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چکیده
یافته ها و اطالعات بیشتری را درخصوص سیاست نوآوری، یعنی  این مقاله عالوه بر معرفی برنامه های مأموریت گرا، 
سیاست هایی که هدفشان رشد سرمایهـ  محور است، ارائه می کند. هرچند دربارۀ برنامه های مأموریت ـ  محور به صورت 
ما  اختیار  در  را  جدیدی  سیاست گذاری  جعبه ابزار  نتوانسته اند  نوشته ها  این  است،  شده  انجام  پژوهش هایی  موردی 
بگذارند. مأموریت ها دست کم به ابزاری نیاز دارند تا افزون  بر تثبیت بازار در پی خلق مشترک و شکل دادن به بازار نیز 
باشند. این مقاله ویژگی های برنامه های مأموریت گرا را مرور می کند، به ویژگی های اصلی برنامه های آموزنده نگاهی 
می اندازد و با ارائۀ مثالی دربارۀ اینکه چگونه می توان سیاست های مأموریت گرا را انتخاب و اجرا کرد به بحث و گفت وگو 
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مقدمه

نوآوری عالوه بر نرخ دارای مسیر است. در قرن 21، رسیدگی به 
چالش های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی اهمیت ویژه ای 
»کالن چالش ها«3  عنوان  با   

ً
بعضا که  چالش ها  این  است.  یافته 

تغییرات  مثل  زیست محیطی  تهدیدهای  شامل  می شوند  شناخته 
و  سالمت  به  مربوط  نگرانی های  تغییرات جمعیتی،  آب وهوایی، 
رفاه و مشکالتی اند که در مسیر رشد پایدار و فراگیر وجود دارند. 
نظام مند،  پیچیده،  که  معنا  این  به  »بدخیم اند«؛  مشکالت  این 
به هم پیوسته و مبرم و نیازمند بینش هایی اند که از منظرهای مختلف  
آن ها را بررسی کنند. برای مثال، فقر هیچ گاه بدون توجه به رابطۀ 

سیاست های  و  آموزش  زیرساخت ها،  بهداشت،  تغذیه،  میان 
 مجدد ازمیان نخواهد رفت. تفکر کالن چالشی در 

ِ
مالیاتی توزیع

به گونه ای  می شود؛  اعمال  درحال توسعه  و  توسعه یافته  کشورهای 
که برخی از جالب ترین تجربه های توسعۀ پایدار ناشی از نیازهای 

اقتصادی نوظهورند.
عامل  که  شده اند  مبدل  مشکالتی  به  مذکور  چالش های 
سیاست های  متعددند.  کنشگران  و  بخش ها  در  نوآوری  محرک 
اهداف  به  دستیابی  هدف  با  گذشته  در  که  ـ  »مأموریت گرایی« 
مشخص، اعم از سفر انسان به ماه یا مبارزه با تغییر آب وهوایی اعمال 
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 Ergas,( باشند  مشکالت  این  حل  الهام بخش  می توانند  ـ  شده اند 
 1987; Mowery, 2010; Mazzucato, 2014; Mazzucato,
2017(. این سیاست ها برای خلق نوآوری نیازمند کنشگران متعدد 
 رفتن به 

ً
)اعم از دولتی و خصوصی( و بخش های گوناگون اند؛ مثال

تغذیه  علم  و  نساجی  روباتیک،  هوانوردی،  در  نوآوری  نیازمند  ماه 
نتیجۀ  به  مأموریت گرا  سیاست های  اینکه  برای  درعین حال،  است. 
مطلوب دست یابند و فرایند نوآوری را از طریق حلقه های بازخورد 
پویا تغذیه کنند، الزم است آزمایش و یادگیری از پایین به باال تقویت 

.)Rodrik, 2004( شود
نمونه های فراوانی از این دست سیاست های تنظیم مسیر وجود 
آمریکا  متحدۀ  ایاالت  گوناگون  ابتکارعمل های  مانند  دارند، 
 ،)Foray et al., 2009( فرانسه   ،)Mowery et al., 2010(
 Cantner and( آلمان  و   )Mowery et al., 2010( انگلستان 
سیاست های  فناوری.  سیاست های  حوزۀ  در   )Pyka, 2001
مأموریت گرا درصدد نیستند که بودجه ای به مشکالت تخصیص 
می دهند.  انجام  را  کار  این  دیگری  روش های  با  بلکه  دهند، 
سازمان های  و  ستادها1  فعالیت  نحوۀ  مطالعۀ  علت،  همین  به 
مأموریت گرا در برنامه های تحقیق و توسعۀ نظامی یا در حوزه هایی 
 )Wright, 2012( کشاورزی ،)Sampat, 2012( مثل بهداشت
مثال ها،  این  در  است.  مفید   )Anadón, 2012( انرژی  یا 
نیازمند  که  مواردی  دربارۀ  تصمیم گیری  با  ذی ربط  سازمان های 
هدف  که  کالسیک تر،  موضع  مقابل  در  سرمایه گذاری اند 
می گیرند.  قرار  است،  بازی  زمین  هموارکردن  آن  سیاست گذاری 
از  آن ها،  پیرامون  گسترده تر  برنامه های  و  نهادها  این  درحقیقت 
به مقاصد عمومی اند و  طریق مأموریت هایی که در پی دستیابی 
نیز سایر سیاست هایی که برای سودآورترکردن این مقاصد نیازمند 
 Mazzucato and( معرفی اند در مسیر رو به باال حرکت  می کنند

 .)Perez, 2015
یافته ها  مأموریت گرا،2  برنامه های  معرفی  عالوه بر  مقاله  این 
یعنی  نوآوری،  سیاست  درخصوص  را  بیشتری  اطالعات  و 
ارائه  است،  محور3  ـ  سرمایه   رشد  هدفشان  که  سیاست هایی 
به صورت  محور  ـ  مأموریت   برنامه های  دربارۀ  هرچند  می کند. 
 ،)Mowery et al. 2010( موردی پژوهش هایی انجام شده است
نتوانسته اند جعبه ابزار سیاست گذاری جدیدی را در  این نوشته ها 
تا  دارند  نیاز  ابزاری  به  مأموریت ها دست کم  بگذارند.  ما  اختیار 
افزون  بر تثبیت بازار در پی خلق مشترک و شکل دادن به بازار نیز 

.)Mazzucato, 2016( باشند
مرور  را  مأموریت گرا  برنامه های  خصیصه های  دوم  بخش 

1. Agencies

2. Mission-Oriented Programs

3. Investment-Led Growth

آموزنده  می توانند  که  برنامه هایی  ویژگی   به  سوم  بخش  می کند. 
دربارۀ  مثالی  ارائۀ  با  چهارم  بخش  می اندازد.  نگاهی  باشند 
چگونگی انتخاب و اجرای سیاست های مأموریت گرا به بحث و 
را  مقاله  این  از  حاصل  نتیجۀ  پنجم  بخش  و  می پردازد  گفت وگو 

بیان می کند. 

1. از شاهکارهای فناورانه تا مشکالت بدخیم

عمومی  »سیاست های  می توان  را  مأموریت گرا  سیاست های 
نظام مند« تعریف کرد؛ سیاست هایی که برای دستیابی به اهداف 
مشکالت  رفع  برای  توسعه یافته  »کالن علم  یا  دانش  از  مشخص 
مأموریت  )Ergas, 1987(. درحالی که  استفاده می کنند  بزرگ« 
تاریخی و اولیۀ ناسا این بود که فردی را به ماه اعزام کند، هدف 
مأموریت های معاصر رفع مشکالت گسترده تری است که نیازمند 
تعهد طوالنی مدت به رفع مشکالتی اند که به همان میزان که در 
 Foray( نیز  هستند  اجتماعی  فناورانه اند،  دارند  وجود  فناوری 
در  فراملی  سازمان های  و  دولت ها  فعال  وظیفۀ   .)et al., 2012
توسعۀ راهبردهای اقتصاد سبز را می توان از چشم انداز برنامه های 
رفاه  تأمین  برای  که می توان  بررسی کرد، همان طور  مأموریت گرا 
برای  بهتر  مشاغل  راه اندازی  و  سالخورده  جمعیت  برای  بیشتر 
استفاده  مأموریت گرا  دیدگاه  از  نیز  امروزی  متفاوت  جوانان 
این  درحقیقت   .)European Commission, 2011( کرد 
یا  اقتصادی  جمعیتی،  زیست محیطی،  می توانند  که  مشکالت 
اجتماعی باشد، دالیل اصلی شکل گیری و کاربرد دستورکارهای 
سیاست نوآوری اند و جهت گیری راهبردی سیاست های بودجه و 

تالش های نوآوری را تعیین می کنند.
 Kattel and Mazzucato,( بااین حال، همان طور که در مقدمه
پیچیده ترند،  بسیار  اجتماعی  مأموریت های  شد،  اشاره  نیز   )2018
 به وضوح تعریف نمی شوند و الزم است بسیاری از ذی نفعان 

ً
زیرا غالبا

که  مشکالتی  به  )چارچوب بخشیدن  کنند  تعریف  را  آن ها   
ً
مشترکا

درخصوص نابرابری ها وجود دارند دشوارتر از تعیین چارچوب هایی 
 Foray et al.,( است(  فضایی  مسابقات  پیرامون  مشکالت  برای 
2012(. افزون براین، برای رفع این مشکالت به تنظیم قواعد و اصول 
و تغییرات رفتاری عمیق در سطح نظام های اجتماعی/ ملی هم نیاز 
است. نلسون در کتاب مون و گتوNelson, 2011( 4( این پرسش 
را مطرح کرده است که چرا نوآوری به شاهکارهای بزرگی مثل سفر 
انسان به ماه منجر شده، اما هنوز هم در مواجهه با مشکالت زمینی  
 
