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توانمندسازی تأمینکنندگان در تدارکات عمومی نوآوری
: 20.1001.1.24767220.1400.11.3.6.8

علي بنيادي نائيني
علي ملكي
3
نجمالدين يزدي
1
2

چکیده
تدارکات عمومی (حامی) نوآوری سیاستی است که به علت سهم بسزای خریدهای دولتها از اقتصادهای ملی از اوایل
قرن بیستویکم توجه کشورهای توسعهیافته بهویژه اروپا را به خود جلب کرده است .این سیاست نوآوری طرف تقاضا،
با وجود جذابیتهایی که دارد کمتر توجه کشورهای درحالتوسعه و کمترتوسعهیافته را به خود معطوف داشته است که
یک دلیل آن اقتضائات و نیازهای متفاوت این کشورهاست .ازجمله ّ
اهم این اقتضائات ،توانمندی ناکافی تأمینکنندگان
مقاله مروری با ار ٔ
است .این ٔ
ائه مبانی نظری مطالعات توانمندسازی تأمینکنندگان و سیاست تدارکات عمومی نوآوری،
بررسی پژوهشهای انجامشده و همچنین بررسی علمسنجی مقدماتی آثار علمی در این دو حوزه سعی دارد شمایی
ّ
کلی از مطالعات مربوطه را ارائه دهد .یافتهها نشان میدهند که هر دو حوزه با قلت و پراکندگی آثار علمی مواجهاند.
ً
ٔ
توسعه نوآوری هدف اصلی آنها نیست ـ
کشورهای پیشرفته – احتماال به دلیل اینکه توانمندسازی تأمینکنندگان بهنسبت
توانمندسازی تأمینکنندگان را به ٔ
منزله هدفی فرعی و تبعی از سیاست تدارکات عمومی نوآوری در نظر میگیرند که طی
ٔ
توسعه نوآوری خودبهخود رخ میدهد .این درحالی است که کشورهای درحالتوسعه نیازمند هدفگذاری عامدانه
مسیر
بر روی این نیاز خود طی اهرمکردن تدارکات عمومیاند.
واژگان کلیدی :تدارکات عمومی نوآوری ،توانمندسازی تأمینکنندگان ،علمسنجی ،سیاست نوآوری طرف تقاضا
تاریخ دریافت1400/12/17 :
تاریخ بازنگری1401/01/28 :
تاریخ پذیرش1401/01/29 :

 .1عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت ،اقتصاد و مهندسی پیشرفت ،دانشگاه علم و صنعت ایران؛ Bonyadi@iust.ac.ir

 .2عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف
 .3دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشکدۀ مدیریت ،اقتصاد و مهندسی پیشرفت ،دانشگاه علم و صنعت ایران
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مقدمه

ٔ
ٔ
توسعه اقتصادی است.
محرکه بهرهوری بلندمدت و
نوآوری نیروی
مدتهاست که دولتها به دنبال تحریک نوآوریاند و طیف
وسیعی از سیاستهای نوآوری را ارائه میکنند (Link and Scott,
 .)2019ازجمله ابزارهای سیاستی برای تحریک نوآوری ،استفاده
از «تدارکات عمومی (حامی) نوآوری» 1و «تدارکات عمومی
محصوالت قبل از تجاریسازی» 2است .تدارکات عمومی به
فرایندی اطالق میشود که در آن نهادهای دولتی کاالها و خدمات
گوناگونی را که برای فعالیتهای خود به آن نیاز دارند از شرکتها
(طرفهای ثالث) خریداری میکنند (.)Li et al., 2020
تدارکات عمومی بخش چشمگیری از سرمایهگذاری عمومی در
اقتصادهای توسعهیافته را تشکیل میدهند .دولتها میتوانند از این
ٔ
ٔ
توسعه
بودجه عمومی و حمایت از
ابزار برای بهینهسازی استفاده از
اقتصادی ـ که نوآورانهتر ،پایدارتر و رقابتیتر باشد ـ استفاده کنند.
در این راستا ،سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه 3تدارکات
عمومی را ،با توجه به اینکه حجم زیادی از هزینههای دولتها را
تشکیل میدهد ،در تقویت کارایی بخش عمومی و اعتمادسازی
شهروندان حائز اهمیت میداند (Torres-Pruñonosa et al.,
 .)2021افزون بر قدرت خرید مستقیم و تأثیرات غیرمستقیم ناشی
از آن در اقتصاد ،تدارکات عمومی میتواند به ٔ
منزله ابزار سیاستی برای
دستیابی به اهداف اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی استفاده
ٔ
توسعه منطقهای و محلی،
شود؛ ازاینرو میتواند نوآوری ،پایداری،
یا برابری و شمولگرایی را پیش ببرد (Sánchez-Carreira et al.,
 .)2019توجه فزاینده به این ابزار سیاستی براساس سهم بسزای آن در
اقتصادها ،یعنی حدود  12درصد از تولید ناخالص داخلی ()GDP
و  29درصد از کل مخارج دولتها ( )OECD, 2017و اینکه ابزار
ً
سیاستی مستقیما در دست دولتهاست توجیه میشود (Edquist
 .)and Zabala-Iturriagagoitia, 2015پروژههای تدارکات
عمومی (حامی) نوآوری ،که از طریق کمیسیون اروپا در سال 2013
تأمین شد ،این پتانسیل را بهخوبی نشان میدهد؛ بهطوری که حدود
 100میلیون یورو در زمینههایی مانند سالمندی سالم ،فناوری
اطالعات و ارتباطات ،تدارکات بیمارستان ،ساختار اطالعات جاده،
بهرهوری انرژی ساختمانها ،سیستمهای ساختمان و ساختوساز
پایدار از طریق تدارکات عمومی حامی ارتقای نوآوری هزینه شده
است ( .)Commission, 2016تدارکات عمومی (حامی) نوآوری
ٔ
برنامه چشمانداز  2020اروپا ،موضوع
افزون بر گنجاندهشدن در
ٔ
قوانین متعدد در سطح اتحادیه اروپا و سطوح ملی کشورهای اروپایی
)1. Public Procurement for Innovation (PPI
)2. Pre-commercial Procurement (PCP
3. Organization for Economic Cooperation and Development
)(OECD

نیز بوده است .این سیاست نوآوری طرف تقاضا ابزار قدرتمند دولت
در تأمین نیازهای جامعه ،تحریک تقاضا ،غلبه بر نارساییهای بازار و
سیستم ،کمک به شکلگیری بازار ،اصالح خدمات عمومی و کسب
مزیت رقابتی است (Edler and Georghiou, 2007; Rolfstam
.)et al., 2009
ٔ
ٔ
از سال  2000توجه و عالقه شدیدی ،بهویژه در اتحادیه اروپا ،در
استفاده از تدارکات عمومی درحکم ابزار سیاستی برای حمایت از
ً
نوآوری شکل گرفت (. )Uyarra, 2016این عالقه اخیرا از کشورهای
توسعهیافته به کشورهای درحالتوسعه گسترش یافته است (Yülek
 .)and Taylor, 2011بزرگترین کشورهای درحالتوسعه یعنی
چین و برزیل تدارکات عمومی نوآوری را برای جبران عقبافتادگی
اقتصاد نوآوری و فناوری دنبال کردهاند (De Negri and Rauen,
ً
 .)2018; Ribeiro and Furtado, 2015اساسا تدارکات عمومی
نوآوری در کشورهای درحالتوسعه با توجه به مسیرهای متعدد
صنعتی و فناورانه ،اولویتهای راهبردی ،تفاوتهای نهادی و ماهیت
نوآوری میتواند از تدارکات عمومی نوآوری در کشورهای توسعهیافته
متمایز باشد .چشماندازهای ارائهشده نیز میتواند به دلیل ویژگیهای
اقتصادی ،سیاسی ،نهادی و فناور ٔ
انه آنها تفاوت چشمگیری داشته
ً
ٔ
باشد ()Li et al., 2020؛ مثال در مطالعه تجربی اخیر (2009-
 )2011بر روی شرکتهای اکوادوری ،فرناندز-ساستره و مونتالوو-
کوئیژپی ( )2019نشان دادند که تدارکات عمومی نوآوری به تحریک
تحقیق و توسعه و نوآوری منجر نشده است و حتی ممکن است
با تأمین تقاضای بازار ،در جایی که تأمینکنندگان از قابلیتهای
فناوری کافی برخوردار نیستند و تأمینکنندگان بخش عمومی نیز با
تأمینکنندگان بخش خصوصی در تعامل نیستند ،موجب تخریب
فضای رقابتی و کاهش بهرهوری شوند (Fernandez-Sastre and
.)Montalvo-Quizhpi, 2019
در واقع تأمینکنندگان در کشورهای درحالتوسعه اغلب فاقد
ٔ
توسعه نوآوری
قابلیتهای الزم ،بهویژه قابلیتهای فناورانه برای
و فناوری در تأمین کاالهای مورد نیاز دولتاند .در آثار پژوهشی
گوناگون بر اهمیت قابلیتهای فناورانه تأکید شده است و ایجاد
قابلیت (توانمندسازی) به ٔ
منزله فصل مشترک تجارب متعدد
شناخته شده است .پرسشی که در اینجا مطرح میشود این
ً
است که در کشورهای درحالتوسعه ،که عموما فاقد ظرفیتهای
فناورانه و نهادی الزم برای توسعه و تحریک نوآوریها هستند
(چه در سمت دولت و چه در سمت تأمینکنندگان در بخش
خصوصی) ،سیاست تدارکات عمومی (حامی) نوآوری تا چه
ٔ
توسعه
اندازه و تحت چه مالحظاتی میتواند استفاده شود تا به
فناوری و نوآوری در این کشورها منجر شود؟ این ٔ
مقاله مروری
ٔ
زمینه «تدارکات عمومی (حامی)
با بررسی ادبیات علمی در
نوآوری» و «توانمندسازی تأمینکنندگان» به این پرسش پاسخی
ٔ
پیشینه پژوهشی در
تحلیلی میدهد .در بخش  ،۱مبانی نظری و

توانمندسازی تأمینکنندگان در تدارکات عمومی نوآوری

هریک از دو ٔ
حوزه مطالعاتی مذکور بررسی میشود .در بخش
 ۲تعداد آثار و مطرحترین نویسندگان و روند مطالعات در این
دو حوزه تجزیهوتحلیل علمسنجی و در بخش  ۳جمعبندی از
مباحث ارائه میشود.

