهنجارها و (گري  دولت خودتنظیم
  .کند و به عبارتی نقش کاتالیستی در خلق و استفاده از استانداردها دارد تسهیلگري می

  گري براي خلق بازار تنظیم  5- 2-3
در بازار انتشار ذرات نمونه بارز آن (کند  ها خلق می دولت بازارهایی براي پیامدهاي استفاده از فناوري

کند که تقاضا براي نوآوري  ایجاد می 2یا اینکه شرایطی در بازار) اي است کننده و گازهاي گلخانه آلوده
  .افزایش یابد

  سازي آنها توجه توامان به هر دو سمت تقاضا و عرضه و یکپارچه  رویکردهاي سیستمی  3

سازي ابزارهاي طرف  یکپارچه  3-1
  تقاضا

در طرف تقاضا  ينوآورمختلف  يابزارها يساز کپارچهی و يساز هماهنگ به يراهبرد طور به دولت
  .پردازد یم

3-2  
سازي منطق و  یکپارچه

ابزارهاي هر دو سمت تقاضا و 
  عرضه

 دینما یم بیترک یمشخص خدمات و ها يفناور يبرا را تقاضا و عرضه طرف دو مختلف يابزارها دولت
  ).کنند یم کپارچهی ارزش رهیزنج با را کاربران که ییها خوشهشامل (

 مشارکت شرط به وتوسعه تحقیق پژوهانه ياعطامثالً ( دکنندهیتول-کاربر تعامالت از مشروط یبانیپشت
  ).کاربران

 نیا از چهارم بخش بهرجوع ( است »يتجار شیپ یعموم تدارکات« استیس نهیزم نیا در خاص ابزار کی
  )]2[ »ينوآور يها استیس یاثربخش« مرجع کتاب از دوازدهم مقاله و فصل

  

                                                 
1- Innovation platform 
2- Market conditions 
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  »نوآوري حامی تدارکات عمومی« سیاست -4
اولین دسته از (پشتیبانی از تقاضاي عمومی و دولتی 

ترین و پرکاربردترین سیاست  مستقیم) 1ها در جدول  سیاست
شود و به همین دلیل در این قسمت  طرف تقاضا شناخته می

گذاران در دو دهه اخیر  سیاست. شود مجزا بررسی می به طور
در ها و ابزارهاي طرف تقاضا  اي به سیاست عالقه فزاینده

اند  اي، ملی و فراملی از خود نشان داده سطوح مختلف منطقه
که این خود موجب پررنگ شدن اهمیت تقاضاي نوآوري و 

با ]. 30[نقش دولت به عنوان یک بازیگر نوآور گردیده است 
 حامی توجه به اینکه مرز میان سیاست تدارکات عمومی

هاي  نوآوري و تدارکات عمومی عادي و نیز با دیگر سیاست
هاي طرف عرضه کامالً  تنوآوري طرف تقاضا و حتی با سیاس

در تعریف دقیق آن، تخصیص ابزارهاي  شفاف نیست
ها و ابهاماتی مواجه  مشخص و ارزیابی اثربخشی آن با چالش

  ].30[هستیم 
 ،سازمان همکاري و توسعه اقتصادي 2011سال گزارش 

از سیاست تدارکات عمومی را یک ابزار نوپدید و مهم 
]. 31[مجموعه ابزارهاي طرف تقاضاي نوآوري دانسته است 

البته این سیاست را نباید محدود به اقتصادهاي بزرگ عضو 
سازمان همکاري و توسعه اقتصادي دانست، بلکه کشورهاي 
با اقتصاد کوچک، کشورهاي اروپاي شرقی و اروپاي مرکزي 

چین نیز آن را اتخاذ و تجربه  نظیر آیندو اقتصادهاي نو
هاي طرف  دهی به سیاست با این وجود اولویت. اند نموده

