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  مقدمه -1

  عرضــه نوآوري، عوامل بر تمرکز با ها طی چندین دهه،دولت

 حقیقت در دولتی گذاريسرمایه  و انسانی  سرمایه  تشکیل  قبیل از

 ؛ها افزایش دهنداند تا نوآوري را در بنگاهتالش داشــته توســعه، و

نقش  آن ایجاد در نوآوريبازار  و تقاضــا براي نوآوري کهدرحالی

سی    سا ست  معنا بدان این بیان دارد. تريا شته هیچ  در که نی  گذ

ضا قائل نبوده   بلکه درک کاملی از اهمیت اند،اهمیتی به نقش تقا

ــه بین بازخوردي ارتباط ــا و عرض وجود  نوآوري فرایند در تقاض

ست. در   شته ا ضر  حال ندا ضوع  این حا  خود به را زیادي توجه مو

شدي  به رو و درک کرده جلب ضا  کنندهتعیین نقش از ر راي ب تقا

   .]1[گیري نوآوري ایجاد شده استشکل

 پیشران عنوانبه بازار تقاضاي روزافزون اهمیت و شدن جهانی

ست   در بازنگري نوآوري، کلیدي   رناپذیاجتناب را نوآوري هايسیا

ــت کرده ــت  اخیر روندهاي .]2[اس ــیاس   تاکید نوآوري، هايدرس

ست    بر ايفزاینده ضا  طرف هايسیا دارد، حتی  آن ابزارهاي و تقا

 هايصریحی را به سیاست    سیاستی   گیريبعضی از کشورها جهت  

 تقاضا  طرف نوآوري هايسیاست   و نشان داده  تقاضا  طرف نوآوري

ــت   مجموعه  در را ــیاسـ  تلفیق نوآوري زمینه در دولت هاي سـ

  . ]1[اندنموده

 رد هانوآوري ارائه بر تاثیرگذار موانع رفع اغلب هاسیاست   این

 ،ردیگ عبارتبه. کنندمی گیريهدف در بازار را انهآ و یا نفوذ بازار

ست   این   نوآورانه محصوالت  براي بازار که هاییموقعیت در هاسیا

 هايانرژي هايفناوري مثل( اســت نیافته توســعه کافی اندازه به

ســودمندي   پتانســیل با ايفناوري یا محصــول ولی) تجدیدپذیر

ــدت باالیی از یا و دارد وجود یباالی  تقاضــاي در موقعیتی که ش

سخ  براي نوآوري تحریک باعث تواندمی که دارد وجود عمومی   پا

   ]. 1[شودمی گرفته کاربه شود، عمومی نیازهاي به

شور  در ست   ما ک سیس  مانند عرضه  طرف نوآوري هايسیا  تا

 و تحقیق از حمایت دولتی، تحقیقاتی و دانشــگاهی موســســات

 در و بوده موردتوجه قبل هايدهه از صنعتی  واحدهاي در توسعه 

 صـــندوق مانند هاي موثريبرنامه قالب نیز در اخیر هايســـال

وجه با ت. است  شده  برخوردار بیشتري  تنوع از شکوفایی  و نوآوري

ست    سیا ضا   طرف نوآوري هايبه اهمیتی که در دو دهه اخیر  تقا

نوآوري در جهان پیدا کرده اســت و  ذاريگســیاســت  در حوزه
حب      گاه صــــا ید که در د ــورت نظران مبنی بر این  همراهی صـ

عمال  ،عرضـه  طرف هايسـیاسـت   با تقاضـا  طرف هايسـیاسـت  

شتري  تاثیرگذاري صل    بی شبرد نوآوري حا ن  ای شد؛  خواهد در پی

کند با توجه به تازگی موضوع و کمبود ادبیات این  مقاله تالش می

ــی، به     ــنا زمینه به زبان فارسـ ــاییکندوکاو در شـ چگونگی و  سـ

منطق و اهداف  تقاضــا، نوآوري طرف هايگیري ســیاســتشــکل

ستی آنها،    ستفاده در  انواع سیا ست    ابزارهاي مورد ا سیا ها، این 

ند ب  کارگیري آنه  هروي ب هاي پیش چالش  کارگیري آنها   ها و نیز رو

  در اروپا بپردازد. 

