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چکیده
سیاستگذاران ،طی سه دهۀ گذشته ،بیشازپیش به نقش نوآوری در عملکرد اقتصادی و حل مسائل پیشآمده (مانند
مسائل آب و هوایی) عالقهمند شدهاند .این دیدگاه که سیاستگذاری در حمایت از نوآوری مؤثر است ،در سالهای اخیر
فراگیر شده و اصطالح سیاست نوآوری بهطور معمول بهکار رفته است .این مقاله ،با تمرکزی خاص بر تعریف سیاست
نوآوری (چیستی آن) ،بنیادهای نظری آن (چرا سیاست نوآوری نیاز است) و همچنین چگونگی طراحی ،پیادهسازی و
انی سیاست نوآوری ،سهم این حوزۀ به سرعت در حال ارتقا از سیاست عمومی را مد نظر قرار میدهد.
حکمر ِ
سیاست نوآوری یکی از حوزه های سیاست عمومی است که به سرعت در حال رشد و ارتقا است.

مقدمه
سیاستگذاران ،طی سه دهۀ گذشته ،بیشازپیش به نقش نوآوری
در عملکرد اقتصادی و حل مسائل پیشآمده عالقهمند شدهاند 4.این
دیدگاه که سیاستگذاری میتواند در نوآوری سهمی داشته باشد،
پذیرفته و فراگیر شده و ازاینرو ،اصطالح «سیاست نوآوری» به کار
گرفته میشود .در این مقاله ،با تمرکز خاص بر تعریف سیاست
نوآوری (چیستی آن) ،بنیادهای نظری آن (چرا سیاست نوآوری نیاز
است) و طراحی ،پیادهسازی و حکمرانی سیاست نوآوری ،تالش
شده است تا به واکاوی این حوزۀ بهسرعت درحال توسعه از سیاست
عمومی 5پرداخته شود .همچنین ،در بررسی اصطالح سیاست
نوآوری ،بیان میشود که «سیاست نوآوری» (سیاستهای مؤثر بر

نوآوری) پیشینۀ طوالنیتری از اصطالح نوآوری دارد و گونههای
متعددی از سیاست نوآوری با اهداف /انگیزههای اولیۀ متفاوت
ارائه میشود .سپس سیر تکامل مبانی نظری سیاست نوآوری ،از
رویکرد بهاصطالح «شکست بازار» در دوران اولیۀ پس از جنگ تا
چارچوب جدیدتر نظام نوآوری و سیاستها و ابزارهای گوناگون
سیاستگذاری ،مطرح میشوند؛ سیاستهایی که رویکردهای
ت بخشیدهاند .بااینحال ،در عالم واقع
مذکور به آنها مشروعی 
سیاستها فقط از نظریهها منتج نمیشوند .درحقیقت بسیاری از
سیاستها /ابزارهای سیاستگذاری پیش از رویکردهای نظری،
که آنها را توجیه میکنند ،پایهریزی شدهاند .در ادامه با جزئیات
1. Jakob Edler
2. Jan Fagerberg.

 .3کارشناس ارشد سیاستگذاری عمومی ،دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران ،ایران؛ Sadeghikia89@gmail.com
 .4برای مثال ،بنگرید به« :برنامۀ اقدام نوآوری» که در سپتامبر  2016توسط کشورهای  G20در گردهمایی خود در هانگژو مورد موافقت واقع شد.

. http://www.g20.utoronto.ca/2016/160905 innovation.html, consulted on 10 October 2016
 .5این مقاله متمرکز بر سیاست نوآوری عمومی است که به موجب آن بازیگران دولتی اغلب در تعامل با سایر ذینفعان به طراحی و پیادهسازی سیاست میپردازند.
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بیشتری به فرایند سیاستگذاری پرداخته میشود ،ازجمله طراحی،
پیادهسازی ،ارزشیابی و بازبینی سیاست ،بازیگران درگیر و انواع
ابزارهای سیاستگذاری ،که در زمینههای متفاوتی تکامل یافتهاند.
در پایان آموزههایی برای کنش سیاستی نوآوری مطرح خواهد شد.

 .1چیستی
سیاست نوآوری در برنامههای کاری سیاستگذاران موضوعی
ً
نسبتا جدید است .همانگونه که شکل  1نشان میدهد ،از اصطالح
سیاست نوآوری طی چند دهۀ گذشته استفادۀ چندانی نمیشد .از
اواسط دهۀ  1990به بعد این اصطالح در میان کاربران محبوب
شده است.
آیا این بدان معنی است که سیاستهای نوآوری پیش از این زمان
وجود نداشتهاند؟ پاسخ به این پرسش به منظور ما از سیاست نوآوری
بستگی دارد .اگر سیاستی برای داشتن شرایط الزم ناچار به داشتن
ً
برچسب نوآوری باشد (همانند سیاست نوآوری) ،احتماال پاسخ
ت نوآوری را درحکم سیاستهایی بدانیم
مثبت است؛ اما اگر سیاس 
که تأثیر مهمی بر نوآوری دارند ،همانگونه که ادکوئیست (;2011
ً
 )2004نیز بیان کرده ،پاسخ کامال متفاوت است .درحقیقت ،اگرچه
امروز از اصطالح نوآوری بیشتر از گذشته استفاده میشود ،نوآوری
پدیدهای است که تاریخی به قدمت بشریت دارد .از این منظر،
سیاستهای نوآوری (سیاستهایی که بر نوآوری اثرگذارند) برای
قرنها مطرح بودهاند.
همچنین پاسخ به این پرسش به برداشت ما از اصطالح نوآوری نیز
بستگی دارد .اصطالح نوآوری اغلب با کارکنان بسیار مجرب ،کار در
محیطهای پیچیده و بهرهبرداری از آخرین پیشرفتهای علمی همراه

است .اگر این تفسیر درست باشد ،فقط بخش کوچکی از جمعیت
جهانی که بیشتر در کشورهای با درآمد باال هستند ،در نوآوری و گاهی
در بسیاری از زمینهها ،که آثار اقتصادی محدود است ،سهیماند.
بااینحال ،مطالعات معاصر نوآوری دیدگاه بسیار گستردهتری را در
مورد نوآوری بهکار میگیرند (برای مثال ،بنگرید بهFagerberg et :
 .)al., 2004از این منظر ،نوآوری بهمنزلۀ معرفی راهحلهای جدید
در پاسخ به مشکالت ،چالشها یا فرصتهای برخاسته از محیط
اجتماعی و اقتصادی درنظر گرفته میشود .در ادبیات مطالعات
جدید» (Schumpeter,
نوآوری ،نوآوریای که نتیجۀ «ترکیبات
ِ
 )1934دانش ،تواناییها و منابع موجود است ،درحکم منبع اصلی
تغییر در تمامی فعالتیتهای اقتصادی در کشورهای فقیر و غنی (�Fa
 ،)gerberg et al., 2010در فناوریهای پایین و فناوریهای باال
( ، )von Tunzelmann and Acha, 2004در خدمات و تولید
( ،)Gallouj and Djellal, 2011; Rubalcaba et al., 2012در
بخش عمومی ( )Osborne and Brown, 2013و بخش خصوصی
درنظر گرفته میشود.
جوزف شومپیتر ،بنیانگذار نظریۀ نوآوری ،تمایز میان اختراع
(ایدۀ بدیع برای چگونه اجراکردن کارها) و نوآوری (پیشبردن
ایده در عمل) را مطرح کرد .این دیدگاه به دو جنبۀ نوآوری اشاره
ً
میکند :تازگی و پیادهسازی .تازگی الزاما بهمعنای «جدید برای
جهان» نیست ،بلکه تازگی میتواند به مسائلی اشاره کند که برای
تولیدکنندگان یا استفادهکنندگان نوآوری نیز جدیداند .همچنین
لزومی ندارد تازگی از نوع رادیکالی باشد که قابلیتهای جدیدی
ارائه میدهد یا شیوههای موجود را به چالش میکشد (مانند
ماشین بدون راننده) ،بلکه تازگی میتواند به بهبود تدریجی هر

