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 مقدمه -1

تواند بستر شکست بازار رخ دهد، حوزه فناوری و انتشار دانش است. در کشورهای مختلف مدل یکی از عرصه هایی که می 

عملیاتی متفاوت و برنامه راهبردی جامع در راستای تدوین سیاست فناوری تدوین شده است. طراحی الگوی جامع و انعطاف 

فناوری، مزیت استراتژیک و مزیت رقابتی کسب نمایند.  پذیر از اینرو حایز اهمیت است که برخی از کشورها توانسته اند از کانال

این مزیت، فرصت های تجاری و کارافرینی گسترده ای در راستای توسعه مشاغل تخصصی دانش محور و فناورانه ایجاد نموده و 

ت الملل را تقوی عالوه بر اثرگذاری بر چرخه اقتصادی، جایگاه چنین کشورهایی را در عرصه معادالت تجاری و تقسیم کار بین

نموده است. از اینرو این گزارش صرفا از دید نظری و براساس مبانی نظری اقتصاد خرد به بحث سیاست فناوری اشاره نموده و 

 به مدل های متنوع عملیاتی و سیاست راهبردی این حوزه اشاره ننموده است.

تولید جدید ترغیب می کند کسب سود هنگفت از موقعیت  آنچه شرکت ها را برای سرمایه گذاری در معرفی کاالها و شیوه های

انحصاری است. اگر مدیریت یک شرکت معتقد باشد که نمی توان سود پایدار و معنادار را در آینده براحتی بدست آورد احتمااًل 

نانی عالوه، کار آفری عالقه چندانی به پیشرو بودن در سرمایه گذاری نخواهد داشت در نتیجه نرخ رشد شرکت کاهش می یابد. به

که که با رقابت شدید مواجه می شوند ممکن است زمان کافی برای برنامه ریزی بلند مدت و انجام پروژه های تحقیق و توسعه 

نداشته باشد. نکته دیگر اینکه در وضعیت رقابت شدید معموالً سود ها بسیار کم هستند که همین باعث می شود بودجه کافی 

اری در تحقیق و توسعه باقی نماند. در نتیجه گفته می شود که محدود شدن رقابت شرایطی را در جهت رشد برای سرمایه گذ

سریع کارایی هزینه در بلند مدت بوجود می آورد. اما همزمان این هشدار نیز داده می شود که رقابت محدود شده، نباید منجر 

 منطق مورد نظر را می توان به صورت زیر تشریح نمود:به یک قدرت انحصاری که رقابت را نابود می کند شود. 

برای توسعه یک محصول یا فرایند که در آینده وارد بازار خواهد شد  با هدف کسب مقدار مشخصی سود  Xفرض کنید شرکت 

ر از آنچه که بسیار کمت Xبه سرعت از ابداع وی تقلید کند و وارد بازار شود سود  Yسرمایه گذاری کند. اگر شرکت دیگر یعنی 

انتظار داشت می گردد. از آنجا که هر شرکتی می تواند انتظار وقوع چنین اتفاقی را داشته باشد، شرکت های اندکی در جهت 

نتواند به تنهایی منافع حاصل را برای خود کسب کند)چون  Xانجام اختراعات سرمایه گذاری می کنند. مادامیکه سرمایه گذار 

لد است حذف کند( هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری در توسعه فن آوری وجود ندارد. علت تا حدودی را که مق Yنمی تواند 

اجازه می دهد از فعالیت  Yبه این مساله بر می گردد که نوآوری ها، ایده ها و تغییر فن آوری آثار خارجی مثبتی دارد که به 

X کس این موضوع نیز وجود دارد یعنی بنگاه ها سرمایه گذاری، تحقیق بدون اینکه در هزینه های وی سهیم باشد بهره ببرد. ع

 و توسعه خود را در جهت کسب یک موقعیت انحصاری متمرکز کنند.
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ریسک را بپذیرد و در جهت نوآوری گام بردارد. وی می تواند از این مزیت به صورت راهبردی در جهت  Xفرض کنید شرکت 

منطق موجود در پس سیاست فناوری بر مبنای آثای خارجی است. بحثی که در این  رانت جویی بهره ببرد. چون بخشی از

گزارش ارایه می گردد در حوزه سیاست صنعتی نیز کاربرد دارد. در نتیجه روشن است که چرا سیاست فن اوری و سیاست 

 صنعت پیوند نزدیکی با هم دارند.

