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چکیده

با توجه به عدم موفقیت سیاستهای ساخت داخل در ایران و بسیاری از کشورهای درحالتوسعه« ،تدارکات عمومی حامی

نوآوری» میتواند بهعنوان یک سیاست نوآوری در طرف تقاضا مبنای نظری برای پیادهسازی پیوست فناوری در کشور فراهم
نماید؛ اما کشورهای درحالتوسعه از ویژگیهایی متمایز از اقتصادهای توسعهیافته برخوردارند که یکی از مهمترین آنها فقدان

توانمندیهای فناورانه در میان تأمینکنندگان است که نقشی محوری در همپایی فناورانه آنها دارد .مقاله پیش رو مفهوم جدید
«تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» را مبتنی بر شواهد بهدستآمده از پروژههای انتقال فناوری ده گروه کاالی راهبردی

در صنعت نفت کشورمان توسعه میدهد که توسعهای بر سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری محسوب میشود .این
سیاست توانمندسازی تأمینکنندگان را در محوریت خود قرار میدهد .این مطالعه چالشهای مشترک متعددی را میان این دو

سیاست برمیشمرد ،ازجمله نیاز به تغییرات سازمانی در تدارک دهندگان دولتی ،مدیریت ریسک ،بهرهگیری از ساختارهای
میانجیگر نوآوری (دانشی) و انجام اصالحات حقوقی؛ اما دو تمایز اساسی نیز بهعنوان ویژگی مختص «تدارکات عمومی

حامی توانمندسازی» مفهومپردازی شد )1 :توانمندسازی تأمینکنندگان بهعنوان هدف اصلی سیاست )2 ،استقرار نظام پایش و
ارزیابی دوسویه که هم توانمندی تأمینکنندگان و هم محصول تدارک دادهشده را توأمان رصد و ارزیابی میکند.

واژگان كليدي :تدارکات عمومی حامی توانمندسازی ،تدارکات عمومی حامی نوآوری ،پیوست فناوری ایران ،توانمندیهای

فناورانه تأمینکنندگان ،سیاستهای ساخت داخل.

 -1دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری ،دانشکده پیشرفت ،دانشگاه علم و صنعت ایران.
-*2عضو هیئتعلمی ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران /.نویسنده مسئول مکاتبات a.jassbi@gmail.com
-3عضو هیئتعلمی ،پژوهشکده سیاستگذاری علم ،فناوری و صنعت ،دانشگاه صنعتی شریف.
-4عضو هیئتعلمی ،دانشکده پیشرفت ،دانشگاه علم و صنعت ایران.
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 -1مقدمه

ﻃی ﭼند دهه اخیر شاهد شکست سیاستهای مرسوم انتقال فناوری در کشور مﺒتنی بر رویکرد ساخت
داخﻞ به دﻻیلی ازجمله ﻏلﺒه رویکرد تجاری و اﻗتﺼادی به جای فناوری ،تضاد منافع ،مشکﻼت ضمانت
اجرایی ،عدم پایﺶ و ارزیابی نتایﺞ ،رویکرد باﻻ به پایین ،ﻇرفیت جذب و مساﺋﻞ نهادی و ساختاری

بودهایم (ملکی و یزدی .)1396 ،به دنﺒال شکستهای مذکور ،پیوست فناوری و نظامنامه کلی آن با رویکرد
توسعه توانمندیهای داخلی در ﻗراردادهای بینالمللی و ﻃرحهای مهم ملی در سال  1395به تﺼویب ستاد
فرماندهی اﻗتﺼاد مقاومتی رسید.
پیوست فناوری اصﻄﻼحی دانشگاهی نیست و ادبیات موضوع مشخﺼی ندارد بلکه ،ورای تحلیﻞ سیاسی
آن ،براﺛر شکست عمده تﻼشها و سیاستهای پیشین در زمینه انتقال فناوری و ساخت داخﻞ در تدارکات
دولتی شکﻞگرفته است .در پیگیری رد پای مفاهیم آکادمیﮏ که دارای ﻗرابت مفهومی هستند ،به مفاهیم و
تجاربی همﭽون سیاستهای ساخت داخﻞ و انتقال فناوری میرسیم که سابقه ﭼندین دههای دارند .بااینحال
ادبیاتی همﭽون توانمندسازی فناورانه از منظر اﻗتﺼاد توسعه و نقﺶ توانمندسازی تأمینکنندگان در همﭙایی
اﻗتﺼادی (در خﺼوص کشورهای درحالتوسعه) یا تدارکات عمومی حامی نوآوری (در خﺼوص کشورهای
پیشرفته) نشان از آن دارند که ضمن عدم انسجام ادبیات موضوع ،ریشههای نظری آنﭽه به نام پیوست

فناوری تﺼویبشده هنوز موضوع داغ پژوهﺶهای کنونی دنیا و بعض ًا محﻞ اختﻼف مﺒنایی اﻗتﺼاددانان و
سیاستگذاران است و بهخوبی شکﻞ و ﻗوام نگرفته است.
فصلنامه علـمی مدیریت نوآوری  /سال هشتم ،شماره سوم ،پاییـز 1398

آشکار است که اگر جامعه علمی به دلیﻞ نﺒود ادبیات منسجم در خﺼوص پیوست فناوری بدان نﭙردازد،

تا مدتها ﻗﺒﻞ بر ﻃرف عرضه متمرکز بودند (همانند سیاستهای یارانه تحقیﻖوتوسعه ،معافیت مالیاتی
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و حمایت از تولید) ،نزدیﮏ به دو دهه است که در پرتو کاستیهای مشاهدهشده در اﺛربخشی آنها،

