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خرید دولتی نوآوریگرا ابزار مهم سیاستهای نوآوری طرف تقاضا
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چکیده 
حجم قابل توجه خرید دولتی ساالنه کشورها موجب شده است که توجه سیاستگذاران نوآوری به قدرر اهرمی خرید دولتکی
برای تحریک نوآوری جلب شود .خرید دولتی در بازار به عنوان کشش تقاضا برای کاالها ،خدمار و سیستمها بیان میشود و اگر
بتوان با به کارگیری روشهای نوین ،این تقاضا را به سمت نوآوری سوق داد ،در عمل تقاضای مؤثری برای شکلگیری نکوآوری
در جامعه ایجاد میشود که برای پرورش نوآوری از اهمیت اساسی برخوردار است.
هدف این مقاله تایین روشهای خرید نوآوری گراست .در این راستا با استفاده از مطالعار کتابخانکهای ابتکدا نقکش تقاضکا در
شکل گیری نوآوری و ظرفیت سیاستی خرید دولتی مورد بررسی قرار میگیرد و سپس با تایین خرید دولتی نوآوریگرا تفکاور آن
با خرید معمولی شرح داده میشود .بعد از آن ،به امکان به کارگیری خرید دولتی نوآوریگرا به عنوان ابزار سیاسکتهکای نکوآوری
طرف تقاضا پرداخته میشود .برای شناخت بیشتر از خرید دولتی نوآوریگرا ،انواع آنها مشخص شده و موانکع بکه ککارگیری ایکن
روشها مورد توضیح قرار می گیرند .توجه به ظرفیت خرید دولتی برای تحریک نوآوری در کشور یکی از نتایج این تحقیق است.
کلیدواژهها :خرید دولتی ،خرید دولتی نوآوریگرا ،سیاستهای نوآوری طرف تقاضا.
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خرید دولتی و اهمیت آن در اقتصاد کشورها و طایعی بودن
تالش دولت ها برای استفاده از این پتانسکیل بکرای اهکداف
سیاستی مختلف است.
آمار دقیقی از میکزان خریکد دولتکی ککاال و خکدمار در
کشور ما در دسترس نیست ولی اندازه مالی آن به ویکژه بکا
توجه به بزرگی اندازه دولت و غلاه اقتصاد دولتی در ایکران،
به یقین قابل توجه است .این حجم مالی بزرگ که سکاالنه
به عنوان تقاضای کاال و خدمار در بازار ایران عمل میکند
بالقوه این توانایی دارد که در شرای خاصی که در این مقاله
به آن پرداخته خواهد شد با ایجکاد تقاضکا بکرای نکوآوری و
ترغیب تامینکنندگان کاالها و خدمار به نکوآوری موجکب
پرورش نوآوری در کشور شکود .جسکتجوهای اولیکه نشکان
می دهد این موضوع چنانکه باید مورد توجه سیاستگکذاران
ما نیست .شرای زمینهای کشور ما با کشورهای توسعهیافته
برای به کارگیری سیاست ها و مککانیزم هکایی از ایکن نکوع
تفاور های آشکاری دارد ،با این همکه نمکیتکوان پتانسکیل
عظیم این حجم خرید دولتی را برای تاثیرگذاری در نوآوری
نادیده گرفت .گفتمانسازی علمی در مورد استفاده از قدرر
خرید دولتکی در ایکران بکرای تحریکک نکوآوری مکیتوانکد
زمینهساز نفوذ این مااحث به حوزههکای سیاسکتگکذاری و

اجرایی شود و این مقاله نیز با این هدف به نگارش درآمکده
است.
اینجا تالش می شود ،ابتدا نقش تقاضا در شککل گیکری
نوآوری و ظرفیت سیاستی خرید دولتی مکورد بررسکی قکرار
گیرد ،سپس تایین خرید دولتی نوآوریگکرا و تفکاور آن بکا
خرید دولتی معمولی پرداخته میشود .در مرحله بعد قابلیکت
استفاده از خرید دولتی نکوآوری گکرا بکه عنکوان ابکزار مهکم
سیاست نوآوری طرف تقاضا مطرح خواهد شد .نوعشناسکی
روش های خرید دولتی نوآوری گکرا موضکوع مهکم دیگکری
است که بر اساس نتایج ککار پژوهشکگران بکه آن پرداختکه
شده است و سپس موانع استفاده از خرید دولتی نوآوریگکرا
مورد بحث قرار میگیرد و در نهایت جمعبندی مقاله انجکام
میشود.

مقدمه

تککدارک عمککومی 1در واقککع فعالیککت دولککت و سککایر
سککازمانهککای عمککومی ماننککد شککهرداریهککا ،بککرای خریککد
محصوالر و خدمار مورد نیاز برای انجام وظایف سازمانی
آنهاست .اصطالح تدارک عمومی با این مفهکوم ،در ادبیکار
2
اروپا رایج بوده و با اصطالحار متفاوتی مرل تدارک دولتی
در سککازمان تجککارر جهککانی 3و قراردادهککای دولتککی 4یککا
قراردادهای عمومی 5در آمریکا مورد استفاده قرار مکیگیکرد
[ .]1در این مقاله به لحا تقریب ذهنی از اصکطالح خریکد
دولتی به جای تدارک عمومی استفاده خواهکد شکد .اگرچکه
اصطالح تدارک عمومی به لحا اینککه تکدارک ،فراینکدی
چندمرحلککهای و شککامل بککر خریککد اسککت و دربرگیرنککده
سازمان های عمومی غیردولتی نیز میشکود و بسکیار جکامع
است .به طور کلی خرید دولتی شامل موارد زیر است:
 .1خرید کاالها مانند اقالم سادهای از قایکل ملزومکار
اداری تا اقالم بسیار پیچیدهای از قایل موشکهای
هدایت شونده؛
 .2خریککد فعالیککتهککا ماننککد سککاخت راههککا ،پککلهککا و
ساختمانهای دولتی؛
 .3خرید خدمار ،از خکدمار دسکتی ماننکد نگهکداری
ساختمان های دولتی تا خدمار تخصصکی از قایکل
خککدمار مهندسککی ،خککدمار حقککوقی و مشککاورهای
میشود [.]1
خرید دولتی به لحا اقتصادی قکدرر بزرگکی در بکازار
محسوب میشود .بنکا بکه گکزارش او.ای.سکی.دی2017 ،.

6

[ .]2خرید دولتی در بین کشورهای عضو ایکن سکازمان ،بکه
طور متوس  12درصد از تولید ناخالص داخلی و  29درصکد
از کل هزینهکرد ساالنه دولکتهکا را تشککیل مکیدهکد .در
سطح اتحادیه اروپا این رقم حدود  14درصد تولید ناخکالص
داخلی این کشورهاست .این ارقکام نشکانگر بزرگکی بودجکه
1. Public Procurement
2. Government Procurement
3. World Trade Organization
4. Governments Contracts
5. Public Contracts
)6. OECD (2017
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در مجموع نوآوری وابسته بکه سکوددهی نسکای ،یعنکی
وابسته به تقاضا اسکت .کشکش تقاضکا هکدایتگکر فعالیکت
نوآورانه است .در واقع تحقیقار نشان مکیدهکد ککه تعکداد
اختراعار ،پیامد همراه با تأخیر تغییرار تقاضا است و امکان
جاران سرمایهگذاری انجامشده در نوآوری با افزایش انکدازة
بازار افزایش مکی یابکد .از ایکن رو در اقتصکادهای بکا رشکد
سریعتر احتمال بروز نوآوریهای موفق ،بیشتر خواهکد بکود.
به ویژه در بخشهایی که تقاضا بکه طکور خاصکی قکویتکر
است [.]4
دیدگاههکای متفکاور تأکیدکننکده بکر فشکار فنکاوری و
کشککش تقاضککا بککه ضککرورر متنککاقض یکککدیگر نیسککتند و
می توانند بیانگر الگوهای متفاور علّی نوآوریهای رادیکال
و تدریجی باشند .در عمل تقاضا در هر دو الگو اهمیت دارد.
در واقکع بخشککی از عالقمنککدی فزاینککده بککه سیاسککتهککای
نوآوری طکرف تقاضکا بکه علکت آگکاهی بیشکتر از اهمیکت
ارتااطار بازخوردی در فراینکدهای نکوآوری بکین عرضکه و
تقاضا پدید آمده است .بر این اساس سیاستهکای نکوآوری
طرف تقاضا با رویکرد وسیعتری که به چرخه کامل نوآوری
احتیاج دارد ،در واقع تکامل سیاست های مدل خطی است و
صرفاً بر تحقیق و توسعه تمرکز دارد.
در ادبیار نوآوری ،ضرورر تعامل بین شرای عرضکه و
تقاضا ،به طور وسیعی مطکرح شکده اسکت .بکه طکور مرکال
ماوری و روزنارگ ( 4)1979جمعبندی میکنند ککه عوامکل