 Mission-oriented policies

  هاي نوآوري  سیاست -2

مان عمومی  تداعی   نوآوري میواژه  در گفت ند  نده افراد  توا کن

بســیار متخصــصــی باشــد که در محیطهاي تخصــصــی از آخرین 

شرفت  سیر برداري میهاي علمی بهرهپی ء ا جزتنه ،کنند. با این تف

ــور غالبا  کوچکی از جمعیت جهانی که     هاي پردرآمد هم   در کشـ

ست  ،گیرندمیقرار  مطالعات نوآوري  اندرکار نوآوري خواهند بود.د

تري نســبت به نوآوري دارد. از این معاصــر دیدگاه بســیار وســیع 

به    ئ دیدگاه، نوآوري  ئل،      حل راه هعنوان ارا ــا هاي جدید براي مسـ

ــتچالش هاي که در محیطشــود شــناخته میهایی ها و یا فرص

ماعی و اقتصـــادي بروز می   یات نوآوري، چنین     اجت ند. در ادب ک

  ها ودانش موجود، توانمندي "ترکیب جدید"اي که نتیجه نوآوري

به     نابع اســـت،  یت    م عال مام ف هاي  عنوان منبع مهم تغییر در ت

اقتصادي چه در کشورهاي فقیر یا ثروتمند، در صنایع پیشرفته یا     

د. کنولتی یا خصوصی عمل مید ساده، در خدمات یا تولید، بخش

سبت به دهه  با این دیدگاه هاي قبل با اگرچه واژه نوآوري امروزه ن

ستفاده می     شتري ا سیار بی ندازه اه ولی عمر نوآوري ب ،شود تواتر ب

  . ]3[خود انسان است

هاي تواند برداشــتمینیز  "هاي نوآوريســیاســت"اصــطالح 

ست با دیدگاهی وسیع   متفاوتی را ایجاد کند. مثال مام تر تممکن ا

ست    شامل    ههایی را که بسیا ستند را  نحوي بر نوآوري اثرگذار ه

ست      سیا ستی) را که دقیق   شود یا  سیا منظور هب اها (یا ابزارهاي 

اند را تداعی نماید. روشن است که   اثرگذاري بر نوآوري ایجاد شده 

ه اقتصادي موردتوجها بر نوآوري و کارایی اگر تاثیرگذاري سیاست

شد  ست تعریف اول که جامع ،با سب  ،تر ا اگرچه  ؛تر خواهد بودمنا

فاوت مت هاي. شاید استفادهاستتحلیل آن بسیار پیچیده و سخت 

ــطالح  ــت "از اص ــیاس ــی از درک متفاوت از   "هاي نوآوريس ناش

یعنی آیا منظور از نوآوري اشــاره به کل فرآیند  ؛باشــد نیزنوآوري 

یده   ــت(تعریف  جدید تا بهره   ظهور ا ــادي از آن اسـ برداري اقتصـ

ــول، فرآیند یا روش  ــیع) یا محدود به اولین وقوع یک محصـ وسـ

ــت( تعریف محدود). در واقع ــیاســـت ،انجام کاري اسـ گذاران سـ

ستند که نوآوري می    صادي ه نها تواند نه تعالقمند به تاثیرات اقت

ــور   ــته اه به همربراي فرد نوآور بلکه براي کل منطقه و کشـ داشـ

چراکه  ؛تر بیشتر قابل قبول است  تعریف وسیع  ،باشد. از این منظر 

براي یک کشـــور اولین وقوع یک نوآوري اهمیت چندانی در برابر 

]. 4[نداردرا انتشار و کاربرد آن و تاثیرات بعدي حاصله در اقتصاد    

هایی که معنی ســیاســتهاي نوآوري (بهدیدگاه ســیاســت با این

  .]3[هاي قبل وجود داشته استهسدگذارند) از می برنوآوري تاثیر

ــلی از      به نوآوري، ســــه نوع اصـ فاوت نگرش  براســــاس ت

  هاي نوآوري قابل تشخیص است.سیاست

ــیاســت: الف هاي حلراه هگیري ارائ، با هدف5هاي ماموریت گراس

هاي خاصـی که در دسـتور کار سـیاسـتی قرار     جدید براي چالش

ست    ونه،گدر ایندارد.  ست تمام مراحل فرآیند  سیا گذاران الزم ا

یاســـت    ــ مدنظر قرار    نوآوري را در طراحی و اجراي این سـ ها 
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ست     سیا سیع). کاربرد این نوع  ها در زمینه دفاعی دهند(رویکرد و

  ها پیش وجود داشته است. از سال

ست   سیا چراکه بر  ؛دارد تريدقیق، که تمرکز 6هاي اختراع گراب، 

له تحقیق و تو  عه و اختراع متمرکز می  مرح ــ نه   سـ ــود. اینگو شـ

ــت  ــیاس ــیاري از  س ــله پس از جنگ جهانی دوم در بس ها بالفاص

هاي ها رایج بوده اســت و یکی از مصــادیق آن ســازمان   کشــور 

  تحقیقاتی دولتی است.