تئوریک حرفی برای گفتن ندارند. برای مثال تالش بنگاه ها در در حل تضاد میان سیاست رقابت و سیاست فن آوری مباحث 

زمینه نواوری فناورانه تا چه حد و اندازه باید حمایت یا قانونمند شوند؟ عدم اقدام از سوی دولت همانطور که سیاست فناوری 

رجی مثبت این کار به تاخیر می گوید ممکن است سرمایه گذاری شرکت در زمینه توسعه و رشد فناوری را بدلیل وجود آثار خا

بیندازد و حمایت کامل از شرکت نیز ممکن است منجر به شکل گیری انحصار شود در حالیکه اعمال یک سیاست رقابتی می 

تواند به هزینه تاخیر در رشد منجر به ایجاد رقابت در کوتاه مدت گردد. در سیاست فناوری باید دو دیدگاه مورد بررسی قرار 

 .2و دیدگاه چشم انداز هم افزایی 1اه تک شرکتیگیرند: دیدگ

رفتاری که بنگاه پس از کسب نوآوری انجام "در دیدگاه اول دولت بر روی بنگاه نوآور تمرکز کرده و سعی می کند توازنی میان 

. اگر بنگاه نتواند برقرار نماید "آن رفتار شرکت که به مشوق و انگیزه نیاز دارد "و  "می شود 3می دهد و منجر به شکست بازار

 در آینده قدرت انحصاری برای خود بدست آورد در حال حاضر برای نوآوری آمادگی و انگیزه نخواهد داشت.

دیدگاه دوم وجود شکست بازار را می پذیرد اما بر روی چشم انداز آتی فن آوری های جایگزین، تاکید بیشتری دارد. در این 

است تبعیت می  "هم افزایی های اطالعاتی"و  "چرخه دانش"دنبال یافتن توازن میان  دیدگاه از یک چارچوب تکاملی که به

 شود.

 

 

 

                                                           
1 Single company approach 

2 Perspective synergy approach 

3 Market imperfection 
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 دیدگاه بنگاه نوآور-2

صرف هزینه بر روی تحقیق و  :در این دیدگاه دولت فرض می کند بنگاه نوآور در خلق نوآوری دو مسیر اصلی را دنبال می کند

وظیفه خود را شامل حمایت مستقیم و غیر مستقیم از فعالیت های بنگاه نوآور در کار. دولت  توسعه و یادگیری از طریق انجام

 حوزه تحقیق و توسعه و یادگیری و محدود ساختن رقابت از طریق حمایت از حق اختراع می داند.

ت حصوالدر اقتصادهای صنعتی رقابت میان بنگاه ها اغلب به شکل توسعه محصوالت جدید و فرایندهای جدید برای ساخت م

فعلی می باشد. بنگاه ها منابع را صرف تحقیق) یافتن ایده های نو، محصوالت و فرایندهای نو( و توسعه)تکمیل مثالً یک محصول 

جدید تا جاییکه وارد بازار شود( می کنند. البته اشاره شده است که هزینه های تحقیق و توسعه معیاری کلی برای اندازه گیری 

نه صرف شده برای تحقیق و توسعه نشان نمی دهد محققان یک بنگاه تا چه حد خالق و سازماندهی نوآوری نیست چون هزی

شده هستند. چون هزینه های تحقیق و توسعه هزینه های ثابت هستند و عواید آنها در آینده دور بدست می آید، هزینه های 

توسط طی زمان تا مقادیر نسبتاً زیاد تولید رخ می بزرگ تحقیق و توسعه در صنایع بزرگ دارای منحنی های نزولی هزینه م

دهند. وجود هزینه های ثابت یعنی هزینه های متوسط ابتدا با افزایش تولید بنگاه کاهش می یابد. صنایع دارای هزینه ثابت باال 