 .۱مبانی نظری و پیشینهٔ پژوهشها
 .۱-۱تدارکات عمومی (حامی) نوآوری

هدف از تدارکات عمومی سنتی (خریدهای دولت) کارایی بوده
است .دستیابی به کاالها یا خدمات مدنظر با کمترین قیمت،
باالترین کیفیت و در کمترین زمان ممکن ازجمله مهمترین
این اهداف است .اخیرًا پتانسیل تدارکات عمومی به ٔ
منزله ابزار
سیاست نوآوری مدنظر قرار گرفته است (Uyarra et al.,
ٔ .)2020
ایده استفاده از تدارکات عمومی برای توسعه ،بهویژه برای
ٔ
توسعه مبتنی بر نوآوری ،این است که با حمایت از راهحلهای
نوآورانه در خریدها و تدارکات عمومی ،دولت میتواند به ٔ
منزله
کاربر و مصرفکننده پیشرو عمل کند؛ بنابراین دولت پذیرش و
استفاده از فناوریهای جدید را تسریع میبخشد و درعینحال
زیرساختها و خدمات عمومی بهتری را ارائه میدهد (Li et al.,
ً
 .)2020تدارکات عمومی سنتی معموال محصوالت و خدمات
آماده و موجود در بازار را هدف قرار میدهد .در مقابل ،هنگامی
که سازمانهای دولتی درگیر خریدهای نوآوری میشوند ،برای
برآوردن نیازهای خاص سفارشهایی را میدهند و از شرکتها
انتظار دارند که با ار ٔ
ائه راهحلهای نوآورانه آنها را تأمین کنند
(.)Edquist et al., 2015
ّ
ٔ
زمینه تدارکات عمومی نوآوری شاهد تشتت و تنوع
البته در
تعاریف هستیم .برای مثال اویارا و فالنگان تدارکات عمومی
نوآوری را به ٔ
منزله پیوستاری تعریف میکنند که از یکطرف،
طیف به تدارکات عمومی پیش تجاری 1و از سوی دیگر ،به
تحریک فعال نوآوری و «خریدهای دوستدار نوآوری» 2منتهی
میشود ( .)Uyarra and Flanagan, 2010پژوهش ابوگسر و
مولر تالشی جدید برای پرداختن به این ناهمگونی تعاریف است.
آنها تصدیق کردند که برای تبیین تدارکات عمومی نوآوری از
مخففهای متعدد  PPI، PPfI، PPoI، IPPو  PPaIاستفاده
میشوند .آنها با انجام فراتحلیل ،بهطور تجویزی بین تدارکات
4
عمومی نوآوری ()PPoI
عمومی برای نوآوری ( 3،)PPfIتدارکات
ِ
به ٔ
منزله نوآوری در خدمات عمومی از طریق تدارکات ،و تدارکات

)1. Pre-commercial Procurement (PCP
2. Innovation-friendly Procurement
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عمومی نوآورانه ( 5)IPPدرحکم نوآوری در فرایند تدارکات تمایز
قائل شدند .آنها تدارکات عمومی (حامی) نوآوری را چنین
تعریف کردهاند :ار ٔ
ائه راهحل نوآورانه برای مشکل اجتماعی یا
محصول و خدمات نوآورانه (Obwegeser and Muller,
 .)2018این تعریف هم نوآوریهای تدریجی و هم نوآوریهای
بنیادی را دربر میگیرد .همچنین عبارت چتری «تدارکات
نوآوری» را پیشنهاد کردهاند تا درمجموع هم تدارکات عمومی
پیشتجاری و هم تدارکات عمومی (حامی) نوآوری و همچنین
هر دو نوع خرید خصوصی و دولتی نوآوری را پوشش دهد( (�Ed
 .)quist and Zabala-Iturriagagoitia, 2015یویارا تدارکات
عمومی نوآوری را چنین تعریف میکند :ار ٔ
ائه راهحلهایی با
ً
ویژگیهای کامال نوآورانه که تاکنون وجود نداشتهاند؛ بهطوری
که تأمینکنندگان درعینحال که از تضمینبودن مشتری اطمینان
حاصل میکنند ،ترغیب میشوند تا در جهت دستیابی به نوآوری
حرکت کنند ( .)Uyarra, 2016رولفستام از تدارکات عمومی
نوآوری تعریف گستردهتری ارائه داده است و آن را به ٔ
منزله
فعالیتهای خرید سازمانهای دولتی که به نوآوری منجر میشود
تعریف کرده است ( .)Rolfstam, 2013در یکی از جامعترین
تعاریف ،چهار رویکرد کلی برای این سیاست برشمردهاند:
ٔ
توسعه فناوری؛
 )1رویکرد
 )2رویکرد تحقیق و توسعه؛
 )3رویکرد عام؛
 )4رویکرد «عدم اتخاذ سیاست» (Lember et al., 2013
.)cited in Yazdi et al., 2019
پیادهسازی تدارکات عمومی نوآوری با مشکالت متعددی مواجه
است .این مشکالت عبارتاند از مدیریت ریسک ،مسائل
حقوقی ،نیاز به بازتعریف فرایند و معیارهای تدارکات ،موانع
سازمانی ،فقدان ظرفیت سازمانی ،مقاومت در برابر تغییر،
ایجاد انگیزه ،ارزیابی ،فقدان قابلیتها در سمت عرضه و کمبود
قابلیتها و اطالعات در دستگاههای عمومی در درخواست
ٔ
درباره
راهحلهای نوآورانه (.)Edler and Georghiou, 2007
نقش خلق قابلیت تأمینکنندگان در سیاست تدارکات عمومی
نوآوری با جزئیات بیشتر در بخش بعدی بحث میشود.
در ادبیات مربوط به تدارکات عمومی (حامی) نوآوری،
چارچوبهای مفهومی گوناگونی برای فهم نقش ،کارکردها،
مراحل و آثار این سیاست نوآوری طرف تقاضا تنظیم شده که در
ادامه به چند مورد اشاره خواهد شد .چارچوب مفهومی که لی
ارائه کرده است نشان میدهد سیاست تدارکات عمومی نوآوری
ترکیبی عمودی از جنبهها و مراحل گوناگون فرایند سیاست (یعنی