ً
نسبتا زاغه ها  و  فقیرنشین  محله های  ظهور  و  بی سوادی  فقر،  مانند 

اظهار داشته  نلسون  ناشیانه عمل کرده است.  فنی  به لحاظ  و  آشفته 
است، هرچند تا حدی سیاست مقصر است، مسئلۀ اصلی این است 
فناورانه نمی توانند چنین مشکالتی را   علمی و 

ً
که راه حل های صرفا

4. The Moon and the Ghetto
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حل کنند. برای حل این مشکالت  باید دریافت های جامعه شناسانه، 
به  و  شوند  تلفیق  یکدیگر  با  به خوبی  فناورانه  و  اقتصادی  سیاسی، 
کمک یکدیگر آیند. به این ترتیب، مأموریتی که به این شکل طراحی 

شده باشد می تواند چنین مشکالتی را حل کند.
طرح های  تفاوت  از  مفصلی  تحلیل  ماستریخت1  تفاهم نامۀ 

مأموریت گرای قدیم و جدید را ارائه کرده است )جدول 1(.
مأموریت گرایی  برنامه های  به   

ً
مشخصا تفاهم نامه  این  هرچند 

می کنند،  بررسی  را  زیست محیطی  مشکالت  که  می پردازد 
تجزیه وتحلیل آن برای سایر مشکالت معاصر مثل تأمین آب و غذا، 
نیز مفید  بیماری و تغییرات جمعیتی  امنیت،  انرژی و  از  بهره وری 
است؛ زیرا تمامی این مشکالت ویژگی های مشابهی دارند، به ویژه 
اینکه راه حل های فناورانۀ جدیدی که به دنبال حل این مشکالت اند 
و  خصوصی  بخش  و  دولتی  کارکنان  طوالنی مدت  تعهد  به 
موارد،  بیشتر  در  دارند.  نیاز  غیرانتفاعی  بخش  فعاالن  بیش ازپیش 
قواعد  و  اصول  تنظیم  در  تغییراتی  نیازمند  مشکالت  این  حل 
مشخص و سیاست های مالیاتی است و تسری راه حل ها به تعداد 
بیشتری از کاربران، به همان اندازه که نیازمند توجه به سیاست های 

طرف تقاضاست، به سیاست های طرف عرضه نیز نیاز دارد. 
شش ویژگی مأموریت های معاصر، که در جدول 1 بیان شده است، 
اقتصادی،  امکان سنجی  فناوری ها،  گسترش  و  انتشار  از  عبارت اند 
فهم مشترک از مسیر، نظارت غیرمتمرکز سازمان های دولتی، توسعۀ 
مکمل  سیاست های  فعال کردن  و  تدریجی  و  رادیکال  نوآوری های 

برای ارتقا و اجرای سیاست های مأموریت گرا. 
دنبال  به  نوآوری  سیاست  که  مأموریت گرا،  رویکرد  در 
دگرگون کردن نظام نوآوری فناورانه، بخشی یا ملی است، عیب یابی 

1. Maastricht Memorandum

دقیق این نظام ها اهمیت ویژه ای دارد. سیاست های مأموریت گرا 
برای موفقیت باید شرایط زیر را دارا باشند: 

مشکالت  اگر  شوند.  تعریف  به خوبی  باید  مأموریت ها   )1
میانی،  خدمات  اهداف،  تثبیت  شوند،  تعریف   

ً
دقیقا فناورانه 

هنگامی که  تسهیل می کنند.  را  پاسخ گویی  و  پایش  فرایندهای 
حکمرانی خیلی گسترده است، فرایندهای پایش و پاسخ گویی 
محول شده  منافع  که  دارد  وجود  خطر  این  و  می بینند  آسیب 

گرفتاری به بار آورند؛ 

توسعه  و  تحقیق  طرح  دربرگیرندۀ  فقط  نباید  مأموریت   )2
طرح ها  این  از  مجموعه ای  شامل  باید  بلکه  باشد،  نوآوری  یا 
باشد. ازآنجا که تحقیق و توسعه و نوآوری بسیار نامطمئن اند، 
برخی طرح ها شکست می خورند و برخی دیگر موفق می شوند. 
تمامی عالقه مندان باید قدرت پذیرش شکست را داشته باشند 
همچنین،  کنند.  استفاده  یادگیری  برای  فرصتی  مانند  آن  از  و 
خوردند،  شکست  حسن نیتشان  علی رغم  ذی نفعان  چنانچه 

نباید مجازات شوند؛ 

مختلف  بخش های  در  سرمایه گذاری  به  باید  مأموریت ها   )3
اینکه  برای  کنند.  درگیر  را  متعددی  کنشگران  و  شوند  منجر 
مأموریت ها اثرگذاری بیشتری داشته باشند، باید پذیرای تمامی 
یا  بخش  یک  کنشگران  فقط  آنکه  نه  باشند،  اقتصاد  کنشگران 

کنشگران حوزۀ خصوصی یا عمومی را به کار گیرند؛

به  تا  بخورند  پیوند  سیاست گذاری  به  باید  مأموریت ها   )4
را  اولویت ها  درگیر  دولتی  نهادهای  سطوح  کلیۀ  آن  موجب 
به منزلۀ ابزار و اقدامات سیاستی عینی  تلقی کنند و به کار گیرند. 
را  دولتی مختلفی  نهادهای  باید  مأموریت ها  که  است  درست 
درگیر کنند، اما تقسیم کار میان نهادها باید به گونه ای انجام شود 

جدید: فناوری های زیست محیطی و مشکالت اجتماعیقدیم: دفاع، هسته ای و هوا ـ فضا

تسری نتایج به عواملی فراتر از عملکرد مشارکت کنندگان اهمیت 

چندانی ندارد یا به شدت تضعیف می شود. 

مأموریت ها با توجه به تعداد دستاوردهای فنی شان تعریف می شوند 

و توجه کمی به امکان پذیری اقتصادی آن ها می شود. 

گروه کوچکی از متخصصان از قبل اهداف و جهت توسعۀ فناورانه 

را مشخص کرده اند.

در مدیریت دولتی نظارت مرکزی وجود دارد. 

کید بر تعداد معدودی از فناوری های رادیکال، مشارکت  به علت تأ

به گروه کوچکی از شرکت ها محدود می شود. 

طرح ها خودکفا هستند و نیاز چندانی به سیاست های مکمل و توجه 

اندکی به انسجام ندارند. 

هدف اصلی انتشار نتایج است و با جدیت تشویق می شود. 

مأموریت ها با توجه به راه حل های فنی مقرون به صرفه برای مشکالت 

اجتماعی مشخص تعریف می شوند. 

طیف گسترده ای از کنشگران ازجمله دولت، شرکت های خصوصی و 

گروه های مصرف کننده در تعیین مسیر تغییر فنی سهیم اند. 

نظارت غیرمتمرکز شدید و تعداد عوامل درگیر چشمگیر است. 

به منظور جلب مشارکت تعداد زیادی از شرکت ها، هم بر توسعۀ 

کید می شود و هم بر توسعۀ نوآوری های  نوآوری های رادیکال تأ

تدریجی. 

برای موفقیت به سیاست های مکمل نیاز است و باید به انسجام این 

سیاست ها با سایر اهداف به خوبی توجه شود. 

))p. 51 ,1993( جدول 1: ویژگی طرح های مأموریت گرای قدیم و جدید )منبع: نسخۀ اصالح شدۀ جدول 5 در اثر سوِئته و آرونِدل
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مشخص  به خوبی  نهاد  هر  نظارت  و  هماهنگی  مسئولیت  که 
.)Mazzucato and Penna, 2016a( باشد

مأموریت ها  تعریف  در  باید  که  است  آن  نشانۀ  مالحظات  این 
باید  منتخب  مأموریت های  باشیم.  داشته  عملگرا  رویکرد 
استفاده  موجود  و خصوصی  منابع عمومی  از  باشند،  امکان پذیر 
کنند، ابزارهای سیاستی موجود توان پاسخ گویی به آن ها را داشته 
به دست  را  مستمری  و  گسترده  سیاسی  پشتیبان  نظارت  و  باشند 
برای  را  بلندمدتی  دولتی  دستورالعمل  باید  مأموریت ها  گیرند. 
سیاست های نوآوری تنظیم کنند، به یک مطالبه یا نیاز اجتماعی 
فناوری کشور در مسیر  و  نظام علم  بالقوۀ  توان  از  و  پاسخ دهند 

توسعۀ نوآوری ها استفاده کنند. 

2. آموزه های اصلی سیاست های مأموریت گرا

را  سیاست گذاران  جعبه ابزار  می توانند  مأموریت گرا  سیاست های 
تغییر دهند. بخش بعدی روش هایی را بررسی می کند که در آن ها 
تفکر مأموریتی برای سیاست گذاری نیازمند بینشی جدید است. 

2-1. از انتخاب برندگان تا انتخاب اراده
مأموریت ها با تنظیم مسیرهای عینی1 ارتباط دارند که باید راهبردی 
این  انتخاب نکردن  یا  انتخاب کردن  سر  بر  بحث  شوند.  انتخاب 
مسیر ها نیست، مسئله چگونگی انتخاب آن هاست؛ زیرا انتخاب 
یا  بنگاه ها  انتخاب  معنای  به  که  برندگان«  »انتخاب  با  مسیر ها 
در  تصمیم گیری  مسیر   انتخاب  دارد.  فرق  مجزاست  بخش های 
 
ً
عمال و  دهد  رخ  جامعه  در  تحولی  باید  که  است  خصوص  این 

نیاز  مأموریت های مختلفی  به  این مسیر  این تحول محقق  شود. 
همکاری  زمینه ساز  که  مختلفی  مأموریت های  داشت.  خواهد 
 تحول را 

ً
کنشگران و بخش های گوناگون می شوند تا بتوانند قطعا

محقق سازند. به این ترتیب، مأموریت ها مستلزم انتخاب اراده اند. 
یعنی انتخاب سازمان هایی در سراسر اقتصاد که »تمایل دارند« با 
مأموریتی درگیر شوند که به لحاظ اجتماعی با آن ها مرتبط است. 