نقش تقاضا در شکلگیری نوآوری

نقش تقاضا به عنکوان تقویکت گکر و منشکأ نکوآوری در
اقتصاد نوآوری موضکوع ثابکتشکدهای اسکت .پژوهشکگران
بسیاری تأکید کرده اند که عرضکه فنکاوری هکای نکوین بکه
واسککطه وجککود تقاضککا ممکککن شککده اسککت .تقاضککا باعککث
عالمتدهی به نوآوری میشود و سپس نوآوری یا فنکاوری
جدید را وارد بازار میکند .تقاضا از دو مسیر مختلف :جکذب
نوآوریهای موجود و ایجاد نوآوریهای جدیکد بکر نکوآوری
تأثیر میگذارد.
در مسیر اول ،وجود تقاضا باعکث جکذب نکوآوریهکای
تولیدشده در بازار میشود ،این تقاضا ریشه و اساس نوآوری
نیست ولکی مشکوق مهمکی بکرای تولیدکننکدگان نکوآوری
محسوب میشود .در مقاله ها تأکید زیادی بر توانایی تقاضکا
برای جذب نکوآوری هکا و سکرعت انتشکار آنهکا بکه عنکوان
مشخصه مرات و مهم بازار صورر میگیرد .مسایر دومای
که تقاضا نوآوری را تحریک میکند بسکیار مسکتقیم اسکت.
بازیگران بخش عمومی یا خصوصی نیاز جدیدی را به یکک
نوآوری بیان میکنند و باعث تولید نوآوری میشوند [.]3
درگزارش او ای سی دی ( ،]4[ 1)2014آمده اسکت ککه
گریلیجز و اشموکلر ( 2)1963و اشموکلر ( ،3)1966با تحلیل
آماری پتنتها نشان دادهاند که اختراعها پاسخی به کشکش
تقاضا محسوب میشوند .این یافته مخالف نگرش حاکم در
زمان خود بوده است که جهکت و شکدر نکوآوری را تحکت
تأثیر اساسی عوامل عرضه یعنکی تغییکرار دانکش علمکی و
فناورانه می دانست .در نگرش آنها ،بازار بزرگتکر ،تقاضکای
قوی تری است که نوآوری را ترغیب میکند .به ایکن علکت
که نخست سوددهی هر نوآوری (اگکر سکایر عوامکل ثابکت
فرض شوند) با افزایش اندازه بازار افکزایش مکییابکد و دوم
هرگاه هدف فعالیت نوآورانهای پاسکخ بکه نیکاز بکازار باشکد،
احتمال اینکه نکوآوری حاصکل از آن فعالیکت بکا نیکاز بکازار
مطابقت کند بیشتر است.

تقاضا و عوامل عرضه به تنهایی برای نوآوری کافی نیستند
و هر دو همزمان بایکد وجکود داشکته باشکند .تکالش بکرای
پککرورش نککوآوری ،هنگککامی کککه زنجیککره کامککل نککوآوری
هدفگیری شود ،بیشترین تأثیرگذاری را خواهد داشت [.]4
در مااحث سیاستهای نوآوری ،این اتفکاق نظکر وجکود
دارد که طرف تقاضای نوآوری مورد غفلت قرار گرفته است.
با وجود تأکید بر تعامل بین تأمینکننده و کاربر و تشخیص
اینکه تقاضا بکرای نکوآوریهکا از اهمیکت برخکوردار اسکت،
نسخه های سیاستی برآمکده از رویکردهکای سیسکتمی نیکز
عمدتاً گرایش به تمرکز بر طرف عرضه دارند [.]5

1. OECD: Organisation for Economic Co-operation and
سازمان همکارا و توس ة اقتصادا )Development (2014
)2. Griliches and Schmookler (1963
)3. Schmookler (1966

)4. Mowery and Rosenberg (1979
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کاالها و خدمار بوده است که به تدریج این انتظار بکا سکیر
مراحل زیر تکامل مییابکد :انطاکاق خریکدهکا بکا قکوانین و
مقررار؛ استفاده کارامد از وجوه دولتکی؛ محاسکاهپکذیری و
پاسخگویی در قاکال خریکدهکا؛ تکأمین ارزش واقعکی پکول؛
تکامل یافته و وارد مرحله تاثیرگذاری بر قلمکروی سیاسکتی
دیگر مانند نوآوری شده است [.]8

ظرفیت سیاسیی ترید دولیی

خرید دولتی که به عنوان تقاضا برای محصوالر (اعکم
از محصول ،خدمت یا ترکیای از این دو و یا یکک سیسکتم)
در بازار ظاهر می شود به لحا حجم مالی قابل توجه بوده و
به طور سالیانه تکرار مکی شکود .ایکن پدیکده در بکازار همکه
کشورها قابل مشاهده است .چنانکه در مقدمه اشاره شد بنکا
به گزارش او ای سی دی ،در سال  ،2017خریکد دولتکی در
بکین کشککورهای عضکو سککازمان او ای سکی دی ،بککه طککور
متوس  12درصد از تولید ناخکالص داخلکی و  29درصکد از
کل هزینه کرد ساالنه دولتها را تشکیل میدهد .در سکطح
اتحادیه اروپا این رقم حدود  14درصد تولید ناخالص داخلکی
این کشورها است .ادکوئیست و همککاران ( 1)2015میکزان

ترید دولیی نوآوریگرا

با یادآوری اینکه در این مقاله تکدارک عمکومی معکادل
خرید دولتی اسکتفاده شکده اسکت ،پژوهشکگران مختلکف از
اصطالحار متفاوتی برای خرید دولتی بکه صکورتی ککه بکا
نوآوری سروکار داشته باشد استفاده ککردهانکد؛ ماننکد خریکد
دولتی نکوآوریگکرا2؛ خریکد دولتکی فنکاوری3؛خریکد دولتکی
نکوآوری4؛ خریککد دولتککی دوسکتدار نککوآوری5؛ خریککد دولتککی
نوآورانه 6و خرید دولتی راهاردی .7در مجمکوع ایکن توافکق
عمومی وجود دارد که بین خرید دولتی نوآوریگکرا و خریکد
معمولی یعنی خرید محصوالر موجود در بازار ککه نوآورانکه
ناوده و نیازمند تعامل بیشتری بکین عرضکهکننکده و ککاربر
نیست تمایز وجود دارد [.]9
خرید دولتی تقاضایی است که در هنگام خرید سکازمان
دولتی در بازار مطرح میشکود .بیشکتر کاالهکای موجکود در
بازار اغلب به روش خرید معمولی خریداری مکیشکوند و در
این حالت خریدار بکه دناکال نکوآوری جدیکدی در تقاضکای
خرید خود نیست .اگرچه ممکن است نوآوری خود بکه خکود
در خرید اتفاق بیفتد .تشخیص انواع مختلف خرید دولتکی و
تعریف شفاف آنها به لحا اهداف و نکوع تاثیرگکذاری آنهکا
اهمیککت دارد .ادکوئیسککت (« ،8)2015خریککد مککرتا بککا
نوآوری» 9را که شامل خریکد دولتکی دوسکتدار نکوآوری 10و