شکل  :1فراوانی اصطالح «سیاست نوآوری» بر اساس گوگل

منبع :محاسبۀ شخصی مبتنیبر اطالعات بهدستآمده از  ،https://books.google.com/ngramsدر تاریخ ِ 31می 2016
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فرایند یا محصول (مانند موتور جدیدی که در مصرف انرژی 10
درصد کارآمدتر است) نیز اشاره کند.
به باور شومپیتر ،علت اصلی تمایز میان اختراع و نوآوری
این است که آنچه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد
بهخودیخود ایده نیست ،بلکه بهرهبرداری از آن در نظام اقتصادی
و اجتماعی مهم است .از اینرو ،اگر بخواهیم سهم نوآوری در
تغییر اقتصادی و اجتماعی را به حداکثر برسانیم ،تمرکز بر آنچه
وقوع تازگی را تشریح میکند کافی نیست ،بلکه به درکی کامل
از پذیرش نوآوری و بهرهبرداری متعاقب آن نیز نیاز است .ناتان
روزنبرگ ،تاریخنگار اقتصادی و پژوهشگر نوآوری ،بر اهمیت
مرحلۀ بهرهبرداری تأکید و اشاره میکند و میگوید :مهمترین
نوآوریها نیز در طول عمر خود تغییرات زیادی را تجربه میکنند،
تغییراتی که اغلب نیز رخ میدهد و درنهایت اهمیت اقتصادی
آنها را دگرگون میکند .بهبودهایی که پس از معارفۀ اولیۀ اختراع
در آن دیده میشود بسیار مهمتر از دسترسی اولیه به فرم اصلی
آن اختراع است (.)Kline and Rosenberg, 1986, p. 283
روزنبرگ اذعان میکند که بسیاری از این بهبودها در مرحلۀ
انتشار و از راه تعامل با بخشهای گوناگون درگیر ،همچون مشتریان
و تأمینکنندگان رخ میدهند .براساس این دیدگاه ،سیاست نوآوری
به تمرکز بر ارائۀ راهحلهای جدید و همچنین بهرهبرداری و انتشار
آنها ،از جمله بازخوردهای فراوان به جلو و عقب ،که میان مراحل
گوناگون فرایند نوآوری بهوقوع میپیوندد ،نیاز دارد.
دیدگاههای گوناگونی درمورد نوآوری ارائه شده که در سیاستگذاری
ً
نیز منعکس شده است؛ مثال دیدگاه محدودی وجود دارد که فقط
اختراع را درنظر میگیرد و دیدگاه وسیعتر و کلنگرتری که بر اهمیت
توجه به کل چرخۀ نوآوری از خلق ایدههای جدید تا پیادهسازی و
انتشار آنها تأکید میکند .همچنین این پرسش مطرح است که آیا
ً
باید تجزیهوتحلیل را به سیاستهایی محدود کرد که صریحا برای
تأثیرگذاری بر نوآوری طراحی شدهاند یا میتوان سیاستهایی را نیز
درنظر گرفت که نخست برای مقاصد دیگری اتخاذ شدهاند ،اما ممکن
است تأثیر چشمگیری در عملکرد نوآوری داشته باشند.
براساس این تمایزها سه نوع سیاست نوآوری اصلی مشخص
شده است:
 .1سیاستهای مأموریتگرا :هدف از سیاستهای مأموریتگرا (�Er

 )gas, 1986ارائۀ راهحلهای جدید ـ که در عمل مؤثر واقع میشوند ـ
ی قرار دارد .ازآنجاکه
برای مسائل خاصی است که در دستور کار سیاس 
راهحل پیشنهادی باید در عمل مؤثر واقع شود ،سیاستگذاران موظفاند
هنگام طراحی و پیادهسازی سیاست ،تمامی مراحل فرایند نوآوری را
ً
درنظر بگیرند (رویکرد گسترده)؛ مثال مدتها پیش از آن که سیاست
نوآوری یا حتی نوآوری به بخشی از واژگان استاندارد آنها تبدیل شود،
سیاستگذاران سالها چنین سیاستهایی را با عناوین گوناگون برای
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اهداف دفاعی اتخاذ کردهاند .بسیاری از نوآوریهای مهم ،که تأثیرات
اقتصادی فراوانی داشتهاند (مانند اینترنت) ،دستاورد چنین سیاستهایی
بودهاند (Mowery, 2011; Mazzucato, 2013; Mazzucato
 .)and Semieniuk, 2017امروز با توجه به آنکه جمعیت جهانی در
معرض خطر گرمشدن کرۀ زمین قرار دارد ،چنین سیاستهایی میتواند
به همان اندازه مناسب باشد (.)Fagerberg et al., 2016
 .2سیاستهای اختراعگرا :این سیاستها تمرکز محدودتری دارند،
به این معنی که بر مرحلۀ تحقی ق وتوسعه /اختراع تمرکز میکنند و
امکان بهرهبرداری از اختراع و انتشار آن را در اختیار بازار قرار میدهند.
در آن زمان سیاستگذاران بر این نظر بودند که پیشرفتهای علم و
فناوری برای جامعه درحکم یک کل ( )Bush, 1945مفید است.
این نظر موجب تقویت سیاستهای اختراعگرا میشد که در اوایل
دورۀ پس از جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورها محبوب شده
بودند .همچنین این نظر ،بهویژه از دهۀ  1960به بعد ،بهمنظور
هدایت چنین حمایتی به بنگاهها و سازمانهای گوناگون تحقیقاتی
دولتی به تأسیس سازمانهای عمومی جدید ،همانند شوراهای
ً
پژوهشی (فنی) منجر شد .اینگونه حمایتها در گذشته معموال
درحکم بخشی از سیاست تحقیق و توسعه ،پژوهش یا سیاست علم
در نظر گرفته میشدند ،اما امروز اغلب بهمنزلۀ سیاست نوآوری
دستهبندی میشوند.
 .3سیاستهای سیستمگرا :سیاستهای سیستمگرا منشأ و کانون
جدیدتری دارند و بر ویژگیهای سطح سیستم ،همانند درجۀ
تعامل میان بخشهای گوناگون سیستم ،میزان نیاز برخی از اجزای
حیاتی سیستم به بهبود یا قابلیتهای بازیگران مشارکتکننده
تمرکز میکنند .توسعۀ این قبیل سیاستهای سطح سیستم ،به
ظهور رویکرد «نظام ملی نوآوری» ( )NISدر حدود سال 1990
و پذیرش متعاقب این رویکرد در مشاوره و ارزشیابیهای سیاستی
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( )OECDمربوط میشود.
بنابراین سیاست نوآوری (سیاستهای مؤثر بر نوآوری) شامل
ی است که در زمانهای
گسترهای از سیاستها و ابزارهای سیاست 
گوناگون ،با انگیزههای متفاوت و با عناوین متعدد –همچون عنوان
سیاست نوآوری که روز به روز نیز شیوع پیدا کرده است -معرفی
شدهاند .برخی از این سیاستها دچار تغییرات اصطالحی شدهاند
ً
()Lundvall and Borrás, 2004; Boekholt, 2010؛ مثال
بسیاری از آنهایی که امروز سیاست نوآوری نامیده میشوند در
گذشته با عناوین گوناگونی همچون سیاست صنعتی ،سیاست علم،
1
سیاست پژوهش یا سیاست فناوری بودهاند.
 .1با این حال ،این واقعیت که اصطالح سیاست نوآوری رایجتر شده به این معنی نیست
که اصطالحات قدیمیتر به طور کامل غیر قابل استفاده شدهاند .برای مثال ،در پیمایش
اخیر ،استینمولر ( )2010کم و بیش مفهوم سیاست فناوری را به همان معنای سیاست
نوآوری به کار میبرد.
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 .2چرایی
نظری پشتیبان سیاست نوآوری کداماند؟ برخی از
دالیل
ِ
سیاستهای نوآوری مانند سیاستهای حامی نوآوری در
فناوریهای نظامی و دیگر فعالیتها ،که برای دولت اهمیت
حیاتی دارند ،طی قرنها دنبال شدهاند .این موضوع نهفقط به
سیاستهای «مأموریتگرا» ،بلکه به سرمایهگذاری در خلق و
انتشار دانش در حوزههای بااهمیتی همچون کشاورزی نیز مربوط
میشود .به عبارت دیگر ،دولتهای مدرن همواره از تولید دانش،
فناوری و نوآوری علمی بهمنزلۀ بخشی از مأموریت سیاستی
مرکزی خود حمایت کردهاند .این سیاستها پیش از تولد
علوم اجتماعی مدرن ،ازجمله اقتصاد پدیدار شدهاند؛ بنابراین
تعجبآور نیست ساختارهای نظری دقیق ،که این سیاستها
را توجیه میکنند ،بعدها حاصل شده باشند و بتوانند بهمثابۀ
پسینی (توجیه مبتنیبر نتایج واقعی) کنشهایی که پیش
توجیهات
ِ
از این موجود بودهاند دیده شوند؛ این سخن به معنی مفیدنبودن
این ساختارها نیست .آنها مشروعیت میبخشند (که همیشه برای
سیاست مهم است) ،به روشنشدن چرایی و چگونگی کارکردن
یا نکردن سیاستها کمک میکنند و در این راه فرایند طراحی،
پیادهسازی و اصالح سیاست را پایهریزی میکنند.
 .1-2رویکرد شکست بازار به سیاست نوآوری