به  چارچوب بخشیدن  برای  جدیدی  شیوۀ  مأموریت ها 
نوآوری  و  صنعتی  سیاست های  هستند.  عمودی«  »سیاست های 
به سیاست هایی افقی و عمودی  نیاز دارند که به صورت نظام مند با 
یکدیگر کار کنند. حال آنکه راهبرد های صنعتی در بیشتر اوقات 
به مداخالت بخشی )عمودی( می پردازند. تا اواخر دهۀ 1970، 
مداخالت بخشی شامل اقدامات متعددی از برنامه ریزی نشانگر2 
زغال سنگ،  فوالد،  مثل  صنایع  کل  صریح  ملی شدن  تا  گرفته 

کشتی سازی و هوا ـ فضا بود. 
راهبرد های  مشخص  بخش های  برای  است  ممکن  هرچند 
از  عدول  برای  قانع کننده ای  دالیل  باشند،  مناسب تر  بخشی 

1. Concrete Directions

2. Indicative Planning

رویکرد بخشی وجود دارد؛ به ویژه هنگام مذاکره دربارۀ مقررات 
مشخص با دولت ممکن است منافع البی خصوصی غالب شود 
اعتبارهای  مثل  غیرمستقیم  اقدامات  با  و   )Buchanan, 2003(
و  می دهند  هدر  را  عمومی  بودجۀ  بالقوه  شکلی  به  که  مالیاتی، 
منفی  تأثیری  ندارند،  دستاوردی  جدید  سرمایه گذاری   نظر  از 
ثبت  جعبۀ  مالیاتِی  سیاست های  بگذارد.  صنعتی  راهبرد  در 
اختراع،3 که در بسیاری از کشورها پذیرفته شده اند، سیاست های 
اشتباهی اند؛ زیرا دلیلی ندارد که از سود انحصاری مالیات کمتری 
گرفته شود و مشخص شده که اخذ مالیات کمتر به سرمایه گذاری 

.)Griffith et al., 2010( تحقیقاتی بیشتر منجر نمی شود
از  بخش ها  در  نوآوری  تحریک  به منظور  مأموریت گرا  رویکرد 
چالش های مشخصی استفاده می کند. دولت ها در پرتو مأموریت هایی 
حل  بر  که  مأموریت هایی  یعنی  شده اند،  تعریف  به خوبی  که 
مشکالت اجتماعی مهم درخصوص مواردی مانند تغییر آب وهوا و 
کیفیت زیست محیطی، تغییرات جمعیتی، بهداشت و رفاه و مسائل 
سرمایه گذاری های  با  که  دارند  را  فرصت  این  متمرکزند،  حمل ونقل 
راهبردی در سراسر زنجیرۀ نوآوری و استفاده از پتانسیل سرریز بیشتر 
مسیر  پایین،  فناوری  با  بخش هایی  ازجمله  گوناگون،  بخش های  در 

.)Foray et al., 2012( رشد را تعیین کنند
ِاینرگیِونده4 در آلمان نمونۀ موفقی از »راهبرد یکپارچه« است. 
و  بررسی  را  اقتصاد  در  فناوری  و  بخش  چندین  یکپارچه  راهبرد 
فرایندهای یادگیری از پایین به باال را ممکن کرده است. مأموریت 
تولید  تدریجی  توقف  آب وهوایی،  تغییرات  با  مبارزه  ِانرگیِونده 
جایگزین کردن  طریق  از  انرژی  امنیت  بهبود  هسته ای،  انرژی 
افزایش  و  وارداتی  فسیلی  سوخت های  به جای  تجدیدپذیر  منابع 
بهره وری انرژی است. ِانرگیِونده از راه تحوالت هدفمند در تولید 
و توزیع و مصرف، جهت تغییر و رشد فنی در بخش های گوناگون 

را مشخص می کند. 
از  تا  به بخش سنتی مثل فوالد هم اجازه داده  این روش حتی 
درحالی که  کند.  استفاده  خود  به روزرسانی  برای  »سبز«  مسیر 
سطح  در  فناورانه  به لحاظ  کشورها  از  بسیاری  در  فوالد  صنعت 
پایینی قرار دارد و یارانه ای است، سیاست ِانرگیِونده با فشار به فوالد 
موجب شده است تا این صنعت مقدار مواد خود را کاهش دهد. 
تغییر  و  بازیافت  مجدد،  »استفادۀ  راهبرد  از  استفاده  با  نیز  فوالد 
 .)BMUB, 2016( دهد  انجام  را  کار  این  شد  موفق  کاربری« 
به این معنا که سیاست های مأموریت گرا باید روش هایی را بررسی 
یعنی  ارائه می دهند؛  به بخش ها  را  تحولی  که سیاست های  کنند 
یارانه های کمتر و سیاست های متمرکزتری که به سرمایه گذاری ها    

3. Patent Box Tax Policies (PBTP)

Energiewende .4: اینرگیونده گذار آلمان به منبع انرژی کم کربن، سازگار با 

محیط زیست، قابل اطمینان و مقرون به صرفه است.
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و نوآوری هایی پاداش می دهند و نیازی را برطرف می کنند. 

2-2. از تثبیت بازارها تا هم شکل دهی1 فعاالنه
مأموریت ها به دنبال تثبیت بازارهای موجود نیستند، بلکه در پی 
ایجاد بازارهای جدیدند. درواقع این میل شدید به تحول در حدود 
وظایف سازمان های مأموریت گرا مشاهده می شود. مثال های زیر 
از سه آژانس کالسیک مأموریت گرا این نکته را بیان می کند که این 
بلکه درصدد  نیستند،  بازارهای موجود  تثبیت  به دنبال  سازمان ها 

ایجاد چشم اندازهای جدیدند. 
و  هوانوردی  فناوری،  علم،  در  پیشرفت  ناسا  مأموریت  ناسا:2 
اکتشافات فضایی به منظور تقویت دانش، آموزش، نوآوری، نشاط 

اقتصادی و مباشرت با زمین است.
دفاعی  پیشرفتۀ  تحقیقاتی  طرح های  آژانس  مأموریِت  دارپا:3 

فراهم کردن فناوری های پیشرفته برای کمک به امنیت ملی است.
رفتار  و  ماهیت  پیرامون  بنیادی  دانش  دنبال  به  ِان آی اچ:4 
سالمتی،  تقویت  برای  دانش  این  از  تا  است  معیشتی5  نظام های 

افزایش طول عمر و کاهش بیماری و ناتوانی استفاده کند.
بازیگران مختلف  فراهم،  را  زمینه های جدیدی  این سازمان ها 
را در کنار یکدیگر جمع کرده و جذب استعدادهای برتر را برای 
آن ها تسهیل می کنند، زیرا کارکردن در این شرایط برای استعدادها 
فراهم کردن  با  آن ها  است.  جالب  و  بوده  مباهات«  و  »فخر  مایۀ 
فعاالنۀ زمینه های جدید رشد و افزایش انتظارات تجاری با توجه 
در  »هم گرایی«6  برای  بالقوه  توانایی  آینده،  رشد  فرصت های  به 
 Mazzucato and Penna,( دارند  را  تجاری  سرمایه گذاری  

.)2015a
 فعاالنه است و دولت را وادار می کند از 

ً
این رویکرد که شدیدا

رهبری و کسب و کار پیروی  کند با رویکرد سنتی که در آن دولت 
در بهترین حالت تثبیت کنندۀ بازارهاست متفاوت است. رویکرد 
تثبیت بازار ریشه در نظریۀ اقتصادی نئوکالسیک دارد. این نظریه 
شوند،  گذاشته  آزاد  رقابتی  بازارهای  که  درصورتی  می کند،  ادعا 
دولت  مداخلۀ  نظریه  این  می آورند.  به  ارمغان  را  بهینه ای  نتایج 
در اقتصاد را فقط هنگام شکست های آشکار بازار مجاز می داند. 
مداخالتی که ممکن است برآمده از تأثیرات جانبی مثبت )برای 
بخش  هزینۀ  به  که  بنیادی  تحقیق  مانند  عمومی  کاالهای  مثال، 
مثال،  )برای  منفی  جانبی  تأثیرات  دارد(،  نیاز  علم  برای  دولتی 
آلودگی که به مالیات بخش عمومی نیاز دارد( و اطالعات ناقص 

1. Co-Shaping

2. NASA

3. DARPA

4. NIH

5. Living Systems

6. Crowd in

را  وام  ضمانت  یا  رشد  مراکز  بتواند  دولتی  بخش  )درحالی که 
ایجاد کند(7 باشند. در کنار این موارد، ادبیات نظام های نوآوری 
دخالت دولت در اقتصاد را هنگام شکست های نظام، برای مثال 
نیز  باشد،  نداشته  و صنعت وجود  میان علم  ارتباطی  هنگامی که 
مجاز دانسته است. نبود ارتباط میان علم و صنعت نیازمند تأسیس 
کنند.  برقرار  را  پیوندها  این  بتوانند  که  است  جدیدی  نهادهای 

)Lundvall, 1992(
رویکرد  تثبیت کننده  پیشنهادهای  به نسبت  مأموریت ها 
فعاالنه تری به سیاست دارند. رویکرد فعاالنه سازمان های دولتی 
را ملزم کرده تا عالوه بر تثبیت در قبال شکل دهی و سیاست گذاری 
بازارها و نظام ها و عالوه بر توزیع مجدِد ثروت در مقابل  فعاالنۀ 

ایجاد ثروت نیز مسئول باشند.
پیشینی  تجزیه وتحلیل  بازار،  شکست  چارچوب  در  هدف 
با  مرتبط  هزینه های  و  مزایا  ازجمله  هزینه ها  و  مزایا  تخمین 
پسینی  تجزیه وتحلیل  درحالی که  است؛  دولت  شکست های 
به  رسیدگی  و  بوده  درست  تجزیه وتحلیل ها  که  می کند  بررسی 
مقابل، چارچوب  در  یا خیر.  بوده اند  موفقیت آمیز  بازار  شکست 
بازارهای  فعاالنه  به صورت  مساعی  تشریک  با  که  مأموریت گرا، 
جدیدی را خلق می کند، در طول فرایند سیاست نوآوری نیازمند 
است  ممکن  ازآنجا که  پویاست.  و  مداوم  ارزیابی  و  پایش 
 
ً
صرفا و  باشند  تحول آفرین  ارزش  زنجیرۀ  کل  در  مأموریت ها 
محدود به نواحی اندکی نباشند که تأثیرات جانبی مثبت و منفی در 
آنجا وجود دارد، مفهوم ارزش عمومی در مقایسه با کاالی عمومی 

اصطالح مفیدتری تلقی می شود.