خرید دولتی اروپا را در سال  2009بالغ بر 2/3تریلیون یکورو
اعالم میکنند [.]6
در خرید معمولی ،سکازمانهکای دولتکی محصکوالتی را
خریداری میکنند که آماده و در بازار موجود اسکت .معمکوالً
در این خرید ها قیمکت و کیفیکت در انتخکاب تکأمینکننکده
تعیینکننده اسکت و نکوآوری خاصکی از ایکن خریکد انتظکار
نمی رود .اگر در خرید دولتی عالوه بر هدف اولیه که تکأمین
نیازهای سازمان های دولتی است ،خرید محصوالر نوآورانه
هم مورد هدف گیری قرار گیرد ،خریکد دولتکی در بکازار بکه
عنوان تقاضا برای نوآوری مطرح میشود ککه بکا توجکه بکه
بزرگی این تقاضا از قدرر قابل توجهی برای تأثیرگذاری در
شکل گیری و پرورش نوآوری برخوردار خواهد شد .بنکابراین
درکنار هدف اولیه خرید دولتی که بکرآورده ککردن نیازهکا و
تقاضاهای دستگاههای دولتی است ،سیاستگکذاران زیکادی
برای استفاده از قدرر عظیم خرید دولتی به عنوان ابکزاری
برای پشتیاانی از اهداف ثانویه و خک مشکیهکای سیاسکتی
مانند توسعه نوآوری ،خرید ساز ،خریکد پایکدار و حمایکت از
بنگاههای کوچک و متوس نشان میدهند [.]7
طی زمان نگرش حاکم بر خرید دولتی از ککارکرد تکک
قلمرویی با اهداف اولیه خرید صرف ،به ککارکرد بکا اهکداف
ثانوی و تأثیرگذاری در قلمرو های دیگر توسعه یافته اسکت.
به عاارر دیگر در ابتدا انتظار از خرید دولتکی فقک تکأمین

2. Innovation-Oriented Public Procurement
3. Public Technology Procurement
4. Public Procurement of Innovation
5. Innovation-Friendly Public Procurement
6. Innovative Public Procurement
7. Strategic Public Procurement
)8. Edquist, C. (2015
9. Innovation-Related Procurement
10. Innovation –Friendly Regular Procurement

)1. Edquist, C., et al. (2015
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خرید دولتکی نکوآوری 1مکی شکود ،دسکتهای از تمکام انکواع
خریدهای دولتی مکیشناسکد ککه متفکاور از خریکد دولتکی
معمولی 2است [ .]10خرید دولتی نوآوریگرا 3ککه بکا خریکد
دولتی نوآوری ،خرید دولتی برای نوآوری 4وخریکد دولتکی از
نوآوری ،5معادل گرفته میشود ،هنگامی اتفاق میافتکد ککه
یک سازمان دولتی سفارشی را برای کاالیی به منظور انجام
کارکرد مشخصی در بازه زمانی معین انجام می دهد ولی در
زمان سفارش ،این کاال در بازار وجود ندارد .این شیوه خرید
نیازمند نوعی نوآوری قاکل از امککان تحویکل ککاال توسک
تامینکنندة آن است .قرارداد خرید دولتی نوآوری باید بیانگر
تعداد معینکی از واحکدهای محصکول تحکویلی بکه سکازمان
خریدار باشد .این بدان معنی است که چنین خریدی شکامل
مرحله تجاریشده محصوالر نوآورانه خواهد بود ،به عاارر
دیگر خالقیتهای جدید قال از تجاری شدن و عرضه آنهکا
در مقیاس قابل قاول ،نوآوری محسوب نمیشوند.
در خرید معمولی ،محصوالر استاندارد موجود بر اساس
بیشترین مزیت اقتصکادی و پکایینتکرین قیمکت خریکداری
میشوند .ولی خرید نوآوری معموالً فرایند خیلی پیچیدهتری
دارد و شککامل توسککعه محصککوالر کککامالً جدیککد از طریککق
فرایندهای خالق میشود و با همکاری و یکادگیری تعکاملی
بین سازمانها صورر میگیکرد .بنکابراین خریکد معمکولی و
خرید نوآوری با تفاورهای کیفی از هم متمکایز مکیشکوند.
اصطالح خرید نوآوری جایگزین خرید فناوری 6است که در
اوایل دهه  ،2000به واسکطه گسکترش مفهکوم نکوآوری از
تغییرار فناورانه صرف صورر گرفته است.
خرید دولتی نوآوری ممکن است به صورر مستقیم یکا
واسطهای باشد .خرید دولتی نوآوری مستقیم ،هنگامی اتفاق
میافتد که سازمان خریدار ،مصرفکننکده نهکایی محصکول
خریداری شده باشد و این حالت ،حالتی کالسیک محسکوب
می شود .در این حالت سکازمان خریکدار از نیکاز خکود بکرای

ترویج نوآوری استفاده می کند .ولی محصکول توسکعهیافتکه
ممکن است در سطح سایر مصرفکنندگان نیز انتشار یابکد.
بنکابراین نککوآوریهکای حاصککل از خریکد نککوآوری مسککتقیم
میتواند برای سازمانها و شرکتهای تامینکننده و در کل
برای جامعه هم ارزشمند باشد.
7
خرید دولتی نوآوری واسطهای هنگامی اتفاق مکیافتکد
که سازمان خریدار نقش یک واسطه ،بخکش سکرمایهگکذار،
هماهنگ کننده و یا مناع دانشی را برای مصرفکننده نهایی
بازی میکند .در این شیوه ،نیازها مربوط به خارج از سازمان
دولتی است که به عنوان هماهنکگکننکده عمکل مکیکنکد.
سازمان خریدار اگرچه مصرف کننده نهایی محصول نیسکت
ولی وظیفه خرید محصول جدید را از طرف سایر بکازیگران
خصوصی و دولتی به عهده دارد.
در خرید معمولی راهحلها یا محصکوالر مکورد خریکد،
موارد موجکود در بازارنکد و بکا چنکین روشکی ممککن اسکت
محصوالر با کیفیت برتر یا نوآورانکه بکه لحکا اجتنکاب از
ریسک ،از خرید کنار گذاشته شوند .خریکد دولتکی دوسکتدار
نوآوری هنگامی اتفاق می افتد که راهحل ها یکا محصکوالر
نوآورانه جدیکد در خریکد معمکولی ،از خریکد کنکار گذاشکته
نمی شوند .در واقع خرید دولتکی دوسکتدار نکوآوری ،اگرچکه
نوآوریها را تسهیل کرده و مورد حمایت قرار میدهد؛ ولکی
به ضرورر منجر به نوآوری نمیشود .در حکالی ککه خریکد
دولتی نوآوری ،نوآوری را مورد تقاضا قرار می دهد .بنابراین،
این دو روش به لحا اهداف و محصول خریکداری شکده از
هم متفاوراند .بر این اساس خرید دوستدار نوآوری نوعی از
خرید معمولی است که پذیرای نوآوری است و در عمل بین
روش های خرید معمولی و خریکد نکوآوری قکرار مکیگیکرد.
روش خریککد دولتککی نککوآوریگککرا ،روش خریککد دولتککی
پیشتجاری 8است .در این روش خریکد خکدمار تحقیکق و
توسعه برای توسعه یک طرح و نمونه اولیکه نوآورانکه مکورد
نظر است [ .]11خرید پیشتجاری به عنوان فرایند یکا روش
یادگیری تعاملی چند مرحلهای و چند رقیای برای خریداران،
عرضهکنندگان و کاربران مطرح است [.]12