نمونۀ مهم از این دست توجیهات پسینی (مبتنی بر نتایج
واقعی) خلق رویکرد «شکست بازار» به سیاست نوآوری در
دهههای پس از پایان جنگ جهانی دوم بود .دولتهای امریکا و
انگلیس در طول جنگ برای نوآوری در فناوریهای مرتبط با جنگ
ً
سرمایهگذاری سنگینی کرده بودند که ظاهرا هم با موفقیتهای
بزرگی همراه بوده است .دانشگاهیان ،که اغلب در علوم طبیعی
سابقه داشتند ،استدالل کردند که سرمایهگذاریهای عمومی
در سایر زمینههای علمی نیز باید افزایش یابد و به این ترتیب
میتوان انتظار داشت که این سرمایهگذاریها نتایج مثبتی برای
جامعه داشته باشند ( .)Bernal, 1939; Bush, 1945بااینحال
اقتصاددانها ،بهویژه اقتصاددانهای متأثر از اقتصاد نئوکالسیک
(که به دیدگاه غالب تبدیل شد) ،بر این باور بودند که بازارهای
آزاد نتایج مطلوب جامعه را در پی خواهد داشت .از این منظر،
توجیه این قبیل سرمایهگذاریهای دولتی بزرگ دشوار مینمود.
پرسش قهری این بود که اگر نتایج نهایی بسیار فراوان است ،چرا
بنگاههای خصوصی سرمایهگذاریها را برعهده نمیگیرند؟
در نتیجۀ تالشی تحقیقاتی ،که طی سالهای اولیۀ پس از
جنگ جهانی دوم در شرکت رند (بازوی تحقیقاتی تشکیالت
نظامی امریکا) در امریکا پیرامون اقتصاد اختراع و نوآوری ارائه
شد ،این نتیجه گرفته شد که مهمترین منبع نوآوری خلق دانش

جدید است ( 1.) Nelson, 1959; Arrow, 1962بااینحال
گفته میشد که در بسیاری از موارد دستاوردهای اقتصادی چنین
دانشی به شکل کامل به افرادی که آن را خلق کردهاند اختصاص
نمییابد؛ زیرا دانش کاالیی عمومی است که برای هر کسی و در
هر کجا به شکل رایگان در دسترس است و قابلیت بهرهبرداری
دارد .این امر به میزان چشمگیری پاداشهای مالی و درنتیجه
انگیزۀ سرمایهگذاری در خلق دانش را کاهش میدهد؛ بنابراین
هرچند که بازگشت به جامعه بهمثابۀ یک کل بسیار زیاد است ،اما
بازگشت خصوصی پایین است .این امر موجب میشود بنگاهها
سرمایۀ چندانی را به خلق دانش جدید ،که برای جامعه بهمنزلۀ
یک کل مفید است ،اختصاص ندهند .در نتیجه «شکست بازار»
مداخلۀ سیاستی با هدف افزایش سرمایهگذاری در خلق دانش
جدید را تصدیق میکند تا میزان دانشی که برای جامعه درحکم
یک کل مطلوب است حاصل شود.
این استدالل از سه نوع ابزار سیاستگذاری حمایت میکند
(البته همۀ این ابزارها پیش از دیدگاههای نظری ،که حیاتشان را
توجیه میکنند ،وجود داشتهاند).
الف) ابزارهایی که از تحقیقات بنیادین حمایت میکنند:
ازآنجاکه فرصتهای تجاریسازی تحقیقات بنیادین در آینده
بسیار نامطمئناند ،بنگاههای خصوصی برای سرمایهگذاری
در تحقیقات بنیادین انگیزهای ندارند؛ بنابراین دولتها برای
محافظت از نوآوریهای دانشبنیان آینده باید برای تولید عمومی
دانش ،در دانشگاهها و دیگر سازمانهای تحقیقاتی عمومی
سرمایهگذاری کنند.
ب) ابزار دیگر ،حمایت مالی از تحقیق و توسعۀ بنگاههای
خصوصی است؛ زیرا این کار بنگاهها را به تحقیق و توسعۀ بیشتر
تحریک میکند (این موضوع در ادبیات «افزودگی» 2نامیده
میشود (برای مثال بنگرید به.)Mohnen et al., 2017 :
ج) ازآنجاکه ماهیت مسئله محافظت قانونی ناقص از دانش و
بهرهبرداری از آن ،یعنی حقوق مالکیت ناقص ( )IPRتشخیص
داده شد ،راه دیگر تقویت رژیم حقوق مالکیت فکری است.
سادگی رویکرد شکست بازار به سیاست نوآوری جذاب بوده
است و همچنان نیز در میان سیاستگذاران ()OECD, 2010b
و رهبران سازمانهای متکی به حمایت عمومی از تحقیق و توسعه
ً
(مثال رؤسای دانشگاهها) بانفوذ است .باوجوداین ،از رویکرد
شکست بازار به علت تئوری ناقص و متناقض با نتایج حاصل
تجربی پیرامون فرایندهای نوآوری انتقاد شده است.
از تحقیقات
ِ
 .1برای اطالعات بیشتر رکHounshell, 2000 :

 .2افزودگی شرایطی است که در آن سازمان برای اجرای هر پروژه ،قادر است از دولت
یا سازمان دیگر پول و سرمایه دریافت کند؛ البته به این شرط که حداکثر هزینۀ پروژه را
خود آن سازمان تأمین کند .ـ م.
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حتی اگر شکستهای بازاری ،که نظریهپردازان مطرح میکنند،
به شکل چشمگیری عملکرد نوآوری را کاهش دهند ،بدان معنا
نیست که دولتها با طراحی و پیادهسازی سیاستهای مناسب
قادر به بهبود شرایطاند .درحقیقت ممکن است دولتها با
ً
اشتباهکردن (اصطالحا شکست سیاستگذاری یا شکست
حکمرانی) اوضاع را وخمیمتر کنند (برای مثال بنگرید بهMaz� :
.)zucato and Semieniuk, 2017; Bach and Matt, 2005
سیاستی
بیشک احتمال چنین شکستی بهعلت ابهام در توصیۀ
ًِ
نشئتگرفته از رویکرد شکست بازار دوچندان میشود؛ مثال
سرمایهگذاری تحقیق و توسعه باید تا چه سطحی افزایش یابد
که از لحاظ اجتماعی مطلوب باشد؟ کشور؟ منطقه؟ یا صنعتی
خاص؟ بدون پاسخ به چنین پرسشهایی سیاستگذاران در ابهام
باقی میمانند.
انتقاد اساسیتر به این رویکرد آن است که میان اطالعات و
دانش تمایزی قائل نمیشود ( .)Metcalfe, 2005دسترسی
به برخی اطالعات ،مانند کتابچۀ راهنمای کاربر و شناخت
اینکه اشیا چگونه کار میکنند و عمل بر اساس این شناخت،
ً
موضوعات کامال متفاوتیاند .بدیهی است دومی دشوارتر است؛
بنابراین درحالیکه ممکن است دسترسی به اطالعات آسان باشد،
اما برخالف تصور نظریهپردازان شکست بازار ،دسترسی به دانش
آسان نیست .همچنین تسلط بر دانشهای گوناگون ضروری
است .تمامی دانشها علمی و مدون نیستند .دانشی که به لحاظ
اقتصادی مفید باشد ،عملی و وابسته به زمینه است .دانش نیز به
شکل گسترده میان بازیگران و زمینهها توزیع شده است .از اینرو،
همانگونه که هایک ( )1945نیز پیش از این تأکید کرد ،دانستن
«همۀ» آنچه به راهحل مسائل اقتصادی مربوط میشود ـ که اغلب
«دانش کامل» نامیده میشود ـ درمجموع برای هر بازیگری ،چه
فرد باشد یا بنگاه (یا دولت) ،غیرممکن است .درواقع شناسایی
دانشی مرتبط و چگونگی دستیابی به آنها از راههای
زمینههای
ِ
مناسب چالشبرانگیز است ( .)Nelson and Winter, 1982به
همین علت است که شرکتهای عظیم ،منابع فراوانی را به یافتن
دانش مرتبط با فعالیتهایشان اختصاص میدهند (Cohen and
.)Levinthal, 1990
درنهایت از تمرکز شدید رویکرد شکست بازار به مراحل
اولیۀ فرایند نوآوری 1انتقاد شد؛ زیرا با تئوریها و شواهد تجربی
احرازشده مغایرت داشت .این تمرکز آشکارا با نظریۀ نوآوری
شومپیتر ( )1934مغایر است ،نظریهای که به مرحلۀ پیادهسازی
(تجاریسازی) اشاره داشت .همچنین با یافتههای مجموعهای
از مطالعات تاریخی ،که بر اهمیت بهبود (نوآوری مداوم) تأکید
دارند ،در تضاد است ،یافتههایی که مدتها پس از معرفی اولیۀ
 .1تأکید بر مراحل اولیه ،یعنی اختراع ،به رویکردی به نام «مدل خطی» نوآوری منجر
شده است.
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فرم اصلی نوآوری  ))Kline and Rosenberg, 1986و اغلب
درحکم نتیجۀ بازخورد کاربران ( )Von Hippel, 1988بهدست
میآیند .همچنین با شواهد پیمایشهای تجربی ،که پیرامون
عملکرد نوآوری بهدست آمدهاند ،نیز متناقض است ،مانند
پیمایش نوآوری جامعۀ اتحادیۀ اروپا ( )CISکه از سال  1991به
بعد دائم ارائه میشود ( .)Smith, 2004تصویری که از پیمایش
نوآوری جامعۀ اتحادیۀ اروپا ( )Fagerberg, 2016aو دیگر
شواهد موجود ( )Cohen, 2010بهدست میآید ،نشان میدهد
در بیشتر صنایع بنگاهها نگران این نیستند که بابت نوآوریهایشان
پولی دریافت نکنند؛ شاید به این دلیل که قابلیتهایی که عملکرد
نوآورانهشان را پایهریزی میکند بهآسانی کپیبرداری نمیشوند
( .)Dodgson, 2017همچنین نگران تعامل نزدیک با دیگر
بخشهایی که در طول فرایند نوآوری دخیلاند نیز نیستند 2.آنها
چنین تبادل دانشی را ،بهویژه با مشتریان و تأمینکنندگان ،جزء
الینفک عملکرد نوآورانۀ خود میدانند.
بنابراین درحالیکه برهان شکست بازار همچنان بهمنزلۀ منطقی
برای سیاستگذاری ،بهویژه درحکم توجیهی برای تأمین مالی
تحقیقات بنیادین عمومی مطرح میشود ،اما برای توجیه و طراحی
و پیادهسازی گستردهتر سیاست نوآوری کافی به نظر نمیرسد
(.),Mazzucato and Semieniuk 2017
 .2-2رویکرد نظام نوآوری به سیاست نوآوری