 حامی تقاضاي نوآوري و مشخصاً سیاست تدارکات عمومی
براي مثال، . نوآوري در میان کشورها بسیار متفاوت بوده است

هاي عملیاتی و راهبرد نوآوري خود  فنالند و سوئد در برنامه
اند اما در  این سیاست طرف تقاضا داده اولویت باالیی به

انگلستان هنوز محل بحث و بررسی و در حال تالش براي 
کننده از اثربخشی آن هستند  سازي و ارائه شواهد قانع گفتمان

بینی که در مورد اثرات بالقوه این  با وجود خوش]. 30[
سیاست بر تحریک و انتشار نوآوري وجود دارد و 

تولید ناخالص داخلی % 20تا % 10در حد  اي توانمندي
سازي  شود، در بیشتر کشورها پیاده کشورها براي آن تصویر می

هاي  راهبردها و سازوکارهاي اجرایی آن با چالش
ها  از جمله این چالش]. 30[اي همراه بوده است  کننده تعیین

دهنده  فقدان توانمندي در هر دو سمت تدارك: عبارتند از

ها،  ، کاستی در تخصص و مشوقکننده دولتی و تأمین
گریزي مدیران و کارکنان دولتی، خطر فساد، تعامالت  مخاطره

دهندگان و خریداران و  کیفیت میان تدارك ناکافی و کم
 حامی کنندگان و فرآیندهاي پیچیده و زمانبر تدارکات تأمین

دلیل اصلی نرخ رشد پائین بکارگیري این ]. 32[نوآوري 
ر مقایسه با انتظارات و کل حجم د(ها  سیاست در دولت

هاي باالتر آن و اینرسی در  ، هزینه)ها تدارکات عمومی دولت
گریز  مخاطرهپذیرش آن است چرا که مجموعه دولت ذاتاً 

انجام تدارکات و مناقصات دولتی (است و وابستگی به مسیر 
بر  1پیمایش آندرپین. زیاد استدر این زمینه ) به شیوه سنتی
نندگان دولت انگلستان نیز نشان داده که تأکید ک روي تأمین

و ) دهندگان پاسخ% 60(بیش از حد بر قیمت به جاي کیفیت 
کنندگان در طراحی و برگزاري تدارکات و  عدم تعامل با تأمین

موانع اصلی در این راستا ) دهندگان پاسخ% 43(مناقصات 
سازي و پیشبرد موفق سیاست  براي پیاده]. 32[اند  بوده
نوآوري، چارچوبی مفهومی متشکل حامی ارکات عمومی تد

  :]33[ ه عبارتند ازمؤلفاین چهار . اند ه ارائه شدهمؤلفاز چهار 
اي  تغییر منطق تدارکات دولتی و اتخاذ راهبردهاي فراوظیفه §

  هاي دولتی در سازمان
ایجاد پیوند میان تقاضاي دولت و تقاضاي خصوصی و  §

  ها فائق آمدن بر پیچیدگی
هاي طرف  سازي توانمندي حول نزدیک دهی گفتمان شکل §

  عرضه و نیازهاي عمومی و دولتی
  سازي زنجیره تدارکات فعال §
  نوآوري حامی خردمایه تدارکات عمومی 1- 4

نوآوري  حامی خردمایه استفاده از سیاست تدارکات عمومی
تقاضاي : بررسی استقابل براي افزایش نوآوري در سه سطح 

و بهبود خدمات و  هاي بازار و سیستم ، شکست)داخلی(ملی 
  ].33[ هاي عمومی زیرساخت

پذیري مناطق  تقاضاي داخلی منبعی حیاتی براي بهبود رقابت
نقشی  2»تقاضاي داخلی شرایط«ها است و  جغرافیایی و بنگاه

 حامی تدارکات عمومی. مهم در پویایی نوآوري کشورها دارد
نوآوري با اهرم نمودن تقاضاي داخلی به عنوان یک بازار 