3. Procurement for Innovation
4. Public Procurement of Innovation

5. Innovative Public Procurement
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اهداف ،دالیل نظری ،ابزارها ،ساختارهای اجرایی طراحیشده،
فرایندهای اجرایی واقعی ،و نتایج) و هم ترکیبی افقی از تدارکات
و مداخالت مرتبط با نوآوری است .به عبارت دیگر ،برای اجرای
موفق سیاستهای تدارکات عمومی نوآوری وجود انسجام افقی و
عمودی ضروری است ( .)Li, 2017در چارچوب مفهومی ،که
پناته-ولنتین و همکاران ارائه کردهاند ،مراحل و دستورالعملهای
اصلی برای تدارکات عمومی بیان شده است .این مراحل شامل
شناسایی نیازها ،فرایند مناقصه ،فرایند انعقاد قرارداد ،پیگیریهای
اجرای قرارداد تا حصول نتیجه و درنهایت ارزیابی اثربخشی است
( .)Peñate-Valentín et al., 2021در پژوهشهای داخلی،
میتوان به ٔ
مقاله رضوی و همکاران ( )1398اشاره کرد که مدل
مفهومی مطرح ٔ
شده آنها اقتباسی است از مدل جورجیو و همکاران
( )2013و لمبر ( .)2015برای عوامل درونی از چهار عامل مدل
جورجیو بهره برده شده و برای عوامل بیرونی نیز به شرایط بینالمللی
و محیط اقتصادی و بافت سیاستی اشاره شده است.
پنت والنتین و همکارانش در پژوهشی تأثیر تدارکات عمومی
ٔ
مطالعه موردی
در کاهش موانع و ارتقای مدلهای پایدار از طریق
ٔ
ٔ
پروژه منطقهای و شهری اسپانیا با محوریت
چندگانه هفت
شرکتهای خدمات انرژی را تجزیهوتحلیل کردهاند .در این
ٔ
مناقصه عمومی همراه با
پژوهش کیفی ،تجزیهوتحلیل طرحهای
ٔ
مصاحبه عمیق با مدیران دولتی و تجاری طرحهای بهرهوری
هشت
انرژی انجام شده است .این پژوهش پس از تجزیهوتحلیل موانع
و تبیین ضرورت تعریف اهداف بلندپرواز ٔ
انه بخش عمومی ،از
ٔ
استفاده مؤثر خرید عمومی نوآوری برای ترویج صنعت انرژی
پایدار حمایت میکند (.)Peñate-Valentín et al., 2021
دای و همکارانش در پژوهشی نظری ،سازوکارهای کشش
تقاضا و صدور گواهی به ٔ
منزله سازوکارهایی را که تدارکات عمومی
از طریق آنها به نوآوری منجر میشود تجزیهوتحلیل و بهطور
تجربی تأثیرات آنها را در نتایج نوآوری شرکتها بررسی کردهاند.
آنها استدالل میکنند درحالی که اثر کشش تقاضا بهخوبی تأیید
شده است ،تدارکات عمومی میتواند درحکم سیگنالی برای
سرمایهگذاران خارجی عمل کند یا با کاهش محدودیتهای مالی
شرکتهای نوآور ،نوآوری را تحریک کند .مطالعهای بر روی شرکت
فناوری پیشرفتهای در چین نشان داده است که تدارکات عمومی
ٔ
توسعه شرکتها ،فروش محصوالت با
سرمایهگذاری تحقیق و
فناوری پیشرفته و دسترسی شرکتها به منابع مالی خارجی را
بهصورت درخور توجهی ارتقا میدهد (.)Dai et al., 2021
کاراوال و کرسپی تأثیر تدارکات عمومی به ٔ
منزله اهرم نوآوری
در شرکتهای تولیدی ایتالیایی را بررسی کردهاند .تجزیهوتحلیل
اقتصادسنجی متکی بر نمونهای جمعآوریشده از  4206شرکت
تولیدی ایتالیایی بین سالهای  2010تا  2014بوده است.
نتایج تجربی پژوهش شواهد قبلی درمورد ارتباط ابزارهای

محرک فناوری در حفظ نوآوری شرکتها را تأیید میکند .در
مقابل ،توانایی فعالیتهای تدارکات عمومی در شکلدهی به
سرمایهگذاریهای نوآورانه را به موارد زیر وابسته میداند:
ٔ
عرضه همزمان؛
 )1اتخاذ تدابیر جانبی

 )2گنجاندن تقاضای نوآورانه در قراردادهای تدارکات .همچنین
نشان داده شده است که طراحی ٔ
آمیزه سیاستی اهمیت دارد و
اثربخشی آن زمانی بهبود مییابد که ابزارهای طرف تقاضا و
عرضه به طور مشترک اجرا شوند (Caravella and Crespi,
.)2021

لی و همکارانش در پژوهشی چگونگی استفاده از تدارکات عمومی
به ٔ
منزله ابزار سیاستی برای جبران توسعهنیافتگی را بررسی کردهاند.
آنها ساختار نهادی ،رویکردهای سیاستگذاری و فرایندهای
سطح عملیاتی مربوط به تدارکات عمومی (حامی) نوآوری را در دو
کشور برزیل و چین ،که به لحاظ اقتصادی نوظهور بهشمار میروند،
بررسی کردهاند .نتایج پژوهش آنها نشان داده است که دو کشور
برزیل و چین در اجرای تدارکات عمومی (حامی) نوآوری با مسائل
و موانع مشترکی مواجه بودهاند .اگرچه هر دو کشور دستاوردهایی
در ارتقای نوآوری از طریق تدارکات عمومی (دولتی) داشتهاند ،این
پژوهش برخی از موانعی را که در اجرای این سیاست تجربه کردهاند
مانند مشکالت نهادی ،دشواری در ایجاد تغییرات در چشمانداز
سیاسی ،و محدودیتهای کالن اقتصادی را برجسته میکند .به باور
آنها ،چنین موانعی ـ که البته در برزیل برجستهتر است – میتواند
مانعی در دستیابی به اهداف مدنظر باشد و در نتیجه پتانسیل کامل
تدارکات عمومی (حامی) نوآوری را در پیشبرد فناوری محدود کند
(.)Li et al., 2020
زارنیتزکی و همکاران در پژوهشی  3410شرکت آلمانی را
تجزیهوتحلیل کردند تا مشخص کنند آیا اصالحات تدارکات
عمومی باعث تحریک نوآوری در بخش تجاری شده است یا
خیر؟ نتایج پژوهش نشان ٔ
دهنده تأثیر بسزای خریدهای عمومی
مبتنی بر نوآوری در گردش مالی محصوالت و خدمات جدید
ً
است .همچنین این پژوهش نشان داد تدارکات عمومی عمدتا
نوآوریهای تدریجی را بهنسبت نوآوریهای بنیادی و برهمزننده
تحریک میکند (.)Czarnitzki et al., 2020
سانچز-کایرا و همکارانش پژوهشی را با هدف ارزیابی تأثیر
ٔ
ٔ
توسعه
بالقوه تدارکات عمومی (حامی) نوآوری برای کمک به
نمونه موردی در این پژوهش ،منطقهٔ
ٔ
منطقهای انجام دادهاند.
خودمختار گالیسیا واقع در اسپانیاست .نتایج حاکی از آن است
ٔ
توسعه منطقهای به چندین ویژگی ازجمله ساختار
که تأثیرات در
تولیدی و قابلیتهای نوآوری منطقه بستگی دارد .همچنین
هماهنگی سیاستهای عرضه و تقاضا برای دستیابی به نتایج بهتر
ٔ
توسعه منطقهای ضروری به نظر
درخصوص عملکرد نوآوری و
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میرسد (.)Sánchez-Carreira et al., 2019
ادلر و جیمز در مقالهای که تصویری کالن از سیاستهای
ٔ
اتحادیه اروپا ارائه میدهد ،بر اهمیت تدارکات
علم و فناوری در
ٔ
عمومی نوآوری و فناورانه در حوزه نظامی تأکید میورزند و از
آن به ٔ
منزله پیشران غیرمستقیم نوآوری در دیگر صنایع ایاالت
متحده نام میبرند .آنها سیاست و ابزار تدارکات عمومی نوآوری
را بهنسبت اروپا مغفول دانستهاند .البته روندهای اخیر «برنامه
چارچوب اروپا» 1نشان ٔ
دهنده جهتگیری و حرکت اروپا به این
سمت است (.)Edler and James, 2015
ایزساک و ادلر در گزارش خود برای گروه تکنوپولیس ،روندها و
مشکالت سیاستهای نوآوری طرف تقاضا را تحلیل کردهاند .در
این گزارش ،تدارکات عمومی نوآوری مهمترین ابزار حال حاضر
سیاستهای نوآوری طرف تقاضا نام برده شده است .همچنین
از توجه ویژه به «تدارکات عمومی قبل از تجاریسازی»  -که
ً
عمال نوعی اقدام ابتکاری بسطیافته از خرید و تأمین تحقیق و
ٔ
توسعه محصوالت بالقوه تجاری است -یاد شده است .در ٔ
حوزه
ٔ
توسعه خطوط راهنما و
تدارکات عمومی نوآوری ،بر ابعاد آموزشی،
رویکرد کلنگرانه به تمامی مناقصات تأکید شده است« .تدارکات
عمومی سبز» 2،که بر ٔ
جنبه زیستمحیطی محصوالت با رویکرد
نوآورانه تمرکز دارد ،یکی از انواع تدارکات عمومی نوآوری است
که در کانون توجه کنونی اروپا قرار دارد .هرچند تاکنون ابزارها و
ً
سیاستها منفک از هم توسعه مییافتند یا صرفا برای طرف عرضه
یا تقاضا طراحی میشدند؛ اما با توجه به پیشنیازهای طرف عرضه
برای سیاستهای نوآوری طرف تقاضا و برعکس و نیز تأثیرات
هریک در دیگری ضروری است رویکردهای کلنگرانه بهتدریج
مدنظر قرار گیرند (.)Izsak and Edler, 2011
مقاله ادلر و جورجیو به ٔ
ٔ
منزله یکی از پراستنادترین مقاالت این
حوزه به مفهومپردازی و طبقهبندی این سیاست ذیل سیاستهای
نوآوری میپردازد .مبتنی بر روش پیمایش ،آنها به مقوالت انتخاب،
طراحی و ارزیابی ابزارهای سیاستی برای تدارکات عمومی نوآوری
پرداختهاند .برایناساس ،پژوهشگران ضمن طبقهبندی انواع سیاست
تدارکات عمومی نوآوری و ابزارهای آن ،از  800بنگاه انگلیسی فعال
در ٔ
زمینه تدارکات عمومی (حامی) نوآوری درخصوص کژکارکردها
و کاستیهای سیاستهای مربوطه نظرسنجی کردهاند .بنگاههای
خصوصی تأمینکننده خریدهای دولتی انگلستان به مشکالتی از
ٔ
چرخه کامل
قبیل ریسکناپذیری خریداران دولتی ،بیتوجهی به
ٔ
گستره ناکافی محصوالت تحت پوشش اشاره
محصول و نوآوری ،و
کردهاند (.)Edler and Georghiou, 2007
در برخی پایاننامهها نیز به این موضوع پرداخته شده است.
)1. European Framework Programmes (FP
)2. Green Public Procurement (GPP
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پایان ٔ
نامه توماس از دانشگاه منچستر خرید نوآوری در بافت نهادی
ٔ
پیچیده تأمین خدمات دولتی با تمرکز بر خدمات آموزشی را بررسی
کرده است .توماس نتیجه گرفته که میتوان از منابع غیردولتی برای
جبران توانمندی پایین بخش دولتی و انگیزش آنها بهره گرفت تا
سازوکار تدارکات عمومی نوآوری برای خریدار دولتی اثربخشتر
باشد و در نظام نوآوری مدنظر بهتر اشاعه بیابد (.)Thomas, 2015
پایان ٔ
پردازی اقتباس و
نامه دیل-کالو از دانشگاه بیرمنگهام نیز نظریه
ِ
پیادهسازی سیاستهای تدارکات عمومی نوآوری بهدست مقامات
محلی و اجرایی در سه سطح خرد ،متوسط و کالن را بررسی کرده
است .وی به این نتیجه میرسد که عوامل نهادی سازمانهای
دولتی تدارکدهنده در سطوح پایین ،در موفقیت این سیاستها
بسیار اثرگذارند و با توجه به وابستگی این سیاستها به مسیر اجرا،
سیاستها باید بهگونهای طراحی و پشتیبانی شوند که ظرفیت
سازمان مجری تا پایینترین سطح لحاظ شود و پشتیبانی الزم برای
ظرفیتسازی در هر دو طرف خریدار و عرضهکننده از طریق سطوح
باالتر مدیریت دولتی انجام شود .سیاستهای کالن اینچنینی باید
چنان انعطافپذیر باشند که راه را برای انگیزش مدیران و کارکنان
ٔ
الزمه آن سفارشیسازی
و نیز برای طرف عرضه باز بگذارند که
سیاست در پایینترین الیههای اجرایی برحسب نیازها و الزامات
محلی و سازمانی است (.)Dale-Clough, 2015
 .۲-۱توانمندسازی تأمینکنندگان