بازۀ زمانی پس از جنگ جهانی دوم و اوایل دهۀ  1970با رشد
باال در بهرهوری و درآمد و نزدیکشدن به اشتغال کامل «عصری
طالیی» در سرتاسر جهان غرب بود .بااینحال دهههای پس از آن
بهمراتب سختتر بود و این عقیده ،که دیدگاه جدید و تازهای برای
سیاستگذاری الزم است ،قوت گرفت .محققان دریافتند که
کشورها نهفقط به لحاظ عملکرد اقتصادی ،بلکه از نظر الگوهای
خلق و انتشار نوآوری و چارچوبهای نهادی ملی ،که از آن الگوها
پشتیبانی میکنند ،نیز متفاوتاند ( .)Freeman, 1987نقش نوآوری
فناورانه در رشد اقتصادی بلندمدت توجه بیشتری را ازسوی محققان
(برای مثال ،بنگرید بهDosi et al., 1988; Romer, 1990( :و
سیاستگذاران ( )OECD, 1992به خود جلب کرد و سیاستگذاران
به این موضوع که سیاستگذاری چگونه به افزایش فعالیت نوآوری
و درنتیجه احیای اقتصاد کمک میکند عالقهمندتر شدند .رویکرد
نظام ملی نوآوری ( )NISبه سیاست نوآوری در اواخر دهۀ  1980و
اوایل دهۀ Freeman, 1987; Lundvall, 1988, 1992;( 1990
 )Nelson, 1988; 1993و در پاسخ به نیاز به چارچوبی جدید برای
 .2یکی از انتقاداتی که به رویکرد شکست بازار میشود این است که ازآنجاکه گاهی
ی نمیشوند،
قابلیتهایی که عملکرد نوآورانة بنگاهها را پایهریزی میکنند بهآسانی کپ 
اکتفاکردن به ابزارهایی نظیر حمایت از تحقیقات بنیادین و حقوق مالکیت فکری ،که
رویکرد شکست بازار برای حفاظت و حمایت از نوآوری پیشنهاد میکند ،کافی نیست .ـ م.
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بحث و گفتوگو پیرامون این چالشها پدیدار شد 1.این رویکرد،
بهویژه زمانی که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در مشاوره و
ارزشیابیهای سیاست نوآوری خود آن را بهکار گرفت ،بهسرعت در
میان سیاستگذاران محبوب شد (.)OECD, 1997, 1999, 2002
این موضوع که رویکرد نظام ملی نوآوری باید درحکم نظریه یا
چارچوب یا رویکرد توصیف شود محل بحث است(Lundvall,
 .)2007آنچه مسلم است نظام ملی نوآوری ترکیبی سیاستی
از چندین بدنۀ پژوهشی مرتبط با نوآوری است؛ ازجمله آثار
کالسیک شومپیتر ،چندین دهه کار تجربی پیرامون اموری که
بر نوآوری اثر میگذارند ،و همچنین تاحدودی اقتصاد تطوری
جدید که درحدود سال  1980پدیدار شد (برای مرور کلی بنگرید
به .)Fagerberg, 2003 :تأکید بر نوآوری ،بهمنزلۀ نیروی محرکۀ
تغییر اقتصادی و اجتماعی ،آشکارا از شومپیتر نشئت گرفته است.
ازآنجاکه نوآوری پدیدهای اجتماعی است ،عواقب آن نیز نهفقط
به آنچه در درون بنگاهها اتفاق میافتد ،بلکه به محیط اجتماعی
و اقتصادی وسیعتر ،که نوآوری در آن معرفی شده است ،نیز
بستگی دارد .بااینحال ،به نظر شومپیتر ،اگرچه نقش محیط
در نوآوری بیاثر و محدود است ،حامیان رویکرد نظامهای
نوآوری ،که از انباشت تحقیقات تجربی ()Freeman, 1974
و نظریهپردازیهای پست شومپیتری (Nelson and Winter,
 )1982مطلع بودند ،به محیط بهمثابۀ منبعی (توانمندساز) برای
نوآوری در سطح بنگاه نگاه میکردند .آنها همچنین بر این
موضوع که سیاستگذاری چگونه به این امر کمک میکند تمرکز
داشتند ()Edquist, 2004; Weber and Truffer, 2017؛
ً
مثال تحقیقات تجربی نوآوری را پدیدهای تعاملی میدانستند که
بهشدت به تواناییهای (اغلب ناقص) بنگاه برای تعامل با دیگر
بازیگران نظام نوآوری وابسته بودند ( .)Dodgson, 2017از
اینرو ،توصیۀ سیاستی حاصل از این رویکرد آن است که از این
قبیل تعاملها و تواناییها حمایت کنیم.
نظامهای ملی نوآوری فراتر از چارچوبهایی برای تعاملاند.
آنها هم مخزن منابع گوناگوناند که بنگاهها در فعالیتهای
نوآوریشان به آنها متکیاند و هم موطنی برای نهادهای متعددند
که عملکرد نوآوری را تحت تأثیر قرار میدهند .تحقیقات
تجربی نشان دادهاند که نوآوریهای موفق به عوامل متعددی
بستگی دارند؛ ازجمله دانش ،مهارت ،منابع مالی و تقاضا که
تا حد زیادی در داخل کشور ،یعنی نظامهای ملی نوآوری ارائه
میشوند .درنتیجه تدارک این عوامل گوناگون ،که اغلب مکمل
 .1همانطور که گودین ( )2009اشاره کرد ،اصطالح نظام ،مثل نظام پژوهش ،پیش از
این نیز در اسناد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در اوایل دهۀ  1970استفاده شده
بود .بااینحال ،فریمن ( )1987اولین فردی بود که آن را برای مطالعۀ نوآوری در سطح
ملی بهکار گرفت .شریف ( )2006و فاگربرگ و ساپریسرت ( )2011از جمله افرادی
هستند که توسعۀ ادبیات نظامهای نوآوری را دنبال میکنند.