1. Public Procurement of Innovation or Public Innovation
Procurement
2. Regular Public Procurement
3. Innovation-Oriented Public Procurement
4. Public Procurement for innovation
5. Public Procurement of Innovation
6. Technology Procurement

7. Catalytic
8. Pre-Commercial Procurement
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در بعد چگونگی خرید ،خریکد ممککن اسکت بکا اسکتفاده از
روش های خرید معمولی یا روشهای جدید صکورر گیکرد.
روش نوآورانة خرید به منظکور کارامکدتر و مکؤثرتر سکاختن
فرایند خرید به کار گرفته میشود .جدول زیر تفکاور انکواع
خریدهای دولتی را نشان میدهد [.]13

برای جمع بندی روشن از مطالکب فکوق ،بکا اقتاکاس از
کونینک و همکاران ( 1)2017چنانچه خرید دولتکی را دارای
دو بعد چیستی خرید و چگونگی خرید در نظر بگیکریم ،بعکد
چیستی خرید نشان دهنده آن چیکزی اسکت ککه خریکداری
می شود ،که می تواند راه حل های اسکتاندارد یکا محصکوالر
موجود در بازار ،راهحلهای نوآورانه یا تحقیق و توسعه باشد.

جدول  .1انواع مختلف خرید دولتی بر اساس چیستی و چگونگی خرید

موجود

خرید پیشتیارا

خرید دولتی نوآورا

روشهاا نوآورانه براا
2
خرید م مولی

جدید

روشهاا خرید

قراردادهاا م مول
خدمات تحقیق و توس ه

خرید دوستدار نوآورا

خرید م مولی

روشهاا خرید

تحقیق و توسعه

راهحلهاي نوآورانه

راهحلهاي استاندارد

ب د چتونتی
محصوالت خریداراشده

خرید مرتبط با

نوآورا

خرید م مولی

بعد چیستی محصوالت خریداريشده

منبع ]13[ :با تکمیل توسط مؤلفان

در این مقاله از اصطالح خرید دولتی نوآوری گکرا بکرای
خریدهایی که بکا هکدف تأثیرگکذاری بکر نکوآوری صکورر
می گیرد استفاده شده است و بکا اقتاکاس از او ای سکی دی
( 3)2017اینگونه تعریف میشود :خرید دولتی نوآوریگرا هر
نوع فعالیت خرید دولتی (اعم از پیشتجکاری 4یکا تجکاری)5
است که به منظکور تحریکک نکوآوری از طریکق تحقیکق و
توسعه و یا جذب محصوالر و خدمار نوآورانه بازار صورر

می گیرد .بر اساس این تعریف در خرید نوآوریگکرا خریکدار
دولتی با توصیف نیاز خود ،پژوهشگران و کسکبوککارهکا را
برای توسعه محصوالر نوآورانه راهنمایی کرده و تحقیق و
توسعه محصوالتی را خریداری میکنکد ککه هنکوز در بکازار
موجود نیستند .همچنین به عنوان خریدار اولیه محصکوالتی
که در بازار جدید است و دارای ویژگیهای اساسی نوآورانه-
اند عمل میکند [.]14

)1. Coninck, B., D., Viaene, S. and Leysen, J. (2017

 .5خرید دولتی نوآوری گرا ،ابزار مهم سیاستهکای نکوآوری
طرف تقاضا
با دیدگاهی وسیع تر به نوآوری« ،سیاستهای نوآوری»
تمام سیاستهایی که بکه نحکوی بکر نکوآوری اثرگذارنکد را
شامل می شود [ .]15سیاست های نوآوری به دو گروه اصلی
سیاست های طکرف عرضکه و سیاسکتهکای طکرف تقاضکا
دستهبندی می شوند .سیاستهای نوآوری طرف عرضکه بکر

1

 .2منظور اساتفاده از روشهااا جدیاد در خریاد ،مثال خریاد
الکترونیاک بااراا کاالهااا م مااولی اساات کاه خااود واجااد
مزیت هایی مانند افزایش شفافیت و رقابت پذیرا در خرید به
همراه کاهش هزینههاست .
)3. OECD (2017
4. Pre-Commercial
5. Commercial
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شکستهای سیسکتمی کمکک کنکد .عکالوه بکر آن ،خریکد
دولتی نقش بازارهای اولیه 1را نیز انجام دهد [.]16
خرید دولتی طی دهه هکای قاکل ،عامکل اصکلی ظهکور
بعضی از فناوری های پیشرفته بوده است .به طور مرکال :در
فرانسککه ،خریککد دولتککی بککرای توسککعه فنککاوری قطارهککای
سریع السیر و فناوری های مرتا با انکرژی هسکتهای مکورد
استفاده قرار گرفته است .در ایاالر متحده ،تقاضای نظکامی
به توسعه و انتشار فناوری هکایی ماننکد اینترنکت و سیسکتم
موقعیتیابی جهانی 2کمک کرده است .بکه تکازگی توانکایی
خرید دولتی برای تحریک نوآوری در اروپا مورد توجه مجدد
قرار گرفتکه و در راهاکرد  2020اروپکا ،بکه عنکوان یککی از
ابزارهای سیاستی کلیدی بازارمحور 3بکرای رشکد هوشکمند،
پایدار و جامع گنجانده شده است.
منطق استفاده از خرید دولتی برای حمایکت از نکوآوری
این است که دولت ها به دلیل قکدرر خریدشکان ،بکه طکور
مستقیم و غیرمستقیم بر نکوآوری تکأثیر مکیگذارنکد .خریکد
دولتککی بکککا جاکککران هزینکککههکککای انجکککامشکککده بکککرای
سرمایهگذاری هکای بکزرگ و پرمخکاطره تحقیکق و توسکعه
بنگاهها موجب فعالیتهای نوآورانه آنها مکیشکود و نیکز بکا
ایفای نقش کاربر اولیه انتشار نکوآوری را تسکریع مکیکنکد.
انتظار می رود نوآوری حاصل از سیاستهای خرید دولتی به
جای عرضه کنندگان خارجی ،برای اقتصاد داخلکی سکودمند
باشد.
خرید دولتی نوآوری گرا عالوه بر تأثیرگذاری بر نوآوری،
مزایای زیر را نیز به همراه دارد :خرید محصوالر و خدمار
نوآورانه خدمار دولتی را بهاود داده و انجام ماموریکتهکای
سازمان های دولتی را تسهیل میکنکد .عکالوه بکر ایکن بکه
کارگیری نوآوری در خدمار دولتی میتواند منجر به بهاکود
اثربخشی فرایندها ،ارتقای کیفیت ،افزایش قابلیت دسترسی
خدمار دولتی و صرفهجویی هزینهای شود [.]16