عه در آنها تحقیق و توستمایل دارند هزینه متوسط کمتری داشته باشند. صنایع کامپیوتری، ارتباطات و دارو صنایعی هستند که 

بسیار مهم است. در این صنایع هر بنگاهی سعی دارد اکتشافات جدیدی انجام دهد و قبل از رقبا محصوالت جدید به بازار معرفی 

کند و از قدرت بازار و موقعیت انحصاری حتی برای کوتاه مدت هم که شده است بهره ببرد. تالش برای کسب دست کم قدرت 

اید انگیزه اصلی برای صرف مخارج تحقیق و توسعه است. وقتی شرکت های مختلف کارهای یکسانی را انجام می بازار موقتی ش

 دهند نتیجه اغلب این می شود که صنعت به شدت رقابتی باقی می ماند.

تند. تولید واقعی هسبرخی افزایش ها در بهره وری و نوآوری به عنوان نتیجه هزینه تحقیق و توسعه رخ نمی دهد بلکه اثر جانبی 

 با کسب تجربه توسط شرکت در امر تولید، هزینه ها کاهش می یابند.

که یک منحنی یادگیری است نشان می دهد که چگونه هزینه  1منحنی یادگیری به این نوع از تغییر فن آوری اشاره دارد. شکل 

ان ید یکسال نیست بلکه مجموع تمام تولیدات قبل را نشنهایی تولید با افزایش تجربه کاهش می یابد. محور افقی نشاندهنده تول

می دهد. هر اندازه تجربه در تولید یک محصول بیشتر شود هزینه نهایی تولید یک واحد اضافی کاهش بیشتری می یابد. زمانیکه 

ه نهایی جاری برابر می یادگیری حین کار مهم باشد بنگاه ها تمایل دارند بیش از مقداری که به ازای آن درآمد نهایی با هزین

شود تولید کنند چون تولید مقدار بیشتر امروز یک منفعت اضافی دارد: باعث کاهش هزینه تولید آتی می گردد. اما عرضه بیشتر 
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در بازار ممکن است قیمت و درآمد را کاهش دهد. اینکه یک بنگاه چه مقدار بیشتر تولید کند بستگی به شیب منحنی یادگیری 

 تی کاال دارد.و کشش قیم

 

در صنایعی که یادگیری از طریق انجام مهم باشد هزینه نهایی با افزایش مقیاس تولید کاهش می یابد. از اینرو چنین صنایعی  

یک تمایل ذاتی برای رقابت ناقص دارند و این دلیل دیگری است برای اینکه چرا تغییر فن آوری و رقابت ناقص اغلب با هم رخ 

بارتی بنگاهی که اول وارد یک صنعت می شود بر سایرین دارای مزیت است. حتی اگر بخشی از آنچه بنگاه اول می دهند. به ع

آموخته به سایرین منتقل شود اما انتقال تمام آن ممکن نیست. اثرات خارجی به شکل محدود نمایان می شوند. بدلیل دانش 

خواهد بود و در نتیجه می تواند رقبا را از صحنه خارج کند. از آنجا که  بدست آمده توسط بنگاه اول هزینه های وی کمتر از رقبا

داوطلبان ورود به صنعت این موضوع را می دانند در نتیجه راغب به ورود به صنایعی که در آنها یادگیری تاثیر قابل توجهی بر 

 را پیدا کنند که از طریق یادگیری برای آنهاهزینه دارد نیستند. بر این اساس شرکت ها در می یابند که اگر بتوانند محصولی 

سود خوبی ایجاد کند این سود تقریباً تضمین شده خواهد بود. بنابراین با یک مسابقه دو طرفه روبرو هستیم. بنگاه ها تالش می 

ارد بازار د که وکنند تا در دستیابی به یک اختراع اولین باشند بنابراین همچنین تالش خواهند نمود تا  اولین بنگاهی باشن

 محصولی شوند که دارای یک منحنی یادگیری با شیب زیاد است.
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 سیاست های فناورانه -3

بحث درباره سیاست فناوری و ارزیابی نتایج آن نیازمند ارائه یک تعریف جامع و مانع از سیاست فناوری است. سیاست فناوری 

آنها اثر گذاری بر تصمیمات بنگاه برای توسعه، تجاری نمودن یا استفاده  را می توان به عنوان سیاست هایی تعریف نمود که قصد

(. می توان میان حمایت از حق اختراع و  نوآوری و سیاست های دولت برای Mowery, 1996از فناوری های جدید است)

 ترغیب نوآوری از بعد عرضه و تقاضا تفاوت قائل شد.