یکدیگرند ،همواره در ادبیات نظامهای نوآوری توابع ،فرایندها
یا فعالیتها نامگذاری شدهاند (Edquist, 2004; Bergek et
al., 2008a; Hekkert and Negro, 2009; Weber and
 .)Truffer, 2017اگر سیستم این عوامل ،مانند تقاضا برای
نوآوری ( ،)Edler and Georghiou, 2007دسترسی به دانش
و مهارتهای مکمل یا تأمین مالی را به اندازۀ کافی فراهم نکند،
میتوانیم از «شکست سیستم» ،که فعالیت نوآوری را مختل
میکند ،سخن بگوییم .پیشنهاد رویکرد نظام ملی نوآوری در
این مورد آن است که دولتها نباید فقط خود را به تأمین مالی
دانش بنیادین و حفاظت از نوآوری از راه اجرای حقوق مالکیت
فکری محدود کنند ـ همانگونه که رویکرد شکست بازار چنین
چیزی را پیشنهاد میکرد ـ بلکه باید به شناسایی و اصالح این قبیل
مشکالت سیستمی نیز بپردازند (;Metcalfe, 1994; 1995
 .) 2005ازآنجاکه مسئولیت اجزای متعدد سیستم میان نواحی
گوناگون دولت توزیع میشود ،چنین درک نظاممندی از سیاست
نوآوری ایجاب میکند که به سیاستگذاری و نیز به هماهنگی
مؤثر میان بخشهای گوناگون دولت ،مانند وزارتخانههای مسئول
خلق دانش ،تولید مهارت و تأمین مالی دیدگاهی کلنگر داشته
باشیم (.) Braun, 2008; Fagerberg et al., 2016a
 .3-2نوآوری ،وابستگی به مسیر و سیاستگذاری

اقتصاد تطوری ،که ادبیات نظام نوآوری را مطرح میکند ،بهمنظور
توسعۀ اقتصادی بلندمدت بر نقش تعیینکنندهای تأکید میورزد که
میان خلق تنوع جدید ،یعنی اختراع /نوآوری و بازی انتخاب تعادل
برقرار میکند ( .)Metcalfe, 1998درحالیکه خلق تنوع منبع
رشد بلندمدت است ،فرایندهای انتخاب با حذف راهحلهایی که
امید کمی به آنهاست به کارایی الزم کمک میکنند؛ بااینحال اگر
خلق تنوع به دالیلی متوقف شود ،نظام اقتصادی به رکود میانجامد؛
بنابراین پیرو این دیدگاه ،هدف اصلی سیاست نوآوری حفظ تعادل
مناسب میان خلق و انتخاب تنوع است.
هرچند فرایندهای انتخاب کارایی اقتصادی را افزایش میدهد،
اما ممکن است موجب افزایش وابستگی به مسیر نیز بشود؛ بهویژه
آنجا که غلبۀ آثار خارجی شبکه (David, 1985; Arthur,
 )1994تغییر مسیر در مراحل بعدی را دشوار میکند .تا زمانی که
در انتخاب مسائلی مانند فناوری کلیدی و استاندارد کلیدی خللی
وارد نشود ،وابستگی به مسیر مشکلی بهشمار نمیآید ،اما اگر این
ً
شرایط تغییر کند ،ممکن است مشکلی رخ دهد؛ مثال بیش از یک
قرن پیش اتومبیلهای الکتریکی نیز به اندازۀ اتومبیلهای بنزینی
رایج بودند ،اما فرایندهای انتخاب جامعه را بهسوی تمرکز بر توسعۀ
اتومبیلهای بنزینی ،که رفتهرفته برای کاربران بهتر و جذابتر
شدند ،هدایت کردند .شاید در آن زمان انتخاب اتومبیلهای
بنزینی ایدۀ خوبی به نظر میرسید .شاید هم با توجه به دانشی
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که داشتند ایدۀ خوبی بود ،اما اکنون بهخوبی میدانیم انتخاب
اتومبیلهای بنزینی انتخاب خوبی نبوده است؛ زیرا وسایل نقلیۀ
بنزینی ،که گازهای گلخانهای تولید میکنند ،هوا را آلوده میکنند.
امروز (یک قرن بعد) تغییر مسیر بهمراتب دشوارتر است؛ زیرا
ماشینهای بنزینی در بازار انحصار دارند و زیربنای بینظیری
آنها را پشتیبانی میکند .هنگامی که با وابستگی به مسیر مواجه
میشویم ،چگونگی بسیج سیاست نوآوری برای حمایت از چنین
تحوالت اجتماعی مطلوبی چالش بزرگی برای سیاستگذاران
است که درحال حاضر توجهها را به خود جلب کرده است (برای
مثال بنگرید بهKemp and Never, 2017; Kemp et al., :
;1998; Rip and Kemp, 1998; Rotmans et al., 2001
.)Bergek et al., 2008a, b
وابستگی به مسیر فقط به فناوری مربوط نیست ،بلکه به فرایندهای
اجتماعی ،سیاسی و نهادی نیز مربوط است (Rose, 1990; Pierson,
 .)2000بیشک وابستگی به مسیر در تکامل نظامهای ملی و سیاستهای
ً
نوآوری نیز دیده میشود .نظامهای ملی نوآوری معموال از راه تعامل میان
نظام اقتصادی (صنایع غالب و غیره) ،نظام سیاسی و نظام نهادی هر کشور
تکامل مییابند ( .)Fagerberg et al., 2009ازآنجاکه کشورها به لحاظ
اقتصادی متفاوتاند و صنایع گوناگون در زمینۀ دانش ،مهارت و تأمین
مالی نیازهای گوناگونی دارند« ،زیرساختهای دانشی» نیز ،که در پاسخ
گوبوی ملی
به این نیازها از راه تعامل با سیاستگذاران تکامل مییابند ،رن 
متمایزی دارند .اختالفات تاریخی در نظامهای سیاسی و نهادی کشورها
نیز به این موضوع دامن میزند 1.تازمانیکه الگوی تخصصی کشور دلیلی
برای نگرانی بهدست ندهد ،وابستگی به مسیر در نظامهای سیاسی و نهادی
مشکل بهشمار نمیرود .اگر نیاز به تغییر باشد ،این قبیل الگوهای موروثی
آثار مخربی دارند.

 .3چگونگی :سیاست نوآوری در عمل
درحالیکه سیاستها به اهداف سیاستگذاران برای توسعۀ
جامعه ،که آن را نوآورانهتر میکند ،اشاره دارند ،ابزارهای
سیاستگذاری درحکم تکنیکهایی برای دستیابی به این اهداف
تعریف میشوند ( .) Howlett, 2011; Martin, 2016طراحی
این قبیل ابزارها تحتتأثیر ادراک ما از موضوع ،آموزههایی از عمل و
درگیرشدن با ذینفعان سطوح مختلف جامعه است .در ادامه به بسط
ابزارهای سیاستگذاری نوآوری ،اندازهگیری تأثیر آنها و چگونگی
ً
 .1مثال همانطور که فاگربرگ نیز نشان داد ،نروژ و فنالند دیرآمدههای صنعتی و دولتهای
ملی آنان از منشأ اخیرند .درنتیجه ،نظامهای دانشگاهی آنها تاحدودی دیر توسعه یافتند
و نقش محدودی در توسعة اقتصادی این کشورها ایفا کردند .در عوض بازیگران یا
انجمنهای علمی قدرتمند ،که خارج از نظام دانشگاهی توسعهیافته بودند ،نیازهای نظام
اقتصادی را پوشش دادند و این موضوع همچنان ادامه دارد .در مقابل ،در همسایگی سوئد،
با تاریخی طوالنیتر بهمنزلة کشوری مستقل ،نظام دانشگاهی یک قرن پیش توسعه یافته
است ،اما همچنان در نظام ملی نوآوری سوئد نقش مرکزی را ایفا میکند؛ درحالیکه هنوز
هم انجمنهای علمی فنالندی /نروژی بهشدت فعالیت میکنند.
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حکمرانی فرایند طراحی و پیادهسازی سیاستگذاری میپردازیم.
 .1-3ابزارهای سیاستگذاری نوآوری