افککزایش تولیککد و عرضککه دانککش ،افککزایش تککأمین بودجککه
تحقیقار ،افزایش تعداد پژوهشگران ،اکتشافار و پتنکتهکا
برای دستیابی به نوآوری و از ایکن طریکق نیکل بکه رشکد و
توسعه اقتصادی تأکید دارنکد .در حکالی ککه سیاسکت هکای
نوآوری طرف تقاضکا ،وجکود تقاضکا را بکرای شککلگیکری
نوآوری ضروری می دانند و بر افزایش تقاضا برای نوآوری و
تشویق نوآوران بکه تکأمین نیازهکای اعکالم شکده از طکرف
کاربران ،کاهش موانع نوآوری و بازطراحی بازارهکا متمرککز
می گردند .پژوهشگران معتقدند عوامکل عرضکه و تقاضکای
نوآوری ،هیچکدام به تنهایی برای وقوع نوآوری کافی ناوده
و وجود همزمان هر دو ضکروری اسکت .بکه عاکارر دیگکر
سیاستهای نوآوری طرف عرضه و تقاضکا مکمکل هکمانکد
[.]16
اگر ابزار سیاستی را مکانیزمی برای دستیابی بکه هکدف
سیاستی خاصکی تعریکف کنکیم [ ،]17ادکوئیسکت (،)2015
ابزارهای سیاستهکای نکوآوری طکرف تقاضکا را ابزارهکایی
میشناسد که فرایندهای نوآوری را در طکرف تقاضکا تحکت
تأثیر قرار مکی دهکد [ .]10بکه عاکارر دیگکر ایکن ابزارهکا،
مجموعه ای از اقدامهای دولتی اند که برای افکزایش تقاضکا
برای نوآوری ،بهاود شرای جذب نوآوری یکا بهاکود تایکین
تقاضا برای تحریک نوآوری و تسهیل انتشار نوآوری به کار
میروند [ .]18این ابزارها به طور عمده شکامل برنامکههکای
خرید دولتی نوآوریگرا ،مقررار ،اسکتانداردها و بکازار اولیکه
میشود [.]16
در بین این ابزارها ،خرید دولتی نوآوریگکرا مهکمتکرین
ابزار سیاستهای نوآوری طکرف تقاضکا شکناخته مکیشکود.
مفهوم پرورش نکوآوری از طریکق خریکد ،مفهکوم جدیکدی
نیست .برخی از کشورها سیاستهای خرید فناوری را بکرای
چند دهه به کارگرفته اند .خرید دولتی مکیتوانکد بکه خنرکی
کردن شکستهای بازار و شکستهای سیسکتمی بازدارنکده
نوآوری کمک کند .در واقع ،دولت میتواند برای خکدمار و
کاالهای معینی ،با بزرگ کردن بازار بر شکستهکای بکازار
فائق آمکده و موجکب تشکویق سکرمایهگکذاری درتحقیکق و
توسعه شود .خرید دولتی همچنین میتواند از طریق تقویکت
تعامککل بککین کککاربران و عرضککهکننککدگان و بککا انعکککاس و
عالمت دهکی نیازهکای تکأمین نشکده بکه بکازار ،بکه جاکران

1. lead Markets
2. GPS
3. Market-Based Policy Instruments
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روشهای ذکر شکده مانکایی را بکرای روششناسکی خریکد
دولتی نوآوری گرا فکراهم مکیسکازد .دیکدگاههکای مختلکف
محققککین در مککورد روشهککای خریککد دولتککی نککوآوریگککرا
طاقهبندی شده است (جدول .)2

نوعشناسی روشهای ترید دولیی نوآوریگرا

خرید دولتی بکه عنکوان ابکزار سیاسکتی تحریکککننکده
نوآوری ،محققین ،این روش را از جناکههکای مختلکف زیکر
بررسی کرده اند اهداف سیاستی خرید؛ سکاختار بکازاری ککه
خریکد درآن اتفککاق مکیافتککد؛ کککاربران؛ خریکد انجککامشککده.

جدول  .2نوعشناسی روشهاي خرید دولتی نوآوريگرا
نام محقق

معیار نوعشناسی

دستهبندي نوعشناسانه

)Rothwell and Zogveld (1981

ساختار بازار

منوپسونی /اولیتوپسونی /پلی پسونی

نوع نوآورا (چرخه عمر
محصول /فناورا)

توس هاا /تطبیقی

کاربران نهایی

خریداران به عنوان کاربران /خریداران به عنوان واسطه

ساختار بازار

منوپسونی /اولیتوپسونی /پلی پسونی

ماهیت راهبردا

عمومی /راهبردا

کاربران نهایی

مستقیم /مشترک /واسطهاا

فرایند توس ه بازار

اییاد بازار /تشدید بازار /منسوخ شدن بازار

کاربران نهایی

دولت /دولت با کاربران بخش خصوصی /بخش خصوصی

ماهیت راهبردا

عمومی /راهبردا

مرحله تیاراسازا

تیارا /پیشتیارا

کاربران نهایی

مستقیم /مشترک /واسطهاا

فرایند توس ه بازار

اولیه  /میانی /اواخر

ماهیت اقال خریداراشده

خرید انطباقی /خرید فناورانه /خرید آزمایشی /خرید کارامد

کاربران نهایی

مستقیم /مشترک /واسطهاا /توزی ی

فرایند توس ه بازار

شروع  /تشدید /نسخ /تخریم

اهداف سیاستی

سیاست فناورا /سیاست تحقیق و توس ه /سیاست عمومی /سیاست «بیسیاستی»

کاربران نهایی

خریداران به عنوان کاربران /خریداران به عنوان واسطه

هدف سیاستی

دوستدار نوآورا

)Edquist and Hommen (2000

)Edler et al. (2005

)Edler and Gorghiou (2007

)Hommen and Rolfstam (2009

)Uyarra and Flanagan (2010

)Rolfstam (2012

)Lember, V. et al. (2014

)Charles Edquist (2015

منبع ]8[ :با تکمیل توسط مولفان

 .1مونوپسونی :1یک خریدار مواجه با عرضهکننکدگان
متعدد است؛

در جدول باال معیارهای طاقکهبنکدی روشهکای خریکد
دولتی نوآوریگرا به شرح زیر است:
 ساتیار بازار :منظور موقعیت تقاضکای دولتکی در
بازار نسات به عرضهکنندگان اسکت ککه بکه سکه
وضعیت زیر دستهبندی میشوند:

1. Monopsony
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 .2اولیگوپسونی :1تعکداد کمکی از خریکداران و اغلکب
قدرتمند و با سهم بزرگی از بکازار مواجکه بکا تعکداد
زیادی از فروشندگاناند؛
 .3پلی پسونی :2تعداد زیکادی از خریکداران بکا میکزان
سهم کوچک و متفرق از بازار وجود دارند.

نوآوری گرای مستقیم (که در آن کارگزاران دولتی
اقالمی را برای استفاده خود خریداری می کننکد)،
خرید دولتی نکوآوری گکرای مشکترک (ککه در آن
خریداران دولتی بکه همکراه خریکداران خصوصکی
خرید مکی کننکد) و خریکد دولتکی نکوآوری گکرای
واسطهای (که در آن سازمان دولتی واسطه خریکد
اقالم مورد نیکاز بخکش خصوصکی اسکت) تمکایز
وجود دارد .دو نوع اخیر بکا عنکوان خریکد دولتکی
نککوآوریگککرای دولککت در ارتاککاط بککا کککاربران
خصوصی 4از طرف ادلکر و جورگیکو ( 5)2007نکام
برده شده اسکت [ .]20ایکن دسکته بنکدی توسک
رالفستم ( 2012ب) 6با اضافه کردن نوع جدیکدی
به عنوان خرید دولتی نوآوریگرای توزیعی توسعه
یافته است که در آن کارگزاران دولتی اطالعکار
تقاضا را بدون تعهد به خرید فقک اطکالعرسکانی
می کنند تا عرضه کنندگان از تقاضای بالقوه مطلع
شده و بهرهبرداری کنند [.]8