هاي  هاي مورد نیاز خود یا نوآوري براي نوآوري قدمپیش

                                                 
1- UNDERPINN Survey 
2- Conditions of domestic demand 
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 کند همراستا با منافع اجتماعی یا اقتصادي جامعه عمل می
و بازار  قدمتواند با پشتیبانی از کاربران پیش دولت می]. 33[

صوالت وتوسعه و یا توسعه مح تحقیق مخاطره، قدمپیش
را بر روي تقاضاي خود یا  مخاطرهنوآورانه را کاهش داده و 

  .توزیع نماید قدمتقاضاي جمعی از کاربران پیش
عمدتاً از نوع (هاي بازار  مشابه استداللی که براي رفع شکست

براي ) تعامل ضعیف(و سیستمی ) عدم تقارن اطالعات
 شود، در هاي نوآوري طرف عرضه و تقاضا گفته می سیاست

نوآوري هم درست  حامی مورد سیاست تدارکات عمومی
هاي  خریداران اغلب از اینکه بازار چه نوآوري. است

تواند ارائه  دهد، یا می محصولی و خدماتی به آنها ارائه می
کنندگان محصوالت و  تأمین. بدهد، کامالً آگاهی ندارند

خدمات نوآورانه نیز معموالً از اینکه تقاضاي مشتریان در 
همچنین . اطالعند ینده چه تغییراتی خواهد داشت بیآ

کنندگان درگیر در توسعه محصوالت  هاي تأمین سیگنال
. رسد می) دولتی و غیردولتی(نوآورانه اغلب دیر به خریداران 

و عدم قطعیت براي  مخاطرهدهنده  مجموع این موارد نشان
کنندگان است و مانع از حرکت آنها به سوي نوآوري  تأمین

تواند از طریق تدارك دیدن یک  تدارکات نوآوري می. شود یم
و یا تجمیع ) دولتی/ خصوصی یا عمومی(خرید بزرگ 

بازار،  مخاطرهتعدادي تقاضا در حجم قابل توجه، به کاهش 
هاي شفاف به تولیدکنندگان و فراهم نمودن  ارائه مشوق

همچنین این . اقتصاد مقیاس و زمینه یادگیري کمک نماید
 مدنظرسیاست به ساختاردهی تولیدکنندگان حول نوآوري 

و صنایعی که  آیندهاي نو کند که این اثر براي فناوري کمک می
هاي دولت به خوبی خود را سازماندهی  قادرند حول سیگنال

نوآوري  حامی تدارکات عمومی. قابل توجه استنمایند، 
تواند هزینه مبادله بکارگیري محصوالت جدید را از طریق  می

مقیاس از نوآوري یا نشان دادن  موقع و بزرگ استفاده به
بخشی  کارکردهاي آن کاهش دهد و در نتیجه آگاهی

همچنین با سرریز تقاضا به بخش . زودهنگامی را فراهم نماید
تواند از حجم  رکرد کاتالیزوري این سیاست میخصوصی، کا

تجربه سوئد در  نظیر(تر باشد  اولیه خرید دولتی بسیار مهم
همچنین با این ). خلق بازار در لوازم الکترونیکی مصرفی

تواند استانداردهایی معنادار خلق کند که  سیاست، دولت می
قی و مشو ردهها نهادینه ک سرریزهاي دانشی را در درون بنگاه

این . وتوسعه آنها باشد گذاري در تحقیق براي سرمایه
توانند منجر به اعتمادسازي در  استانداردها در ادامه می

  ].33[ خصوص محصوالت نوآورانه شوند
خردمایه سوم بهبود کارکرد و خدمات دولت و بخش عمومی 

توانند به  از این منظر، تدارکات عمومی و دولتی می. است
محیطی یا کارایی  انند پایداري زیستاهداف سیاستی هم

انرژي کمک نمایند و آنها را از طریق تقاضاي دولت و 
در این رویکرد، . تر و کاراتر محقق نمایند نوآوري سریع