ــت  ــیاس ــتمی، هاي نوآوري با جهتج، س ــیس  که اخیرا 7گیري س

ها مشخص  است . چنانکه از عنوان این سی اندقرار گرفتهموردتوجه 

ست، ویژگی  ستمی از قبیل درجه تعامل بین بخش   ا سی  هايهاي 

ضی از مولفه      ستم، میزانی که بع سی ستم   مختلف  سی  هاي حیاتی 

هاي بازیگران سیستم مورد توجه   نیازمند بهبود است، یا توانمندي 

   .]3[ها استاین نوع سیاست
  

  هاي نوآوري طرف تقاضاسیاست -3

  اهسیاست  نظري چارچوب گذشته،  قرن طی توان گفت درمی

ــار تئوري تاثیر تحت ،نوآوري فرآیندهاي و  تئوري و فناوري فش

شش  ضا  ک ست  بوده تقا ساس  .ا شار  تئوري برا ضه،  ف   نوآوري عر

  ياقتصاد رشد و است اقتصادي و اجتماعی تغییرات محرکه نیروي

ــل نتایج اثر در وريبهره و   حرکت به جامعه یک دانش از حاص

ست    در لذا ؛آیددرمی ضه  و تولید افزایش باید دولت هايسیا  عر

صلی  هدف عنوانبه دانش، شیدن  سرعت  منظوربه ا   سرریز  به بخ

که افزایش    باشــــد؛  مدنظر  دانش جه    با این فرض    تامین بود

ها ينوآور به ها،پتنت و اکتشافات تعداد پژوهشگران، ها،آزمایشگاه

شد  و در نتیجه به شاغل  و ر شتر  م  از شود. حمایت می منتهی بی

سعه،  و تحقیق   هاییشرکت  براي مالیاتی تخفیف درنظرگرفتن تو

سعه  و تحقیق در که  ظرفیت افزایش کنند،می گذاريسرمایه  تو

ــتیبانی  و دانش ملی براي تبادل  ــترش نیز پشـ  ،آموزش از گسـ

ست   از هایینمونه شار  ایجاد براي دولت هايسیا شار  یا عرضه  ف   ف

  . است فناوري

شش  تئوري درمقابل، ضا این دیدگاه را دارد که علی  ک غم رتقا

ها وجود گیري نوآورياینکه بالقوه امکانات وســـیعی براي شـــکل

شکل      ،دارد ضا براي  شتن تقا ست. در   ولی دا ضروري ا  گیري آنها 

ضا،  کشش   هايانت روي بر بلکه نوآوري زنجیره آغاز روي بر نه تقا

ست   رویکرد لذا. شود می بازار تمرکز یعنی آن،   طرف نوآوري سیا

 نتامی براي کنندگانعرضــه تشــویق و تقاضــا افزایش بر تقاضــا،

هاي    یاز کاربر،  شــــدهاعالم ن   و نوآوري موانع کاهش  از طرف 

  یمالیات تخفیف گردد. درنظرگرفتنمی متمرکز بازارها بازطراحی

 تیدول خرید جدید، هايفناوري کاربران براي یا تخفیف قیمتی و

 Invention-oriented policies

 System-oriented policies

8 Technology-oriented government procurement 
9  Lundvall (1992) 

 مقررات و اســتانداردها و فناوري هايدســتورالعمل ، 8گرافناوري

  .]1است[ تقاضا طرف نوآوري هايسیاست از هاییگرا مثالنوآوري

ــته  دو هر ــتی     تئوري این از دسـ هایی را  ها به تنهایی کاسـ

ــت؛دارا ــار تئوري در س   نوآوري براي بازارها اهمیت فناوري فش

 رایطش اهمیت از تقاضا کشش تئوري در و شودمی انگاشته نادیده

  و فناوري فشــار نیروي دو هر ،درواقع. شــودمی اغماض عرضــه

 آمیزموفقیت انتشار  و معرفی تا کنندمی کمک تقاضا تواما  کشش 

 ساسا  ا و است  ضروري  نیرو دو این بین تعامل. بیفتد اتفاق نوآوري

 به تنهایی براي هیچکدام تقاضــا  عوامل نه و عرضــه  عوامل نه

شته  وجود همزمان باید دو هر کند ونمی کفایت نوآوري شد  دا   .با

ست      امر این سیا ست که  ضا،  طرف هايدال بر این ا  ابزارهاي تقا

  هاآن جایگزین اینکه نه کندمی تکمیل را عرضـه  طرف سـیاسـت  

   ]. 1[باشد

 طرف نوآوري سیاستی   ابزارهاي که داده است  نشان  مطالعات

عمل  عرضــه طرف ســیاســتی  ابزارهاي از تاثیرگذارتر تقاضــا

ــا براي نوآوري ادبیات نظام .]5[کندمی هاي نوآوري، اهمیت تقاض

شــناســد  ولی در نشــان دادن نقش اســاســی  را به رســمیت می

گیري تقاضــا براي نوآوري دچار هاي عمومی در شــکلســیاســت

شاره دارد که بخش عمومی، نقش   9)1992نقصان است. الندوال(   ا

که کند فرآیند نوآوري محصـــوالت و خدمات ایفا می مهمی را در

س     سیار مهم آنها ات و نیز مقرر تاین بخش کاربر منحصر بفرد یا ب

نداردها جهت      تا ــ تاثیر قرار     گیري و نرخ نوآوريو اسـ حت  ها را ت

ــتـدالل می 10)1979دهـد. مـاوري و روزنبرگ (  می کننــد  ، اسـ

ست   و   بین کاربرانباید بتواند تعامالت  سامانمند هاي نوآوري سیا

ــایر ذي دهی ترجیحات و   نفعان نوآوري را براي تبیین و ارتباط  سـ

ــاهاي آنها به بازار  ــازمانتقاض ، 11)2007زعم ادلر(دهی کند. بهس

ست      سیا سترش  ساس نظریه   گ ضا برا هاي طبیعت هاي طرف تقا

نوآوري، کشش بازار و تعامالت کاربر و تولیدکننده بوده   سامانمند 

  .]6ت[اس

ف به تعری تواننمیهاي نوآوري طرف تقاضا ف سیاستتعری در

ــت یافت. مثال ابزارهاي  ]،7[12)2015ادکوئیســت ( یکســانی دس

ست    ضا را ابزارهایی می سیا سد که   هاي نوآوري مبتنی بر تقا  شنا

قاضـــا       هاي نوآوري را در طرف ت ند گذاري قرار  یتاث  موردفرآی ر

اي ازاقدامات  عنوان مجموعهبه هاتسیاسدر مجموع این  دهند.می

ــهب ــناخته میمنظور افزایش تقاض ــود که با هدف اي نوآوري ش ش

پیشبرد جذب نوآوري، بهبود شناسایی و تشخیص تقاضاي بازار و      

شی جذب نوآوري به اجرا درمی شتاب  شات و   ].8[آیدبخ در گزار

به تعریف      عددي  قاالت مت ، از  13)2013 و 2007، 2005ادلر( م

ست    ست    سیا شده ا ضا ارجاع  ادلر ]. 9و  1[هاي نوآوري طرف تقا

10 Mowery and Rosenberg (1979) 
11  Edler 2007 

 Edquist, c. 

 Edler (2005,2007,2013) 
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  کند:هاي نوآوري طرف تقاضا را چنین تعریف میسیاست

عه " قا     مجمو مات عمومی براي ال قدا یا    نوآوري ياي از ا ها 

ــرعت ــار نوآوري س ــی انتش ــا براي بخش ها از طریق افزایش تقاض

ــوالت و نوآوري ها و یا تعریف الزامات جدید کارکردي براي محصـ

مات    عه " ].10["خد م   مجمو قدا ات عمومی براي افزایش  اي از ا

ــا براي نوآوري  ــرایط براي جذب آنها یا بهبود     ها، تقاضـ بهبود شـ

ــا براي تحریک نوآوري   ــار   تبیین تقاضـ ــر کردن انتشـ ها و میسـ

عنوان تمام تواند بههاي نوآوري طرف تقاضا میسیاست" ].6["آنها

بخشــی انتشــار  نوآوري و یا ســرعت ياقدامات عمومی براي القا

ــا براي نوآوري(  -1: قیطرنوآوري از  یعنی تمایل و    افزایش تقاضـ

یک نوآوري)      ــتفاده  نایی براي خرید و اسـ مات   -2، توا تعریف الزا

یا       مات و  خد ــوالت و  لت     -3 کارکردي براي محصـ خا بهبود د

در این تعریف بین تعریف شــود.  کننده در تولید نوآوريمصــرف

ــا و   ــته "یا   "نیازها  "تقاضـ ــا  وجود داردتمایز   "ها خواسـ . تقاضـ

کننده تمایل براي پرداخت قیمت مشخصی براي ارضاي یک    بیان

  ]. 11[نیاز یا خواسته است

  هاي نوآوري طرف تقاضاابزارهاي سیاست -4

ــتی براي   ــیاس ــتی یک مکانیزم س ــیاس در تعریف کلی ابزار س

 شناسانه  هاي جامعهیابی به هدف سیاستی است. در رویکرد   دست 

ــتی را فقط    ــیاسـ  یکی از مجموعه متغیرهایی که در   اخیر ابزارسـ

ــتم مداخله کرده و بر گروه هدف تاثیر می      ــیسـ گذارد، تعریف  سـ

ســاختار اجرایی و فرآیند اجرا نیز عوامل  ،عبارت دیگرکنند. بهمی

  شود.محسوب میها سیاست فاهدا مهمی در دستیابی به

هاي متعددي  بندي ابزارهاي ســـیاســـتی از منطقبراي طبقه

ــتفاده می  ــود و هر طبقه اسـ ــب با هدف تحلیلی     بندي شـ مناسـ

شد.  موردنظر می ست     با سیا شنایی با ابزارهاي معمول  هاي براي آ

هت نوآوري و  ید نوآوري         ج یت از تول ما به ح ها  (طرف گیري آن

لر و ادبندي (طرف تقاضا) طبقهیا ایجاد تقاضا براي نوآوري  عرضه) 