افزایش کارایی اقتصادی دولت سعی می کند با استفاده از سیاست های فن آوری که حامی علیرغم مزایای کلی رقابت در زمینه 

حق اختراع هستند رقابت را محدود سازد چون بدون وجود حق اختراع بنگاه ها انگیزه کافی برای انجام تحقیقات را ندارند. این 

ی شوند مشهود است. انگیزه بنگاه ها برای انجام موضوع زمانیکه مخارج تحقیق و توسعه تحت عنوان سرمایه گذاری دیده م

اینگونه سرمایه گذاری ها به توان انها برای تحقق بازده سرمایه گذاری بستگی دارد. در دنیایی که هیچ حمایتی از حق اختراع 

رفته و  آوری ها سایریننشود بنگاه ها برای صرف هزینه در تحقیق و توسعه انگیزه چندانی ندارند. آنها تنها به سوی تقلید از نو

در نتیجه از منافع خارجی تحقیقات انجام شده توسط سایرین و بدون صرف هزینه بهره می برند. در چنین شرایطی مخترعین 

 و نوآوران موفق به کسب قدرت در بازار نشده و در نتیجه دلیلی برای کار برو روی موضوعات جدید نخواهند داشت.

( استخراج شده است آثار اقتصادی یک حق اختراع را نشان می دهد. در این نمودار یک 1993ز)که از کار استیگلیت 2شکل 

 C0است که برابر با  P0شده است. قبل از نوآوری قیمت تعادلی معادل  C1به  C0نوآوری باعث کاهش هزینه نهایی تولید از 

نیز  Q1است کاهش می دهد و به میزان  P0ن تر از که کمی پایی P1می باشد. اما یک نوآور با یک حق اختراع قیمت را تا 

خواهد بود. زمانیکه حق امتیاز وی منقضی شود رقبا وارد بازار  ABCDفروش انجام می دهد. کل سود برابر با مساحت ناحیه 

تولید و  است کاهش می یابد و سود به صفر می رسد. معموالً دارنده یک حق امتیاز، حق C1که برابر با  P2شده و قیمت به 

سال  11فروش انحصاری اختراع یا نوآوری خود را برای یک دوره زمانی مشخص در اختیار دارد که این مدت در آمریکا معادل 

است. طی این دوره زمانی سایر تولید کنندگان مجاز به تولید آن محصول و حتی استفاده از آن در محصول خود خود بدون 

 مالکانه به وی نیستند.اجازه صاحب امتیاز و پرداخت حق 
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البته تمامی اختراعات و نوآوری ها هم قابل ثبت نیستند. محصوالت و فرایندهای جدید عمومًا قابل ثبت هستند ولی بخش 

زیادی از منافع هزینه های توسعه شامل پیشرفت های کوچک در روش های موجود تولید که روی هم رفته عمده پیشرفت 

شامل می شود قابل ثبت نیستند. تکنیک طراحی یک نظام موفق ثبت حقوق انحصاری، فراهم آوردن فناوری را در جامعه ما 

مشوق های بزرگ برای اختراع و نوآوری است البته این مشوق نباید آنقدر بزرگ باشد که باعث شود منافع رقابت برای همیشه 

 از بین بروند.