ازآنجاکه دولتها درحال اتخاذ تدارکات عمومی برای نوآوری
به ٔ
منزله ابزاری محوری در جعبه ابزار خود برای سیاستهای
نوآوری مبتنی بر تقاضا هستند و تدارکات عمومی (حامی)
نوآوری ابزاری سیاستی است که نیازمند اتخاذ مهارتها و
شیوههای مدیریتی جدید است ،سازمانهای بخش دولتی با نیاز
ٔ
توسعه قابلیت مدیریت فرایندهای سازمانی جدید مواجهاند.
به
تحقیقات اخیر نشان داده است که مهارتهای مدیریت ناکافی
در سمت تدارک ٔ
دهنده دولتی یکی از دالیل اصلی شکست در
طرحهای تدارکات عمومی (حامی) نوآوری بوده است(  (�Ed
 .)quist et al., 2015اما یکی از موانع اصلی این سیاست در
کشورهای درحالتوسعه این است که تأمینکنندگان (شرکتهای
ٔ
اندازه
شرکتکننده در مناقصات و خریدهای دولتی) هنوز به
کافی توانمند نیستند تا بتوانند فرصتها را به داستانهای موفقیت
تبدیل کنند .در واقع اگر قابلیتهای نوآوری از قبل ایجاد نشده
باشند ،اعطای کمکهای مالی و معافیتهای مالیاتی به شرکتها
ٔ
بودجه
به نوآوری موفقیتآمیز منجر نمیشود؛ درنتیجه تأثیرات
عمومی برای نوآوری ،که به شرکتهای تازهکار داده میشود ،حتی
ممکن است منفی باشد (.)Goñi and Maloney, 2017
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توانمندسازی 1بنگاهها در ادبیاتهای گوناگونی از قبیل همپایی
فناورانه ،سیاست صنعتی ،تدارکات عمومی (حامی) نوآوری و
ارزیابی توانمندیهای فناورانه بررسی شده و توسعه یافته است.
در ادبیات همپایی ،توانمندسازی به ٔ
منزله مکمل تقاضای داخل
و عاملی اصلی در تبیین شکستها و موفقیتهای همپایی
فناورانه شناخته میشود .در رویکرد شکست بازار ،مفروض
پنهان این است که تأمینکنندگان در تولید و نوآوری توانمندند؛
بنابراین منبع شکست بیرون از تأمینکنندگان جستوجو میشود
( .)Lee, 2013اهمیت تأمینکنندگان به ٔ
منزله منبع دانش مکمل
ٔ
توسعه محصول جدید بهطور گسترده در آثار این حوزه
در
تأیید شده است ()Rosell et al., 2011؛ اما در کشورهای
درحالتوسعه ،تأمینکنندگان سطوح پایینی از توانمندی ،بهویژه
2
توانمندیهای فناورانه را دارند که بهاصطالح شکست توانمندی
نامیده میشود .مفهوم شکست توانمندی تأمینکنندگان در تمایز
آشکار با مفروضات اقتصاد نئوکالسیک قرار دارد؛ مفروضاتی
که به دنبال بهینهسازی منابع موجود تأمینکنندگان است و آنان
را حائز توانمندیهای الزم فرض میکند .اما در این دیدگاه از
همپایی ،کشورها و تأمینکنندگان هریک مسیر توانمندسازی و
یادگیری مخصوص به خود را دارند که بسیار فراتر از صرف تقلید
از پیشگامان است (.)Lee and Malerba, 2018
توانمندسازی و یادگیری تأمینکنندگان در نظام یادگیری (نظام
ٔ
مجموعه متنوعی از بازیگران
نوآوری) رخ میدهد ،نظامی که از
و زمینههای نهادی یکتا و پیوند میان آنها تشکیل شده است .در
ً
واقع اینکه همپایی را اساسا توانمندسازی و خلق نظام و نهادهای
یادگیری میدانند ،اهمیت آن را نشان میدهد( (�Lee and Maler
 .)ba, 2018توانمندسازی و یادگیری در کنار دسترسی به دانش
فنی خارجی و تأمین نیروی انسانی ماهر درحکم عامل مشترک
موفقیت همپایی میان انواع نظامهای نوآوری (یادگیری) بخشی
یاد شده است ( .)Malerba et al., 2016مفاهیم ظرفیت جذب
تأمینکنندگان داخلی (،)Cohen and Levinthal, 1989
توانمندیهای پویا ( )Teece, 2012; Teece et al., 1997و
ٔ
چرخه عمر توانمندی ( ،)Helfat and Peteraf, 2003که به
تکامل توانمندیهای سازمانی در طول زمان میپردازد ،مفاهیمی
بنیادین هستند که در درک تأثیر توانمندسازی در همپایی حائز
اهمیتاند .دیدگاه مرحلهای به توانمندسازی در طی فرایند
همپایی بهخوبی در ادبیات توسعه یافته است .در این دیدگاه،
ٔ
ٔ
مرحله
مرحله ساخت تجهیزات اصلی ( 3)OEMبه
گذار از
ٔ
4
ساخت مبتنی بر طراحی ( )ODMو سپس به مرحله ساخت
1. Capability Building
2. Capability Failure

با برند اصلی ( 5)OBMنمایانگر مسیری است که تأمینکنندگان
ٔ
توسعه توانمندیهای ساخت و تولید طی فرایندهای همپایی
در
طی میکنند ( .)Lee and Malerba, 2018در دیدگاهی دیگر،
ٔ
ٔ
توسعه توانمندی
مرحله
ویوتی تولید ،بهبود و نوآوری را سه
تأمینکنندگان در کشورهای درحالتوسعه میداند (Viotti,
 .)2002البته ادبیات همپایی گاهی میان انواع متعدد توانمندیها
تمایز قائل میشود ،ازجمله توانمندیهای ساخت ،تولید،
طراحی ،یکپارچهسازی سیستمها ،راهبردی ،طرح ،مهندسی و
سازمانی (برای نمونه ر.ک .)Kiamehr et al., 2014 .سنجش
و اندازهگیری توانمندیهای فناورانه و نوآورانه نیز برای خود ادبیات
مجزایی دارد؛ برای مثال میتوان به ٔ
مقاله راش و همکاران اشاره
ُ
کرد که توانمندیهای فناورانه را برحسب نه مقیاس کارکردی شامل
آگاهی ،جستوجو ،پیوندها ،شایستگیهای کلیدی ،یادگیری،
راهبرد ،پیادهسازی ،اکتساب و انتخاب نگاشت کردهاند .ابزار
مذکور ،که براساس خودگزارشدهی یا پیمایش تأمینکنندگان
تکمیل میشود ،پروفایلی عنکبوتیمانند از توانمندیهای فناور ٔ
انه
تأمینکنندگان ارائه میدهد (.)Rush et al., 2007
ٔ
نکته مهم در مبحث توانمندسازی تأمینکنندگان در کشورهای
درحالتوسعه این است که توانمندسازی بهصورت طبیعی در
تأمینکنندگان رخ نمیدهد ،بلکه اغلب نیازمند مداخالت دولت
است .در ادبیات همپایی ،این مطلب تحت این عنوان بیان میشود
ً
که خلق تقاضا باید با پاسخهای تأمینکنندگان (مثال درخصوص
توانمندسازی) هماهنگ باشد ( .)Lee and Malerba, 2018از
دیدگاه سیاست صنعتی ،هاوسمن و رودریک نیز این موضوع را با
سازوکار خوداکتشافی ساختار ٔ
هزینه تولید فعالیتهای اقتصادی ،که
برای کشورها یا بنگاهها جدید است ،توضیح میدهند .کارآفرینان
(فعاالن اقتصادی) کشورهای درحالتوسعه برای کشف ساختار
ٔ
ٔ
ٔ
توسعه
توسعه فناوری،
هزینه تولید فعالیتهای جدید ،بهجای اینکه
ً
نوآوری ،یادگیری فعال یا توانمندسازی را دنبال کنند معموال به
گزینههایی همچون واردات ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،خرید
ٔ
بسته کامل فناوری یا قراردادهای کلید در دست میرسند .دلیل این
موضوع این است که فعالیتهای اقتصادی جدید برای کشورهای
درحالتوسعه در مقیاس جهانی جدید نیست .متأخران با دسترسی
به راهحلهای آماده و فناوریهای حاضر در خارج از کشور میتوانند
ً
ٔ
ب هراحتی و با هزینه نسبتا اندک از این بروندادها بهره ببرند( (�Haus
 .)mann and Rodrik, 2003راهحل پیشنهادی رودریک این است
که تأثیرات خارجی اقتصادی باید به نفع پیشگامان داخلی کشورهای
درحالتوسعه مهار شوند .این پیشنهاد مشابه همان کنترلکردن
تأثیرات اقتصادی خارجی تحقیق و توسعه در کشورهای توسعهیافته
از طریق سازوکار ثبت اختراعات است (.)Rodrik, 2004