ساس   ]12[14)2016همکاران ( شاهدات  که برا موجود ادبیات و م

  آمده است. 1 شماره در جدول می باشد

د به توسعه توانمی وجود دارد که ي مختلفاز ابزارهااي گستره

نه کمک کند          ــوالت و خدمات نوآورا به بازار براي محصـ عنوان و 

جدول   .شودشناخته میطرف تقاضا  نوآوري هايسیاستابزارهاي 

  .]11[دهد، تنوعی از این ابزارها را نشان می2شماره 
  

هاي نوآوري: نوع شناسی ابزارهاي سیاست1جدول 

  اهداف  جهت گیري کلی  

ابزارهاي سیاست 

  نوآوري

حمایت 

از ایجاد 

  نوآوري

ایجاد تقاضا 

  براي نوآوري
افزایش 
R&D  

افزایش مهارت 

 ها

دسترسی به 

  تخصص

بهبود توانمندي 

هاي سیستماتیک 

  مکمل

افزایش 

تقاضا 

براي 

  نوآوري

بهبود 

  ساختاري

بهبود 

  گفتمان

هاي مالی براي مشوق

  تحقیق و توسعه
���    ���  ���            

هاي مستقیم از حمایت

تحقیق و توسعه و 

  هابنگاهنوآوري 

���    ���              

هاي آموزش و سیاست

  هاارتقاء مهارت
���      ���            

هاي سیاست

  کارآفرینی
���        ���          

          ���        ���  خدمات فنی

        ���          ���  سیاست خوشه سازي

هاي حمایتگر سیاست

  از همکاري
���    ���    ���  ���        

هاي سیاست

  هاي نوآوريشبکه
���          ���        

تقاضاي نوآوري بخش 

  خصوصی
  ���          ���      

هاي خرید سیاست

  دولتی
  ���  ���        ���      

              ���  ���  ���  هاي پیش تجاريخرید

              ���  ���  ���  جوایز مشوق نوآوري

    ���  ���        ��� ���  هااستاندارد

    ���  ���          ���  ���  مقررات

  ���            ��� ���  آینده نگري فناوري

  ]12[گیري کلی و اهداف سیاستی بیان شده= ارتباط جزئی با جهت ���= ارتباط متوسط،  ���= ارتباط عمده،  ���توجه: 

 Edler et al., 2016 
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 ]11[هاي طرف تقاضابندي کلی ابزارهاي سیاست: طبقه2جدول 
  شیوه عمل  ابزارها

  کند یا واسطه خرید براي کاربران خصوصی است.خرید می تقاضاي دولتی: دولت براي استفاده خود .1

  کل خرید دولتی 
هاي در مناقصات به جاي محصوالت، کارکرد(گیرندعنوان معیار اصلی درنظرمیبازیگران دولتی در تمامی خریدها، نوآوري را به

  کنند.).موردنیاز خود را اعالم می

  خرید دولتی راهبردي

دهی در معرفی آنها به بازار وانتشــار آنها مورد تقاضــا قرار منظور شــتابهاي موجود را بهخاص نوآوريطور بازیگران دولتی به

  دهند.می

  د. کننها در بازار را تحریک میبندي جدید نیازها و تقاضاها، توسعه و ارائه نوآوريترکیب هوسیلهب عمدابازیگران دولتی 

  ايخرید همکارانه و واسطه
  نند.کبازیگران دولتی بخشی از گروه تقاضاکنندگان هستند ولی هماهنگی مشخصات نیازها و انجام خرید را سازماندهی می

  دهد.کند ولی خرید دولتی را سازمان میفرم خاص: دولت خود از نوآوري استفاده نمی

  حمایت از تقاضاي بخش خصوصی .2

  حمایت مستقیم از تقاضاي خصوصی

  به تقاضا یارانه
ور طهکنندگان یا متقاضــیان صــنعتی بهاي نوآورانه توســط مصــرفمنظور کاهش هزینه ورود به بازار نوآوري، خرید فناوريبه

  گیرد.دهی قرار مییارانهمستقیم مورد 

  یا تقسیط مالیاتی).هاي مختلف (حذف، کاهش صورتههاي نوآورانه خاص بایجاد امکان کاهش قیمت براي فناوري  هاي مالیاتیمشوق

  دهد.رسانی نموده و ارتباط میم از تقاضاي بخش خصوصی: ارائه اطالعات و توانمندسازي(هدایت نرم): دولت بسیج کرده، اطالعیحمایت غیر مستق

  سازياقدامات آگاه
هاي تالش دارند براي نوآوري کنند وهاي جدید را تبلیغ میرسانی بوده، راه حلهاي اطالعکننده کمپینبازیگران دولتی شروع

  خاصی ایجاد اعتماد کنند.

رسانی و هاي اطالعکمپین

  دار کردننشان
  .کندرسانی میهاي ایمنی و کارایی محصوالت را اطالعکه ویژگیکند حمایت می هاي بازاریابی خصوصیدولت از فعالیت

  گردد.براي استفاده از آنها فراهم میکنندگان با امکانات نوآورانه آشنا شده و فرصتی مصرف  آموزش

نگريتبیین و آینده  
ــود. انتظارات و بیمهاي اجتماعی و کاربران بالقوه به بازار منتقل مینظرات گروه دهی ن و به بازار عالمتبییهاي آینده آنها تش

 شود.می

  کنندهعرضه -تعامل کاربر
ــرکت   هاي هدفمند بین آنها     هاي نوآورانه حمایت کرده و گفتمان     در فعالیت  ها براي لحاظ کردن نیازهاي کاربران      دولت از شـ

  دهد (پلتفرم نوآوري و غیره).سازمان می

  کنندهگري بین متقاضی و تامینسازي براي تقاضا یا واسطهمقررات

مقررات کارایی محصول و 

  تولید

د محصوالت خاصی چگونه تولیدانند مثال اطمینان میکند و متقاضیان باها مقرر مینوآوري تولید و ارائهدولت الزاماتی را براي 

  اند و از چه کارایی برخوردارند.  شده

  بندي). ها (مثل سهمیهها، با تغییر ساختارهاي تشویقی براي این انتخابمقررات هوشمند براي انتخاب آزادانه فناوري  مقررات اطالعات محصول

  هاي الکترونیک).کند (مثل امضاها ایجاد میدولت با ایجاد امنیت قانونی قواعد روشنی را براي استفاده از نوآوري  "مصرف"رهاي هنجا

هاي حمایت از فعالیت

سازي بخش خصوصی مقررات

  گرا هستند.که نوآوري

ستانداردها و هنجار  ستانداردها    ها را ترغیب و حمایت کرده و شرکت 15هاي خودتنظیمی دولت، ا ستفاده از ا در این فرآیند با ا

  اي دارد.نقش واسطه

  کند. دولت شرایط بازار را براي شدت یافتن تقاضا براي نوآوري تنظیم می  مقررات ایجاد بازار

  رویکردهاي سیستمی  .3

  د. سازمیمختلف طرف تقاضا را ترکیب اقداماتی که با  هماهنگی راهبردي ابزارهاي   هاي تقاضاتلفیق سیاست

تلفیق منطق و اقدامات 

  هاي عرضه و تقاضاطرف

  ها یا خدمات موردنظر هاي طرف تقاضا براي فناوريترکیب ابزارهاي طرف عرضه و محرک

  کننده به شرط درگیر شدن کاربر در آن).ارائه بودجه تحقیق و توسعه به تامین(کنندهتامین -حمایت مشروط از تعامل کاربر