وضع بهتری رﻗم نخواهد خورد ﭼراکه کنشگران اجرایی منتظر نخواهند ماند .مشخﺼ ًا اینکه تﻐییر ﻗوانین،
رویهها و ساختارهایی که بهاشتﺒاه بهمرور زمان شکﻞ بگیرند بسیار دشوارتر از جهتدهی صحیﺢ در بدو امر
است؛ بنابراین باید با یادگیری از تجارب و کاستیهای پیشین و بهرهگیری از ایدههای نو و میانرشتهای به
مفهومپردازی پیوست فناوری پرداخت و مﺒتنی بر تجارب موردی به دنﺒال بهﺒود مستمر و تجربی مدلها بود.
ادلر ( )2016بیان میکند که کشورهای درحالتوسعه باید همانند روند کشورهای پیشرفته در دهه اخیر به
سیاستهای نوآوری ﻃرف تقاضا توجه ویژه داشته باشند و الﺒته این سیاستها را در پرتو بسﻂ مفهومی
نوآوری ،با توجه به نیازهای خود مفهومپردازی مجدد کنند ( .)Edler, 2016aتدارکات عمومی حامی
نوآوری یکی از اهم این سیاستهای نوآوری نوﻇهور ﻃرف تقاضا است .هرﭼند سیاستهای نوآوری

سیاستهای ﻃرف تقاضا موردتوجه ویژه ﻗرارگرفتهاند ( .)Edler & Georghiou, 2007اهمیت سیاست
تدارکات عمومی حامی نوآوری زمانی برجستهتر میشود که بدانیم خریدهای عمومی  10تا  %20تولید
ناخالﺺ داخلی کشورها را تشکیﻞ میدهند و اینکه این رﻗم برای کشورهای نفتی و دارای بدنه دولتی

حجیم همانند ایران بزرگتر است (.)Edquist et al., 2015; Uyarra et al., 2016

در حالت رایﺞ ،سازمانهای دولتی محﺼوﻻت آمادهای را تحت نظریه کﻼسیﮏ حراج و تحت شاخﺺهای

ﻗیمت ،کیفیت و زمان تحویﻞ (عموم ًا بهصورت مناﻗﺼات) خریداری میکنند که الﺒته در آن هیﭻگونه
انتظاری از لحاظ نوآوری وجود ندارد .در اعمال سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری ،رویکردها و
نوآوری ،به جای اینکه دستگاههای دولتی کاﻻهای همیشگی را با مشخﺼات معین سفارش بدهند و به دنﺒال
حداﻗﻞ ﻗیمت باشند ،محﺼول و خدمات جدید و نوآورانهای را سفارش میدهند که کارایی و اﺛربخشی
خدمات اراﺋهشده به مردم را بهﺒود بخشد ،یا کارایی و اﺛربخشی درونسازمانی آنها را ارتقاء دهد یا مسئله و
ﭼالشی (ملی ،سازمانی ،منﻄقهای یا بخشی) را بتواند حﻞ نماید .در این سیاست ،دولت عموم ًا نوعی »بازار یا

مشتری پیشگام« 1ایجاد میکند و درنتیجه ریسﮏ مربوط به توسعه محﺼوﻻت و فرآیندهای جدید فناورانه
را کاهﺶ داده و آنها را بهصورت راهﺒردی جهتدهی مینماید ( .)European Commission, 2007به
عﺒارتی ،درحالیکه سیاست ساخت داخﻞ به دنﺒال الزام بخﺶهای دولتی به خرید کاﻻهایی است که در
داخﻞ ساخته شدهاند ،سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری (و بهﻃور مشابه سیاست تدارکات عمومی
حامی توانمندسازی که توسﻂ این مقاله پیشنهاد میشود) بهصورت پیشگامانه کاﻻهایی که هنوز ساخت
داخﻞ نشدهاند (به دﻻیلی ﭼون ریسﮏ بازار ،شکست بازار ،هزینههای باﻻی تحقیﻖوتوسعه و  )...را با
در اختیار گذاشتن تقاضای دولت در اختیار آنها جهتدهی و پشتیﺒانی میکند.
ادبیات تدارکات عمومی حامی نوآوری( 2که تحت عناوین خرید دولتی نوآوری یا تدارکات دولتی
نوآوری نیز ترجمه شده است) میتواند مﺒنای نظری را برای پیادهسازی پیوست فناوری فراهم آورد.
الﺒته ﻃﺒیعت ًا ادبیات مذکور نیازمند تﻐییرات و بازمفهومپردازی جهت منﻄﺒﻖسازی با نیازهای کشورهای

درحالتوسعه همانند ایران است .مزیت مﺒنا ﻗرار دادن تدارکات عمومی حامی نوآوری این است که
به جای اتخاذ رویکرد تجاری یا اﻗتﺼادسنجی جهت اندازهگیری درصد ساخت داخﻞ محﺼوﻻت
خریداریشده توسﻂ دولت ،میتوان از ادبیات مدیریت ،سیاستگذاری و اﻗتﺼاد فناوری و نوآوری بهره
برد که با ماهیت و هدف پیوست فناوری سازگارتر است .به دیگر سخن ،ادبیات ساخت داخﻞ بر اراﺋه
تﺼاویری آماری و کلی از درصد ساخت داخﻞ بودن یﮏ کاﻻ تمرکز دارد درحالیکه ادبیات تدارکات

مفهومپردازی تطبیقی «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» در مقایسه با تدارکات عمومی حامی نوآوری :گامی بهسوی پیادهسازی پیوست فناوری