ا شکاکیت بیشتری بررسی می کنند. رقابت بر سر حق ثبت حتی هنگامیکه برخی بنگاه ها رقابت بر سر ثبت حقوق انحصاری را ب

چند بنگاه اندک درگیر آن هستند ممکن است بسیار شدید و خشن باشد چون در این مسابقه طرف برنده صاحب همه چیز می 

. ابت بر سر حق ثبت نپردازندشود. اما مواردی هم وجود دارد که بنگاه ها ترجیح می دهند به شکل متفاوتی رقابت کنند و به رق

برای مثال وارد شدن به بازار به عنوان دومین بنگاه نیز دارای جوایز و پاداش های غیر مستقیمی می باشد. به عبارت کلی، 

مسابقه یک دور دیگر هم دارد و ممکن است کاالها یا فرایندهای برتر کشف نشده باقی بمانند. بنابراین حتی اگر بنگاهی یک 

ساله که  11ا هم ببازد آنچه که در این دور آموخته، می تواند در دور بعد به کمک وی بیاید. بنابراین قدرت انحصاری دور ر

ساله، داشته باشد چون نوآوری با چیزهای بهتر و جدیدتر  1بواسطه یک حق ثبت بدست می آید ممکن است ارزش اندکی، اغلب 

 جانشین می شود.

مالحظات مربوط به رقابت استراتژیک مد نظر هستند مثل زمانیکه بحث ثبت پیشگیرانه وجود دارد. مورد دیگر هنگامی است که 

بنگاه یک فرایند یا محصول جدید را بدست آورده، آنرا ثبت می کند ولی آنرا معرفی و عمومی نمی کند. داوطلبان ورود می 

ید مواجه می شود که باعث عدم مزیت برای آنها می گردد. دانند که تالش آنها برای ورود به بازار با معرفی این محصول جد

بنابراین ثبت پیشگیرانه می تواند به عنوان یک مانع ورود بسیار موثر مد نظر باشد. این مثال نشان می دهد که سیاست صنعتی 

ای ی تواند منجر به هزینه هو فناوری هوشمندانه باید در کنار یکدیگر به کار برده شوند. در موارد یگر رقابت بر سر حق ثبت م



 رباساس نظریات اقتصاد خرد سیاست فناوری  
 

7 
 

بیش از اندازه و ناکارا بر تحقیق و توسعه شود. ممکن است بنگاه ها تالش کنند با استفاده از یک برنامه تحقیقی متوازن تر و 

 سریع تر هزینه های تحقیقات خود را کاهش دهند.

را از آن خود نمایند. تعجب آور نیست که بسیاری نظام حق ثبت به مخترعین اجازه نمی دهد تا تمام منافع حاصل از اختراع خود 

از بنگاه ها برای کسب حق ثبت محصوالت و فرایندهای جدید خود را با چالش مواجه نمی کنند. برای بدست آوردن یک حق 

قبای ر ثبت یک شرکت باید جزئیات مربوط به محصول یا فرایند جدید خود را افشا کند که این اطالعات می تواند به شدت برای

وی در جهت بهبود برنامه های تحقیق و توسعه انها مفید باشد. به عالوه، حق ثبت ها بر مبنای بررسی مورد به مورد تمامی 

درخواست ها اعطا می شوند و این پرسش که چه چیزی واقعاً قابل ثبت است و دامنه تعریف یک حق ثبت به چه صورت است 

 نی است.کاماًل مشخص نبوده و مورد بحث قانو

براین اساس، برخی شرکت ها ترجیح می دهند تا اختراعات خود را به صورت یک راز تجاری حفظ کنند. یک زار تجاری به 

عبارت ساده یک نوآوری یا دانش درباره یک فرایند تولید است که یک شرکت به سایرین افشا نمی کند. رازهای تجاری نسبت 

اگر یک رقیب بصورت مستقل همان فرایند جدید را بدست آورد، مثالً برای ساخت  به حق ثبت دارای یک نقص عمده هستند:

 یک آلیاژ، می تواند آن را بدون پرداخت هر گونه حق مالکانه مورد استفاده قرار دهد.

 دولت در مورد سیاست فناوری به غیر از حق ثبت چه کار دیگری می تواند انجام دهد؟-4

مرکز آنها بر طرف عرضه و طرف تقاضا می باشد. سیاست های دولت برای طرف عرضه بر مخارج سیاست هایی وجود دارند که ت 

عمومی تحقیق و توسعه در دانشگاه ها، نهادهای عمومی یا در معرفی فناوری های جدید در صنایع تمرکز دارد. سهم دولت 

نسه که هزینه هایی در حوزه صنایع دفاعی دارند از مرکزی در تامین مالی تحقیق و توسعه در کشور های آمریکا، بریتانیا و فرا