3. Original Equipment Manufacturing
4. Original Design Manufacturing

5. Original Brand Manufacturing
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در ادبیات تدارکات عمومی (حامی) نوآوری ،ادلر و یئو
میان انواع توانمندی رابطهای ،مدیریتی و هوشمندی تمایز
قائل شدهاند ( .)Edler and Yeow, 2016البته هریک از این
توانمندیها را میتوان از هر سه سمت تدارکات عمومی ،یعنی
تدارک ٔ
دهنده دولتی ،خریداران (کاربران) و تأمینکنندگان بررسی
کرد ( .)Edquist et al., 2015در سمت کاربر ،فقدان توانمندی
درخواستدادن برای نوآوری و استفاده از آن مطرح است .درحالی
که در سمت تدارک ٔ
دهنده دولتی ،مشکالتی همانند توانمندیهای
سازمانی محدود برای مدیریت فرایندهای سازمانی جدید و برای
مدیریت رویهها و تنظیمگری تدارکات ،و توانمندیهای مرتبط
با بازار و دانش پررنگاند؛ اما توانمندسازی تأمینکنندگان ،که
ٔ
توسعه توانمندیهای
این مقاله بر روی آن متمرکز است ،همان
نوآوری تأمینکنندگان است ( .)ibidهرچند در ادبیات تدارکات
عمومی (حامی) نوآوری ،ارتقای توانمندیهای تأمینکنندگان
مطلوبیت دارد و جزو آثار تبعی آن است ،اما منطق اصلی،
هدف غایی یا هدف اصلی و مستقیم این سیاست در کشورهای
توسعهیافته بهشمار نمیرود (Edler, 2016; Edler and Yeow,
2016; Edquist et al., 2015; OECD, 2017; Rolfstam,
.)2009; Uyarra, 2016
پژوهش استویچیچ و همکاران با عنوان «تدارکات نوآوری به
عنوان توانمندی نوآوری :ارزیابی سیاستهای نوآوری در هشت
کشور اروپای مرکزی و شرقی» بر روی نمونهای از  41623شرکت
نشان داده که تدارکات عمومی (حامی) نوآوری تأثیر بسیاری در
نوآوری و بازده دارد .شرکتها در کشورهای نوظهور باید به کاوش
و یادگیری بپردازند تا قابلیتهای نوآوری خود را توسعه دهند.
این نوع فرصتهای یادگیری البته نادرند .با وجود این ،همکاری
ٔ
توسعه روابط با دفاتر تدارکات نوآوری دولتی در وزارتخانهها و
و
سایر ذینفعان فرصتی ارزشمند برای شرکتهاست تا اولین گامها
را در جهت بهبود قابلیتهای نوآوری خود بردارند (Stojcic et
 .)al., 2020هانسن و همکاران خلق قابلیت نوآوری در شرکتهای
ٔ
تابعه شرکتهای چندملیتی در اقتصادهای نوظهور در صنعت
توربینهای بادی را بررسی کردهاند .آنها به دنبال پاسخگویی به این
دو پرسشاند که آیا این شرکتها در پی تدارکات عمومی نوآوری،
قابلیتهای نوآوری خود را توسعه دادهاند یا خیر و چگونه؟ نتایج
این پژوهش به تأثیر اساسی شرکت مادر و یادگیری داخلی در
ٔ
پیشرفته قابلیتهای نوآوری
شرکتهای تابعه در دستیابی به سطح
از طریق شرکت تابعه اشاره میکند .این تحقیق همچنین تعدادی از
موانع موفقیت کوتاهمدت و بلندمدت را در اینخصوص شناسایی
کرده است (.)Hansen et al., 2020
ساوانگ و همکارانش در پژوهشی به دنبال پاسخگویی به
این پرسشاند که آیا تغییرات در سیاستهای اصالحی چین در
خلق قابلیتهای نوآوری ملی تأثیر داشته است یا خیر؟ یافتههای
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آنها نشان میدهد که محیط نوآوری تغییر کرده و در نتیجه تأثیر
تحریک تقاضا در قابلیت نوآوری برجسته است .آنها همچنین
نشان دادهاند که چگونه سیاستهای دولت توانایی نوآوری یک
کشور را از طریق سازوکارهای اصلی نوآوری در اقتصادهای
نوظهور شکل میدهند ( .)Sawang et al., 2017ادریس و
ٔ
مطالعه موردی کیفی بررسی
همکارانش در پژوهشی با استفاده از
کردهاند که چگونه شرکتهای کانونی همراه با اعضای زنجیرهٔ
ٔ
زنجیره تأمین
تأمین قابلیت نوآوری ایجاد میکنند و به چابکی
منجر میشوند .این مطالعه نشان میدهد که اعضای زنجیرهٔ
تأمین در واکنش سریع به تغییرات فزاینده در نیازهای موجود و
ٔ
بالقوه مشتریان ،تأثیرات مهمی در خلق قابلیت نوآوری از طریق
زنجیرههای تأمین چابک ـ برای مثال بهمنظور بهبود خدمات
مشتری ،معرفی محصول جدید ،سفارشیسازی محصول و
ظرفیت تحویل فرامرزی ـ دارند (.)Iddris et al., 2016
بل و فیگویردو در پژوهشی با عنوان «ایجاد قابلیت نوآوری و
مکانیسمهای یادگیری در شرکتهای تازهکار» دریافتند که اگر
شرکتهای تازهوارد تالشهای محدودی برای بهدستآوردن و تأمین
منابع الزم برای نوآوری انجام دهند )1 ،تواناییهای نوآور ٔ
انه خود
را با سرعت ناکافی و اندک عمق خواهند بخشید؛  )2در عبور از
سطوح گوناگون توانمندی ،با مشکالت فراوانی مواجه خواهند بود؛
و  )3تمایل دارند به جای نوآوری در مقام رهبر در اشکال نوآوری
بهصورت «پیرو» باقی بمانند (.)Bell and Figueiredo, 2012
راسل و همکارانش در پژوهشی تأثیر قابلیتهای خرید در نوآوری
تأمینکننده را با توجه به انواع محصوالت بررسی کردهاند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد که برای محصوالت راهبردی و نوآورانه،
محصولی که بخش عمومی سفارش داده ،باید با توانمندیهای
تأمینکننده متناسب باشد (.)Rosell et al., 2011

 .۲تجزیهوتحلیل علمسنجی
بررسی کتابسنجی تحقیقات تدارکات عمومی (حامی) نوآوری با
ٔ
برنامه فوس ویوور 1،که ون اک و والتمن ابداع کردهاند،
استفاده از
ٔ
انجام شد .طبق گفته ون اک و والتمن ،این نرمافزار عناصر بصری
را براساس تکنیکهای نقشهبرداری بهکار میبرد و دادههای مربوط
به فرمت  CSVرا به نمودارها یا خوشهها تبدیل میکند (Van
 .)Eck and Waltman, 2019تکنیکهای این نوع نقشهبرداری
به محقق کمک میکند تا اطالعات خاص مانند نویسندگان،
مکانها ،مؤسسات ،نقلقولها ،استنادات مشترک و سایر جنبهها را
تجزیهوتحلیل کند (.)Khalil and Crawford, 2015
دادههای این بخش از مقاله از پایگاه داده اسکوپوس با
جستوجوی کلمات کلیدی «تدارکات عمومی نوآوری» و
1. VOSviewer
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ٔ
شکل ٔ :1
شبکه همکاری آنها
نقشه پژوهشگران اصلی حوزهٔ تدارکات عمومی (حامی) نوآوری و