در موقعیت منوپسونی کشکش تقاضکا متمرککز اسکت و
احتماالً با داشتن حجم کافی ،می توانکد منجکر بکه تسکهیل
نوآوری شود .در موقعیت اولیگوپسونی ،دولت می تواند نقش
کاربران اولیه یا واس را بکرای تقاضکای خصوصکی داشکته
باشد .در موقعیت پلی پسونی ،به علت اینککه تمرککز تقاضکا
وجود ندارد و قدرر چانه زنی خریداران محدود است ،خریکد
دولتی نوآوریگرا اغلب امکانپذیر نیست [.]19
 ماهیاات راهبااردی :بککه عنککوان معیککاری بککرای
تشککخیص خریککد عمککومی 3از خریککد راهاککردی
استفاده میشود .اولی اشاره به مکوقعیتی دارد ککه
خرید دولتی میتواند بکه طکور عمکومی (در همکه
خریدهای دولتی) طوری سازمان یابد که نکوآوری
یک معیار اساسی در اجرای مناقصههکا و ارزیکابی
اسناد مناقصه ها شود؛ و روش راهاردی اشاره بکه
مککوقعیتی دارد کککه تقاضککا بککرای فنککاوریهککا،
محصککوالر و خککدمار مشخصککی بککه منظککور
تحریک بازار معینی مورد تشویق قرار مکی گیکرد.
تشخیص این دو روش از هکم بکه لحکا اینککه
استفاده از هر ککدام از آنهکا نیازمنکد اقکدامهکای
اجرایی متفاوتی اسکت و در هکر کشکوری توسک
دستگاه های متفاوتی به اجرا درمکی آینکد اهمیکت
مییابد.
 کاربر نهایی :یعنی چه کسی استفاده کننده نهایی
اقالم خریداری شده است؟ طرف خریدار ،کاربران
خصوصی یا هر دو؟ این عامل نیز معیار مهمی در
دسته بندی روش های خریکد دولتکی نکوآوریگکرا
محسوب می شود .در ادبیار ،بکین خریکد دولتکی



چرته عمر محصول /فناوری و روشهای تریاد

دولیی نوآوریگرا :در حالت کلکی هکر محصکول/
فناوری طی چرخه عمر خود چنانکه در نمودار ()2
نشان داده شده است ،چهار مرحله معرفی ،7رشد،8
بلو  9و نهایتاً زوال 10و جایگزینی آن با محصول/
فناوری جدید را طی میکند.

4. State in Connection with Private Users
)5. Edler and Georghiou (2007
)6. Rolfstam (2012b
7. Introduction
8. Growth
9. Maturity
10. Decline

1. Oligopsony
2. Polypsony
3. General
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فروش تجمعی

معرفی محصول جدید/
بازار جدید

بلو
زوال (محصول قدیمی)

رشد

جایگزینی نوآوری محصول

طرح غالب انیخاب میشود.
رقابت بین نوآوری در
محصولهای مختلف
معرفی

رادیکال /افزایشی

افزایشی

افزایشی

نوآوری محصول

رادیکال

زمان
1

نمودار  .1چرخه عمر محصول /فناوري و انواع نوآوري | منبع ]8[ :با اقتباس از اسمدز ()1994

بلو  ،نوآوری بیشتر از ماهیت افزایشی( 6یا نو بکودن بکرای
کشور محل خرید) برخوردار است .به لحا ماهیت نکوآوری
این مرحله ،ایکن نکوع خریکد ،خریکد دولتکی نکوآوریگکرای
تطایقی 7طاقه بندی شکده اسکت .سکپس بکازار وارد مرحلکه
منسو شدن محصکول /فنکاوری بکالغ مکیشکود .رالفسکتم
( 2012ب) 8یک مرحله دیگر را در فرایند توسکعه بکازار بکه
عنوان تخریب یا حذف محصول /فناوری بعد از مرحله نسخ
اضافه کرده است .این بعد نوعشناسی نشکان مکیدهکد ککه
زمان به کارگیری روش های خرید دولتکی نکوآوری گکرا بکه
لحا تأثیرگذاری در مسیر رشد و توسکعه فنکاوری اهمیکت
دارد [.]8

مراحل اولیه چرخه بیشتر با نوآوریهای رادیکال مرتا
است که هنوز تجاری نشدهاند .بنابراین خرید پیشتجکاری
میتواند برای شتاب بخشی بکه رشکد و کوتکاه ککردن ایکن
مرحله بسیار مؤثر باشد.
با شروع به تجاری شدن نوآوریهای رادیککال ،توسکعه
بازار این نوآوری ها توسک خریکد دولتکی نکوآوری گکرا ،بکه
صورر ایجاد 3و تشدید بازار 4آنها صکورر مکی گیکرد .ایکن
خرید که نوآوریهای رادیکال در بازار را خریداری میکنکد،
خرید دولتی نوآوریگرای توسکعهای 5مکینامنکد .در امتکداد
چرخه عمر محصول /فناوری ،یعنی از دوره رشد بکه سکمت

3

2

1

2

)1. Smeds (1994
)2. Pre-Commercial Procurement (PCP
3. Market Creation
4. Market Escalation
5. Developmental Innovation Oriented Public
Procurement

6. Incremental
7. Adaptive Innovation Oriented Public Procurement
)8. Rolfstam (2012b
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ماهیت کاالها و محصوالر خریداری شده :ماهیت کاالها و
محصوالر خریداری شده به عنکوان معیکار دیگکری بکرای
تمایز بین روشهای مختلکف خریکد دولتکی نکوآوریگکرا از
طرف اویارا و فالنگکن ( 1)2010مکیداننکد [ .]5آنهکا چهکار
سناریوی مختلف بر اسکاس ماهیکت اقکالم خریکداریشکده
قائلاند:
2
 .1ترید تطبیقیِ طکرح هکای سفارشکی شکده توسک
کاربران نیچ3؛
 .2ترید فناورانه 4طرح معینی توس مشتریان خاره؛
 .3ترید آزمایشیِ 5پروتوتای توس کاربران اولیه؛
 .4تریااد کارامااد 6محصککوالر اسککتاندارد توسکک
مشتریانی که هزینه برای آنها مهم است [.]8

بازار است و این اعتقکاد وجکود دارد ککه نکوآوری از طریکق
رقابت کامل حاصل میشود .بر این اساس در خرید دولتکی،
نوآوری هدف نیست و خرید راهحلهکای نوآورانکه بکه طکور
تصادفی صورر می گیرد و ارتااطی با سیاستهای نکوآوری
ندارد.
ادکوئیسککت (  ،)2015در طاقککهبنککدی خککود عککالوه بککر
کاربران نهایی که پیشتر نیز به کار برده است ،نوعی خریکد
دولتی را به عنوان خرید دولتی دوستدار نوآوری بیان میکند
که در آن تأثیرگذاری بر نوآوری هدف سیاستی نیست ولکی
در خرید دولتی بکه طکور تصکادفی نکوآوری نیکز خریکداری
میشود [.]10
موانع ترید دولیی نوآوریگرا

اما روش های خرید دولتی نوآوری گرا بر اساس ماهیکت
سیاستی آنها نیز قابل طاقهبنکدیانکد [ .]9در خریکد دولتکی
نوآوری گرا به عنوان سیاست فناوری ،مقابله با چکالشهکای
اجتماعی مانند محی زیست یا تقویکت دفکاعی یکا توسکعه
صککنعتی هککدف اصککلی اسککت و بککر ایککن اسککاس توسککعه
فناوری های حیاتی بر مانکای ماموریکت ،مکورد اقکدام قکرار
میگیرد .در خرید دولتکی نکوآوریگکرا بکه عنکوان سیاسکت
تحقیق و توسعه ،هدف اصلی تولید دانش برای توسعه علم،
فناوری و نکوآوری اسکت و خریکد تحقیکق و توسکعه بکرای
پاسخ گویی به تقاضاهای اجتماعی و خرید پیشتجاری مورد
اقدام قرار می گیرد .در خرید دولتی نکوآوری گکرای عمکومی
(که سیاستی برای تمام فصول نیز نامیده مکیشکود) هکدف
اصلی ایجاد سکرریزهای نکوآوری اسکت و بکرای ایکن ککار
سیاست نوآوری در تمام تصمیمها خریدهای دولتکی لحکا
می شود و برای حصول این منظور از روشهای نوآوریگکرا
مانند تعیین مشخصکار عملککردی بکرای محصکول مکورد
خریداری و یا گفتوگوی رقابتی در مناقصار مورد اسکتفاده
قککرار مککیگیککرد .در خریککد دولتککی بککه عنککوان سیاسککت
«بیسیاستی» ،هدف گیری اصلی مداخله نککردن دولکت در