اهمیت بیشتری برخوردار است. کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن در بحث مخارج تحقیق و توسعه بیشتر متکی به بخش خصوصی 

ها ی آنهستند. منافع و مخارج تحقیق و توسعه عمومی علی الخصوص از مجرای کانال های پیچیده اتفاق می افتد و اندازه گیر

( نشان می دهد که سهم و کمک دانشگاه ها در نوآوری های ثبت شده که 1991دشوار است. مدارک اشاره شده توسط مووری)

به سرعت صنعتی شده اند اندک است. تحقیق و توسعه در نهادهای دولتی در کشورهای اسیای شرقی منجر به ایجاد فناوری 

مالی مستقیم از نوآوری فناورانه در صنعت برای پروژه های تحقیقاتی که چند شرکت های جدید  شده است. ارزیابی آثار حمایت 

با هم بر روی آن همکاری می کنند در آمریکا و اتحادیه اروپا در صنایعی نظیر الکترونیک، صنایع هوایی و فناوری اطالعات نتایج 

 مسیر را ترجیح می دادند. مختلفی بدست می دهد. اما شرکت هایی که با آنها مصاحبه شده بود این
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برخی دولت ها برای شرکت هایی که در یکسری فناوری های خاص وارد می شوند یارانه و اعتبار مالیاتی قائل می شوند. بررسی 

چنین مواردی در آمریکا، کانادا و سوئد نشان داد که انها منجر به تحقیق و توسعه کمتری شده اند. اما نتایج مربوط به حمایت 

دولت آلمان از فناوری میکروالکترونیک عکس این قضیه را نشان داد. مشخص شده است که خرید کاالهای تولید شده بر اساس 

تحقیق و توسعه توسط دولت باعث حمایت از طرف تقاضا برای فناوری های پیشرفته، افزایش رقابت و افزایش مشوق ها و انگیزه 

 عه می شود.ها برای سرمایه گذاری در تحقیق و توس

مشخص شده است که تدوین استانداردهای فنی نیز به پذیرش فناوری های جدید کمک می کند. همچنین ممکن است دولت 

ها تقاضای انتقال فناوری و الیسنس نمودن فناوری ها را از شرکت های چند ملیتی که در کشور آنها مشغول به فعالیت هستند 

 ورهای شرق آسیا موفقیت آمیز بوده است.داشته باشند. این حالت در مورد کش

نکته بعد اینکه سیاست های فناورانه ای وجود دارند که شرکت های ملی را از رقابت خارجی ناجوانمردانه حفظ کند تا آنها 

 بتوانند بواسطه کنار گذاشتن سیاست های ضدتراست برای تشویق یا دست کم مانع شدن از نوآوری خود را از نظر فناوری سر

(می شوند ممکن است JVو سامان دهند. قوانین ضدتراست که مانع از مشارکت شرکت ها در  سرمایه گذاری مخاطره پذیر)

کنار گذاشته شوند تا این امکان فراهم شود که آن شرکت ها ایده های تحقیقاتی و ریسک ها و هزینه های مخارج تحقیق و 

ارائه شد در مورد آثار خارجی تحقیق  JVاک بگذارند. دالیلی که در حمایت از توسعه خود یا تولید یک محصول جدید را به اشتر

و توسعه هم باید مطرح شود. هر شرکتی می داند که اگر اختراع جدیدی انجام دهد سایر شرکت های صنعت تمایل دارند تا 

مستقیماً از طریق تقلید یا به صورت غیر مستقیم از طریق دستیابی به برخی اطالعات در فرایند اختراع، کسب منفعت نمایند. 