2-3. از ترس از شکست تا استقبال از آزمایش
و  تشخیص  مبتنی بر  باید  نظام مند  مأموریت گرای  سیاست های 
نیازمند  اینکه  افزون بر  امر  این  باشند.  پیش بینی صحیح و واضح 
یعنی  ازدست رفته،  تنگناهای  و  شکست ها  پیوندها،  شناسایی 
شناخت  به  است،  نوآوری  ملی  نظام  مشکالت  یا  ضعف  نقاط 
شناخت  و  بررسی  برای  پیش بینی  دارد.  نیاز  نیز  نظام  قوت  نقاط 
فرصت های آینده و اینکه چگونه می توان از نقاط قوت برای غلبه 
بر نقاط ضعف استفاده کرد ضروری است. از این تشخیص باید 
برای برنامه ریزی راهبردهای متقن، نهادها و پیوندهای جدید در 

نظام نوآوری استفاده شود.
بین  مأموریت گرا  چارچوب  آن،  شکل  عمومی ترین  در 
مشخص  فناوری های  توسعۀ  هدفشان  که  عمومی،  سیاست های 
به منظور اهداف تعریف شدۀ دولت )مأموریت ها( است، و مواردی 

7. تاثیر پیامدهای خارجی مثبت و اطالعات ناقص در تامین مالی نوآوری در اثر هال 
)2002( و هال و لرنر )2010( ارائه شده، و شواهد تازه تر در اثر کر و ناندا برررسی 
شده است. نقش دولت در مواجهه با پیامدهای خارجی منفی )تغییر اقلیم(در اثر جف 

و همکاران )2005( بیان شده است.



سیاست نامۀ علم و فناوری - دورۀ 11، شمارۀ 1، بهار 1400 118

که هدفشان توسعۀ نهادی نظام نوآوری است تمایز قائل می شود 
)Ergas, 1987(. بنابراین، دولت باید بتواند از تجربه های گذشته 

در سیاست گذاری نوآوری مأموریت گرا درس بگیرد. 
ملی(  و  منطقه ای  )بخشی،  نوآوری  اکوسیستم های  و  نظام ها 
گوناگون  مؤسسات  و  کنشگران  میان  پویا  پیوندهای  نیازمند 
بخش  آموزش، صندوق های  تحقیق/  مالی،  مؤسسات  )بنگاه ها، 
میان  افقی  پیوندهای  همچنین  و  واسطه(  مؤسسات  و  دولتی 
سازمان ها و مؤسسات اند )Freeman, 1995(. آنچه باید بر آن 
کید می شد و به دور از ادبیات نظام های نوآوری نیز نبود، ماهیت  تأ
کنشگران و مؤسسات واقعی موردنیاز برای رشد مبتنی بر نوآوری 

.)Mazzucato, 2016( است
خلق  و  شکل دادن  طریق  از  نوآوری  فرایند  تحریک  به منظور 
نیازمند  توسعه ای  مأموریت های  بازارها،  و  بخش ها  و  فناوری ها 
این  در  اعتماد آفرین اند.  کنشگران  بین  که  هستند  پویایی  روابط 
کنشگران  منافع  پیشرو  دولتِی  سازمان های  است  الزم  فرایند 
ذی ربط را تحریک کنند و خود را به گونه ای بار آورند که »ذکاوت«1 
بزرگ اندیشیدن و تدوین سیاست های جسورانه ای را داشته باشند 
دولتی،  متعدد  ذی نفعان  بین  مالکیت  احساس  ایجاد  باعث  که 
خصوصی و دانشگاهی می شود. همچنین مهم است سازمان های 
دولتی پیشرو در پرتو هماهنگی تالش های شبکۀ ذی نفعان مذکور 
ـ که به سبب قدرت شبکه سازی دولت،2 میانجیگری روابط اعتماد 
توانایی  ـ  می شود  ایجاد  هدفمند  سیاستی  ابزارهای  از  استفاده  و 

اجرای سیاست ها را داشته باشند.
و  آزمایش  توانایی  باالست،  نوآوری  نااطمینانی  درجۀ  ازآنجا که 
 Hirschman,( است  حیاتی  موفق  کارآفریِن  دولت  برای  اکتشاف 
عامل  بنابراین،   .)1967; Rodrik, 2004; Mazzucato, 2013
مهمی که دولت بتواند به واسطۀ آن وظیفۀ کارآفرینی خود را ایفا کند 
 Cohen and Levinthal,( ظرفیت جذب یا یادگیری نهادی« است«
Johnson, 1992 ;1990(. فرایند سرمایه گذاری ، اکتشاف و آزمایش 
دولتی  سازمان های  برای  مأموریت گراست  ابتکارات  از  بخشی  که 
اتفاق مستلزم  این  آموزنده است. همان طور که در مقدمه اشاره شد، 

»قابلیت های پویای« بخش دولتی است.
سایر نویسندگان به فرایندهای آزمایش و فرایند یادگیری به منزلۀ 
 4.)Foray et al., 2009( مزیت گرایی هوشمند«3 اشاره کرده اند«
چارچوب  درخصوص  بیشتر  هوشمند  تخصص  بااین حال، 
شکست بازار به کار می رود؛ به این معنی که به آن به چشم فرایند 
بازار  پیوندهای مفقوده که شکست  تنگناها، شکست ها و  کشف 

1. Intelligence

2. State’s Convening Psower

3. Smart Specialization

هوشمند  مزیت گرایی  دربارۀ   )Foray’s discussion( فورای  بحث  به  4. همچنین 
کنید. مراجعه  شماره  این  در  مأموریت گرا  سیاست گذاری  به منزلۀ 

هوشمند  تخصص  می شود.  نگریسته  است  بازار  شکاف های  یا 
نوآوری  سیاست های  به  نظام مند  دیدگاه  درخصوص  می تواند 

مفیدتر باشد. 
شاه کلید نوآوری مأموریت گرا شناسایی ویژگی های آژانس های 
ظرفیت  ساخت  و  نااطمینانی  از  استقبال  برای  که  است  نوآوری 
بر  تمرکز  با   )2013( رنسِتن 

ُ
ا و  بِرزنیتز  اکتشافی ضروری هستند. 

نهادهای حاشیه ای مدعی می شوند، هنگامی که  وظیفۀ  و  اهمیت 
این نهادها بیش از حد مرکزیت پیدا کنند و به خوبی تأمین مالی 
را  فکرکردن  چارچوب  از  خارج  توانایی  و  انعطاف پذیری   شوند، 
ازدست می دهند. هرچند اهمیت انعطاف پذیری بر کسی پوشیده 
است  آن  گویای  اخیر  سال های  در  دارپا  پیوستۀ  موفقیت  نیست، 
ایاالت  و  اروپا  در  نوآوری  آژانس های  مهم ترین  از  برخی  که 
این  برای  آنچه  نبوده اند.  حاشیه ای  هم  چندان  آمریکا  متحدۀ 
سازمان ها اهمیت بیشتری دارد درجه ای از استقالل سیاسی است. 
دولتی5  هلدینگ  شرکت  آی آر آی  مرحلۀ  موفق ترین  درحقیقت، 
ایتالیا )انستیتوی بازسازی صنعتی که در سال 1933 تأسیس شد( 
این  از  است.  بوده  دولتی  که  است   1970 دهۀ  از  قبل  به  مربوط 
نکته درمی یابیم که این موضوع به دولتی یا خصوصی بودن ارتباطی 

ندارد، بلکه آنچه مهم است نوع دولتی و خصوصی بودن است. 