  تجارياز ابزارهاي خاص مانند خرید پیشاستفاده 

  کنند.طور اختیاري و از پیش خود رعایت میهها بها و استانداردهایی است که شرکتمنظور نرم 15
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  طرف تقاضا   نوآوري هايمنطق سیاستی سیاست -5

یکی وجود  ؛وجود دارد نیازپیشبراي دخالت دولت در بازار دو 

هاي سیستمی که نشانگر فرصت براي سیاست یاهاي بازار شکست

ستی براي فائق آمدن بر       سیا شتن توانمندي  ست و دوم دا دولتی ا

  ها.این شکست

هاي طرف تقاضا)،  عنوان سیاست  توجیه اولیه دخالت دولت(به

هاي بازار است. یعنی عدم توانایی اقتصاد بازار در دستیابی شکست

ل هاي بازار شام شکست   منابع. نوعامطلوب در استفاده از  به نتایج 

ــتمدهاي منفی   انامتقارنی اطالعات و پی     هاي . در نگرش نظاماسـ

سیستمی است    هاي نوآوري شکست  نوآوري، منطق سیاست   هاي 

ضه   سامانمند نیاز طراحی هاي نوآوري موجود پیشیابی نظامو عار

ست    ست       سیا شک ضی از  ست. بع ستمی از دیدگاه    ها ا سی هاي 

  تند از:ن عبارامحقق

هاي هایی است که از زیرساخت  شکست   هاي زیرساختی: شکست  

ــگاه       ــگاه    ناکافی علمی(مانند دانشـ هاي تحقیقاتی)،   ها و آزمایشـ

اي ونقل) و زیرســاخت شــبکههاي فیزیکی(مانند حملزیرســاخت

  شود. (مانند امکانات فناوري اطالعات) حاصل می

ست هایی شکست   هاي نهادي:شکست   ار  دکه از نهادهاي مسئله  ا

هاي نهادهاي سخت  د. شکست  شو یا با کارکرد ضعیف حاصل می  

اشاره دارد به نهادهاي رسمی مانند قوانین، استانداردهاي صنعتی، 

هاي نهادي مقرراتی که ممکن است مانع از نوآوري شود. شکست     

ــاره دارد به ارزش ــی و اجتماعی که  نرم اش ــیاس هاي فرهنگی، س

  مانع نوآوري شود.ممکن است 

که از ارتباطات و تعامالت است  هایی شکست   هاي تعاملی:شکست  

شکل  صل می     م ستم حا سی ست     دار بین بازیگران  شک  هايشود. 

هاي قوي موقعی اســت که بازیگران داراي شــبکه نزدیکی شــبکه

ــتند و از آنچه که در بیرون اتفاق می  مانند وخبر میبی ،افتدهسـ

ست که ضعف تعامل بین   هاي ض هاي شبکه شکست   عیف موقعی ا

  گردد.بازیگران وجود دارد و باعث ضعف در یادگیري تعاملی می

ــکســت ــت هاي توانمندي:ش هایی اســت که به علت عدم شــکس

توانمندي بازیگران در یادگیري ســریع و انجام تطبیق یا جهش از  

پارادایم فناوري   ر اســـاســـیوطهاي قدیمی به جدید یا بهاوريفن

نیز در   17شدگی و قفل 16هاي گذارشود. شکست   جدید حاصل می 

  .]13[شودبندي میها طبقهاین گروه از شکست

ــت یا به      در مواقعی که   ــا براي نوآوري کافی نیسـ طور تقاضـ

اي وجود دارد که از وجود ندارد ولی محصــول یا فناوري اســاســی

16 Transition 
17  lock-in 
18  Articulation of demand 

ست    18قعی که تبیین تقاضا یا در موا ؛سودمندي باالیی برخوردار ا

ــت   ــانی و اجتماعی ب     ناکافی اسـ به   خودکار طور هو نیازهاي انسـ

ضاهاي بازار ترجمه نمی  ست     تقا سیا ضا بکار  شود،  هاي طرف تقا

  شود.گرفته می

د توانهاي طرف تقاضــا در مواقعی میطور کلی ســیاســت هب

ــودمند باشــد که دولت  هاي ها نیازمند ایجاد بازار براي نوآوريس

سخ  خاص ستی توام با محدودیت    گویی به چالشبراي پا سیا هاي 

هایی که داراي گازهاي منتشره  . جستجو براي فناوري است زمانی 

منطق اصلی  ، اي از این موارد است. در واقع نمونه ،کربن باشند کم

هایی است که  هاي طرف تقاضا، تحریک نوآوري در زمینه سیاست  

سالمندي، بهداشت و درمان  تحت فشار نیازهاي اجتماعی از قبیل

ــت  ــتو محیط زیسـ . در مواقعی که مقیاس تقاضـــاي بخش اسـ

صاد مقیاس می       ساس اقت سودآوري برا ست،  تواند عمومی بزرگ ا

افزایش یابد و این به نوبه خود باعث نوآوري، تجربه و یادگیري با          

ــول فناوري درنهایتهاي پایین و هزینه ــود که براي هایی حص ش

  ت دارد.  کاربران جذابی

ست    شد     هاي طرف تسیا شده با ضایی که به خوبی طراحی  قا

ن بالقوه می  لت توا مایتی از       د براي دو ــتقیم ح مات مسـ قدا ها از ا

ــال هاي اخیرتر باشــد. در نوآوري ارزان هاي عضــو اغلب دولت س

سی.دي.  ضافی    19او.اي. اهداف نوآوري خود را بدون تامین بودجه ا

ــت  ــیــاســ خود تلفیق  20دولتی خریــدهــاي براي آنهــا در سـ

  .]14[کنندمی
  

ست    کارگیريهب هايچالش -6 هاي نوآوري طرف سیا

  تقاضا  

 هاي نوآوري طرفســیاســت کارگیريهب هايچالش شــناخت

ــا ب   قاضـ نه  راي درک واقعت نا ه از پیش بی ــرط اي موفقیت این   شـ

ست. این چالش  سیاست   سه دسته    ه درعمدطور بهها ها ضروري ا

   ]:15[عین حال به هم ارتباط داردکه در گیرد قرار می

  هاي هماهنگی  چالش -6-1

ــوال ســـیاســـت گذاري نوآوري طرف تقاضـــا نســـبت به اصـ

گذاري طرف عرضه، از پراکندگی بیشتري برخوردار است.    سیاست  

ــتري از      ــط تعداد بیش ــتی توس ــیاس به این معنی که ابزارهاي س

بازیگران دولتی در ســطوح مختلف ســیاســتی طراحی و اعمال    

ــله مرات   می ــلس ــطح س ــی از س ــود. اولین ناهماهنگی ناش بی و ش

ــت   ــتقالل بازیگران دولتی اسـ (بعد عمودي). بازیگران دولتی   اسـ

19  OECD 
20  Public procurement policies
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ست  شامل: سیاست    ها و مجریان در گذاران، طراحان عملیاتی سیا

سازمان وزارتخانه ست    ها میها و  سیا ستاد   شوند.  سطح  گذاران در 

تی و مجریــان این بوده و طراحــان عملیــا مرکزي وزارتخــانــه  

ست    سطوح پایین سیا ست   ها، در  سیا ري هاي نوآوتر قرار دارند. 