«توانمندسازی تأمینکنندگان» در  10آبان  1400بهدست آمده
است 1.دادههای حاصله شامل نام نویسنده ،منبع سند ،سال
انتشار ،عنوان انتشار ،کشورها ،مجالتٔ ،
حوزه موضوعی و نوع
مقاله بوده است .درمجموع  842پژوهش در رابطه با موضوع
ٔ
زمینه
«تدارکات عمومی (حامی) نوآوری» و  412پژوهش در
«توانمندسازی تأمینکنندگان» برای بازه سالهای  1990تا 2021
میالدی یافت شد.
 .۱-۲تدارکات عمومی نوآوری

از  842پژوهش احصاشده در ٔ
حوزه تدارکات عمومی نوآوری،
ٔ
ٔ
مقاله کنفرانسی94 ،
مقاله ژورنالی149 ،
 491مورد در قالب
فصل کتاب 17 ،کتاب مستقل و سایر موارد در انواع دیگر قالبها
همانند گزارشهای دولتی بودهاند .با توجه به تعداد اندک نتایج
جستوجو در قیاس با مطالعات علمسنجی رایج ،تصمیم گرفته
شد نتایج بیش از این فیلتر نگردند .یکی از مرتبطترین موضوعات
در بررسی کتابسنجی ،تعیین تأثیرگذارترین نویسندگان در
موضوع پژوهشی است؛ بهطوری که خوشههای نویسندگان
همکار از یکدیگر شناسایی میشوند .خوشههای نویسندگان
ً
با تراکم نسبتا زیاد نشان میدهد که آنها همکاری بیشتری را با
یکدیگر بهنسبت خوشههای با تراکم پایینتر داشتهاند .هرچه نام
نویسنده در نقشه بزرگتر و روشنتر باشد ،بدینمعنی است که
نقشه تراکم ٔ
تعداد مقاالت بیشتری منتشر کرده است .شکل ٔ 1
شبکه
همتألیفی پژوهشگران در ٔ
حوزه تدارکات عمومی (حامی) نوآوری
1. Capability building OR capacity building OR capability
promotion and Public procurement for innovation OR public
procurement of innovation.

را نشان میدهد .در این نقشه ،پژوهشگرانی که ارتباطات علمی
ٔ
فاصله نزدیکتر و پژوهشگرانی که
بیشتری با یکدیگر داشتهاند در
ٔ
ارتباطات علمی کمتری داشتهاند در فاصله دورتری نمایش داده
شدهاند .تراکم هر پژوهشگر نیز براساس تعداد تولیدات علمی آن
ٔ
همسایه آن و اهمیت گرههای همسایه
پژوهشگر ،تعداد گرههای
تعیین میشود .همچنین قرارگرفتن یک پژوهشگر در مرکز نقشهٔ
ٔ
تراکم نشان ٔ
شبکه همتألیفی پژوهشگران
دهنده اهمیت آن گره در
است .همچنین طیف رنگهای زرد تا آبی پررنگ بهترتیب
دهنده وزن تراکم بیشتر تا وزن کمتر گرههای تشکیل ٔ
نشان ٔ
دهنده
شبکه است .برایناساس ،یویارا ،ادلر ،ادکوئیست ،رولفستام و
جورجیو مهمترین و پررنگترین خوشه را در مطالعات تدارکات
عمومی (حامی) نوآوری تشکیل دادهاند .کالوت و کاتل از نظر
تعداد پژوهش در رتبههای بعدی قرار دارند.
ٔ
شبکه همتألیفی پژوهشگران حوزهٔ
همچنین تحلیل خوشهای
تدارکات عمومی نوآوری نشان میدهد که این شبکه از 28
ٔ
ٔ
خوشه اول با حضور جورجیو،
خوشه متمایز تشکیل شده است.
ٔ
ٔ
خوشه سوم با حضور ادلر و
خوشه دوم با حضور ادکوئیست،
ٔ
خوشه پنجم با حضور رولفستام مهمترین خوشههای
یویارا ،و
ٔ
ٔ
تشکیلدهنده شبکه همتألیفی پژوهشگران در این حوزهاند
در شکل  ،2طیف رنگهای زرد تا سورمهای بهترتیب نشاندهندهٔ
جدیدترین و قدیمیترین پژوهشهای انجامشده براساس سال
ٔ
حوزه تدارکات عمومی
انجام پژوهش بهدست پژوهشگران در
نوآوری است .برمبنای خروجی ٔ
نقشه همپوشانی ،ادلر ،کالوت،
ادکوئیست و رولفستام قدیمیترین پژوهشها و دوال ،لی ،رضانیا ،و
آیوسا جدیدترین پژوهشها را در این حوزه انجام دادهاند.
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شکل ٔ :2
نقشه زمانمندی پژوهشها در حوزهٔ تدارکات عمومی (حامی) نوآوری

یکی دیگر از تحلیلهای کتابسنجی تولید ٔ
نقشه کشورهاست و
کشورهایی را مشخص میکند که بیشترین انتشارات را داشتهاند.
شکل  3توزیع جهانی سهم کشورها و ارتباطات بین آنها در ٔ
حوزه
علمی تدارکات عمومی (حامی) نوآوری را نشان میدهد .براساس
این نقشه ،آثار علمی در ٔ
حوزه تدارکات عمومی (حامی) نوآوری در
ٔ
منطقه مختلف در جهان منتشر شده است .انگلستان و آمریکا دو
91
کشوری هستند که بیشترین پژوهشها را در این زمینه انجام دادهاند.

ایتالیا و اسپانیا با رنگ زرد در ٔ
رتبه دوم و کشورهای فنالند ،استرالیا
ٔ
و کانادا در ٔ
شبکه مطالعات
رتبه بعدی قرار دارند .تحلیل خوشهای
کشورها در ٔ
حوزه تدارکات عمومی (حامی) نوآوری نشان میدهد
ٔ
که این شبکه از هشت خوشه متمایز تشکیل شده است .با توجه به
راهنمای نقشه و طیف رنگی ،قدیمیترین پژوهشها در کشورهای
آمریکا ،انگلیس و استرالیا انجام شده است .جدیدترین پژوهشها
نیز در ایتالیا ،اسپانیا ،برزیل و هلند شکل گرفتهاند.

شکل ٔ :3
نقشه پژوهشها در حوزهٔ تدارکات عمومی نوآوری براساس نام کشورها و زمانمندی آنها
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شکل ٔ :4
نقشه همرخدادی واژگان کلیدی در حوزهٔ تدارکات عمومی نوآوری

شکل ٔ 4
نقشه همرخدادی واژگان کلیدی و زمینههای پژوهشی
ٔ
حوزه تدارکات عمومی (حامی) نوآوری را نشان داده
فعال در
است .مفاهیمی که در یک خوشه جای دارند و نزدیک به هماند با
دایرههای همرنگ نشان داده شدهاند و ٔ
اندازه دایرههای تصویرشده،
دهنده اهمیت و تکرار مفهوم مدنظر در ٔ
نشان ٔ
حوزه مربوطه است.
در این تحلیل ،تعداد هفت خوشه مشاهده میشود و پرکاربردترین
واژهها در آنها عبارتاند از :نوآوری ،تدارکات عمومی ،سیاست
ٔ
توسعه پایدار.
نوآوری ،مدیریت پروژه ،و
با توجه به شکلهای  4و  ،5که همرخدادی واژگان را از دو

منظر ایستا و با لحاظکردن زمان انتشار نشان میدهند ،مشاهده
میشود که مرکزیت مقاالت اخیر ،که بر روی تدارکات عمومی
(حامی) نوآوری شکل گرفتهاند ،به سمت موضوعات تدارکات
ٔ
توسعه پایدار ،اقتصاد مدور رفته است .در واقع
عمومی سبز،
گفتنی است این موضوعات هماکنون داغترین عناوین در حوزهٔ
تدارکات عمومی نوآوری هستند .درمقابل موضوعاتی مانند
سیاستگذاری ،سیاست عمومی ،تدارکات الکترونیکی ،و
سیاست صنعتی و عملکرد (تدارکات) کلیدواژههایی هستند که
در سالهای اخیر کمتر به آنها پرداخته شده است.

شکل ٔ :5
نقشه همرخدادی واژگان کلیدی در حوزهٔ تدارکات عمومی نوآوری

توانمندسازی تأمینکنندگان در تدارکات عمومی نوآوری

 .۲-۲توانمندسازی تأمینکنندگان
ٔ
نتیجه حاصلشده در این مورد از پایگاه ٔ
داده اسکوپوس،
از 421
مقاله کنفرانسی 24 ،مقالهٔ
ٔ
 243مورد در قالب مقاله107 ،

مروری 18 ،فصل کتاب 4 ،کتاب و سایر موارد در انواع دیگر
قالب-ها همانند گزارشهای دولتی بوده است .با توجه به تعداد
اندک نتایج جستوجو در قیاس با مطالعات علمسنجی رایج،
تصمیم گرفته شد نتایج بیش از این فیلتر نگردند .شکل ٔ 6
نقشه
ٔ
ٔ
حوزه
شبکه همکاری پژوهشگران در تولیدات علمی
تراکم
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توانمندی تأمینکنندگان را نشان میدهد .با توجه به دایرههای
زردرنگ ،که تراکم را در این نقشه نشان میدهد ،نویسندگان فعال
در این ٔ
حوزه علمی بسیارند ،اما گسسته از هم فعالیت میکنند.
خوشههای شناساییشده براساس نام نویسندگان شامل  34خوشه
ٔ
خوشه اول ،که مهمترین نویسندگان این حوزه در آن قرار
است.
ٔ
دارند ،جانگ کی و لی جی را شامل میشود .در خوشه دوم
ٔ
خوشه سوم
الکاستور اثرگذارترین نویسنده شناسایی شده است.
را گلدمن و ارگاس تشکیل دادهاند.