2-4. از تمرکز بر کمیت تأمین مالی تا تمرکز بر کیفیت 
تأمین مالی

با تمرکز بر وظیفۀ مأموریت ها در ایجاد بازار به جای تثبیت بازار 
و  نوآوری  زنجیرۀ  سراسر  در  مأموریت ها  چرا  که  می شود  روشن  
سرمایه گذاری   نیازمند  باالدست،  بنیادین  تحقیقات  در  فقط  نه 
نهادهایی  وظیفۀ  ازاین رو،  دولتی اند.  مأموریت گرای  نهادهای 
بنیادین و وظیفۀ  از تحقیق  بنیاد ملی علوم )NSF( حمایت  مثل 
 )ARPA-E( انرژی  پیشرفتۀ  تحقیقاتی  طرح های  نهاد  و  دارپا 
پژوهش  مثل  نهادهایی  وظیفۀ  و  ترجمه ای  تحقیق  از  حمایت 
نوآوری در کسب وکار کوچک )SBIR( و تأمین مالی بلندمدت 
را  مختلف  دولتی  کنشگران  پراکندۀ  شرکت هاست. بالک6 شبکۀ 
 )Block and Keller, 2011( رشد«7  به  رو  شبکه ای  »دولت 
بهتر  شناخت  آینده،  مطالعاتی  زمینه های  ازجمله  است.  نامیده 
سراسر  در  آن ها  موقعیت  دولتی،  آژانس های  توزیع  و  گسترش 
زنجیرۀ نوآوری و تعادل بین تعامالت دستوری و تعامالت از پایین 

به باالست. 
از سال 1936 تا 2016، هزینۀ تجمعی تحقیق و توسعۀ مؤسسۀ 
ملی بهداشت )NIH( به بیش از 900 میلیارد دالر در سال 2015 
از مرز 30 میلیارد دالر در سال گذشته  از سال 2004  رسیده و 

5. IRI

6. Block

7. Developmental Network State
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است. عجیب نیست که تحقیقات نشان می دهند بخش عمده ای 
در  موجود  داروهای  نوآورانه ترین  از  درصد   75 حدود  بودجۀ  از 
درجۀ  با  جدید«  »مولکولی  به  موسوم  )مؤسسات  امروز  بازاِر 
اولویت( مرهون مؤسسۀ ملی بهداشت )Angell, 2005( است. 
عالوه براین، سهم مخارج این مؤسسه در تحقیق و توسعه به نسبت 
و  در تحقیق  آمریکا  ایاالت متحدۀ  فدرال  مبالغی که دولت  کلیۀ 
افزایش  ساالنه  گذشته  سال   50 طی  کرده  سرمایه گذاری   توسعه 
مؤسسۀ  مخارج  افزایش  که  می دهد  نشان  امر  این  است.  یافته 
ملی بهداشت در تحقیق و توسعه به این علت نیست که مخارج 
تحقیق و توسعۀ دولت نیز در هنگام رکود اقتصادی به همان میزان 
افزایش یافته است، بلکه به این علت است که افزایش مخارج این 
مؤسسه در تحقیق و توسعه قادر به هموارکردن زمین بازی نیست. 
گاهانه و هدفمند  انتخابی آ به نظر می رسد این مخارج  درعوض، 

برای هدایت بودجۀ تحقیق و توسعۀ عمومی باشد. 
وظیفۀ  خصوصی،  مالی  تأمین  کوتاه مدت  ماهیت  علت  به 
تولید  و  طراحی  بین  زمان  کوتاه کردن   

ً
غالبا دولتی  مؤسسات 

محصول1 و دست وپنجه نرم  کردن با نااطمینانی باالست. در برخی 
کشورها، نهادهای دولتی مثل دارپا و مؤسسۀ ملی بهداشت، که 
پیش تر ذکر شدند، این اتفاق را رقم زده اند و در برخی دیگر، تأمین 
مالی صبور2 را مؤسسات دیگری مانند بانک های توسعۀ دولتی، که 
به آن ها بانک های سرمایه گذاری  دولتی )SIBs( نیز گفته می شود، 
فکر   .)Mazzucato and Semieniuk, 2017( کرده اند  تأمین 
تأسیس بانک های سرمایه گذاری  دولتی به زمان قراردادهای پولی 
برتون وودز و برنامه های بازسازی اروپای پس از جنگ جهانی دوم 
برمی گردد. هدف این بود که نهادی تشکیل شود که از طریق جریان 
پتانسیل  به  رونق بخشیدن  و  بازسازی  برنامۀ  اعتبار  تأمین  پایدار 
از  به این ترتیب  و  دهد  ارتقا  را  مالی  ثبات  محصوالت کشاورزی 
می تواند  سوداگرانه  خصوصی  مالی  تأمین  که  زیان آوری  تأثیرات 
در بهبود اوضاع اقتصادی پس از جنگ داشته باشد جلوگیری کند 

.)World Bank, 2015(
دولتی  سرمایه گذاری   بانک های  سنتی  کارکرد  در حالی که 
زمان  در  ضددوره ای3  قرض  و  زیرساخت  در  سرمایه گذاری  
محدود  را  اعتبار  خصوصی  بانک های  زمانی که  یعنی  بود،  رکود 
زمان  گذشت  با  می کردند،  ایفا(  را  کالسیک  کینزی  وظیفۀ  )و 
شد.  بیشتر  نوآوری  نظام  اصلی  بازیگران  جایگاه  در  فعالیتشان 
رفع  به  و  کردند  فراهم  را  نوآور  بنگاه های  صبور4  سرمایۀ  آن ها 
مشکالت جدید اجتماعی با »مأموریت های« فناورانه پرداختند. 
مالی  بحران  زمان  از  دولتی  بانک های سرمایه گذاری  مثال،  برای 

1. زمان بین طراحی و تولید محصول

2. Patient Finance

3. Countercyclical Lending

4. Patient Capital

در  تا 2012  بین سال های 2007  که  را  مبلغی  برابر  از سه  بیش 
طرح های انرژی پاک سرمایه گذاری کرده اند به ُپرکردن خألیی که 
بانک های تجاری خصوصی ایجاد کرده بودند اختصاص داده اند 
 .)Fried et al., 2012; Mazzucato and Penna, 2016b(
گزارش تأمین مالی انرژِی جدید بلومبرگ نشان می دهد که در سال 
سرمایه گذار  بزرگ ترین  دولتی  سرمایه گذاری   بانک های   ،2013
که  به گونه ای  بودند؛  تجدیدپذیر  انرژی  انتشار  و  توسعه  مرحلۀ 
فراتر  نیز  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری   از  آن ها  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری   نمونه های  ازجمله   .)Louw, 2012( بود  رفته 
بانک  یورویی  میلیارد   14/7 تعهد  می توانیم  »مأموریت گرا« 
Grif- اروپا  در  پایدار  شهر  طرح  به  اروپا  )سرمایه گذاری  
کی اف دبلیو5  تالش های   ،)fith-Jones and Tyson, 2012
از طریق سبزکردن  آلمان  ِانرگیِوندۀ  از سیاست های  برای حمایت 
بانک  سرمایه گذاری   آلمان،  زیرساخت های  و  صنایع  نوسازی  و 
فناوری  صندوق  و  تجدیدپذیر  انرژی های  زمینۀ  در  چین  توسعۀ 
بی ان دی ای اس6 )2012( برای هدایت منابع به سمت فناوری های 

منتخب در برزیل را نام ببریم. 

2-5. درگیرکردن
چگونه  که  است  نکته  این  به  پی بردن  مهم  موضوعات  از  یکی 
ازجمله جنبش های جامعۀ  ذی نفعان  از  گسترده ای  گروه  می توان 
مدنی را )که لیدبتر در این شمارۀ ویژه دربارۀ آن بحث کرده است( 
در  سبز  جنبش  مثال،  برای  داد.  دخالت  مأموریت ها  تعریف  در 
آلمان، شامل حزب سبز اما نه محدود به حزب سبز، در جامعه 
نوعی عالقۀ عمومی تدریجی به مأموریت های سبز ـ که بعدها در 

دستورکار ِانرگیِونده قرار گرفتند ـ ایجاد کرده بود.
درک فرایندهای دموکراتیک تری که مأموریت ها از طریق آن ها 
تعریف و هدف گیری می شوند نیازمند بازاندیشی در مفهوم ارزش 
عمومی است. درواقع برای ساخت نوعی چارچوب شکل دهنده 
یا ایجادکنندۀ بازار، که به نسبت چارچوب شکست بازار راهنمای 
بهتری برای تفکر مأموریت گرا باشد، الزم است ارزش عمومی را 
 از مفهوم کاالی 

ً
چیزی بیش از »کاالی عمومی« قلمداد کنیم. غالبا

عمومی –که فعالیت های تجاری را از فعالیت های سیاستی متمایز 
کنشگران  فعالیت های  مهارکردن  و  محدودکردن  برای  می کند- 
سیاست های  که  بدان معناست  این  است.  شده  استفاده  دولتی 
مجدد  تصویرسازی  به  اقدام  که  سیاست هایی  یعنی  بلندپروازانه 
بازار می کنند، به جای آنکه فقط مشکل کاالی عمومی را برطرف 
تفاوتی  شده اند.  متهم  خصوصی  فعالیت  »برون رانی«7  به  کنند، 

5. KFW

6. BNDES

Crowding out .7؛ نظریه ای که معتقد است افزایش هزینه های بخش عمومی باعث 
کاهش یا حذف هزینه های بخش خصوصی می شود )م(.
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باشد،  متهم  سیاست ها  این  وضع  به  کسی  چه  که  ندارد  هم 
بی بی سی1  یا  باشند  دولتی  بانک های  و  نوآوری  نهادهای   خواه 

.)Mazzucato and O’Donovan, 2016(
عمومی  ارزش  به  دستیابی  فقط  دولتی  بخش  کار  به این ترتیب، 
نیست، بلکه گشودن این فرایند به روی مجموعۀ وسیعی از ذی نفعان، 
مشارکت  آن ها  به  دستیابی  چگونگی  و  مأموریت ها  تعریف  در  که 
دارند، حوزۀ تحلیلی مهیج جدیدی است که با سیاست نوآوری قرن 

21 که مشکالت بزرگی را هدف گیری کرده مرتبط است.