اهداف اجتماعی و ملی اساس تدارکات عمومی را تشکیل 
در این حالت دولت به مثابه بازاري پیشگام براي . دهند می

تماعی و ملی و یا بهبود کارکرد هاي اج یتمأمورتحقق 
  ].33[خویش است 

  نوآوري عمومیتدارکات  شناسی گونه 2- 4
اهرم کردن بازار خریدهاي دولت تحت عناوینی چون 

 حامی تدارکات عمومی«، »نوآوري حامی تدارکات عمومی«
یا » هاي خاصکارکرد حامی تدارکات عمومی«، »فناوري

از جمله » و نوآوريخریدهاي دولتی براي ارتقاء فناوري «
البته این . هاي نوین نوآوري طرف تقاضا هستند سیاست

تري چون هدایت و تجمیع  رویکرد تحت عناوین کلی
در (تقاضاي داخلی و به عنوان یک ابزار مهم سیاست فناوري 

شود و تبیین  نیز به پیش برده می) تمایز با سیاست نوآوري
بودن این مفهوم میان  اي رشته با توجه به میان]. 34[گردد  می

گذاري  سیاست«، »تدارکات عمومی و دولتی«هاي  حوزه
و نیز نوپدید بودن آن، شاهد » گذار پایدار«و حتی » نوآوري

هاي  بندي ابهام، تنوع و همپوشانی در تعاریف و انواع دسته
  ].30[ارائه شده هستیم 

تدارکات عمومی « پیش رودر نوشتار  مدنظرمفهوم اصلی 
 اي گسترده محدود یاتعاریف مختلف . است» نوآوريحامی 

از  سنتیهسته مشترك تعاریف . اند براي این مفهوم ذکر شده
با تدارکات  1این مفهوم بر مقایسه تدارکات عمومی عادي

بر این اساس، تدارکات . نوآوري استوار است حامی عمومی
نوآوري به دنبال تدارك دادن و خرید  حامی عمومی

است که هنوز ) مشتمل بر کاالها و خدمات(محصوالتی 
با این وجود بعضاً چنین تعریفی بیش از ]. 35[وجود ندارند 

شود چرا که تمرکزش بر خلق نوآوري  دانسته می محدودحد 

                                                 
1- Off-the-shelf, routine or normal procurement 
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و خرید اولیه آن است و به آثار بعدي آن از جمله انتشار 
همچنین این تعریف داراي . استتوجه  نوآوري بی

اي و باعث  هاي ریشه گیري خاص به سمت نوآوري جهت
هاي تدریجی  مغفول ماندن دیگر انواع نوآوري همانند نوآوري

یا نوآوري در خلق بازار یا نوآوري در روش تولید دانسته 
تدارکات از این مفهوم،  گستردهدر تعریف ]. 36[شده است 

هاي  اقع هر گونه خرید دستگاهنوآوري در وعمومی حامی 
از این . شود که منجر به نوآوري شود دولتی محسوب می

باشد،  منظر، نوآوري شامل تمامی انواع نوآوري شومپیتري می
یعنی ترکیبات جدید براي معرفی محصول جدید، روش 
جدید تولید، خلق و بسط بازار، منبع جدید تأمین مواد اولیه یا 

  ].37[هی صنعت هاي جدید سازماند روش
نوآوري مستقیم و حامی تدارکات عمومی  2-1- 4

  غیرمستقیم
به دو دسته کلی مستقیم و » نوآوري حامی تدارکات عمومی«

در حالت . شود بندي می تقسیم 1)کاتالیزوري(غیرمستقیم 
 ،شود، دستگاه دولتی آن محسوب می مرسوممستقیم که حالت 

است و تدارکات جهت  انجام شدهخود کاربر نهایی خرید 
یت خود سازمان خریدار و برآورده نمودن مأمورانجام 