با وجود خوش بینی کلی به ظرفیت خرید دولتکی بکرای
تحریک نوآوری ،چالشهای به کارگیری این روش نیز قابل
توجهاند .آنچه که در طراحی و پیادهسکازی چنکین سیاسکتی
اهمیت دارد ،شناخت چگونگی و شرای اثرگذاری این روش
است .این شناخت موجب میشود واکنش سیاستی سازگارتر
و مؤثرتری نسات به انجام خرید نوآوری گرا صکورر گیکرد.
انگلستان به لحا اینکه اولین کشوری است که بکه تکرویج
سیاست ها و اقدامار مرتا بکا پکرورش نکوآوری از طریکق
خرید دولتی اقدام کرده است ،مورد مناسکای بکرای ارزیکابی
این سیاستها است.
پیمایشی در ایکن کشکور بکرای دریافکت برداشکتهکا و
تجربه های طیف وسکیعی از عرضکهکننکدگان ،بکا طکرح دو
پرسش زیر انجام شده است [:]21
 .1موانع اصکلی دولکت در پکرورش نکوآوری از طریکق
خرید دولتی کداماند؟
 .2عرضهکنندگان مختلف این موانع را چگونکه تجربکه
میکنند؟
در این پیمایش ،به ویژه تأثیر عوامل ساختاری ،بکازار و
نوآوری بر روی درک عرضهکنندگان از ایکن موانکع (شکامل
 800عرضه کننده به بخش دولتی انگلستان) مکورد بررسکی
قرار گرفتکه اسکت ،موانکع حاصکل از نتیجکه ایکن پیمکایش
عاارراند از [:]21

)1. Uyarra and Flanagan (2010
2. Adapted Procurement
3. Niche
4. Technological Procurement
5. Experimental Procurement
6. Efficient Procurement
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تحقیق و توسعه و فعالیتهای نوآورانه مقاومت نشان دهنکد
[.]21

 .1نبود توانمندیهای الزم برای ترید نوآوریگرا

در مقایسه با خرید معمولی کاالهکای موجکود در بکازار،
خرید نوآوری مستلزم صالحیت تخصصی بکاالتر خریکداران
است .کماود مهارر های تجاری در میان خریداران موجکب
محدود شدن تعامل آنها با بازار و داشتن روابک نزدیکک بکا
عرضهکنندگان میشود .همچنین محدودیتهکای مهکارتی،
مانع استفاده از تکنیکهای مرتا با خرید «نوآوری گرا» از
قایل «گفتوگوی رقابتی» مکی شکود .بنگکاه هکای نکوآور و
بنگاههایی که تعهد قویتری نسکات بکه تحقیکق و توسکعه
دارند ،درمورد کماود تخصص خریداران حساسترند و آن را
به عنوان مانعی قوی برای عرضه کردن خدمار یا کاالهای
نوآورانه خود تلقی میکنند .انتظار میرود این مانع به ویکژه
در خرید خدمار و کاالهای پیچیدهتر از قایکل پکروژههکای
مرتا با ساخت و ساز حادتر باشد.

 .3فقدان تعامل بی تریدار و عرضهکننده

رویکرد سیستم های نوآوری بر ماهیت تعاملی نوآوری و
بویژه تعامل کاربر -عرضهکننده در تولید نکوآوریهکا تأکیکد
دارد .تعامل در خرید میتواند محیطی سرشار از اعتمکاد بکه
وجود آورد .ارتااط نزدیک و زود هنگام بکا عرضکهکننکدگان
میتواند دسترسی به دانش و اطالعار صنعت را میسر سازد
که خریداران به آن نیاز دارند ،دانشی ککه مکی توانکد بکرای
تدوین مشخصار بهتر مناقصه مکورد اسکتفاده قکرار گیکرد.
کماود مهارر ،ریسککگریکزی و بکه ککارگیری روشهکای
خرید بسیار متصلب ،تعامل و ارتااط بین خریداران دولتکی و
عرضه کنندگان را محدود می سکازد .بکه میزانکی ککه تعکداد
واحدهای درگیر در موضوع بیشتر بوده و نیاز بکه مشکارکت
کاربران افزایش یابد ،ارتااطار اهمیت بیشتری پیدا میکند.

 .2ضااعف در ماادیریت ریسا هااای ماارتبط بااا تریااد
نوآوریگرا

 .4فقدان تقاضای دولیی برای نوآوری

ریسک گریزی سازمان های دولتی به عنوان مانعی برای
خرید نوآوریگرا شناخته میشود .تصکمیمگیکری در بخکش
دولتککی تحککت تککأثیر انتظککارار موجککود بککرای شککفافیت و
پاسخگویی مسئوالن دولتی است .بنابراین ،مدیریت ریسک
در بخش دولتی ضرورر مییابد و خود مستلزم برخکورداری
از فرایندی نظاممند برای این ککار و نیکروی انسکانی مکاهر
است .اهمیت مدیریت ریسک زمانی افکزایش مکییابکد ککه
تحقیق و توسعه بخشی از خرید باشد .جورگیکو و همککاران
( 1)2013توصیف میکنند که چگونه برخی از کشکورهای او
ای سی دی 2معیارهایی را برای کاهش فقدان اطمینکان یکا

عرضه کنندگان ،اگر بخکش دولتکی را بکه عنکوان یکک
متقاضی باینند ،عالئمی از تقاضای دولتی دریافت میکننکد
و با ارائه راهکارهای نوآورانه به آن پاسخ میدهند .سیاسکت
خرید اگر چنانچه منجکر بکه بیکان مجموعکهای از نیازهکای
شفاف برای انجام تالش هکای نوآورانکه شکود ،در تحریکک
نوآوری موفق خواهد بود .به طور کلی ناود تقاضای بازار به
عنوان بازدارنده کلیکدی بکرای نکوآوری شکناخته مکیشکود،
تقاضای دولتی ،به ویژه در بخشهایی از قایل ساختوسکاز،
حملونقل یا بهداشت ،یا در مواردی اهمیت دارد که بخکش
دولتی «اولین کاربر» نوآوری است .فقدان تقاضای نکوآوری
در بخش دولتی ،برای عرضه کنندگانی که نسات به تحقیق
و توسعه و نوآوری تعهکد بیشکتری دارنکد ،عامکل بازدارنکده
بسیار قوی محسوب میشود.

جاران ریسک های خرید نکوآوری گکرا ،بکه عنکوان مرکال از
طریق تهیکه مشکوقهکای مکالی ،ضکمانتهکای بیمکهای و
استفاده از گواهی های کیفیت به کار گرفتکه انکد .خریکداران
معموالً ریسک گریزند و مایل بکه اتخکاذ راهکارهکای جدیکد
نیستند و عرضه کنندگان نیز به لحکا نگرانکی از بازگشکت
سرمایه ،ممکن است نسات به سکرمایه گکذاری سکنگین در

 .5اسیفاده نکردن از مشخصات عملکردی مورد نیااز در
مناقصهها

مشخصار مورد مناقصه نیز در تأثیر خرید بکر نکوآوری
نقش دارد .در عمل مشخصار بیانشده بر حسب نتکایج یکا
عملکرد ،بهتر میتواند عرضهکننکدگان را در ارائکه پیشکنهاد

)1. Georghiou et al. (2013
2. OECD
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عرضکهکننکدگان را مراعکار نمککیکنکد و سکازمان خریککدار،
مالکیت کامل حق دارایی فکری را تصاحب میکند .بعضکی
از عرضه کنندگان ،به ویژه آنهایی که نسکات بکه تحقیکق و
توسعه و نوآوری تعهد بیشتری دارند ،مدیریت ضعیف حقوق
داراییهای فکری را به عنوان مانعی جکدی بکرای نکوآوری
تلقی میکنند.