2-6. از خطرزدایی تا تسهیم خطر و پاداش
مأموریت ها عالوه  بر اینکه هنگام فراهم کردن شرایط )چارچوب( 
هدایت  جهت  درخصوص  دارند،  نیاز  چشم انداز  به  تغییر  افقی 
نیز  مشخص  مناطق  در  سرمایه گذاری   متمرکزکردن  و  اقتصاد 
»انتخاب  معنای  به  امر  این  اگر  حتی  چشم اندازند.  نیازمند 
»انتخاب  معنای  به  نباشد،  کالسیک  معنای  در  برندگان«2 
به  دستیابی  برای  عالقه مندند  که  سازمان هایی  )یعنی  اراده«3 
باید تصمیمات  و  کنند( است  اقتصادی همکاری  مأموریت های 
باید حمایت شوند  که  انتخاب سازمان هایی  قاطعی درخصوص 
بسیاری  و  پیروز  آن ها  از  برخی  کار  این  نتیجۀ  در  که  گرفته شود 
از آن ها بازنده خواهند شد. برای مثال، بخشی از تالش اوباما در 
طراحی و تسهیل طرح »رشد سبز« دادن وام های تضمین شده  به 
دو شرکت فناوری سبز توسط وزارت انرژی ایاالت متحدۀ آمریکا 
بود: سالیندرا4 )500 میلیون دالر( و تسالموتورز5 )465 میلیون 
اولی  می دانند،  موفق  تجربه ای   

ً
غالبا را  دومی  درحالی که  دالر(. 

 شکست خورد و به آخرین نمونه در رسانۀ دولتی ناکارآمد و 
ً
شدیدا

ناتوان در انتخاب برنده ها تبدیل شد )Wood, 2012(. با این حال، 
سرمایه گذاری ها   همۀ  که  می پذیرد  خطرپذیری  سرمایه گذار  هر 
همچنان که برنده هایی دارند )مثل تسالموتورز( تلفات زیادی هم 

)مثل سالیندرا( خواهند داشت.
سرمایه گذاران  که  مواردی اند  اغلب  سرمایه گذاری ها  نوع  این 
خطر پذیر خصوصی به علت مدل خروجی  محورشان، که به دنبال 
ساله(،  پنج  تا  سه  چرخه های   

ً
)معموال کوتاه مدت اند  بازده های 

تمایلی به انجام آن ها ندارند. در بسیاری از بخش ها، سرمایه گذاری 
دولتی  سرمایه گذاری های  دهه  چندین  از  پس   )VC( خطرپذیر 
مناطق،  سایر  در   SBIR تأثیر  یا  بیوتکنولوژی  در   NIH  ،

ً
)مثال

همان طور که بالک و کلر )ر( دربارۀ آن بحث کردند( محقق شده 
 همین نگرش کوتاه مدت است که 

ً
است و برخی معتقدند که دقیقا

1. Picking Winners

2. Picking the Willing

3. Solyndra

4. Tesla Motors

5. Public Funds

در بخش هایی مثل بیوتکنولوژی مشکالتی را به وجود آورده است 
.)Pisano, 2006; Lazonick and Tulum, 2011(

وجوه  که  است  قرار  اگر  دارد.  هم  دیگری  روی  داستان  اما 
شکال عمومِی سرمایه گذاری  خطرپذیر باشند، 

َ
عمومی6 همچون ا

که  باشند  خطرهایی  با  متناسب  باید  پاداش ها  معتقدند  برخی 
سرمایه گذاری های  در  می توانند  دولت ها  بنابراین،  می دهند.  رخ 
خطرپذیر  سرمایه گذاران  سبد  راهبرد های  از  خود  پایین دستی 
خطرپذیر  فضای  در  را  سرمایه گذاری ها  و  بگیرند  پند 
کم خطرتر  سرمایه گذاری های  که  کنند  ساختاردهی  به گونه ای 
سرمایه گذاری های پرخطرتر را پوشش دهند. به عبارت دیگر، اگر 
مخاطره آمیز  سرمایه گذاری   خأل  دولتی  بخش  که  می رود  انتظار 
ُپر کند، دولت باید حداقل  خصوصی در مراحل اولیۀ نوآوری را 
که  دهد  انجام  را  کاری  همان  یعنی  ببرد؛  سود  برنده ها  از  بتواند 
نیز انجام می دهد. در غیر  سرمایه گذاری  مخاطره آمیز خصوصی 
این صورت، تضمینی برای تأمین مالی چنین سرمایه گذاری هایی 
وجود ندارد. دالیل دیگری نیز پیرامون بهره برداری دولت از منافع 
 Mazzucato and Wray,( دارد  وجود  سرمایه گذاری هایش 
شوند،  مقایسه  نتایج  با  هزینه ها  هنگامی که  مثال،  برای   .)2015
معیار کارایی مشخص شده و موجب پاسخ گویی سیاست گذاران 
می شود. به این معنا که دولت نمی تواند هر اندازه که بخواهد خرج 
کند، بلکه ظرفیت منابع واقعی اقتصاد مشخص می کند که مخارج 
ببینند  اندازه باشد و رأی دهندگان اگر  خالص دولت می تواند چه 
موفقیت های مهم می تواند هزینه های آن ها را پوشش دهد، تمایل 

بیشتری به پذیرش شکست های اجتناب ناپذیر خواهند داشت. 
همان طور که مازوکاتو )2013( و الپالن7 و مازوکاتو )2018( نیز 
به آن پرداخته اند، بخش دولتی برای سرمایه گذاری های خود می تواند 
از برخی سازوکار های تولید بازده8 مثل حفظ حقوق صاحبان سهام 
استفاده  فکری،  مالکیت  حقوق  طالیی  سهم  حفظ  امتیاز،  حق  یا 
که  )قیمتی  قیمت10  محدودکردن  یا  درآمد9  بر  مشروط  وام های  از 
وجوه  از  که  مخدر،  مواد  مثل  کاالهایی  می پردازد(  مالیات دهنده 

.)Mazzucato, 2013( دولتی حاصل می شوند، استفاده کند

2-7. رویکرد جدید به سیاست گذاری
اساسی  پرسش  چهار  در  می توان  را  فوق  اصول  مجموع،  در 
ـ خ است. سیاست  خالصه کرد. سرواژۀ این پرسش ها م  ـ س ـ  ا 
به  تا  باشد  داشته  را در خود  ـ  خ  ا  ـ  س  ـ  م  باید مفهوم سرواژۀ 
توانایی های سازمانی، دستیابی  پرورش  برای  مبارزه ای قدرتمند 

6. Public Funds

7. Laplane

8. Return-Generating Mechanisms

9. Income-Contingent Loans

10. Capping the Prices
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شود؛  منجر  پاداش ها  بهتر  تسهیم  و  ارزیابی  جدید  شکال 
َ
ا به 

بینجامد  فراگیر  رشد  به  نوآوری  بر  مبتنی  رشد  که  به گونه ای 
:)Mazzucato, 2016(

1( مسیرها و جهت ها: چگونه می توان از سیاست برای تنظیم 

فعاالنۀ مسیر تغییر استفاده کرد؟ چگونه می توان مباحث )پایین 
به باالی( پویاتری را درخصوص مسیرهای ممکن برای تقویت 
مأموریت های  چگونه  کرد؟  مطرح  دموکراتیک  مشروعیت 
مشخصی را انتخاب و تعریف کنیم که برای برانگیختن بخش ها 
و کنشگران متعدد اقتصادی، در ضمن روشن و دقیق بودن، به 

اندازۀ کافی گسترده باشند؟

از  غیرمتمرکزی  شبکه های  می توان  چگونه  سازمان ها:   )2

که  سازمان هایی  داد؟  تشکیل  اکتشافی  دولتی  سازمان های 
استقبال  خطا  و  آزمون  از  و  بیاموزند  عمل  طریق  از  بتوانند 
و  با شرکای خصوصی  پویا  و مشارکت  توانایی رهبری  و  کنند 
بخش سوم را داشته باشند؟ نحوۀ مدیریت و ارزیابی پیشرفت، 
یادگیری و سازگاری چگونه باشد و چگونه با استفاده از رویکرد 
پورتفولیو1 می توان شکست های اجتناب ناپذیر را با موفقیت ها 

جبران کرد؟

1. Portfolio Approach

سرمایه گذاری های  پویای  تأثیر  می توان  چگونه  یابی:  ارز  )3

اثر  باید  چگونه  کرد؟  ارزیابی  را  دولتی  بخش  بازارآفرین 
از  فراتر  را  دولتی  بخش  بازارآفرین  سرمایه گذاری های  پویای 
دیدگاه های آماری موجود در تحلیل هزینه ـ فایده و دیدگاه های 
»درون رانی«2 و »برون رانی«3 مبتنی بر مفهوم غنی تر ایجاد ارزش 
ابزارهای  و  شاخص ها  می توان  چگونه  کرد؟  ارزیابی  عمومی 

ارزیابی جدیدی را برای کمک به تصمیم گیری توسعه داد؟

چگونه می توان پیمان های جدید میان  4( خطر ها و پاداش ها: 

بخش دولتی و خصوصی را به گونه ای شکل داد تا پاداش ها به 
اندازۀ خطر هایی که متقبل می شوند تسهیم شوند؟

مباحث  می توانند  دیگر  پرسش های  از  بسیاری  و  پرسش ها  این 
جدیدی را در حوزه های فکری گوناگون پدید آورند.

3( انتخاب و اجرای سیاست های مأموریت گرا
خود  به  را  مردم  تا  باشند  گسترده  به حدی  باید  مأموریت ها 

Crowding in .2؛ جایی که افزایش هزینه های بخش عمومی موجب افزایش هزینه و 
سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی می شود. به این علت که مخارج دولتی تقاضای 

خصوصی برای کاالهای جدید کارخانجات را افزایش می دهد )م(.

Crowding out .3؛ جایی که افزایش هزینه ها و سرمایه گذاری های بخش عمومی به 
کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی منجر می شود )م(.