 بی انگیزگی برای نوآوری را از بین می برد. JVرونی سازی از طریق د

 دیدگاه فناوری پیشرو -5

محدودیت دیدگاه بنگاه نوآور این است که بر روی بنگاه به عنوان تنها عنصر فعال در فرایند نوآوری تمرکز می کند. اما در مقابل، 

ه ممکن است بسیاری از نوآوری ها بواسطه رقابت افقی شکل بگیرند اما دیدگاه فناوری پیش رو بر این نکته تاکید دارد که اگرچ

بیشتر نوآوری ها نتیجه تعامالت عمودی میان تامین کنندگان، تولید کنندگان و کاربران هستند. نوآوری های مدرن تعاملی در 

این رابطه را  3رو به عقب هستند. شکل صنایعی رخ می دهند که دارای تعداد زیادی پیوندهای فناورانه و اقتصادی رو به جلو و 

 نشان می دهد.
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دیدگاه فناوری پیش رو تاکید دارد که همکاری و رقابت میان شرکت ها همزمان رخ می دهد. سوالی که در اینجا مطرح است 

کاری ابعادی هماین نیست که آیا رقابت کنیم و بر سر چه چیزی رقابت کنیم بلکه این است که در چه ابعادی رقابت و در چه 

 نکته مهم در خصوص سیاست فناوری مطرح است: 3کنیم. در این دیدگاه 

  در یک اقتصاد باید طیف متنوعی از نوآوری های واقعی که نشان دهنده فناوری های پیشرو هستند وجود داشته

 باشند.

  ا که می خواهد، گلچین کند.آنهایی ر "نوآوری ها/ فناوری ها"با فرض وجود این تنوع، دولت باید از میان تمام 

 .طیف متنوع و انتخاب، ماهیتی پویا دارند و وابسته به فرایند رقابت درونزا هستند 

تنوع نوآوری باعث می شود تا انتخاب تعداد اندکی از آنها توسط دولت جهت تمرکز و توجه بر روی آنها ضروری گردد. اما این 

رد: مثبت به معنای تشویق نوآوری و منفی به این معنا که برخی از نوآوری ها انتخاب هم بازخور مثبت و هم منفی در بر دا

انتخاب نشده اند که احتماالً بر کاهش انگیزه موثر است. این دیدگاه پویاست و مبتنی بر فرایند یادگیری و رفتار انطباق پذیر 

قتصاد در حوزه فناوری است. در این سیاست است. مشارکت دولت در اینجا جرح و تعدیل سیاست ها با هدف بهبود عملکرد ا

می توان میان معیارهایی که احتمال نوآوری را ثابت و مفروض می دانند و معیارهایی که هدف آنها افزایش این احتمال است 

 تمایز قائل شد.
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 سیاست های مبتنی بر فناوری پیشرو و راهبردی–6

ایجاد طیف گسترده ای از نوآوری ها است که بخشی از آن از طریق سیاست هدف سیاست های فناوری در یک چارچوب تکاملی 

 های موجود و برخی هم از طریق اقدام به نشر فناوری هایی با هدف ایجاد انعطاف پذیری محقق می شود:

 تخصیص یارانه به تحقیق و توسعه برای فناوری های آتی 

 فناوری های آتی تخصیص مشوق های مالیاتی برای تحقیق و توسعه در خصوص 

 حق ثبت انعطاف پذیر در جهت فناوری های آتی 

  حمایت از ایجاد ارتباط میان شرکت هایی که در یک چارچوب تحقیقی یکسان فعالیت می کنند، در صورتی که تحقیق

 در مقیاس بزرگ انجام شود می تواند منجر به مزیت های مقیاسی شود.

   ایجاد مراکز نوآوریبهبود فرایند انتشار اطالعات از طریق 

 انجام مطالعات و بازبینی های دوره ای از طریق ایجاد همکاری میان مراکز فناوری چند ملیتی و میان کشوری 

به عالوه، این دیدگاه پیشنهاد می کند که دولت باید نوآوری صحیح  را به عنوان استاندارد بپذیرد و تضمین کند که هیچ 

فناوری با تصمیم گیری درباره نحوه و زمان انتخاب هم باید مرتبط باشد. انتخاب و استاندارد  استثنایی هم وجود ندارد. سیاست

سازی ضروری هستند اما زمان بندی نیز بسیار حیاتی و تعیین کننده است. الزمه آن تحت نظر قرار دادن شدید رقباست تا 

سهم بازار و هزینه های تحقیق و توسعه شرکت در این اقدامات آنها در جهت نوآوری دور از چشم نماند. اطالعات در خصوص 

 خصوص می تواند حائز اهمیت باشد.