هر قدر که فهم ما از نوآوری و نقش آن در توسعۀ اجتماعی
و اقتصادی رشد کرده است ،به همان اندازه نیز ابزارهای
سیاستگذاری نوآوری و ویژگیهای آنها برایمان شناخته شده
است .برای کمک به سیاتستگذاران ،بهویژه در اروپا (�Euro
 )pean Commission, 2013گونهشناسیهای متعددی از
ابزارهای سیاستگذاری نوآوری ارائه شده است(Edler and
Georghiou, 2007; Borrás and Edquist, 2013; Edler et
 .)al., 2016b; Gök et al., 2016در جدول  1از گونهشناسی
توسعهیافتۀ ادلر و همکاران ،که تلفیق جامعی از شواهد موجود
در مورد ابزارهای سیاستگذاری نوآوری است ،استفاده میکنیم.
جدول  1ابزارهای متمرکز بر عرضۀ نوآوری را از ابزارهای متمرکز
بر تقاضا برای نوآوری تفکیک میکند .همچنین طیف وسیعی از
اهداف و ابزارهای سیاست نوآوری را برشمرده ،نشان میدهد
کدام ابزار ،کدامیک از اهدف را برآورده میکند .پانزده ابزار اصلی
سیاستگذاری نوآوری در جدول بیان شده است .بسیاری از این
ابزارها به بیش از یک هدف مربوط میشوند و دستیابی به چندین
هدف نیز با بیش از یک ابزار امکانپذیر است .دو مورد اول ،که از
مشوقهای مالی تحقیق و توسعهاند ،از راه حمایت مالی از تحقیق
و توسعه و نوآوری بر خلق دانش جدید و نوآوری تمرکز دارند .این
دو ابزار در کشورها و طرحهای گوناگونی بهکار گرفته میشوند
( .)Larédo et al., 2016با توجه به ضرورت یادگیری مداوم در
نظامهای نوآوری دستکم سه ابزار ( 3تا  5ابزار) از تواناییها و
مهارتهای تولید و تجاریسازی نوآوری حمایت میکنند .سه
ابزار بعدی ،ازجمله پشتیبانی خوشهای که توجه سیاستگذاران را
به خود جلب کرده است ،از اشکال گوناگون تعامل و یادگیری در
سطح ملی و منطقهای یا فقط منطقهای (Isaksen and Trippl,
 )2017حمایت میکنند (.)Uyarra and Ramlogan, 2016
ً
درحالیکه ابزارهای بررسیشده غالبا بر عرضۀ نوآوریها
ً
تمرکز داشهتهاند ،اخیرا به نقش تقاضا برای نوآوری (�Guer
 )zoni and Raiteri, 2015; Edler, 2016در سطوح ملی و
منطقهای توجه بیشتری شده است (;Kaiser and Kripp, 2010
 .)OECD, 2011; UNU-MERIT, 2012بهاینترتیب ،سه
نوع ابزار سیاستگذاری ارائه شده است که تأثیر تقاضا در نوآوری
را مدنظر قرار میدهند .مقررات و استانداردسازی همزمان شرایط
و انگیزههای عرضه و تقاضا را تحتتأثیر قرار میدهند (Blind,
 .)2009; 2012آخرین ابزار فهرست نیز پیشبینی فناوری است
که سیاستگذاران و ذینفعان از آن بهمنزلۀ روشی برای فهم
مسیرهای فناورانۀ آینده و توسعۀ سیاستهایی برای حمایت و
انتفاع از این روندها استفاده میکنند.

●●● = ارتباط عمده،

ابزارهای سیاستگذاری نوآوری
عرضه
عرضه

جدول  :1طبقهبندی ابزارهای سیاستگذاری نوآوری
جهتگیری کلی
تقاضا

1

2

مهارتها

انگیزههای مالی برای تحقیق
و توسعه

پشتیبانی مستقیم از تحقیق و
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3

4

5

افزایش
تحقیق و
توسعه

•••
•••
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= ارتباط جزئی با جهتگیری کلی و اهدافی که سیاستهای نوآوری از ابزارهای
= ارتباط متوسط،
فهرستشدۀ سیاستگذاری نوآوری دارند.
منبع)Edler et al., 2016b, p. 11( :
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ً
بدینترتیب ،در طول زمان مجموعۀ نسبتا متنوعی از ابزارهای
سیاستگذاری نوآوری پدیدار شده است که منعکسکنندۀ
عقالنیتهای نظری و اولویتهای سیاسی متفاوتی است .اکنون
به آثار این ابزارها میپردازیم.
 .2-3تأثیر سیاست نوآوری

سیاستگذاران میخواهند بدانند که ابزارهای سیاستگذاری
نوآوری چه میزان از تأثیرات مد نظر را برآورده میسازند .هرچند
از اواخر دهۀ  1980به بعد ،برای ارزیابی تأثیر مداخالت سیاست
نوآوری تالشهای فراوانی شده است (Papaconstantinou and

Polt, 1997; Georghiou, 1998; Molas-Gallart and

) Davies, 2006; Edler et al., 2010; 2012؛ اما اینگونه
ً
تالشها با مشکالتی مواجهاند؛ مثال درحالیکه ارزیابی آثار
کوتاهمدت سیاست نوآوری (مانند اینکه آیا حمایت از تحقیق و
توسعه منجر به تحقیق و توسعۀ بیشتری شده است یا خیر) امکانپذیر
است ،ارزیابی آثار بلندمدت سیاست نوآوری (مانند تأثیر سیاست
نوآوری بر نوآوری ،بهرهوری و مشاغل ،یعنی همان چیزهایی که
سیاستگذاران به آنها عالقهمندند) بسیار چالشبرانگیز است .آنچه
ارزیابی آثار بلندمدت سیاست نوآوری را دشوار میکند تا حدی
به صعوبت اندازهگیری نوآوری ( )Smith, 2004و تأخیرهایی که
میان نوآوری و تأثیرات اجتماعی و اقتصادی آن دیده میشود مربوط
است ( .)Kline and Rosenberg, 1986همچنین برهمکنش
ابزارهای گوناگون سیاستگذاری نیز تشخیصدادن آثار جداگانۀ
آنها را دشوار میکند .تأثیر هریک از ابزارهای سیاستگذاری
نوآوری به طرز کار نظام نوآوری گستردهتری که در آن معرفی شدهاند
ی مجزای ابزارهای
بستگی دارد .این مسائل سودمندی ارزشیاب 
سیاستگذاری نوآوری را به چالش میکشد (Flanagan and
 )Sapprasert, 2011و به فراخوان ارزشیابیهای نظاممندتر منجر
میشود (.) Arnold, 2004; Smits and Kuhlmann, 2004
باوجوداین ،هرچند سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تالشهایی
را در این باره کرده است 1،بیشتر ارزشیابیها همچنان بر روی ابزاری
2
واحد تمرکز میکنند.
در پیمایش فوق ،که ادلر و همکاران ( )2016aانجا م دادهاند،
بیش از  700نشریۀ علمی و گزارشهای ارزشیابی شناسایی شده
است ،نشریههایی که شواهدی درمورد تأثیر ابزارهای گوناگون
سیاستگذاری نوآوری ارائه میدهند .بهرغم مطالعات بیشماری که
پیرامون ابزارها ارائه شده است و ابزارهایی نظیر مقررات ،حمایت از
 .1برای اطالع از «بررسیهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیرامون سیاست
نوآوری» به این نشانی مراجعه کنید:

http://www.oecd.org/sti/inno/oecdreviewsofinnovationpolicy.htm

 .2برای بحث و گفتوگو پیرامون تأثیرات اجتماعی بلندمدت سیاست نوآوری بنگرید
به.Spaapen and Van Drooge, 2011 :
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تحقیق و توسعه ،و حمایت از آموزش /مهارت توجه زیادی را به خود
جلب کردهاند ،مطالعات انگشتشماری در مورد تأثیر خرید عمومی
ارائه شده است .مطالعۀ ادلر و همکاران نشان داده که آثار کوتاهمدت
ابزارهای سیاستگذاری نوآوری در بیشتر موارد مطابق انتظار بودند،
اما در برابر آثار بلندمدت ابهام بیشتری داشتند .تفاوتها در این
زمینه مهم بودند؛ بهگونهای که ابزارهای سیاستگذاری یکسان
از طرحهای مشابه در کشورها و زمانهای گوناگون به نتایج بسیار
متفاوتی منجرمیشدند ( .)Edler et al., 2016cاین پژوهش تعداد
زیادی از متغیرهای مؤثر بر تأثیر ابزارهای سیاستگذاری نوآوری
را شناسایی کرد ،متغیرهایی مانند برهمکنش با سایر مداخالت (که
اغلب سیاستگذاران از آنغافلاند) ،شرایط پیادهسازی ،قابلیتهای
محلی و ملی ،ساختار اقتصادی ،مشخصات و عملکرد پایگاه علمی
ملی ،توسعۀ بازارهای مالی و عوامل فرهنگی مانند نگرش در مورد
آزادی ،تعامل ،ریسکپذیری ،آزمایش.
شواهد پیرامون تأثیر سیاست نوآوری در سطح ملی نشان
میدهند که در سیاستگذاری ،دیدگاه کلگرا ـ یا سیستمی ـ مهم
است ،حساسیت به زمینه ضروری است و انتقال مکانیکی عمل
سیاستی از نظامی به نظام ملی دیگر (بدون توجه به عوامل زمینهای)
مسئلهساز است.
 .3-3حکمرانی سیاست نوآوری