، مدنظرالبته پس از دوره . گیرد تقاضاي حقیقی آن صورت می
هاي نواورانه و  به توانمندي) طرف عرضه(کنندگان  تأمین

رود فناوري و  اند و انتظار می فناورانه جدیدي دست یافته
ا در حالت غیرمستقیم یا ام. نوآوري مربوطه انتشار یابد

کاتالیزوري، سازمان دولتی خود تقاضاي حقیقی ندارد بلکه 
دانشی و نقش -کننده، منبع فنی نقش واسط، هماهنگ

سازي را براي کاربران نهایی بازي  کننده تقاضا و شبکه تجمیع
به عبارتی نیازها خارج از سازمان خریدار نوآوري . کند می

نماید  ردش نوآوري کمک میقرار دارند و خریدار به گ
  ].30و29[

تدارکات  نکهیبه نوع نوآوري اشاره دارد، ا گرید يبند دسته
. و گسلنده اي ریشه ایاست  یجیدولتی به دنبال نوآوري تدر

 يدنبال بهبودها ی وجه تمایز سیاست این است که آیابه عبارت
آن  يازهاین ایمحصول است  یدر عملکرد و طراح یجزئ

 گردد یم 2گسلنده و دیکامالً جد یمحصول فیموجب تعر

                                                 
1- Direct vs indirect (catalytic) PPI 
2- Disruptive innovation versus incremental PPI 

 طیو شرا ازهایخدمت با ن ایمحصول  کیانطباق  .]38و29[
و کاربران (منطقه  ایکشور  کی یبومشرایط  ایسازمان  یداخل
محسوب  یجیتدر ایو  یجزئ يها جزو نوآوري) عهو جام

عد د تینها در. گردد یم تدارکات  يبند دسته يبرا ي نیزگریب
و آن درجات مشارکت و  شود یدولتی نوآوري ارائه م

و  کنندگان تأمین دار،یخر( نفعانیذ یتعامل يریادگی
عد  نیا. در تدارکات دولتی نوآوري است) دهنده تدارك ب

قابل دوگانه  فیبه صورت ط نیشیپ يبند برخالف دو دسته
گیرد  میدربراي را  و پیوسته و درجات مختلف ستیتصور ن

]29[.  
  نوآوريحامی تدارکات خصوصی  2-2- 4
در نقطه مقابل تدارکات  3»نوآوري حامی تدارکات خصوصی«

شود به طوري که بخش  نوآوري تعریف می حامی عمومی
دهنده یا خریدار کاال و خدمت نوآورانه  خصوصی تدارك

اي از مطالعات موردي در این زمینه  تعداد فزاینده]. 29[است 
گیرند و ناظر بر  در سطح اروپا در این دسته جاي می

همین . بکارگیري این سیاست توسط بخش خصوصی هستند
ها از  تدریج در مقاالت و گزارشبه  کهموضوع سبب شده 

استفاده شود به طوري  4»نوآوري حامی تدارکات«تر  واژه کلی
ها و استدالالت هر دو دسته تدارکات خصوصی  که بحث

  .گیرددربرنوآوري و تدارکات عمومی نوآوري را 
  تجاري اتدارکات عمومی پیش 2-3- 4
ید خر«، که بعضاً تحت عنوان »تجاري اتدارکات عمومی پیش«

، به ])34[همانند (برگردان شده » سازي دولتی پیش از تجاري
وتوسعه است و دستیابی به محصول  دنبال تأمین دولتی تحقیق

تدارکات عمومی . تجاري هدف خریدار دولتی نیست
تجاري نباید به معناي خرید نوآوري یا محصوالت  اپیش

ت نوآورانه تلقی شود بلکه در تمایز کامل با مفهوم تدارکا
هاي آتی  به دنبال پشتیبانی از نوآوري ،نوآوري حامی عمومی