تعاریف متعددی از مضیّﻖ تا موسع ،وجود دارد .در یﮏ تعریف مضیّﻖ و الﺒته ساده از تدارکات عمومی حامی
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عمومی حامی نوآوری بر فرآیند اجرایی فناورانه و نوآورانه کردن مناﻗﺼات و ﭼالﺶهای سازمانی و
میدانی هر دو ﻃرف تقاضا و عرضه تمرکز دارد (یزدی.)1394 ،

سﺆالی که در اینجا پیﺶ میآید این است که در کشورهای درحالتوسعه که عموم ًا فاﻗد ﻇرفیتهای

فناورانه و نهادی ﻻزم برای توسعه و تحریﮏ نوآوریها هستند (ﭼه در سمت دولت و ﭼه در سمت
تأمینکنندگان در بخﺶ خﺼوصی) ،سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری تا ﭼه اندازه و تحت ﭼه
تعدیﻼت و مﻼحظاتی میتواند مورداستفاده ﻗرار بگیرد؟ مقاله پیﺶرو مﺒتنی بر تجربه داخلیسازی ده
گروه کاﻻی راهﺒردی صنعت نفت ایران ( )1397-1394به این سﺆال پاسخ میدهد .بدین منظور ،ابتدا
مفهوم »تدارکات عمومی حامی توانمندسازی« که پیشتر در مقاﻻت جداگانهای مﺒتنی بر همین تجربه
داخلی تﺒیین شده است ،بهاختﺼار اراﺋه میشود تا در ادامه تمایزات و تشابهات این تجربه با مفهوم
سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری بررسی شود.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 .1-2تدارکات عمومی حامی نوآوری
سیاست نوآوری را میتوان مجموعه اﻗدامات نهادهای دولتی دانست که عامدانه بر فرآیندهای نوآوری شامﻞ

فصلنامه علـمی مدیریت نوآوری  /سال هشتم ،شماره سوم ،پاییـز 1398

توسعه و انتشار و کاربرد نوآوری اﺛرگذارند ( )Edquist, 2011و ﻗابﻞتقسیمبندی به سه دسته کلی افزایﺶ
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تقاضای نوآوری ،بهﺒود شرایﻂ ادراك نوآوری و بهﺒود گردش تقاضا هستند ( .)Edler, 2010بهﻃور سنتی

سیاستهای نوآوری عمدت ًا متمرکز برﻃرف عرضه بودند هرﭼند که نقﺶ تقاضا بهعنوان یﮏ توانمندساز
و منﺒع نوآوری از مدتها ﻗﺒﻞ مﻄرح بوده است و بحﺚ پیرامون تأﺛیرات مﺜﺒت سیاستهای ﻃرف تقاضای
نوآوری به دهه  1970میﻼدی بازمیگردد ( .)Mowery & Rosenberg, 1979مﺜالهایی از سیاستهای
نوآوری سمت عرضه عﺒارتاند از تأمین بودجه تحقیﻖوتوسعه توسﻂ دولت ،حمایت دولت از
حقوق صاحﺒان سهام ،تأمین زیرساخت ،سرمایهگذاری در تحﺼیﻼت تکمیلی و سرمایهگذاری در
آموزش فنی حرفهای (محسنیکیاسری و همکاران.)1396 ،
ﻃی دهه اخیر شاهد بازگشت سیاستهای نوآوری تحریﮏکننده تقاضا به کانون توجهات پژوهشگران و
سیاستمداران بودهایم ( .)Edquist & Hommen, 1999; Izsak & Edler, 2011هرﭼند رویکرد نظامهای نوآوری

بهﻃور مفهومی هر دو سمت عرضه و تقاضا و عمده کنشگران نظام نوآوری را لحاظ مینماید اما مﻄالعات نشان
میدهند که ﻃرف تقاضا و رویکرد خﻄی ،در عمﻞ حتی در کشورهای پیشرفته ﻏالباند (.)Edler, 2010; 2016a

تأکید بر اهمیت دوﭼندان سیاستهای نوآوری ﻃرف تقاضا برای کشورهای درحالتوسعه و کمتر

توسعهیافته نیز در ادبیات یﮏ دهه اخیر مشهود است .در زمینه سیاستهای نوآوری تقاضامحور ،اخیرا ً
مقاله محسنی کیاسری و همکاران ( )1396با شناسایی و فراترکیب  252مقاله و کتاب سه دسته کلی
سیاستهای محرك تقاضای دولتی ( ،)B2Gسیاستهای محرك تقاضای مﺼرفکنندگان نهایی ()B2C
و سیاستهای محرك تقاضای کسبوکارهای بزرگ ( )B2Bرا اراﺋه دادهاند.
اهرم کردن بازار خریدهای دولت تحت عناوینی ﭼون »تدارکات عمومی حامی نوآوری«» ،تدارکات
دولتی فناوری«» ،تدارکات دولتی کارکردی« یا »خریدهای دولتی برای ارتقاء فناوری و نوآوری« ازجمله
موسع را در برمیگیرند .دریکی از جامعترین تعاریف ،ﭼهار
اراﺋهشدهاند که ﻃیفی از تعاریف مضیّﻖ تا ّ