سیاست نوآوری برعهدۀ وزارتخانههای صنعت ،آموزش یا اقتصاد
است ،اما ازآنجاکه توجه سیاستگذاران به نوآوری و سیاستهای
دولتی ویژهای به حمایت
مؤثر در آن فزونی یافته است ،سازمانهای ِ
از نوآوری اختصاص یافتهاند که در بسیاری از کشورها فعالیت
میکنند .برخی پژوهشها حدود « 50پایۀ ملی نوآوری» را شناسایی
کردهاند ( .)Ezell et al., 2015بسیاری از این سازمانها ،مانند
وینووا سوئدی ( ،)OECD, 2013; Fagerberg, 2016bاغلب
در نتیجۀ سازماندهی مجدد بخشهای دولتی حامی علم ،پژوهش
یا صنعت تأسیس شدهاند؛ درحالیکه دیگر سازمانها ،مانند یوکا
بریتانیا ( ،)Glennie and Bound, 2016از خاستگاه جدیدتری
برخاستهاند .مطالعۀ تعداد معدودی از این آژانسها تفاوتهای
بسیاری را در ساختار و اولویتهای آنها ( )ibidنمایان کرد که
ی را که به آن تعلق داشتند منعکس
تاحدی ویژگیهای نظامهای مل 
ً
3
میکرد؛ مثال درحالیکه دارپای ایاالت متحده از توسعۀ پروژههای
تحقیقاتی و نوآوری پرریسک و پیشرفتۀ مرتبط با ارتش امریکا حمایت
میکند ،بسیاری از آژانسهای نوآوری اروپا در رأس برنامههای
خود از کسبوکارها و کارآفرینان کوچک ،قابلیتسازی ،و اشکال
گوناگون همکاری /شبکهسازی حمایت میکنند .همچنین تقسیم کار
میان کارفرمای سیاست و آژانسها نیز در هر کشور متفاوت است.
درحالیکه در برخی موارد آژانسها استقالل باالیی دارند و وظیفۀ
3. US DARPA
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ً
نظارت و ارائۀ رهنمودهای گستردۀ (مثال در قالب استراتژی نوآوری)
وزارت مسئول را کاهش میدهند ،در دیگر موارد ،آژانسها به مجریان
(متولیان) صرف سیاستهای طراحیشده در سطح وزارت تنزل
داده میشوند .هرچند مشارکت شدید دولت در شکلگیری سیاست
نوآوری اتفاق مبارکی است ،اما نبود استقالل در سطح آژانسها اگر
منجر به شکلگیری سیاستهای ریسکگریز شود (همانطور که
اغلب سیاستمداران چنیناند) مشکلساز است .پروژههای نوآوری
خودبهخود پرمخاطرهاند .اجتناب از ریسک منجر به این میشود
که پروژههایی برای حمایت انتخاب شوند که چندان نوآورانه نیستند
(پروژههایی که شاید میتوانستند به طرق دیگر تأمین مالی شوند) و
در نتیجه این امر اثربخشی سیاستگذاری را کمتر و منطق اساسی
آن را تضعیف میکند .هدف دیگر مشارکت روزافزون برخی از
وزارتخانهها ،در حکمرانی سیاست نوآوری است .این امر تا حدودی
اهمیت روزافزون نوآوری برای توسعۀ اقتصادی در سطوح گوناگون
را منعکس میکند .همچنین در چندین وزارتخانه با تأکید فزاینده بر
نوآوری درحکم وسیلۀ حل دیگر چالشهایی که رخ میدهند همراه
ً
است ،مثال چالشهای مربوط به آب و هوا ،انرژی و سالمت (Edler
 .)and Nowotny, 2015بهاینترتیب ،بسیاری از وزارتخانهها
(ی بخشی) در بخشهای خاصی از سیاست نوآوری کشور سهیم
خواهند بود .این نقش ممکن است برای سیاستگذاران سطوح
اداری پایینتر (محلی و منطقهای) و بازیگران غیردولتی نیز دیده شود
ً
(مثال اتحادیههای کارگری ،انجمنهای تجاری ،دیگر سازمانهای
مردمنهاد؛ بنگرید به .)Kuhlmann and Rip, 2014 :بسیاری از
بازیگران که در شکلدادن به سیاست نوآوری سهیماند ،به مسئلۀ
چگونگی هماهنگکردن منافع گوناگون (Kemp and Never,
 )2017ذینفعان اشاره میکنند؛ به گونهای که ابتکارات ذینفعان در
ترکیبهای سیاستی هماهنگ بهجای تناقض با یکدیگر مکمل هم
باشند .)OECD, 2010a; Magro et al., 2014( 1دستیابی به این
هماهنگی به علت تعارض با ساختارها ،شیوهها و روالهای مقرر در
ادارۀ عمومیFlanagan et al., 2011, Flanagan and Uyarra,( 2
 )2016چالشبرانگیز است .پیشنهاد دیگر برای دستیابی به هماهنگی
بیشتر در سیاست نوآوری ،تأسیس شوراهای نوآوری است .این
شوراها اکنون در چندین کشور فعالیت میکنند (;OECD, 2010b
 .)Serger et al., 2015شوراها نمایندگان وزارتخانههای مربوطه،
سازمانهای تحقیقاتی عمومی ،کسبوکارها و سازمانهای مردمنهاد
 .1شواهد موجود نشان میدهد که تالشهای آگاهانۀ کمی برای خلق ترکیبهای
سیاست نوآوری وجود دارد ( . )Cunningham et al., 2016بااینحال ،نمونههای
خوبی در حوزۀ سیاست انرژی دیده میشوند .برای مطالعه رک.Neij, 1998 :
 .2بهاینترتیب ،فلنگن و همکاران ( )2011با توجه به اینکه چه میزان از این هماهنگی از راه
طراحی عمدی ترکیبهای سیاستی به شکل واقعگرایانه قابل دستیابی است اظهار نظرهایی
میکنند .آنها پیشنهاد میکنند که به طراحی و پیادهسازی سیاست نوآوری درحکم
فرایندی تعاملی ،با حلقههای بازخورد ثابت و یادگیری همة بازیگران ،و با حساسیت باال
ات در طول زمان نگریسته شود (.)Flanagan and Uyarra, 2016
به زمینهها و تغییر ِ

را برای گفتوگو دربارۀ رهنمودهای سیاست نوآوری گردهم میآورند.
توانایی سیاست نوآوری در حل چالشهای اجتماعی حیاتی،
به درگیری بیشتر بازیگران غیردولتی در طراحی سیاست نوآوری،
تأمین مالی مشترک و پیادهسازی ابزارهای سیاستگذاری نوآوری
منجر شده است (Borrás and Edler, 2014; Kuhlmann and
 .)Rip; 2014; Mazzucato and Semieniuk, 2017این روند
با فراخوان «تحقیق و نوآوری متعهدتر» ،یعنی اصول (و فراینداهای)
حکمرانی بهتر همچون پیشبینی ،مشارکت ،مشورت و شفافیت همراه
شده است تا اطمینان حاصل شود که روند و سمتوسوی تحقیق و
توسعه و نوآوری اولویتها و نگرانیهای اجتماعی پیرامون اخالق و
پایداری را در نظر میگیرند (Hellström, 2003; Owen et al.,
. )2012; Stilgoe et al., 2013; Von Schomberg, 2013
مشکل پایدار حکمرانی سیاست نوآوری آن است که اهمیتی
برای ُبعد بینالمللی قائل نیست ( .)Smith, 2017درحالیکه
ماهیت بسیاری از چالشها و نوآوریهای عمده و آثار مربوط به
آنها فراملی است ،اما هنوز هم سیاستهای عمومی نوآوری تا حد
زیادی در سطوح ملی سازماندهی میشوند .برای طراحی و اجرای
سیاستهای نوآورانه و نظاممند در موضوعاتی که مرزهای سیاسی
اهمیت چندانی ندارند ،ترتیبات بینالمللی یا فراملی خاصی ،بهجز
در اروپا ،دیده نمیشود ،سیاستهایی که اسمیت ( )2016پیشنهاد
میکند به عنوان کاالهای عمومی جهانی دیده شوند.
انی سیاست نوآوری در طراحی و
با وجود اهمیت حکمر ِ
پیادهسازی سیاستهای نوآوری مؤثر بررسی چندانی پیرامون آن
انجام نشده است .از اینرو حکمرانی سیاست نوآوری از دیدگاه
بینرشتهای (مانند علوم سیاسی /ادارۀ امور عمومی) به فعالیت
بیشتری نیاز دارد.
3