)Mazzucato )2018) شکل 1: از مأموریت ها به چالش ها )تصویر: آرتی دی ای. برگرفته از اثر 
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شوند  چندبخشی1  سرمایه گذاری  جذب  موجب  و  کنند  مشغول 
نیز دخیل  را  تا صنعت  باشند  متمرکز  به قدری  باید  درعین حال  و 
مسیر  مأموریت ها  یابند.  دست  سنجش پذیر  موفقیت  به  و  کنند 
راه حل را مشخص می کنند، اما چگونگی دستیابی به موفقیت را 
نشان نمی دهند. آن ها با این کار موجب می شوند که راه حل های 
به این ترتیب،  شوند.  مطرح  هدف  به  رسیدن  راه  در  گوناگونی 
اهداف  تحقق  در  چشمگیری  و  بسزا  سهم  می تواند  مأموریت 
باشد.  داشته  اجتماعی  مشکالت  رفع  یا   )SDG( پایدار  توسعۀ 
مأموریت های  به سمت  کالن چالش ها  از  حرکت  مسیر   1 شکل 

مشخص را ترسیم می کند.
محتاطانه  »استفادۀ  نظیر  پایدار  توسعۀ  اهداف  مثال،  برای 
می تواند  دریایی«  منابع  و  دریاها  اقیانوس ها،  از  پایدار  و 
بدون  »اقیاس  مثل  شود،  تقسیم  متعددی  مأموریت های  به 
پالستیک«. این مأموریت می تواند انگیزۀ تحقیق و نوآوری دربارۀ 
پاک سازی زباله های پالستیکی از اقیانوس ها یا کاهش استفاده از 
پالستیک ها، نوآوری در مواد جدید، پژوهش درخصوص تأثیرات 
برای  نوآوری  و  رفتاری  تحقیقات  میکروپالستیک ها،  بهداشتی 
بهبود بازیافت یا جلب مشارکت عمومی برای پاک سازی سواحل 
را ایجاد کند. هریک از این حوزه ها ممکن است به »طرح های« 
جزئیات  با  نمونه  بخش  در  موارد  این  شوند.  تقسیم  مشخصی 

بیشتری بیان شده است.
آن ها  موفقیت  بااین حال،  شوند.  انتخاب  باید  مأموریت ها 
»رسیدن  ضمن  که  دارد  بستگی  باالیی  به  پایین  از  فرایندهای  به 
مأموریت ها،  فلسفۀ  در  می دهند.  پرورش  را  نوآوری  هدف«،  به 
باید  است.  اساسی  عنصری  خطر پذیری  و  آزمودن  فرهنگ 
تا  باشد  داشته  وجود  فکرکردن«  چارچوب  از  »خارج  انگیزه ای  
ارائه شود.  به هدف مأموریت  برای دستیابی  راه حل های جدیدی 
یعنی  پورتفولیویی،  رویکرد  و  گسترده  تعامالت  نیازمند  امر  این 
از  باید  است.  گوناگون  راه حل های  مبتنی بر  که  است  رویکردی 
دانشگاهی  تحقیقات  ترغیب  و  تهییج  متعدد،  کنشگران  طریق 
بین رشته ای )با تمرکز بر مرز بین علوم طبیعی، علوم رسمی، علوم 
اجتماعی و علوم انسانی(، همکاری صنایع گوناگون با یکدیگر و 
و  دولتی، بخش خصوصی  بین بخش  شیوه های جدید مشارکت 
سازمان های جامعۀ مدنی به این هدف دست یافت. نوآوری اغلب 
با آثار بازخورد، آزمون و خطا و کشف تصادفی2 )جست وجو برای 
یک چیز منجر به کشف چیز دیگری می شود( توصیف می شود. 
انتخاب مأموریت هایی که دستیابی به آن ها از طریق راه حل های 

متعددی امکان پذیر باشد پویایی نوآوری را تقویت می کند. 
مبتنی  زیر  پنج معیار  انتخاب شوند؟  باید  مأموریت ها چگونه 

1. Cross-Sectoral Investment

2. Serendipity

اروپا  کمیسیون  گزارش  در  شد.  بیان  پیشتر  که  مطالبی اند  بر 
درخصوص مأموریت های تنظیم کنندۀ برنامۀ چشم انداز 2020 3 

.)Mazzucato, 2018( نیز به این معیارها اشاره شده است

گسترده:  اجتماعی  ارتباطات  دارای  و  الهام بخش  جسور،   )1
مأموریت ها باید مردم را درگیر خود کنند. آن ها باید روشن کنند 
راه حل هایی  اروپا،  در سطح  و جسورانه  بلندپروازانه  اقدام  با  که 
این  اثرگذار است. در  تدوین می شود که در زندگی روزانۀ مردم 
رفع  دربارۀ  گفت وگو  و  بحث  عالوه بر  باید  مأموریت ها  مسیر، 
 در حوزه های پایداری، نابرابری، سالمت، 

ً
مشکالت اصلی )مثال

جامعه،  رفاه(  و  دولت  کیفیت  افزایش  آب وهوایی،  تغییرات 
فرصت های مهیجی را برای نوآوری جسورانه فراهم آورند. 

زمان:  به  مقید  و  قابل  اندازه گیری  هدفمند،  روشن:  مسیر   )2
مأموریت ها باید به روشنی بیان شوند. عالوه بر سرمایه گذاری  های 
طوالنی مدت، مأموریت ها به اهداف صفر و یکی )مانند اینکه 
آیا انسان سفری موفقیت آمیز به ماه داشته و به سالمت برگشته 
پایه  به خط  قبال دستیابی  آیا در   

ً
یا اهداف کّمی )مثال است؟( 

در تولید، درصد مشخصی از انتشار کربن کاهش یافته است؟( 
هم نیاز دارند. همچنین، باید محدودۀ زمانی مشخصی را برای 
مأموریت ها درنظر گرفت تا اقدام های موردنیاز در محدودۀ این 
به زمان اند  بازه ها درعین حال که مقید  انجام شوند.  بازه زمانی 
فرایند و زمینه ساز  تا موجب رشد  باشند  به حدی طوالنی  باید 
زمان بندی  و  اهداف  بدون  شوند.  کنشگران  تعامل  و  ارتباط 
مشخص، تعیین موفقیت یا شکست و اندازه گیری میزان حرکت 

به سمت موفقیت امکان پذیر نخواهد بود. 

3( فعالیت های پژوهشی و نوآوری بلندپروازانه اما واقعی: اهداف 
تنظیم شود  با خطر پذیری  بلندپروازانه  به شکلی  باید  مأموریت 
بنیادین،  آثار بازخورد بین تحقیق  و کِل زنجیرۀ نوآوری ازجمله 
دربرگیرد.  را  نوآوری  و  تحقیق  فعالیت های  محور  و  کاربردی 
می کشد  چالش  به   را  نوآوران  و  محققان  بلندپروازانه  اهداف 
صورت،  این  غیر  در  کنند.  عرضه  را  مواردی  می شود  باعث  و 
پژوهش(.  در  )»افزودگی«4  نمی کردند  تالش  اهداف  این  برای 
به این ترتیب، در بازه زمانی معین باید به گونه ای هدف گذاری کرد 
که هدف از یک سو پرخطر و از سوی دیگر دست کم در مقام نظر 
عملی باشد. اگر اهداف به  لحاظ فنی امکان پذیر نباشند، کسی 
به تالش  باشند،  از آن ها حمایت نمی کند. اگر هم پیش پا افتاده 

بیشتر منجر نمی شوند و الهام بخش نخواهند بود.

کنشگران  حدفاصل  و  میان بخشی  میان رشته ای،  نوآوری   )4
متعدد: مأموریت ها باید به گونه ای تنظیم شوند که چندین رشتۀ 
بخش های  انسانی(،  علوم  و  اجتماعی  علوم  )ازجمله  علمی 

3. Framework Programme (FP) Horizon

4. Additionality
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طریق  از  آن ها  است.  متعدد  کنشگران  و  بخش ها  همکاری 
امکان  مشترک  خلق  و  طراحی  در  مشارکت  جدید  شیوه های 
نوآوری  به این ترتیب،  می کنند.  فراهم  را  متعدد  کنشگران  ارتباط 

مأموریت گرا قادر است کل نظام را متحول کند.

نباید  مأموریت ها  باال:  به  پایین  از  متعدد،  راه حل های   )5
به گونه ای باشند که فقط با مسیر توسعۀ واحد یا فناوری واحد 
باید  مأموریت ها  به  دستیابی  برای  یافت.  دست  آن ها  به  بتوان 
پذیرای راه حل های گوناگون باشیم. در رویکرد مأموریت محور، 
به نتیجه ای که انتظار داریم می رسیم. با این حال، مسیر رسیدن 
به نتیجه باید شامل چندین راه حل از پایین به باال باشد. در طول 
این مسیر، برخی راه حل ها را باید کنار گذاشت و برخی دیگر 

را باید اصالح کرد. 
در ادامه توضیح می دهیم که چگونه باید این موارد را در مأموریتی 

که هدفش زدودن پالستیک اقیانوس هاست به کار گرفت.

گوناگون صنعتی )مانند حمل و نقل، تغذیه، بهداشت و خدمات( 
و کنشگران متعدد )سازمان های دولتی، خصوصی، بخش سوم 
و جامعۀ مدنی( را برای فعالیت تشویق و ترغیب کنند. غایت 
مأموریت ها رفع مشکالت مبرهن است. این مشکالت موجب 
می شوند که بخش خصوصی در مواردی سرمایه گذاری کند که 
در غیر این صورت حاضر به انجام این کار نیست )»افزودگی« 
در کسب وکار(. اگر به جای دیدگاِه بخشی دیدگاه مسئله محور 
انرژی  به  محدود  مثال  برای  ـ  پایداری  به  مسائل  برگزینیم،  را 
حمل ونقل،  نظیر  مواردی  و  نمی شود  مربوط  ـ  تجدیدپذیر 
خواهد  دربر  نیز  را  دیجیتال  راه حل های  و  راهبردی  طراحی 
گرفت. همچنین، مسائل مربوط به سالمت نیز افزون بر اینکه 
در حوزه هایی  نوآوری  داروسازی می شوند،  در  نوآوری  شامل 
ارائۀ  جدید  شکال 

َ
ا و  تحرک  مصنوعی،  هوش  تغذیه،  نظیر 

خدمات عمومی پیشرفتۀ دیجیتالی را نیز دربر می گیرد.
مستلزم  آن ها  به  دستیابی  که  می پردازند  اهدافی  به  مأموریت ها 

شکل 2: از چالش ها به مأموریت ها. تصویر مبتنی بر مازوکاتو )2018(.
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شیمیایی، بیوتکنولوژی، زندگی دریایی، کاالهای مصرفی، هوش 
مصنوعی، بهداشت، طراحی و زباله نیز همکاری کرد.