 فقطوتوسعه است و معموالً  به وسیله خرید خدمات تحقیق
از این رو سیاست ]. 39[شود  محصول می 5نمون پیشمنجر به 

تجاري یک سیاست نوآوري طرف تقاضا نیست  اتدارکات پیش
) یا سیستمی(بلکه یک سیاست نوآوري طرف عرضه 

بر این اساس همواره بر تفکیک ]. 29و2[شود  محسوب می

                                                 
3- Private Procurement of Innovation 
4- Innovation Procurement 
5- Prototype 
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اي به آنها  هاي جداگانه این دو مفهوم تأکید شده است و بخش
  .یابد اختصاص می

  
ساخت داخل ده گروه کاالي : مطالعه موردي -5

 صنعت نفت
براي ساخت داخل و صنعت نفت که  ي راهبرديروه کاالگ ده

به کنندگان داخلی  هاي فناورانه توسط تأمین کسب توانمندي
پروژه ساخت  )1 :عبارتند از اند دهیرس نفتوزارت  بیتصو
ی، درون چاه یلیرشته تکم زاتیو تجه یسرچاه زاتیتجه

پروژه  )3ی، درون و سر چاه يها پروژه ساخت پمپ )2
الماسه، مغزه  ه اي،صخري شامل حفار يها انواع متهساخت 

و  یمنیا ،یکنترل يرهایپروژه ساخت انواع ش )4ي، ریگ
پروژه  )6، پروژه ساخت انواع لوله ها )5ی، جانب زاتیتجه

پروژه  )7، ریضد انفجار و دور متغ يساخت الکتروموتورها
ها  کمپرسور، پمپ ن،یتوربهمانند دوار  يها نیساخت ماش
 ياژیآل يپروژه ساخت انواع فوالدها )8، از مرکز زیشامل گر

اندازه  يپروژه ساخت ابزارها )9ی، برودتي از جمله فوالدها
  .هوشمند يها گیپروژه ساخت پ )10ي، در حفار يریگ

توان هاي  ها که بعضاً تحت گفتمان سیاست در این نوع پروژه
شوند، دولت  ل و طراحی مییا انتقال فناوري تحلی 1داخلی
هاي فناورانه و  تواند تقاضاي خود را براي ارتقاي نوآوري می

در واقع وزارت . کنندگان داخلی اهرم کند هاي تأمین توانمندي
از  مرسومنفت به جاي اینکه به خرید محصوالت استاندارد و 

ترین قیمت اقدام کند،  بهترین تولیدکنندگان جهانی و با پائین
ست براي تحریک تقاضاي نوآوري در میان حاضر ا
را  2کنندگان داخلی و توانمندسازي آنها اضافه قیمتی تأمین

پرداخت کند و فرآیندها و الزامات تدارکات مورد نیاز خود را 
ویژگی صنایعی مانند نفت این است که عمده . اصالح نماید

هاي  شود و بنابراین سیاست تقاضا از سوي دولت ایجاد می
توانند اثرگذاري باالیی بر  بانی از تقاضاي دولتی میپشتی

هاي فناورانه و نوآورانه طرف  افزایش نوآوري و توانمندي
اما باید توجه داشت که به دلیل . عرضه داخلی داشته باشند

 حامی هاي اجراي موثر سیاست تدارکات عمومی پیچیدگی
نوآوري، طراحی سیاست باید با توجه به عوامل اقتضائی 

                                                 
1- Local Content Policies (LCPs) 
2- Premium 

تعدد از قبیل شرایط کشور، صنعت مربوطه، شرایط سازمانی م
دهنده و حتی محصوالت مورد تدارك صورت گیرد  تدارك

]40.[  
نوآوري، در مواردي که  حامی هاي تدارکات عمومی در پروژه
دهنده دولتی در مقیاس جهانی نوآوري  تدارك مدنظرمحصول 