 .4آموزهها
سیاست نوآوری ،حوزۀ سیاستی متمایزی است که بهتازگی به
دستور کار سیاستگذاران افزوده شده است .استفادۀ مکرر از
اصطالح سیاست نوآوری به آغاز این هزاره برمیگردد که بیانگر
افزایش توجه سیاستگذاران و دانشمندان به نقش نوآوری در
تغییر اقتصادی و اجتماعی بلندمدت است .بااینحال ،نوآوری
و سیاستهای مؤثر بر آن پدیدههای جدیدی نیستند .از اینرو،
بسیاری از آنهایی که امروز بهمنزلۀ سیاست نوآوری دستهبندی
میشوند ،شامل سیاستها یا ابزارهای سیاستگذاریاند که به
نسبت اصطالح سیاست نوآوری تاریخ بسیار طوالنیتری دارند
و در گذشته با عناوین و اهداف دیگری دنبال میشدند .روی
دانشگاهی اصطالح سیاست نوآوری،
راثول متنفذترین طرفدار
ِ
 .3فنالند در این زمینه پیشگام است ،پلکونن ( )2006را برای تاریخ و فاگربرگ
( )2016را برای بحث و مقایسه با دیگر کشورهای شمال اروپا مطالعه کنید.

سیاست نوآوری :چیستی ،چرایی و چگونگی

پیش از آنکه این اصطالح به شکل عادی استفاده شود ،بود .راثول
اصطالح سیاست نوآوری را بهکار برد و آن را «تلفیق» سیاستها/
ابزارهای سیاستگذاری گذشته توصیف کرد ،سیاستهایی که با
عناوین گوناگون مانند سیاست علم ،سیاست پژوهش ،سیاست
فناوری و )Rothwell, 1982( ...دنبال میشدند.
باوجوداین ،سیاست نوآوری چیزی بیش از تغییر واژگان است.
به موازات افزایش توجه سیاستگذاران به نوآوری ،پژوهشگران
(گاهی در تعامل با سیاستگذاران) نیز رویکردی جدید و
سیستمیک به تجزیه و تحلیل نوآوری و سیاستهای مؤثر بر
آن ( )Weber and Truffer, 2017داشتهاند که به تأکید بیشتر
بر توسعۀ ابزارهای سیستمیک سیاست نوآوری (Smits and
 )Kuhlmann, 2004منجر شده است .ابزارهای سیستمیک
سیاست نوآوری به تعامل بازیگران در نظامهای ملی نوآوری و
قابلیتهایشان برای تعامل میپردازند ،قابلیتهایی که مطابق
این رویکرد مفروض گرفته نمیشوند ،بلکه نیاز به پرورش دارند.
عالقۀ روزافزون به سیاست نوآوری به افزایش سریع گسترۀ دانش
در مورد سیر تکامل و تأثیر سیاست نوآوری منجر شده است
( .)Edler et al., 2016aدر ادامه برخی آموزههای اصلی مقاله
برای سیاستگذاری بهاختصار بیان میشوند:
 .1نوآوری در مورد تولید ایدههای جدید ،که سیاستهای علم و
پژوهش بر آن متمرکزند ،نیست؛ بلکه نوآوری تالشی است برای
بهرهبرداری عملی از ایدهها بهمنظور افزایش رقابتپذیری و پاسخ
به مشکالت یا چالشهای پیش رو .آنچه نوآوری را به نیروی
ِ
مناسبی برای رسیدگی به موضوعات اجتماعی و اقتصادی مهم،
که سیاستمداران به آنها اهمیت میدهند ،تبدیل میکند ،ماهیت
«حل مسئله» است؛ بنابراین سیاست نوآوری زمانی مناسب است
که سیاستمداران قادر به تعرف مسائلی باشند که میخواهند نوآوری
ک کند .سیاست نوآوری مؤثر ،سیاستی است که مسیر
به حلشان کم 
تالشهای نوآوری بنگاه ()Mazzucato and Semieniuk, 2017
را هموار کند .همچنین سیاست نوآوری مؤثر باید باورپذیر باشد و
در معرض تغییرات مکرر وپیشبینیناپذیر قرار نگیرد .بهاینترتیب،
سیاست نوآوری ابزار قدرتمندی است برای دگرگونکردن اقتصاد ما به
ً
شیوهای بنیادین؛ مثال قطع وابستگی اقتصاد به سوزاندن سوختهای
فسیلی (.) Fagerberg et al., 2016; Schot, 2015
 .2بهمنظور دگرگونکردن اقتصاد و مقابله با چالشهای اجتماعی
از راه نوآوری ،سیاستگذاران به تنظیم ابزارهای خود نیاز دارند.
در بسیاری از کشورها عنصر مرکزی سیاست نوآوری یارانههایی
است که به مخارج تحقیق و توسعۀ بنگاهها (اغلب از راه نظامهای
مالیاتی) پرداخت میشود؛ هرچند این قبیل یارانهها آثار مثبتی بر
سرمایهگذاریهای تحقیق و توسعه در بنگاهها ،بهویژه بنگاههای
کوچک دارند ( ،)Castellacci and Mee Lie, 2015اما آثار

79

اجتماعی بلندمدت آنها همانند تأثیر بر نوآوری ،بهرهوری و
مشاغل مبهم است (Larédo et al., 2016; Mohnen et al.,
 .)2017بهمنظور مؤثرترکردن سیاست نوآوری ،سیاستگذاران
نباید فقط به یارانههای عمومی تحقیق و توسعه تأکید کنند؛
بلکه باید به آن دسته از ابزارهای سیاستگذاری ،که به چالشها
و مسائل مهم در دستور کار سیاسی و اجتماعی مرتبطاند ،نیز
بپردازند .این امر مستلزم تأکید بیشتر بر ابزارهایی است که کمتر
به آنها توجه شدهاند ،مانند خرید دولتی و مقررات .انتخاب
صحیح ابزارهای سیاستگذاری نیازمند درک کاملی از گرههای
سیستمیک ،اعم از مهارت ها /تواناییهای ناکافی ،نبود تعامل
یا فقدان اطمینان درمورد (آینده) تقاضا ،که مانع تولید و انتشار
نوآوریها میشوند ،است.
 .3همانگونه که کارآفرینان متعددی این مسیر پرفراز و نشیب را
پیمودهاند ،سختترین چالش نوآوری جان سالم بهدربردن از «درۀ
مرگ» ،یعنی مرحلۀ میان ایدهپردازی و بهرهبرداری از آن است؛
بنابراین سیاست نوآوری مؤثر همانگونه که بهمنظور حل مسئله به
رویکردهای گوناگون اجازۀ همکاری و رقابت میدهد نیازمند آن
است که از آزمایش ،پیادهسازی و بهرهبرداری نیز ،بهویژه در مراحل
اولیه ،حمایت کند .فقدان اطمینان بنیادین در مورد راهحلی که در پایان
بهترین خواهد بود ویژگی ذاتی نوآوری است .آنچه اهمیت حیاتی
دارد این است که آزمایشها و پژوهشهای نویدبخش نابهنگام
یکه دانش کافی پیرامون موضوع شکل
متوقف نشوند .درواقع ت ا زمان 
نگرفته است و نتایج محکمی گرفته نشده است باید کار را ادامه داد.
انقالب انرژی آلمان مثال خوبی در این مورد است که بهجای تمرکز
بر نویدبخشترین (مقرون به صرفه) راهحل در نقطهای خاص از
زمان از تکامل چندین فناوری سبز ،در سطوح متعدد بلوغ و هزینه
()Lauber and Jacobsson ,2015حمایت کرد.
 .4نوآوری به فعالیتهای دانشبنیان (فناوری پیشرفته) یا صنایع
تولیدی محدود نمیشود ،بلکه نوآوری میتواند در تمامی
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