رویکرد کلی برای این سیاست برشمرده شده است )1 :رویکرد توسعه فناوری (توسعه صنعتی) که در آن
به توسعه فناوریهای مقﺒول بازار (همانند برنامه تحول بازار در سوﺋد) ،یا تمرکز بر صنایع راهﺒردی همانند
صنعت دفاعی و زیستفناوری ،یا نیازهای فناورانه مستقیم دولت (همانند برنامه محﺼوﻻت فناوری جدید
در کره جنوبی) پرداخته میشود؛  )2رویکرد تحقیﻖوتوسعه که در آن به تدارکات عمومی بهعنوان ابزاری
برای تحقیﻖوتوسعه نگاه میشود (همانند برنامههای ،استرالیا ،کره ،سوﺋد و انگلستان)؛  )3رویکرد عام که
در آن با استفاده از مقررات ،تربیت نیروی انسانی و بهﺒود ارتﺒاﻃات ،نوآوری به عنﺼری اساسی و صریﺢ
در تدارکات بخﺶ عمومی تﺒدیﻞ میشود (همانند تدارکات عمومی دوستدار نوآوری)؛ و  )4رویکرد »عدم
اتخاذ سیاست« که در آن کشورهایی همانند استونی ،هنﮓکنﮓ و یونان بر این باورند که کارایی در مناﻗﺼات
و دستیابی به رﻗابت کامﻞ نیروی محرك اصلی نوآوری در تدارکات عمومی است (.)Lember et al., 2014
تدارکات عمومی حامی نوآوری به دو نوع مستقیم و ﻏیرمستقیم (کاتالیزوری) 3تقسیمبندی میشود.
در تدارکات عمومی حامی نوآوری مستقیم ،تدارك دهنده دولتی با خریدار دولتی یکی است اما در
تدارکات عمومی حامی نوآوری ﻏیرمستقیم این دو باهم متفاوتاند .در حالت ﻏیرمستقیم ،ممکن است
سازمانی در سﻄوح باﻻتر و یا با ماهیت میانبخشی تقاضای ﭼند دستگاه دولتی خریدار را تجمیع
نماید ( .)Edquist et al., 2015همﭽنین در ساختار بعضی از سازمانها و کشورها ممکن است وﻇیفه
تدارکات و خرید بر عهده یﮏ سازمان یا بخﺶ خاص باشد .مﺜ ً
ﻼ در پروژه ده گروه کاﻻی راهﺒردی

صنعت نفت ،مسئولیت تجمیع تقاضا و برگزاری مناﻗﺼه بر عهده مدیریت پشتیﺒانی ،ساخت و تهیه کاﻻی
نفت تهران بود ،درحالیکه خریداران کاﻻها شرکتهای نفت زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران بودند.
درنهایت به ﭼند مفهوم کلیدی که ﻇرف دو دهه اخیر در حوزه تدارکات عمومی شکﻞگرفتهاند اما با
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سیاستهای نوین نوآوری ﻃرف تقاضا هستند .تعاریف متعددی از سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری
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ادبیات نوآوری و فناوری بیگانهاند اشاره میشود .تدارکات عمومی پایدار ،4تدارکات عمومی سﺒز 5و
تدارکات عمومی مد ّور (ﭼرخشی) 6سه مفهومی هستند که به ترتیب اهداف پایداری توسعه و اﻗتﺼاد،

اهداف زیستمحیﻄی و بازیافتپذیری و استفاده مجدد از کاﻻهای تولیدی در ﭼرخه اﻗتﺼاد را مدنظر
ﻗرار میدهند .این سه مفهوم مجزا ﻗرابت معنایی باﻻیی با سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری دارند
و با بسﻂ مفهومی آن در دایره شمولﺶ ﻗرار میگیرند (.)Trindade et al., 2017
 .2-2توانمندسازی
توانمندسازی بنگاهها در ادبیات مختلفی از ﻗﺒیﻞ همﭙایی فناورانه ،سیاست صنعتی ،تدارکات عمومی
حامی نوآوری و ارزیابی توانمندیهای فناورانه موردبررسی و توسعه ﻗرارگرفته است .در ادبیات همﭙایی،
توانمندسازی بهعنوان مکمﻞ تقاضای داخﻞ و عاملی اصلی در تﺒیین شکستها و موفقیتهای همﭙایی
فناورانه شناخته میشود .در رویکرد شکست بازار ،مفروض پنهان این است که تأمینکنندگان دارای
توانمندی تولید و نوآوری هستند و بنابراین منﺒع شکست بیرون از تأمینکنندگان جستجو میگردد
()Lee, 2013؛ اما در کشورهای درحالتوسعه ،تأمینکنندگان سﻄوح پایینی از توانمندی ،بخﺼوص
توانمندیهای فناورانه را دارند که بهاصﻄﻼح شکست توانمندی نامیده میشود .مفهوم شکست توانمندی
تأمینکنندگان در تمایز آشکار با مفروضات اﻗتﺼاد نئوکﻼسیﮏ ﻗرار دارد که به دنﺒال بهینهسازی منابع
موجود تأمینکنندگان است و تأمینکنندگان را حاﺋز توانمندیهای ﻻزم فرض میکند .در این دیدگاه از
فصلنامه علـمی مدیریت نوآوری  /سال هشتم ،شماره سوم ،پاییـز 1398
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بسیار فراتر از صرف تقلید از پیشگامان خواهد بود (.)Lee & Malerba, 2018
توانمندسازی و یادگیری تأمینکنندگان در یﮏ نظام یادگیری رخ میدهد که از مجموعه متنوعی از بازیگران
و زمینههای نهادی یکتا و پیوند میان آنها تشکیﻞشده است .در واﻗع اینکه همﭙایی را اساس ًا توانمندسازی و
خلﻖ نظام و نهادهای یادگیری میدانند ،اهمیت آن را نشان میدهد ( .)Lee & Malerba, 2018توانمندسازی
و یادگیری در کنار دسترسی به دانﺶ فنی خارجی و تأمین نیروی انسانی ماهر بهعنوان عامﻞ مشترك
موفقیت همﭙایی میان انواع نظامهای نوآوری (یادگیری) بخشی یاد شده است )Malerba et al.,
( .2016مفاهیم ﻇرفیت جذب تأمینکنندگان داخلی ( ،)Cohen & Levinthal, 1989توانمندیهای پویا
( )Teece, 2012; Teece et al., 1997و ﭼرخه عمر توانمندی ( )Helfat & Peteraf, 2003که به تکامﻞ
توانمندیهای سازمانی در ﻃول زمان میپردازد ،مفاهیمی بنیادین هستند که در درك نقﺶ توانمندسازی
در همﭙایی حاﺋز اهمیت میباشند .دیدگاه مرحلهای به توانمندسازی در ﻃی فرآیند همﭙایی نیز بهخوبی