چالش روبرو     با این  ــا،  قاضـ ــطوح    طرف ت که در تمام سـ ــت  سـ

ست    شد و    سیا شته با گذاري و اجرایی، باید دانش کافی وجود دا

شته  براي تصمیم  گیري باید ارتباط نزدیکی نیز با کاربران وجود دا

  باشد. 

سازمان چالش دیگر، تفا شت  ها و وزارتخانهوت  هایی مثل بهدا

نوآوري مرتبط  به نوعی با آنهاهاي ونقل اســت که فعالیتو حمل

 هايمسئول سیاست مستقیمطور به اي کهاست با بازیگران دولتی 

هســتند از یک طرف و از طرف    در کشــور  هانوآوري و اجراي آن

با    دیگر  ــازمان تفاوت آنها  طور عملیاتی،  هاي تدارکاتی که به      سـ

ــازمان  ــاهاي دولتی را س کنند. ایجاد هماهنگی بین دهی میتقاض

ست. گروه اول معموال      سته از بازیگران با چالش همراه ا سه د این 

ید براي نوآوري توجیه و             با کافی بوده و  مادگی  گاهی و آ قد آ فا

با آنها  21آماده شــوند. یعنی اهداف ســیاســتی اجتماعی/ بخشــی 

ست    شود. این نوع هماهنگی، هماهنگی  نوآوري ت هايسیا رکیب 

نه       خا ــت، یعنی هماهنگی بین چند وزارت که درگیر  افقی اسـ اي 

ست    شی و اجراي       هايسیا ست اجتماعی/ بخ سیا  خریدنوآوري، 

  تخصصی هستند.

  22انگیزشیهاي چالش -6-2

اي که در طراحی ابزارهاي سیاست نوآوري طرف مشکل عمده

ست،  ا انگیزشی کارگیري ساختارهاي غلط  هآید، بتقاضا پیش می 

هاي هاي سـیاسـت  هاي سـیاسـت نوآوري با مشـوق   یعنی مشـوق 

ــی مطابقت پیدا نمی     ــتگاه  اجتماعی/ بخشـ هاي مختلف  کند. دسـ

ست نوآوري، بخشی از       سیا دولتی، منطق و عالئق متفاوتی دارد و 

رین تسیاست صنعتی است که تاثیر اقتصادي آن در صنعت، مهم       

  . معیار است

عنوان ابزار سیاست طرف   به خرید دولتیویژه در استفاده از  هب

چالش     قاضـــا،  حث    ت ــتري در ب وجود دارد.  انگیزشهاي بیشـ

را، گنوآوري خرید دولتیدر سطوح مختلف  انگیزشیساختارهاي 

ــت بودجه      می ــد. هنگام درخواسـ تواند داراي عوارض جانبی باشـ

سک  سئوالن دولتی به علت  دولتی، ری ست    گریزي م شک احتمال 

کارآیی در          نوآوري ــرورت اثبات  خارج و ضـ به توجیه م یاز  ها و ن

 Societal/sectoral policy goals 

 Incentive challenges 

23 Intelligence challenge 
24 The right policy mix 

سبب می    هزینه صی  صی شود که آنها در مبادرت به  کرد بودجه تخ

 دخریدر  ،گرا دچار تردید شوند. از سوي دیگرنوآوري خرید دولتی

ــه   نوآوري کنندگان جهت پایش بازار و تهیه متن        گرا باید با عرضـ

که این امر داراي برخی درحالی ؛مناقصه تعامل وجود داشته باشد   

یت    حدود قانونی اســـت    م پا)        ؛هاي  یه ارو حاد چه(مثال در ات گر

قابتی و گفتگوي فنی براي رفع این      یل گفتگوي ر ابزارهایی از قب

اي  طور گستردههجا باوال در همهبینی شده است، ولی مسئله پیش

ــورت نمی   کار صـ با          این  مل  عا یک مرز بین ت یا تفک ثان گیرد و 

کنندگان در مناقصه و انجام گفتگوي رقابتی و فنی دشوار   شرکت 

ها و نیاز به تخصص در فناوري هقطعیت، به عالواست. لذا این عدم

باال در زمینه مقررات      ــص حقوقی  ب خرید دولتی بازار و تخصـ ار ، 

ــت  ــیاس ــافی بر دوش س نهد که با گذاران و مجریان دولتی میاض

  هماهنگ نیست.موجود هاي مشوق

   23هوشمندي چالش -6-3

هاي هاي تجربی مربوط به رویکرد ســـیاســـتدر تمامی مثال

ایجاد دانش و گفتمان آگاهانه در  هنوآوري طرف تقاضــا، بر مســئل

ید             تاک گان،  ند یدکن کاربران و تول بازیگران مختلف دولتی،  یان  م

ست        سیا ست. براي  ضا، چالش شده ا هاي هاي نوآوري طرف تقا

ــته مفهومی،   ــه دسـ ــمندي راهبردي به سـ مرتبط با ایجاد هوشـ

  شود.گفتمانی و عملیاتی تقسیم می

به    ــمندي مفهومی:  ــوص     هوشـ جاد مفاهمه درخصـ منظور ای

ــا، اطالع از موارد زیر  نیازهاي پیش ــت نوآوري طرف تقاض ــیاس س

ــت: اهمیت    ــروري اسـ براي نوآوري؛ نیاز به فهم    خرید دولتی ضـ

ست بازار      روش شک ضا براي نوآوري؛ درک  سیج تقا ها و ابزارهاي ب

  گردد. یا شکست سیستمی که مانع نوآوري می

 ي سازمان تبیین تقاضا؛ تعریف  گیرهوشمندي گفتمانی: شکل  

ستی؛ تهیه چارچوبی    سیا اهداف اجتماعی و ترجمه آنها به اهداف 

له      یک رویکرد مرح مک می که در  مه     وار، ک تا ترج ند  اي از  ک

ها و هاي اجتماعی به نیازها، کارکردهاي اســـاســـی، ویژگیارزش

  مشخصات استخراج شود.  