شواهد موجود دال بر کمک دیدگاه فناوری آتی به توسعه فناوری و رشد اقتصادی اندک است البته باید به این نکته نیز توجه 

مطالعات جامع در خصوص سیر تکامل نظام های فناوری داشت که در رابطه با این روش تجارب اندکی وجود دارد. اما در هر حال 

تایید می کند که این دیدگاه در های جدیدی را در عرصه سیاست گذاری گشوده است. به عالوه، این دیدگاه توسط یافته های 

خه رتجربی که در تشریح نوآوری)سهم محصوالت جدید در گردش مالی شرکت( موفق بودند بوسیله شدت تحقیق و توسعه، چ

عمر محصول و فرصت های فناورانه در سطح صنعت که نشاندهنده پیوندهای استراتژیک میان تامین کنندگان و مصرف کنندگان 

 بوده، تعاریف سنتی تر نظیر تمرکز بازار، اندازه شرکت و موانع ورود به نظر نمی رسد کمک چندانی به نوآوری نمایند.
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 یاست فناوریو دو گانگی س 1مثال: مرز امکان نوآوری

( مورد تاکید قرار گرفته 1991( در طرح ریزی سیاست های فناوری توسط متکالف)IPFاهمیت شناخت مرز امکان فناوری)

 است. موارد مطروحه از سوی وی عبارتند از:

 الف( پیش از تحقق هرگونه نوآوری یک حداقل هزینه تحقیق و توسعه وجود دارد که الزاماً باید صرف شود.

 یک دوره زمانی مشخص، امکان وقوع نوآوری دارای یک سقف)کران باال( می باشد.ب( در 

ج( نتیجه اینکه، متوسط بازده تحقیق و توسعه در ابتدا افزایش می یابد ولی بعداً با نزدیک شدن به کران باال امکان نوآوری 

 کاهش می یابد.

 ته می شود.د( بازده کاهنده تحقیق و توسعه بواسطه وضعیت فعلی دانش دیک

IPF  تعریف کرد که در آن  4را می توان به عنوان رابطه میان تحقیق و توسعه )بیشتر( و یک هزینه واحد)کمتر( همانند شکل

X𝑟1 ،حداقل هزینه الزم تحقیق و توسعهC01  ،سطح هزینه جاری مربوطه است. در شکلC𝐿1  کمترین هزینه ای است که در

 سطح فعلی دانش می توان به آن رسید.

 

IPF  به ما کمک می کند تا ارزش دو روش ابتدایی مطرح شده در این گزارش یعنی روش تک شرکتی و روش هم افزایی آتی

خودش  IPF1ر امتداد را درک کنیم. در روش اول سیاست عمومی می تواند شرکت را وادار سازد تا تحقیق و توسعه خود را د

را به یک مرز امکان نوآوری جدید  IPF1بوسیله یارانه های غیر مستقیم افزایش دهد. در روش دوم سیاست عمومی می تواند 

                                                           
1 Innovation possibility frontire 
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را ایجاد می کند  C𝐿2الزم دارد اما هزینه بلند مدت کمتر X𝑟2تحقیق و توسعه بیشتری در C01که به ازای همان هزینه اولیه

 تغییر دهد.

ر حال برای استفاده از روش دوم، سیاست گذار باید در شناسایی زمینه های فناورانه مناسب و توسعه آن در قالب یک در ه

چارچوب توام با هم افزایی همراه با بازیگران اصلی سناریوهای فناوری آتی اقدام کند. از آنجا که فناوری های آتی باید با نمایان 

زش اقتصادی ایجاد کنند، سیاستگذاران باید تجربه و انتخاب کارآمد نوآوری ها در تحقیقات کردن رقبای ضعیف تر برای خود ار

پیش بازار و پس از آن در بازار را تشویق کنند. برای نیل به این مهم، سیاست گذاران می توانند در شناسایی و پشتیبانی از 

نش از طریق برنامه های ایجاد کننده یکپارچگی و تعامل نهادهای بازار، افزایش خالقیت شرکت های نوآور و توسعه چرخه دا

 میان مراکز تحقیق شرکت های نوآور نقشی فعال ایفا کنند.

 

 