شکل ٔ :6
نقشه همتألیفی پژوهشگران در تولیدات علمی حوزهٔ توانمندسازی تأمینکنندگان

شکل ٔ ۷
ٔ
درباره توانمندسازی
نقشه تراکم پژوهشهای انجامشده
تأمینکنندگان را براساس کشورها نشان میدهد .در این شکل،
هرچه ٔ
دایره کشور مؤلف اثر بزرگتر باشد ،تعداد پژوهشهای
آن کشور با احتساب اثرگذاری (استنادات) آنها بیشتر است.
تحلیل خوشهای در بازه زمانی  20۲۰-20۰۵نشان داده است
که کشورهای مرتبط در این ٔ
حوزه پژوهشی به  31خوشه تقسیم
میشوند و آمریکا ،آلمان و ایتالیا بیشترین مقاالت با موضوع
توانمندی تأمینکنندگان را بهنسبت سایر کشورها منتشر کردهاند.
در این نقشه ،کشورهایی که با هم ارتباطات پژوهشی بیشتری
ٔ
فاصله نزدیکتر از یکدیگر و کشورهایی که ارتباطات
داشتهاند در
ٔ
علمی کمتری داشتهاند در فاصله دورتری نمایش داده شدهاند.
همانطور که در شکل  ۶مشاهده میشود ،کشورهایی همچون
ایران ،اندونزی ،مصر ،اتیوپی رومانی و یونان پژوهشهای بسیار
کمی در ٔ
حوزه توانمندسازی تأمینکنندگان داشتهاند .گفتنی است
که کشورهای نامبرده به دلیل اینکه ارتباطات علمی کمتری با دیگر
ٔ
فاصله زیادی از خوشههای اصلی قرار دارند.
کشورها داشتهاند با

ٔ
نقشه همپوشانی براساس سال انجام پژوهش نشان داده است که
ایران ازجمله کشورهایی است که جدیدترین مطالعات را در این
ٔ
حوزه پژوهشی انجام داده است.
ٔ
نقشه همرخدادی کلمات کلیدی ٔ
حوزه مطالعاتی «توانمندی
تأمینکنندگان» برای بازه زمانی  20۲۰-20۰۵در شکل
 8مشاهده میشود .کلمات کلیدی که شکل بزرگتری
دارند بدینمعنی است که در مقاالت مرتبط با توانمندسازی
تأمینکنندگان بیشتر استفاده میشوند .در شکل  ۸واژگان
ٔ
فاصله
کلیدی ،که توأمان در آثار علمی استفاده شدهاند ،در
نزدیکتر و اصطالحاتی که ارتباطات علمی کمتری داشته در
فاصله دورتری نمایش داده شدهاند .تراکم هر ٔ
ٔ
کلمه کلیدی نیز
براساس تعداد تولیدات علمی آن و تعداد روابط آن با دیگر واژگان
ٔ
کلمه کلیدی در مرکز
تعیین میشود .همچنین قرارگرفتن یک
ٔ
ٔ
نقشه تراکم ،نشان ٔ
دهنده اهمیت آن گره در شبکه پژوهشهاست.
طیف رنگهای زرد تا آبی پررنگ بهترتیب نشان ٔ
دهنده تراکم
بیشتر کلمات کلیدی تا وزن کمتر واژگان تشکیلدهنده است .در
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این بازه 21 ،خوشه تشکیل شده است و مهمترین واژگان کلیدی
ٔ
زنجیره تأمین ،تأمینکنندگان و نوآوری بودهاند .واژگان
مدیریت
کلیدی همچون اینترنت اشیا ،دادوستد کاال ،ارتباط با مشتری با

فاصله دورتری از ٔ
ٔ
بقیه واژگان قرار دارند ،میتوان
توجه به اینکه با
گفت که کمترین ارتباط را با سایر کلمات کلیدی در پژوهشهای
ٔ
حوزه توانمندسازی تأمینکنندگان دارند.

شکل ٔ :7
نقشه پژوهشها در حوزهٔ توانمندسازی تأمینکنندگان براساس نام کشورها

شکل ٔ :8
نقشه همرخدادی واژگان کلیدی در حوزهٔ توانمندسازی تأمینکنندگان

در شکل ٔ ،9
نقشه همرخدادی زمانمند کلمات کلیدی در بازه
زمانی  2020 - 2005نشان داده شده است .واژگان کلیدی
اصلی در پژوهشهای اخیر در ٔ
زمینه توانمندسازی تأمینکنندگان
ٔ
زنجیره تأمین چابک ،رقابتپذیری،
عبارتاند از :همآفرینی،

نوآوری زنجیره تأمین ،و صنعت ساختوساز .در مقابل
موضوعاتی مانند ارتباط با مشتری ،قابلیت پویا ،مدیریت دانش
و اعتماد کلیدواژههایی هستند که در سالهای اخیر کمتر به آنها
پرداخته شده است.

توانمندسازی تأمینکنندگان در تدارکات عمومی نوآوری
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شکل ٔ :9
نقشه همرخدادی زمانمند واژگان کلیدی در حوزهٔ توانمندسازی تأمینکنندگان

نتیجهگیری
سیاست نوآوری را میتوان مجموعه اقدامات نهادهای دولتی
دانست که عامدانه در فرایندهای نوآوری شامل توسعه ،انتشار
و کاربرد نوآوری اثرگذارند و بهطورکلی به سه دسته سیاستهای
نوآوری طرف تقاضا ،طرف عرضه و سیستمی تقسیمبندی
میشوند ( .)Edquist, 2011سیاستهای سمت تقاضا خود
به سه ٔ
دسته افزایش تقاضای نوآوری ،بهبود شرایط ادراک نوآوری
و بهبود گردش تقاضا تقسیمبندی میشوند (.)Edler, 2010
با توجه به موفقنبودن سیاستهای ساخت داخل در کشورهای
درحالتوسعه« ،تدارکات عمومی (حامی) نوآوری» میتواند
به ٔ
منزله سیاست نوآوری در طرف تقاضا ،مبنای نظری برای
ساخت داخل و خرید بار اول در این کشورها را فراهم کند.
کشورهای درحالتوسعه ویژگیهای متمایزی از اقتصادهای
توسعهیافته دارند که یکی از مهمترین آنها فقدان توانمندیهای
فناورانه در میان تأمینکنندگان است که نقشی محوری در
انه آنها دارد .طی چند ٔ
همپایی فناور ٔ
دهه اخیر ،شاهد شکست
سیاستهای مرسوم انتقال فناوری در کشور مبتنی بر رویکرد
ساخت داخل به دالیلی ازجمله ٔ
غلبه رویکرد تجاری و اقتصادی
بهجای فناوری ،تضاد منافع ،مشکالت ضمانت اجرایی ،عدم
پایش و ارزیابی نتایج ،رویکرد باال به پایین ،ظرفیت جذب و
مسائل نهادی و ساختاری ازجمله بیتوجهی به توانمندسازی
تأمینکنندگان بودهایم (ملکی و یزدی .)1396 ،تدارکات عمومی
(حامی) توانمندسازی در پی ایجاد تغییر در فرایند کشف ساختار
ٔ
هزینه تولید بهدست تأمینکنندگان از طریق خلق تقاضای