ــص    ــب تخص ــمندي راهبردي در ســطح عملیاتی: کس  هوش

هاي تقاضــا، آمادگی و فناورانه و دانش بازار (درخصــوص زنجیره

سیاست آمیخت  توانمندي  24ۀهاي تولیدکننده و ... )، براي طراحی 

صات کارکردي         شخ ست از نظر م صمیمات در  25صحیح و اتخاذ ت

ضروري است. بدین منظور باید دانست که در کجا، پتانسیل براي     

25 Functional specification 
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در پایین بودن  ؛ا اســتمداخله دولت بیشــتر اســت و تنگناها کج

ــی؟ ناآگاهی یا بی  ــوص ــاي بخش خص ــاي بخش تقاض میلی تقاض

قدامی در        لذا براي هر ا له، موانع کدامند؟  عمومی (دولتی)؟ اگر ب

ــوص تنگناها و ترجیحات        این زمینه، یک تجزیه و تحلیل درخصـ

ــرف ب        مصـ نایی  یل و توا ما کاربر، ت نده و  ها  کارگیري نوآوري هکن

کنندگان باید در بازار گذاران و تدارکسیاست  ضروري است. ثانیا   

تصــمیمات جدي بگیرند. بنابراین مجبورند درخصــوص عرضــه و  

ضه در آینده، گزینه    سیل عر سبت  پتان هاي فناورانه فعلی و آتی، ن

یده   جایگزین     -فا به  نه مربوط  نه نوآوري و هزی هاي مختلف،  هزی

  دانش کافی داشته باشند. 

الذکر براي هوشمندي راهبردي با  واضح است که سه نیاز فوق   

هم ارتباط دارند و همه آنها در تمامی ســـطوح ســـیاســـتی مهم 

ن و  یسازي است و تبی  نیاز آگاههستند. هوشمندي مفهومی، پیش  

ــمندي عملیاتی وقتی که به      کند ریزي میگفتمان را پایه    و هوشـ

  ]. 15[موثرترین آنها است ،شیوه گفتمانی بکارگرفته شود
  

ست  هروند ب -7 سیا ضا    نوآوري هايکارگیري  طرف تقا

  در اروپا

ــت رایج ــیاس ــا، ترین ابزارهاي س  خرید دولتیهاي طرف تقاض

هستند. سایر ابزارهاي    27پیش تجاري خرید دولتیو  26گرانوآوري

گرا، استانداردهاي  هاي طرف تقاضا، مانند مقررات نوآوري سیاست  

ــاي بخش خصــوصــی   نوآوري را شــکل  گرا یا اقداماتی که تقاض

ستفاده قرار می  ،دهدمی صی  گیرد و در زمینهکمتر مورد ا هاي خا

گازهاي منتشره   براي باشد(مانند استانداردهاي اروپایی  موثرتر می

نه در بخش        ــران کلیدي براي نوآوري فناورا از خودروها که پیشـ

  کند).خودرو اروپا عمل می

ر طوههاي نوآوري طرف تقاضا بروشن است که تمامی سیاست

، با این هاي نوآوري قرار نداردصریح و آشکار در چارچوب سیاست  

ها از تقاضــاهاي مرتبط با گاهی اوقات این ســیاســت توضــیح که

هاي سیاستی  آید و در زمینههاي دولتی بوجود میوظایف دستگاه 

هاي بهداشت و   هاي نوآوري مانند سیاست  خارج از قلمرو سیاست  

ــت ظاهر می ــناخت این   درمان و محیط زیسـ ــود. بنابراین شـ شـ

کاري بین بخش      طات و هم با هاي مختلف دولتی درگیر در  ارت

     .]16[گذاري از اهمیت برخوردار استسیاست

ا هاي طرف تقاضکارگیري سیاستهدو رویکرد اصلی در قبال ب

26 Public procurement of innovation  
27 Pre-commercial public procurement
28 Lead user 
29 Fostering private demand

  وجود دارد:

ــامانمندرویکرد  ــورها اقدامات مرتبط با  س ــی از کش : در بعض

ــا به   هاي جاري نوآوري   ش تلفیقی در برنامه  عنوان بخطرف تقاضـ

تدوین شده و دامنه وسیعی از ابزارهاي طرف تقاضا مورد استفاده     

ــی در قبــال طور عملی بــهگیرد و قرار می ــاسـ  رویکردي اســ

  محوري وجود دارد.تقاضا

ستی        سیا شورهاي دیگر، اقدامات  ضی ک اقدامات خاص: در بع

ــا به   ــا هاي مجزا و جدیدي    عنوان طرحطرف تقاضـ یر در کنار سـ

  .هاي سیاستی مطرح استعناصر ترکیب

ــا براي نوآوري می   دولت  هاي  توانند نقش ها در تحریک تقاضـ

  مختلفی داشته باشند از جمله:

: در این نقش، تحریک نوآوري توسط خرید 28نقش کاربر اولیه

یا نوآوري   حل دولتی راه نه  ــورت میهایی  هاي نوآورا که  گیرد صـ

  است.گرا هنوز وجود ندارد و یا اعمال استانداردهایی که نوآوري

: در این نقش، به 29تقاضاي بخش خصوصی    هدهندنقش شکل 

جاي حمایت از توســعه محصــوالت و خدمات جدید، دولت ایجاد 

 يگیرتقاضـــاي عمومی براي نوآوري یا تاثیرگذاري بر آن را هدف

ــی را    ه نوآورياز طریق اعمال مقرراتی ک   کند (مثال می هاي خاصـ

هاي هاي مالیاتی براي خرید نوآوريارائه مشـــوق دهد،ترجیح می

براي افزایش آگاهی عمومی با هدف ترویج  30گذاريمعین یا نشان

  نوآوري). 

ــی.دي.( ــان می]1[)2011گزارش او.اي.سـ دهد یکی از  ، نشـ

هاي طرف تقاضــا در هاي اصــلی عمومیت یافتن ســیاســتانگیزه

سیاري از  شانه    ب شورها ن سط این  گیري چالشک هاي اجتماعی تو

ست    ست. درحالی سیا ضاي اتحادیه     75که حدود ها ا صد از اع در

ست    سیا ستی خود        اروپا  سیا ستور کار  ضا را در د هاي طرف تقا

ــت   ــیاس ــانگر آگاهی آنها از اهمیت این س ــتدارند که نش  ؛ها اس

ضو این اتحادیه در حال حا      46حداقل  شورهاي ع صد از ک ضر  در

هاي طرف تقاضـا را به اجرا درآورده یا در حال  ابزارهاي سـیاسـت  

گرایش سیاستی روز افزونی    ،باشند. در حال حاضر  بررسی آنها می 

ــتفاده از    تجاري قابل    پیش خرید گرا و نوآوري خرید دولتی به اسـ

  مشاهده است. 