مثالً توسعه یک مته حفاري با فناوري روز (محسوب شود 
 قدمو بازار پیش قدممباحث کاربران پیش) دنیا براي اولین بار

در واقع خریداران دولتی محصول کاربرانی . شوند مطرح می
 آزمایند و به کار هستند که براي اولین بار آن را میقدم پیش
کننده اگر بتواند محصول را با  در این موارد تأمین. برند می

هاي تولیدکننده  تحویل بدهد، ارتقاي توانمندي مدنظرکارکرد 
اما اگر . شود به عنوان محصول جانبی توسعه نوآوري دیده می

دهنده دولتی در مقیاس محلی و ملی  تدارك مدنظرنوآوري 
ه از تولیدکنندگان تهیقابل نوآوري محسوب شود و مشابه آن 

در این . موضوعیت ندارد قدمدیگر باشد، بازار و کاربر پیش
توانند از تجارب پیشین موجود  هاي تدارکات می حالت طرف

بهره ببرند، با صاحبان فناوري و تولیدکنندگان قرارداد 
تر  ها پائین همکاري یا انتقال فناوري ببندند و عدم قطعیت

آید این است که  الت به وجود میمشکلی که در این ح. آید می
هاي مدنظر  تواند بدون کسب توانمندي کننده برنده می تأمین
دهنده دولتی، محصول را بی کم و کاست تحویل بدهد  تدارك

هاي آن  ها یا فناوري چرا که خود محصول، اجزاي آن، نقشه
در این حالت هدف اما . به صورت آماده قابل خریداري است

اضافه قیمت و احیاناً تاخیر در تحویل  اصلی از پرداخت
نمودن تقاضاي  محصوالت، که تحریک نوآوري از طریق اهرم

هاي ساخت  پروژه. ، محقق نشده استبوده) عمومی(دولت 
داخل و مشخصاً این ده پروژه صنعت نفت از این دسته 

. همین بوده استآنها نیز هاي اساسی  هستند و یکی از چالش
فع این چالش ارائه شد، ارزیابی توانمندي راهکاري که براي ر

در . کنندگان قبل از مناقصات و در حین مناقصات بود تأمین
کنندگان باید مالکی براي  هاي عرضه واقع ارزیابی توانمندي

انتخاب برندگان مناقصات و در ادامه مالکی براي ارزیابی 
هاي مالی باشد که در این  ها و پرداخت تحقق اهداف پروژه

  .بروز یافت ها هها در قالب پیوست فناوري مناقص وژهپر
هاي فناورانه، ساخت و تولید و  دسته توانمنديسه  يبرا

کنندگان تجهیزات صنعت نفت که در مناقصات  عمومی تأمین
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سوال در قالب سه  500به  کیمجموعاً نزدشرکت کرده بودند 
و  یابیکه به دو صورت خودارز یافتپرسشنامه مجزا توسعه 

اجرایی ) یابیارز یتخصص میت(مستقل - توسط ثالث یابیارز ای
ه ب بودند، ینیشیو پ ینیاز هر دو نوع پس ها یابیارز نیا. شد
 افتهیموجود و تحقق  تیناظر بر وضع هم صورت که نای

و (ی احتمال يبرآورد نکهیا همو  بودند ها توانمندي بنگاه
ارائه  ها توانمنديتعهدات آتی آنها در زمینه از  )تعهدآور

 يها طرف یعمدتاً از تمام ها یابیارز نیا نیهمچن. دادند می
 يو اعضا یخارج ،یطرف داخل لیدر مناقصه از قب ریدرگ

. گرفت میصورت  کننده در مناقصات شرکت يها ومیکنسرس
کل  یابیکه ارز داشت تیبدان جا حائز اهم اموضوع ت نیا