در ادبیات توسعه یافته است .در این دیدگاه ،گذار از مرحله ساخت تجهیزات اصلی ( 7)OEMبه
مرحله ساخت مﺒتنی بر ﻃراحی ( 8)ODMو سﭙس به مرحله ساخت با برند اصلی ( 9)OBMنمایانگر
مسیری است که تأمینکنندگان در توسعه توانمندیهای ساخت و تولید ﻃی فرآیندهای همﭙایی ﻃی
میکنند ( .)Lee & Malerba, 2018در دیدگاهی دیگر ،ویوتی ( )2002تولید ،بهﺒود و نوآوری را سه

مرحله توسعه توانمندی تأمینکنندگان در کشورهای درحالتوسعه میداند ( .)Viotti, 2002الﺒته ادبیات
همﭙایی بعض ًا میان انواع متعدد توانمندیها تمایز ﻗاﺋﻞ میشود ،از ﻗﺒیﻞ توانمندیها ساخت ،تولید،
ﻃراحی ،یکﭙارﭼهسازی سیستمها ،راهﺒردی ،پروژه ،مهندسی و سازمانی (.)Kiamehr et al., 2014
پیوندها ،شایستگیهای کلیدی ،یادگیری ،راهﺒرد ،پیادهسازی اکتساب و انتخاب نگاشت نمودهاند .ابزار
مذکور که براساس خودگزارشدهی یا پیمایﺶ تأمینکنندگان تکمیﻞ میگردد ،پروفایلی عنکﺒوتیمانند از
توانمندیهای فناورانه تأمینکنندگان اراﺋه میدهد (.)Rush et al., 2007
نکته مهم در مﺒحﺚ توانمندسازی تأمینکنندگان در کشورهای درحالتوسعه این است که توانمندسازی
بهصورت ﻃﺒیعی در تأمینکنندگان رخ نمیدهد بلکه اﻏلب نیازمند مداخﻼت دولت است .در ادبیات
همﭙایی ،این مﻄلب تحت این عنوان بیان میشود که خلﻖ تقاضا بایستی با پاسخهای تأمینکنندگان (مﺜ ً
ﻼ
در خﺼوص توانمندسازی) در پیوند باشد (کوپلینﮓ پاسخ) ( .)Lee & Malerba, 2018از دیدگاه سیاست

صنعتی ،هاوسمن و رودریﮏ ( )2003نیز این موضوع را با سازوکار خوداکتشافی ساختار هزینه تولید
فعالیتهای اﻗتﺼادی که برای یﮏ کشور یا بنگاه جدید محسوب میشود توضیﺢ میدهند .کارآفرینان
کشورهای درحالتوسعه در کشف ساختار هزینه تولید فعالیتهای جدید ،معموﻻً به گزینههایی همﭽون
واردات ،سرمایهگذاری مستقیم خارجی ،خرید بسته کامﻞ فناوری یا ﻗراردادهای کلید در دست میرسند ،به
جای اینکه توسعه فناوری ،توسعه نوآوری ،یادگیری فعال یا توانمندسازی پی گرفته شود .دلیﻞ این موضوع
این است که فعالیتهای اﻗتﺼادی جدید برای یﮏ کشور درحالتوسعه در مقیاس جهانی جدید محسوب
نمیشوند و متأخران بهوسیله دسترسی به راهحﻞهای آماده و فناوریهای حاضر در خارج از کشور میتوانند

بهراحتی و نسﺒت ًا با هزینه اندك از این بروندادها بهره بﺒرند ( .)Hausmann & Rodrik, 2003راهحﻞ
پیشنهادی رودریﮏ ( )2004این است که اﺛرات خارجی اﻗتﺼادی باید به نفع پیشگامان داخلی کشورهای
درحالتوسعه مهار شوند که این مشابه همان کنترل کردن اﺛرات اﻗتﺼادی خارجی تحقیﻖوتوسعه در
کشورهای توسعهیافته بهوسیله سازوکار ﺛﺒت اختراعات است (.)Rodrik, 2004
در ادبیات تدارکات عمومی حامی نوآوری ،ادلر و یئو ( )2016میان انواع توانمندی رابﻄهای ،مدیریتی و
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راش و همکاران ( )2007توانمندیهای فناورانه را برحسب  9مقیاس کارکردی شامﻞ آگاهی ،جستجو،
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هوشمندی تمایز ﻗاﺋﻞ شدهاند ( .)Edler & Yeow, 2016الﺒته هرکدام از این توانمندیها را میتوان از هر سه
سمت تدارکات عمومی ،یعنی تداركدهنده دولتی ،خریداران (کاربران) و تأمینکنندگان موردبررسی ﻗرارداد
( .)Edquist et al., 2015در سمت کاربر ،فقدان توانمندی درخواست دادن برای نوآوری و استفاده از آن
مﻄرح است در حالی که در سمت تداركدهنده دولتی ،ﭼالﺶهایی همانند توانمندیهای سازمانی محدود
برای مدیریت فرآیندهای سازمانی جدید و برای مدیریت رویهها و تنظیمگری تدارکات ،و یا توانمندیهای
مرتﺒﻂ با بازار و دانﺶ پررنﮓ هستند .اما توانمندسازی تأمینکنندگان که این مقاله بر روی آن متمرکز است،