راهکارهککای نوآورانککه راهنمککایی کنککد .بککر خککالف آن ،اگککر
مشخصککار خیلککی متصککلب یککا باریککک باشککند ،احتمککاالً
نوآوری های کمتکری حاصکل خواهکد شکد .انتظکار مکیرود
عرضه کنندگانی که در نوآوری بیشتر فعال اند در مواجهه بکا
مشخصار سفت و سخت منعطف تر باشند ،زیکرا مکیداننکد
بخش دولتی تمایلی به راه حل های مختلف و نوآورانه ندارد.
همانطور که ادلر و همکاران ( 1)2005نشان دادهاند ،میکزان
حمایککت خریککداران دولتککی از نککوآوری بککه نحککوه تککدوین
مشخصککار کککارکردی محصککوالر مککورد تقاضککا و نیککز در
دسترس بودن طیفی از مهاررها برای ارزیکابی مناقصکههکا
بستگی دارد [.]21

 .8مشکالت مرتبط با مقررات مناقصات

یکی از مشکالر استفاده هدفمند از خرید دولتی بکرای
ارتقای نوآوری ،توانایی بنگاه های کوچک و متوسک بکرای
دسترسی به قراردادهای بخش دولتی و همینطکور ظرفیکت
آنها برای تحویل راهحلهای نوآورانه است .حصول اطمینان
از مشارکت بنگاههای کوچک و متوس به ویژه در مکواقعی
اهمیت دارد که تعداد مناقصه هکا ککم و الزم اسکت رقابکت
بیشتری صورر گیرد .محدودیتهای این مشکارکت شکامل
پیچیدگی های مقرراتی ،تعکارض هکای بکالقوه بکین اهکداف
سیاستی ،شناخت نا کافی از قواعد بازی ،هزینههکای بکاالی
ورود برای بنگاههای کوچک و متوس یا فرایندهای پیچیده
خرید میشود .ساختار مناقصکهسکپاری دولتکی بکه ویکژه در
قراردادهای بزرگ با معیارهکای انتخکاب بکر اسکاس انکدازه
بزرگتر یا تجربه بیشتر بنگاهها ،موجب میشکود بنگکاههکای
کوچک و متوس نتوانند در مناقصه شرکت کنند .شکسکتن
مناقصه ها به قراردادهای کوچکتر ،مکیتوانکد بکه افکزایش
مشارکت بنگاههای کوچک و متوس منجر شود [.]21

 .6ناکافی بودن مشوق ها برای ارائه راهکارهای نوآوراناه
از طرف عرضهکنندگان

حتی اگر بخش دولتی متقاضی نکوآوری باشکد ،ممککن
است مشوق های کافی برای تحقق نکوآوری فکراهم نشکود.
خریداران دولتی به منظور ایجاد انگیزه بیشتر برای نوآوری،
میتوانند قراردادها را بزرگتر یکا طکوالنیتکر ،تقاضکاهکا را
هماهنگ و استاندارد و یا تقاضا را تجمیع کنند تا بتواننکد از
قدرر خریدشان بهرهبرداری کنند .بخش دولتی میتواند بکا
بزرگ کردن بازار برای برخی کاالها ،عدم قطعیت بازگشکت
سککرمایه بککرای توسککعه محصککوالر و فراینککدهای جدیککد را
کاهش دهکد .بکرعکس ،تککه تککه شکدن تقاضکای دولتکی
می تواند تأثیرار افزایش مقیاس را محدود سازد و در نتیجه
انگیزه سرمایهگذاری در نوآوری را کاهش دهد.

نتیجهگیري

 .7مدیریت ضعیف حقوق داراییهای فکری

این مقاله دیدگاه جدیدی را که بیش از دو دهه نسکات
به خرید دولتی و استفاده از قدرر آن برای توسکعه نکوآوری
به عنوان مهمترین ابزار سیاستهای نوآوری طکرف تقاضکا
شکل گرفته است را به طور مشروح توضیح میدهد .با ایکن
رویکرد ابتدا نقکش تقاضکا در شککل گیکری نکوآوری مکورد
کنکاش قرار گرفته است تا ظرفیت سیاسکتی خریکد دولتکی
روشن شود .سپس به تایین شفاف خرید دولتی نوآوریگکرا،
چیستی و چگونگی این خریکد و تفکاورهکای آن بکا خریکد
دولتی معمولی در اهداف و روشها پرداخته شکده اسکت تکا
درک بهتری از نقش خریکد دولتکی نکوآوریگکرا در تکرویج

در اقتصککادهای توسککعهیافتککه ،خریککد دولتککی در دل
مجموعهای از قوانین روشن و شفاف حقوق مالکیت فککری
قرار می گیرد .با این حال قوانین حقوق داراییهکای فککری
در نحککوه تخصککیص حقککوق دارایککی فکککری در روشهککای
مختلف خریکد ،تکا حکدی فاقکد انعطکافپکذیریانکد .نحکوه
تخصیص حقوق دارایی فکری بر انگیزش عرضکهکننکدگان
در خریدهای دولتی تأثیرگکذار اسکت .در بسکیاری از مکوارد،
ضواب و شرای اجااری دولت ،حقوق مالکیت دارایی فکری
)1. Edler et al. (2005
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اگر کشورهای توسعه یافته توانسته انکد از ایکن روشهکا
برای توسعه نکوآوری خکود اسکتفاده کننکد و ایکن روشهکا
توانستهاند به عنوان مهمترین ابکزار سیاسکتهکای نکوآوری
،طرف تقاضا در ادبیار نوآوری جایگکاه مهمکی پیکدا کننکد
ضرورر خواهد داشکت ککه در کشکور مکا نیکز بکه ظرفیکت
 شکرای.سیاستی خریکد دولتکی توجکه الزم صکورر گیکرد
زمینه ای ما و کشورهای توسعه یافته تفکاور قابکل تکوجهی
 از،دارند و مشخصار نظام های نوآوری ما و ایکن کشکورها
 با این حال حجم باالی خرید دولتی سکالیانه،هم متفاوراند
 گفتمکان دانشکگاهی بکرای،کشور ما ایجاب میکند حداقل
سوق دادن این قدرر خرید به تأثیرگذاری بر شککلگیکری
.نوآوری در کشور شکل گیرد

نوآوری ایجاد شود و پاسخ این پرسش را پیدا کند ککه چکرا
در دو دهه اخیر خرید دولتکی بکه عنکوان مهکمتکرین ابکزار
سیاستهای نوآوری طرف تقاضکا شکناخته شکده و بکه ککار
 نوعشناسی روشهکای، آشنایی با این ماانی.گرفته می شود
خرید دولتی نوآوری گرا موضوع مهم دیگری است که عمق
بیشتری به شناخت افراد از این روشها میدهد و مقاله بکه
 با همکه مزایکایی ککه روشهکای.آن موضوع پرداخته است
 در مرحله اجرا و به ککارگیری،خرید دولتی نوآوری گرا دارند
آنها چالشهای اساسی نیکز وجکود دارد ککه بکرای شکناخت
واقعبینانهتر از این روش ها ضرورر داشته است ایکن مقالکه
.به مهمترین آنها بپردازد
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Abstract
The significant amount of annual public procurements in countries led the policymakers to the use of
public procurements as the leverage power to stimulate the innovation. In fact the public procurement
is a demand for products, services and systems in market and this demand with using new
procurement methods can lead to formation of effective demand for innovations which is essential for
fostering innovations. The aim of this article is to explain innovation-oriented methods in public
procurement. Therefore, a library research was conducted on the role of demand in innovation and
policy capacity of public procurement. Then, public procurements for innovation will be defined and
distinguished from conventional public procurement. Subsequently, the possibility of applying
innovation-oriented public procurement as an instrument of demand side innovation policy will be
discussed. The taxonomy of innovation-oriented public procurement and obstacles for this method of
procurement will be explained. Finally the conclusion is provided in which it is emphasized on the
necessity of paying attention to the capacity of the public procurement in simulation of innovation in
our country.
Keywords: Public Procurement, Innovation-oriented Public Procurement, Demand Side Innovation
Policy.
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