ــمنـدي از    کـارگیري ابزارهـاي   هبـ جزئیـات  اطالعـات ارزشـ

 هاي مختلف اروپایی درهاي طرف تقاضــا توســط دولتســیاســت

 1شماره   جهت اختصار در شکل   ؛قابل دسترس است   ]16[ مرجع

ــتهنمایی کلی از روند ب ــیاسـ ــا در کارگیري سـ هاي طرف تقاضـ

هاي اروپایی نشان داده شده است. کشور

صرف انرژي آن      30 صوالت که طبقه م شان هاي روي مح ها یا عاري از مانند ن

 گازهاي مضر به الیه اوزون بودن محصوالت را نشان می دهند. 



  اله حاجی حسینی و محمدتقی انصاريبهمن فکور، حجت  
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  ]16[هاي نوآوري طرف تقاضا در کشورهاي اروپاییکارگیري سیاست: روند به1 شکل

  

 نتیجه -8

صادي براي     ه نوآوري ب سعه اقت شد و تو دلیل تاثیرگذاري در ر

ــور ما بره      ههم  ــورها اهمیت دارد. کشـ ــی از دوران   هکشـ خاصـ

لحاظ تالش براي اســتقالل از اقتصــاد هاقتصــادي و ســیاســی را ب

فشــارهاي اقتصــادي ناشــی از فشــارهاي ســیاسـی  نفتی، غلبه بر 

شور    نحويه کند. بالمللی تجربه میبین صاد براي ک ضوع اقت  که مو

ــاد مقاومتی را راه      ــته و اقتصـ حلی براي فائق  اهمیت حیاتی داشـ

شناسد. روشن است     هاي موجود میآمدن به تنگناها و محدودیت

ــیار بی ــرایط نوآوري براي ما از اهمیت بسـ شـــتري که در این شـ

  برخوردار خواهد بود.

هاي نظري و تجربیات کشـورهاي توسـعه یافته نشـان    دیدگاه

ضا براي نوآوري را افزایش داد، امکان بروز و  می دهد اگر بتوان تقا

ــت که         ظهور نوآوري ها افزایش خواهد یافت و به همین علت اسـ

هاي عنوان ســیاســتگذاري نوآوري بهموج جدیدي در ســیاســت

ست. در واقع     نوآوري طرف ت شکل گرفته ا ضا  همانطور که در  ،قا

هاي نوآوري طرف تقاضا حاضر نیز اشاره شده است، سیاست  همقال

ست     سیا شین  ضه نبوده بلکه مکمل آنها  جان هاي نوآوري طرف عر

  د.شومحسوب می

ــت   ــیاس ــتگذاري نوآوري، س ــیاس هاي از آنجا که در حوزه س

سبتا     نو ضوعات ن ضا از مو ست که مورد  جدیدي  آوري طرف تقا ا

ست        سیا ستگذاران و  سیا سعه    توجه  شورهاي تو پژوهان غالب ک

و ادبیات آن در کشور ما چندان  است یافته و حتی در حال توسعه 

ــناخت    ــت، این مقاله هدف خود را ایجاد ش ــده نیس ــناخته ش ش

هاي طرف تقاضا قرار داده است. بر این اساس، بیشتري از سیاست   

ست     له اولهمقاله تالش کرده در و سیا ستی این  ها، ماهیت و چی

هاي نوآوري طرف عرضه را روشن   کارکرد و نسبت آنها با سیاست   

هاي نوآوري مورد بحث قرار گرفته سازد. سپس ابزارهاي سیاست     

هاي نوآوري طرف تقاضــا در ســیاســت هو ابزارهاي مورد اســتفاد

ست      سیا سه با ابزارهاي  ضه نوآوري با توجه به  مقای هاي طرف عر

ســیاســتی مشــخص شــده اســت. منطق اســتفاده از         اهداف

هاي نوآوري طرف تقاضا موضوع مهم دیگري است که در    سیاست  

ــت. در کنار اهمیت نظري          ــده اسـ مرحله بعد بدان پرداخته شـ

ــت   ــیاسـ ب      سـ ــا، قابلیت  کارگیري این   ههاي نوآوري طرف تقاضـ

ست    سی برخوردار    سیا سا ست ها نیز از اهمیت ا . به همین لحاظ ا

ها مورد بحث قرار کارگیري این ســـیاســـتهمختلف بهاي چالش

ست. در خاتمه روند ب  ست   هگرفته ا سیا سطح  کارگیري این  ها در 

  اروپا بررسی شده است. 

ــت    ــیاسـ ــور ما سـ هاي نوآوري مختلفی را که در گروه   کشـ

هاي قبل به از دهه ،شود بندي میهاي طرف عرضه دسته  سیاست  

 هاياجرا درآورده اســت و جا دارد که گفتمان جدید ســیاســت  

یافته طور غیر نظامهاگرچه ب ؛طرف تقاضا را نیز تجربه کند نوآوري

ــت  ــیاس ــت در بخشانواع مختلفی از این س هاي ها هم ممکن اس

 آلمان، دانمارک، فنالند

 هلند، بلژیکانگلیس، سوئد، 

 ایتالیا، ایرلند، فرانسه، اسپانیا، جمهوري چک، استرالیا

 پرتغال، لهستان، مالت، التویا، لیتوانی، مجارستان، یونان، استونی

 اسلونی، اسلواکی، لوکزامبورگ، کرواسی، رومانی، قبرس، بلغارستان

 هاي طرف تقاضاکارگیري موردي سیاستبه

 هاي آزمایشیطرح -در دست ارزیابی

 در راهبردها گنجانده شده است

 هاي نوآوري طرف تقاضابه سیاست سامانمندرویکرد 



  هاي نوآوري طرف تقاضا ...سیاست
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هاي طرف تقاضا از ابزارهاي مختلفی به اجرا درآمده باشد. سیاست

که مهم مختلفی بهره می ها  برد  ید دولتی نوآوري ترین آن  گراخر

هاي اســت. در کشــور ما ســاالنه منابع عظیمی از طریق دســتگاه 

شهرداري  صرف خرید دولتی یا عمومی   دولتی یا عمومی مثل  ها، 

هاي خاصی مثل خرید شبه   شود. بخشی از این خریدها ویژگی  می

ــاري دارد که می  ــد. بنابراین در     انحصـ ند محرک نوآوري باشـ توا

شــرایط فعلی کشــور که مواجه با کمبود منابع براي تخصــیص به 

ــت   ــیاسـ ــه نیز می سـ ــد، نمی هاي طرف عرضـ توان چنین  باشـ

یل    ــ تانسـ به آن        هایی را ب پ فت و  یده گر ناد یک نوآوري  راي تحر

توجه بود.بی
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