در ادبیات تدارکات عمومی حامی نوآوری عم ً
ﻼ همان توسعه توانمندیهای نوآوری تأمینکنندگان است
( .)Edquist et al., 2015هرﭼند در ادبیات تدارکات عمومی حامی نوآوری ،توانمندیهای تأمینکنندگان
بهعنوان مانعی بر سر راه اجرای این سیاست ،منﻄﻖ کلی ،هدف ﻏایی و ﻏیرمستقیم یا اﺛرات خارجی آن
مورد شناسایی و تأکید ﻗرارگرفتهاند (;Edler, 2016a; Edler & Yeow, 2016; Edquist et al., 2015

 ، )OECD, 2017; Rolfstam, 2009; Uyarra, 2016اما توانمندسازی تأمینکنندگان یﮏ هدف اصلی
و مستقیم این سیاست نﺒوده است .مفهومپردازی تدارکات عمومی حامی توانمندسازی که در بخﺶ
بعدی اجماﻻً بدان پرداخته میشود ﭼنین نقﺶ مستقیم و اصلی را برای توانمندسازی در کشورهای
درحالتوسعه پیشنهاد میدهد (. )Maleki & Yazdi, 2018a
10

 .3-2تدارکات عمومی حامی توانمندسازی
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عمومی حامی نوآوری جهت متمرکز نمودن آن بر توانمندسازی فناورانه تأمینکنندگان بهعنوان یکی
از نیازهای ویژه کشورهای درحالتوسعه و پاشنه آشیﻞ همﭙایی فناورانه در این کشورها است (ملکی و
یزدی .)1396 ،در تمایز با سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری که به توانمندسازی تأمینکنندگان در
حد یﮏ محﺼول جانﺒی سیاست یا پیﺶنیاز موفقیت آن مینگرد ،تدارکات عمومی حامی توانمندسازی
نقشی محوری بدان میدهد .در این راستا سه استدﻻل به ترتیب ﻗابﻞﻃرح هستند.
 )1تدارکات عمومی حامی توانمندسازی همانند تدارکات عمومی حامی نوآوری به تحریﮏ
تقاضای نوآوری کمﮏ مینماید ،الﺒته در محیﻂ کشورهای درحالتوسعهای که به دﻻیﻞ سیستمی
کارآفرینان و تأمینکنندگان کمتر به دنﺒال نوآوری میروند یا به عﺒارتی تقاضای نوآوری کمتر
است ( )Hausmann & Rodrik, 2003; Rodrik, 2004تقاضای داخلی بهعنوان یﮏ بستر تﻼش و
آزمون کردن و سرپناهی برای تأمینکنندگان داخلی شناخته میشود تا بتوانند توانمندیهای ﻻزم برای

همﭙایی اﻗتﺼادی و در ادامه ورود به عرصه رﻗابت بینالمللی را توسعه دهند .تقاضاهایی که از تعیّن و
هدفگذاری ﻻزم یا صرفهجویی مقیاس بهره بﺒرند میتوانند ﭼرخههای یادگیری ،توانمندسازی و رشد

را رﻗم بزنند ( .)Malerba et al., 2017تقاضا بهعنوان یﮏ پنجره فرصت در کنار پنجره فرصتهای
فناورانه و سیاستگذاری (نهادی) نقشی محوری در فرآیند همﭙایی و نیز توضیﺢ پویاییهای نظامهای

نوآوری بخشی کشورهای درحالتوسعه دارد ( .)Lee & Malerba, 2018یکی از انواع جالبتوجه
تقاضا ،تقاضای دولت و بخﺶ عمومی است که در این سیاستها برای تحریﮏ تقاضا اهرم میشود.
 )2در صورت تحریﮏ تقاضای نوآوری ،تدارکات عمومی حامی توانمندسازی به انگیزش تأمینکنندگان
رودریﮏ و هاوسمن ( )2003نشان دادهاند که ﭼگونه و ﭼرا این سازوکار کشف ساختار هزینه در
کشورهای درحالتوسعه متفاوت از کشورهای پیشرفته است ( .)Hausmann & Rodrik, 2003در

واﻗع متأﺛر از پیشران بودن تأمینکنندگان کشورهای پیشرفته و در دسترس بودن فناوریها ،سازوکار
»نونیاوری« در کشورهای درحالتوسعه برﻗرار است بهﻃوریکه عموم ًا در صورت تحریﮏ یا ایجاد