5( راه حل های چندگانه، از پایین به باال:زدودن پالستیک اقیانوس 
یا  فناورانه  راه حل های  با  فقط  که  است  پیچیده  و  بزرگ  تمرینی 
سیاستی انجام شدنی نیست. این امر نیازمند راه حل های گوناگونی 
این  می کنند.  بررسی  را  مسئله  از  متفاوتی  که هریک جنبۀ  است 
راه حل ها برای تقویت یکدیگر باید با هم هماهنگ شوند. تعامل 
بین طرح ها و آزمایش و خطر پذیری افزودگی را افزایش می دهد. 
اقیانوس  پالستیک  مدیریت  خودکار  ایستگاه  اجرای  مثال،  برای 
ممکن است زمان بر باشد، اما می توان از پایگاه دانش این ایستگاه 
برای الهام بخشی به یک سازوکار ترکیبی هضم پالستیک استفاده 
شبکه های  به صورت  ابتدا  است  ممکن  که  سازوکاری  کرد. 
توزیع شده اجرا شود. این کار ممکن است سرآغاز روشی نوآورانه 

و کارآمدتر برای زدودن پالستیک اقیانوس باشد.

سیاست های  اجرای  به  عملی  رویکرد  نتیجه گیری: 
نوآوری مأموریت گرا

اقتصادی  رشد  به  دولت ها  روزافزون  توجه  مشاهدۀ  با  مقاله  این 
هوشمندانۀ مبتنی بر نوآوری، فراگیر و پایدار آغاز شد. ما باید این 
موضوع را در چارچوب کالن چالش های اجتماعی مانند مقابله با 
تغییرات آب وهوا، بهبود سالمت و رفاه عمومی و تعدیل تغییرات 

جمعیتی بررسی کنیم. 
نمی شوند.  محقق  جدید  جعبه ابزارهای  بدون  مأموریت ها 
و  سازنده  عامل  به منزلۀ  سیاست  تلقی  لزوم  از  مقاله  این  در  ما 
شکل دهنده، نه فقط تثبیت کنندۀ بازار و نیاز به ابزارهای مشخص 
دولتی  کنشگران  توانایی  و  صبور  مالی  تأمین  از  استفاده  ازجمله 
برای آزمایش، کاوش و ظرفیت سازی برای یادگیری سخن گفتیم.

این  همۀ  تحقق  به  مأموریت گرا  سیاست  موفق  تجربه های 
شش عامل نیاز دارند. آن ها به پیکره بندی پویاتری از پرسش های 
یا  انتخاب کردن  دربارۀ  کمتر  که  پیکره بندی ای  دارند:  نیاز  اصلی 
انتخاب نکردن باشد و بیشتر درخصوص ظرفیت نهادی و سازمانی 
مشورت های  طریق  از  تعریف شده  جهت های  شکل گیری 
ایستای  معیارهای  دربارۀ  کمتر  که  پیکره بندی ای  است.  راهبردی 
به »برون رانی« می شوند،  اغلب متهم  ـ منفعت است، که  هزینه 
ارزیابی پویاست که می توانند  بیشتر درخصوص معیارهای  بلکه 
و  کنند  ارزیابی  و  دهند  پرورش  را  بازار  شکل دهی  فرایندهای 

سرریزهای ایجادشده در بخش ها را تصرف کنند. 
سیاست نوآوری مأموریت گرا در همان حال که به کالن چالش ها 
می پردازد، تأثیر مهمی در تحقق رشد باکیفیت تر دارد. برای تحقق 
نظری،  چارچوب های  ذهنیت ها،  که  است  ضروری  مهم  این 

ظرفیت های نهادی و سیاست های موردنیاز تغییر یابند.

1( جسور، الهام بخش و دارای ارتباطات اجتماعی گسترده: هرساله 
که  می کنند  تولید  پالستیکی  ضایعات  ن 

ُ
ت میلیون   25 اروپایی ها 

بسترهای  بازیافت می شود. 85 درصد  آن ها  از 30 درصد  کمتر 
پالستیکی  آلودگی  با  مقابله  برای  پالستیک اند.  از  مملو  ساحلی 
اقیانوس ها، دو مرحله پیش رو داریم. اول آنکه آلودگی کنونی را 
بزداییم و در مرحلۀ بعد شیوه های نوینی برای جلوگیری از ورود 
گیریم. کاهش  پیش  در  اقیانوس ها  به  ضایعات پالستیکی جدید 
اثر  اقیانوس ها  در  شناور  و  واردشده  پالستیک  مقدار  چشمگیر 
درخور  توجهی در سالمت شهروندان اروپایی، زندگی دریایی و 
 با اهداف راهبرد 

ً
محیط  زیست خواهد داشت. این مأموریت کامال

 تصویب 
ً
پالستیک )European Comission, 2018( که اخیرا

فعالیت های  میان  مهمی  تعامل  راهبرد  این  دارد.  مطابقت  شده 
تحقیق و نوآوری و توسعۀ سیاستی برقرار می کند. 

2( مسیر روشن: هدفمند، قابل اندازه گیری و مقید به زمان: هدف 
به  ورودی  پالستیک  مقدار  درصدی   90 کاهش  مأموریت  این 
محیط دریایی و جمع آوری بیش از نیمی از پالستیک های موجود 
معنای  به  که  ماست  ساحلی  مناطق  و  دریاها  اقیانوس ها،  در 
به محیط  ورودی  پالستیک  ن 

ُ
ت میلیون   7/2 متوقف کردن حداقل 

از  پالستیک  ن 
ُ
ت میلیون   2 حداقل  ساالنۀ  جمع آوری  و  دریایی 

اقیانوس ها، دریاها و مناطق ساحلی است. بازه زمانی بلندپروازانه 
می تواند  هدف  این  به  رسیدن  برای  دست یافتنی  درعین حال  و 

حدود 5 تا10 سال باشد.

برای  واقعی:  اما  بلندپروازانه  نوآوری  و  پژوهشی  فعالیت های   )3
به  نوآوری  زنجیرۀ  کِل  در  پالستیک،  بدون  اقیانوِس  به  رسیدن 
فعالیت های پژوهشی و نوآوری نیاز است. همچنین فعالیت های 
پژوهشی باید به دنبال کاهش تأثیر بستر دریایی در سالمت انسان 
و حیوان باشند. همکاری و حلقه های بازخورد بین تحقیق بنیادی 
تحقیق  پالستیک(،  مشخصات  دربارۀ  شیمیایی  تحقیقات  )مثل 
طراحی  در  بیوتکنولوژی  کاربردی  برنامه های  )مثل  کاربردی 
جمع آوری  ایستگاه های  )مثل  کارآفرینانه  نوآوری  و  بسته بندی( 
مأموریت  هدف  تازمانی که  است.  ضروری  دریا(  در  پالستیک 
محقق نشده است، تحقیق و نوآوری  دانش بنیان همچنان باید در 

کنار فعالیت های تنظیمی و حکمرانی وجود داشته باشد.

4( نوآوری میان رشته ای، میان بخشی و حدفاصل کنشگران متعدد: 
اقیانوس ها منبع زندگانی جامعه اند؛ بنابراین به مشارکت بسیاری 
دریایی،  زیست شناسان  شیمی،  مهندسان  )مثل  کنشگران  از 
متخصصان  زیست،  محیط  دانشمندان  بازاریابی،  متخصصان 
رصد زمین، ماهیگیران، شهروندان( نیاز است. هم زمان با تحقیق 
به ویژه طراحی  دربارۀ طراحی محصول  مثل تحقیق  میان رشته ای 
تایرها  آرایشی،  لوازم  غذا(،  )بسته بندی  غذایی  فرآوری  زنجیرۀ 
مواد  مثل  گوناگون  بخش های  کنشگران  با  باید  منسوجات،  و 
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سیاست نوآوری مأموریت گرا ناشناخته نیست؛ بلکه نظریه، شواهد، 
مطالعات موردی و تجربه های شایان  توجهی وجود دارند که حاصل 
مشکالتی  شناخت  بااین حال،  بوده اند.  موفق  عملکرد  دهه  چندین 
پِس چنین  در  و مشروعیت عمومی الزم  تعهد سیاسی  در کسب  که 

سیاست های بلندپروازانه ای وجود دارند نیز مهم است.
برای بهره برداری از منافع اساسی این رویکرد باید ایدئولوژی هایی 
به دولت نمی دهند  اقتصاد  را که اغلب درک درستی دربارۀ وظیفۀ 
کنار گذاشت. کنشگران دولتی، خصوصی و بخش سوم می توانند 
بازارهای   

ً
تا مشترکا کنند  کار  با هم  از روش های جدید  استفاده  با 

تجربه های  از  می توانیم  ما  دهند.  شکل  و  کنند  ایجاد  را  آینده 
سیاست عملی یاد بگیریم تا چارچوبی منسجم تر و به هم پیوسته تر 
در بخش ها، نهادها و کشورها پرورش دهیم. فقط با این شیوه است 
که رشد مبتنی بر سرمایه گذاری می تواند عالوه بر پرداختن به مسئلۀ 

رشد به حل مشکالت بدخیم قرن 21 هم کمک کند. 
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Abstract
This article focuses on the broader lessons from mission-oriented programs for innovation policy— 
and indeed policies aimed at investment-led growth. While much has been written about case 
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