هوشمند در بستر تدارکات عمومی است .توانمندسازی بنگاهها
در ادبیاتهای علمی گوناگون شامل مطالعات همپایی فناورانه،
سیاست صنعتی ،تدارکات عمومی (حامی) نوآوری و ارزیابی
توانمندیهای فناورانه مدنظر قرار گرفته است .بررسی علمسنجی
نشان داد که بررسی توانمندسازی تأمینکنندگان در بستر تدارکات
عمومی نوآوری بهصورت بسیار پراکنده و حداقلی دنبال شده
است .شاید دلیل آن بینیازی کشورهای توسعهیافته از تمرکز بر
توانمندسازی تأمینکنندگان در این نوع تدارکات عمومی بوده
است .این درحالی است که به نظر میآید کشورهای درحالتوسعه
برای اهرمکردن خریدهای دولتی و تدارکات عمومی خود باید
بهجای نوآوری اهداف دیگری را ،که مقتضای مسیر و موقعیت
رشد اقتصادی و فناور ٔ
انه خودشان است ،در نظر بگیرند .یکی از
این اهداف ،توانمندسازی تأمینکنندگان در ابعاد متعدد فناورانه،
ساخت و تولید ،سازمانی ،مالی و غیره است .در این حالت،
تدارکات عمومی حامی نوآوری جای خود را به تدارکات عمومی
ً
حامی توانمندسازی میدهد .طبیعتا چنین تغییر هدفی نمیتواند
بدون توجه به تغییرات الزم در الزامات حقوقی ،پایش و ارزیابی،
فرایند مناقصات ،مدیریت تدارکات و توانمندیهای تدارک ٔ
دهنده
دولتی ازجمله از منظر نیروی انسانی نتیجهبخش باشد .برای مثال
اجراییکردن سیاست تدارکات عمومی حامی توانمندسازی در
عمل نیازمند استقرار نظام پایش و ارزیابی دوسویهای است که هم
مطابق معمول انجام تعهدات تأمینکنندگان درخصوص قیمت،
کیفیت و زمان تحویل محصوالت و خدمات تدارکدادهشده را
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بسنجد و هم متمایز از گذشته ،توانمندسازی تأمینکنندگان را
ارزیابی کرده و نیز نظام پرداخت و جبران خدمات را مشروط به
تحقق هر دو هدف ،بهویژه هدف توانمندسازی کند .نداشتن دید
ٔ
درباره اینکه موفقیت چیست و از چه شاخصهایی تشکیل
شفاف
ٔ
شده است باعث میشود تأمینکنندگان دریافتکننده رانتهای
دولتی (همانند رانتهای دریافتی در تدارکات عمومی) بهخوبی
بدانند چگونه نهادهای عمومی را به بازی بگیرند که پیامد آن
عمقیافتن شکستهای پیدرپی سیاستهای حمایت از تقاضا
میشود (.)Rodrik, 2008
ً
تدارکات عمومی (حامی) نوآوری منطقا بر تعامل کاربرـ
تولیدکننده و یادگیری تعاملی میان آنها متمرکز است؛ اما
دغدغۀ اولیه در تدارکات عمومی حامی توانمندسازی تعامل
تامینکننده ـ تدارکدهندۀ دولتی است چرا که هدف کسب
اطالعات از تأمینکنندگان در خصوص توانمندیها و چگونگی
ارتقای آن است .تبادل اطالعات در این خصوص در تمایز
آشکار با خودمختاری و استقالل تدارکدهندگان دولتی قرار
دارد که معیاری رایج است .در واقع یکی از مهمترین چالشها
برای موفقیت تدارکات دولتی توانمندسازی فائق آمدن بر همین
شکست ظرفیت (عدم تعامل دولت با بخش خصوصی در
طراحی و اجرای تدارکات) در سمت تدارکدهندۀ دولتی است .از
منظر دیگر میتوان تدارکات دولتی توانمندسازی را بستر و فرصتی
برای ارتقای «استقالل متکی بر بخش خصوصی» دستگاههای
ٔ
درزمینه تدارکات و خریدهای دولتی دانست ،موضوعی که
دولتی
محور اصلی بازتعریف مفهوم سیاست صنعتی در قرن بیست و
یکم است .تدارکات دولتی نوآوری به سبب اینکه مأموریتمحور
و با رویکرد پایین به باال اجرا میشود ،بستر مناسبی برای اتکای
بیش از پیش تدارکدهندگان دولتی به بخش خصوصی و تعدیل
(بلوغ) خودمختاری آنها است .همین موضوع برای تدارکات
دولتی توانمندسازی نیز برقرار خواهد بود چنانچه در پیادهسازی
هر دو رویکرد پایین به باال و باال به پایین توأمان دنبال شوند .در
رویکرد پایین به باال ،دستگاههای دولتی قادرند به ویژگیهای
متمایز هر مورد توجه کافی داشته باشند ،از جمله تفاوت
محصوالت و خدمات مورد نیاز ،توانمندیهای تأمینکنندگان
داخلی ،و تفاوت در ظرفیت سازمانی دستگاههای دولتی .البته
مخاطره اصلی رویکرد پایین به باال قوت گرفتن امکان فساد در
تدارکات دولتی است ،بهخصوص در کشورها و دستگاههایی که
فساد شایع یا نظاممند شده باشد .راهکار کلی پیشنهادی ،تکمیل
رویکرد پایین به باال با اقدامات مقتضی باال به پایین از جمله
اقدامات حقوقی ،تنظیمگری ،و ارتقای حسابرسی و شفافیت
ٔ
درزمینه تدارکات دولتی است.
در تحقیقات آتی میشود جزئیات نظام پایش و ارزیابی
دوسویه پیشنهادی را در مناقصات و خریدهای دولتی حامی

توانمندسازی یا پروژههای ساخت بار اول را بررسی کرد و در
این خصوص پیشنهادهای سیاستی و طراحی فرایند مناقصه
و خرید دولتی با هدف توانمندسازی تأمینکنندگان پیشنهاد
شود .همچنین بررسی تغییرات الزم در الزامات حقوقی ،فرایند
مناقصات ،مدیریت تدارکات و توانمندیهای تدارک ٔ
دهنده دولتی
برای هدفگذاری توانمندسازی در خریدهای دولت میتواند
موضوعات دیگر تحقیقات آتی باشد .در نهایت میتوان چنین
گفت که ما به پژوهش در خصوص مدل ،رویه و شاخصهای
ارزیابی توانمندی تأمینکنندگان در ابعاد مختلف فناورانه ،ساخت
و تولید ،و سازمانی در فرایندهای تدارکات عمومی نیازمندیم.

منابع فارسی که معادل التین آنها در قسمت منابع
آورده شده است.
محسنی کیاسری ،مصطفی ،محمدی ،مهدی ،جعفرنژاد ،احمد ،مختارزاده،
نیما و اسدیفرد ،رضا (« .)1396دستهبندی ابزارهای سیاست نوآوری
تقاضامحور با استفاده از رویکرد فراترکیب» .مدیریت نوآوریٔ ،
دوره ،۶
ٔ
شماره  ،۲ص .138-109
رضوی ،محمدرضا ،دانش کهن ،حسین و بوشهری ،علیرضا (.)1398
«چارچوب شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در تدوین سیاست تدارکات
ٔ
عمومی برای نوآوری و فناوری ایران»،
فصلنامه سیاست علم و فناوری،
ٔ
شماره  ،4ص .۷۵-۶۳
سال یازدهم،
ملکی ،علی و یزدی ،نجمالدین ( .)1396بازتعریف سیاستهای خرید
دولتی بهمنظور ارتقای یادگیری و نوآوری .اولین کنفرانس حکمرانی و
سیاستگذاری عمومی ،تهران.
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Abstract
PPI is an innovation policy that industrialized countries have studied since the early twenty-first
century because to the large contribution of government purchases to their national economies.
Despite its attraction, this demand-side innovation policy has failed to capture the attention of
emerging and less developed countries, owing to their demands and circumstances being distinct
from those of developed ones. One of these conditions is insufficient supplier capability. This
review paper examined 1) the theoretical underpinnings of supplier capability development
and public procurement of innovation, 2) the body of existing research, and 3) conducted an
introductory scientometric analysis of these two literatures. The findings indicated that both
fields are burdened by a small number of publications that are largely unrelated to one another.
Developed countries have viewed this topic as a secondary goal of PPI policy, which develops
organically during this policy - most likely because suppliers› capability building is not their
primary objective in comparison to the growth of innovation. Developing countries, on the other
hand, require purposeful targeting of this objective in order to leverage public procurement.
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نقشنامه و فرم تعارض منافع
الف) نقشنامه
علی بنیادی نائینی
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نقش

نویسندۀ مسئول
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نگارش متن
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تحلیل /تفسیر داده

-

کمک به تحلیلوتفسیر داده

تحلیلوتفسیر داده

سایر نقشها
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-

ب) اعالم تعارض منافع
در جریان انتشار مقاالت علمی تعارض منافع به این معنی است
که نویسنده یا نویسندگان ،داوران و یا حتی سردبیران مجالت
دارای ارتباطات شخصی و یا اقتصادی میباشند که ممکن است
به طور ناعادالنهای بر تصمیمگیری آنها در چاپ یک مقاله
تأثیرگذار باشد .تعارض منافع به خودی خود مشکلی ندارد بلکه
عدم اظهار آن است که مسئلهساز میشود.
بدین وسیله نویسندگان اعالم میکنند که رابطه مالی یا غیرمالی
با سازمان ،نهاد یا اشخاصی که موضوع یا مفاد این تحقیق هستند
ندارند ،اعم از رابطه و انتساب رسمی یا غیررسمی .منظور از
رابطه و انتفاع مالی از جمله عبارت است از دریافت پژوهانه،
گرنت آموزشی ،ایراد سخنرانی ،عضویت سازمانی ،افتخاری

یا غیررسمی ،اشتغال ،مالکیت سهام ،و دریافت حق اختراع ،و
البته محدود به این موارد نیست .منظور از رابطه و انتفاع غیرمالی
عبارت است از روابط شخصی ،خانوادگی یا حرفهای ،اندیشهای
یا باورمندانه ،و غیره.
چنانچه هر یک از نویسندگان تعارض منافعی داشته باشد (و یا
نداشته باشد) در فرم زیر تصریح و اعالم خواهد کرد:
مثال :نویسندۀ الف هیچگونه تعارض منافعی ندارد .نویسندۀ
ب از شرکت فالن که موضوع تحقیق بوده است گرنت دریافت
کرده است .نویسندگان ج و د در سازمان فالن که موضوع تحقیق
بوده است سخنرانی افتخاری داشتهاند و در شرکت فالن که
موضوع تحقیق بوده است سهامدارند.

اظهار (عدم) تعارض منافع :نویسندگان مقاله هیچگونه تعارض منافعی ندارد.
نویسندۀ
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