تقاضا ،تأمینکنندگان به سمت خرید فناوریهای آماده ،مونتاژ ،واردات یا دیگر ساختارهای تولیدی
میروند که توانمندسازی و یادگیری در آنها وجود ندارد .تجربه ده گروه کاﻻیی نفت نشان داد که در
صورت اتخاذ ملزومات این سیاست ،تدارکات عمومی حامی توانمندسازی میتواند در تأمینکنندگان
برای کشف ساختار هزینه تولید فعالیتهای اﻗتﺼادی ایجاد انگیزه نماید .مﻄابﻖ تجربه مذکور،
ازجمله این ملزومات عﺒارتاند از تضمین تخﺼیﺺ تقاضاهای آتی دولت به بنگاههای حرکتکننده
به سمت کشف ساختارهای هزینه تولید و توانمندسازی ،انتخاب برندگان مناﻗﺼات براساس میزان
توانمندیهای بالقوه و بالفعﻞ و استقرار نظام پایﺶ و ارزیابی برای سنجﺶ توانمندسازی تأمینکنندگان
ﻃی ﻗرارداد و پیوند دادن پرداختها به تحقﻖ این هدف.
 )3در کنار تحریﮏ تقاضای نوآوری و ایجاد انگیزش در تأمینکنندگان برای کشف ساختار هزینه
تولید ،سیاست مذکور توانمندسازی تأمینکنندگان را هدف اصلی و مستقیم خود ﻗرار میدهد .در
واﻗع خلﻖ تقاضای داخلی بهخودیخود محرك همﭙایی و ساختاردهی مجدد به اﻗتﺼاد نیست ،بلکه
تحقﻖ این هدف مشروط به پیوند (کوپلینﮓ) خلﻖ تقاضا با پاسخ بنگاهها ،ازجمله توانمند شدن آنها
از لحاظ فناورانه ،است ( .)Lee & Malerba, 2018در ادبیات سیاست صنعتی نیز مارتین بﻞ (،)2007
داشتن »مجموعهای از توانمندیهای فناورانه« 11را پیﺶنیاز تأمینکنندگان برای جستجو و کشف
ساختارهای هزینه تولید فعالیتهای جدید اﻗتﺼادی میداند (.)Bell, 2007
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در »کشف ساختار هزینه تولید فعالیتهای اﻗتﺼادی« جدید کمﮏ مینماید .از منظر سیاست صنعتی،
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در یﮏ جمعبندی میتوان گفت که تدارکات عمومی حامی توانمندسازی به دنﺒال ایجاد تﻐییر در فرآیند
کشف ساختار هزینه تولید توسﻂ تأمینکنندگان از ﻃریﻖ خلﻖ تقاضای هوشمند در بستر تدارکات دولتی
است .هوشمندی تقاضا در اینجا به معنی پیوند داشتن تقاضا با پاسخ تأمینکنندگان از منظر توانمندسازی
است .هسته اجرایی این سیاست در عمﻞ استقرار نظام پایﺶ و ارزیابی دوسویهای است که هم مﻄابﻖ
معمول انجام تعهدات تأمینکنندگان در خﺼوص ﻗیمت ،کیفیت و زمان تحویﻞ محﺼوﻻت و خدمات
تدارك دادهشده را میسنجد و هم متمایز از گذشته توانمندسازی تأمینکنندگان را ارزیابی میکند و نظام
پرداخت و جﺒران خدمات را مشروط به تحقﻖ هر دو هدف ،بخﺼوص هدف توانمندسازی ،مینماید

(.)Maleki & Yazdi, 2018a

 -3روش پژوهش

پژوهﺶ پیﺶرو بهصورت کیفی و با راهﺒرد موردکاوی (مﻄالعه موردی) بر روی پروژههای ساخت داخﻞ

ده گروه کاﻻی راهﺒردی صنعت نفت ایران انجامشده است .روش تحقیﻖ مورداستفاده ترکیﺒی از رویکرد
پژوهﺶ مداخلهای ( 12)IVRو استفاده از مﺼاحﺒههای نیمهساختاریافته بوده است .در رویکرد مداخلهای
که بعض ًا راهﺒرد پژوهﺶ نیز دانسته میشود ،پژوهشگر خود در اجرای پروژه مشارکت دارد و در جریان
جزﺋیات آن ﻗرار دارد ،اما نقﺶ خود را متکی به ادبیات علمی موضوع و داشتن دید انتقادی 13از صرف
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اجرا و مشاوره دادن به کارفرما و مدیران پروژه فراتر میبرد .مزیت این رویکرد نوین پژوهشی ،دانﺶ
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عمیﻖتر پژوهشگر نسﺒت به جزﺋیات مسئله و سازوکارهای آن است .دشواری این روش ،حفﻆ عینیت و
استقﻼل پژوهشگر است .همﭽنین ﭼگونگی حﺼول پایایی و روایی پژوهﺶ و نحوه اندازهگیری آن محﻞ
اختﻼفنظر است ( .)Dumay, 2011, 2009; Roberts et al., 2010نویسندگان مقاله ﻃی سالهای -1395
 1397با محوریت پژوهشکده سیاستگذاری شریف بهعنوان ﻃراح مناﻗﺼات و مدل ارزیابی توانمندیهای
تأمینکنندگان سﺒد ده گروه کاﻻی راهﺒردی صنعت نفت در جریان جزﺋیات این پروژهها ﻗرار داشتند و در آن
مشارکت کردند .عﻼوه بر این بیﺶ از  10مﺼاحﺒه نیمهساختاریافته نیز با مجریان ،مدیران و پژوهشگران این
پروژهها صورت گرفته است تا موضوع از ابعاد مختلف بررسی شود .سﺆال اصلی پژوهﺶ این بوده است
که »آیا پروژههای مذکور میتوانند مﺼداﻗی از مفهوم تدارکات عمومی حامی نوآوری باشند؟«.
برای پاسخ به این سﺆال ،تﺼمیم گرفته شد تا وجوه اشتراك و افتراق پروژههای مذکور با مفهوم تدارکات
عمومی حامی نوآوری شناسایی گردند .الﺒته در واﻗع پس از شناسایی وجوه افتراق ﻗابﻞتوجه با مفهوم و