 نیچن. بودمطرح  يدر موارد زیگر ن مناقصه کیتأمین  رهیزنج
طرف  کیکه همزمان با تحر دهد ینشان م یابیعمق ارز
 ی به بررسیبخش اطمینانحد باید تا  ،يفناور يتقاضا
مربوطه  يها نوآوري و توانمندي ي وجذب فناور يها تیظرف
 به دست یجامع دیو از آنها د نیز پرداختطرف عرضه  در

سمت عرضه در دل یک ها در  این توجه به توانمندي. آورد
شود تا عمالً بتوان آن را  سیاست محرك تقاضا سبب می

البته در این مدل از تدارکات عمومی . رویکرد سیستمی خواند
که بر توانمندسازي فناورانه طرف عرضه تمرکز دارد، عمالً با 

مواجهیم که » توانمندسازي حامی تدارکات عمومی«
 حامی تدارکات عمومیاي با  هاي مفهومی و خردمایه تفاوت

  . نوآوري خواهد داشت
با توجه به  ییمختلف ده گروه کاال يها پروژه يها یابیارز
طرف  يو شکل مناقصات و متأثر از مدل همکار ازهاین

متأثر از عدم حضور  ای يانتقال فناور يبرا یو داخل یخارج
با این  .اند داشته گریکدیبا  ي مهمیها تفاوت یطرف خارج

ها را به چهار  این پروژه نظام پایش و ارزیابی توان یم وجود
  :ه افراز کردمؤلف
ú گران مناقصه یفعل يتوانمند یابیارز  
ú گران مناقصه یبالقوه آت يتوانمند یابیارز  
ú گران مناقصه ينقشه راه انتقال فناور یابیارز  
ú نقشه راه توسط برنده مناقصه يساز ادهیپ یابیارز.  

هاي ساخت داخل مذکور کامالً  پروژه که دکرتوان ادعا  نمی
اند و یا اینکه حتی مدل ارزیابی جامع و  آمیز بوده موفقیت
در واقع ابعاد . دهند آلی براي مناقصات آتی دولت ارائه می ایده

هاي مذکور، از جمله به دلیل ارقام  سیاسی و غیرفنی پروژه
آن  مالی قابل توجه، بسیار پررنگ بودند و بر ابعاد تخصصی

هاي  هایی که در سیاست مشابه چالش. سایه افکنده بودند
کنیم، در اینجا نیز  نوآوري مشاهده میحامی تدارکات عمومی 

، انگیزش کارکنان و مدیران، ایجاد تغییرات مخاطرهمدیریت 
سازمانی، تعامالت فزاینده میان واحدهاي سازمانی همانند 

 و... تولید و  واحدهاي بازرسی، حقوقی، بازرگانی، ساخت و
کنندگان در  دهنده دولتی با شرکت تدارك تتعامال نیز

اما . اند ها تأثیرگذار بوده مناقصات بر به سرانجام رسیدن پروژه
هاي پیشین ساخت داخل که مکرر  ها با پروژه تمایز این پروژه

سازي شده بودند  در صنعت نفت و دیگر صنایع کشور پیاده
در تغییر خردمایه ) اند موفق نبوده و شاید بتوان گفت عمدتاً(

بر محوریت  ،در اینجا خردمایه مداخله. مداخله دولت است
به همین دلیل است که . چرخد توانمندسازي طرف عرضه می

نظام پایش و ارزیابی مناقصات از ارزیابی کاالي تولیدي و 
صرفاً تخصیص عددي تحت عنوان درصد ساخت داخل آن 

تولیدکننده داخلی که باید توانمند  به سمت پایش و ارزیابی
توسعه نقشه راه تفصیلی توانمندسازي . شود رفته است

کنندگان داخلی در ابعاد مختلف، رهگیري آن در طول  عرضه
تدارکات و پیونددهی آن با نظامات تعیین برنده مناقصه و 

ناشی از همین تغییر خردمایه ) ها پرداخت(جبران خدمات 
گذاري نوآوري و فناوري بوده  شینه سیاستمداخله مبتنی بر پی

  .است
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