رویه تدارکات عمومی حامی نوآوری و بازبینیهای مکرر در آن بهمرور براساس تجارب کسبشده ﻃی
پروژه و مﺒاحﺜههای صورت گرفته ،این نتیجه حاصﻞ شد که بایستی ابتدا مفهوم جدیدی تحت عنوان
تدارکات عمومی حامی توانمندسازی مفهومپردازی شود و مﺒانی نظری آن تدﻗیﻖ گردد و سﭙس بر مﺒنای
آن تمایزات و تشابهات این دو مفهوم تشریﺢ گردد .درحالیکه مفهومپردازی و سازوکار نظری تدارکات

عمومی حامی توانمندسازی در مقالهای مجزا بررسیشده است ،این مقاله با مفروض دانستن آن ،صرف ًا به
وجوه تمایز و تشابه این دو مفهوم میپردازد .در این پژوهﺶ از ذکر جزﺋیات مﺼاحﺒهها و نسﺒت آنها
با هرکدام از وجوه تمایز و تشابه مفهومپردازی شده خودداری شده است.

برای مﻄالعه موردی باهدف مفهومسازی صحیﺢ بوده است یا خیر ،ﭼراکه نمیتوان پروژه مزبور را نمونه
عملی تحقﻖیافته و موفﻖ از توانمندسازی ،ساخت داخﻞ یا انتقال فناوری دانست .در این خﺼوص ضروری

به نظر میرسد که نویسندگان دیدگاه خود را تﺼریﺢ نمایند .اوﻻً تعیین موفقیت یا شکست توانمندسازی

و ساخت داخﻞ (و تعیین شاخﺺهای مربوﻃه) و احیان ًا بررسی دﻻیﻞ شکست یا موفقیت ،خود ادبیات و
پژوهﺶهای مجزا و مفﺼلی را میﻃلﺒد که در حیﻄه این مقاله ﻗرار نمیگیرد؛ اما بهﻃور شهودی میتوان

گفت مشخﺼ ًا این پروژه (و عمده پروژههای پیشین ساخت داخﻞ و انتقال فناوری کشور و صنعت نفت) با
موفقیت هنوز فاصله دارند و ناکاراییها و ناکارآمدیهای زیادی در اجرای آنها مشاهده میشود .بااینحال
بهزعم نویسندگان ،این نﺒاید مانع از بررسی ﭼنین پروژههایی برای مفهومپردازی و دیگر اهداف علمی شود
ﭼراکه جامعه اکادمیﮏ نﺒاید منتظر نمونه موفﻖ بماند و بعد کار خود را آﻏاز نماید .حال سﺆال این است که
ﭼگونه؟ به نظر راهحﻞ در درهمتنیده دیدن ابعاد هنجاری و شناختی پروژهها و کارهای اجرایی است .14بدین
معنی که هم مشاهده شود ﭼه اتفاﻗاتی در واﻗع امر رخداده و همزمان بهصورت هنجاری تشخیﺺ داده شود
که ﭼهکارهایی میتوانست (باید) بهتر صورت گیرد و صورت نگرفته است و ﭼرا؟ رویکرد به این پروژه
نیز همین درهمتنیده دیدن ابعاد هنجاری و شناختی بوده است .مﺜ ً
ﻼ وﻗتی میگوییم اصﻼحات تقنینی یکی

از ویژگیهای مشترك تدارکات عمومی حامی توانمندسازی و تدارکات عمومی حامی نوآوری است ،نه

به این معنی که در پروژه مدنظر محقﻖ شده است (که الﺒته در پروژههای اروپایی نیز عمدت ًا از ﭼالﺶهای
تحقﻖنیافته محسوب میشود) بلکه از ﭼالشی بودن و عدم تحقﻖ آن پی به آن برده شده است؛ و الﺒته این
هنجاری دیدن موضوع ریشه در خﻸ ندارد که صرف ًا با پیمایﺶ نظر افراد یا مرور ادبیات به پیشنهاد مدل

اﻗدام شود بلکه ریشه در یﮏ تجربه عینی ﻗابﻞتوجه ،شرکت در جلسات متعدد میان ﻃرفهای مختلف و
پژوهشگران و ﻃراحی مدل و بازبینیهای مکرر آن دارد.
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یکی از سﺆاﻻتی که نویسندگان ﻃی پژوهﺶ مکررا ً با آن مواجه بودند این بوده است که آیا انتخاب این پروژه
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 -4تجزیهوتحلیل یافتهها
 .1-4مشترکات دو سیاست
در این بخﺶ و بخﺶ بعدی به ترتیب مشترکات و تمایزات سیاست »تدارکات عمومی حامی توانمندسازی«
(مفهومپردازی شده از پروژه ده گروه کاﻻیی صنعت نفت) و سیاست شناختهشده »تدارکات عمومی
حامی نوآوری« تﺒیین میگردند .نیاز به ایجاد تﻐییرات سازمانی در تداركدهنده دولتی ،مدیریت ریسﮏ،
بهرهگیری از میانجی دانشی و پیگیری توأمان اصﻼحات حقوﻗی ازجمله مشترکات اصلی این دو سیاست
هستند که در ادامه تﺒیین میشوند.
 .1-1-4نیاز به اصﻼحات حقوﻗی در تدارکات
ﻗوانین مناﻗﺼات و تدارکات (خریدهای) دولتی در همه کشورها جزء ﻗوانین جاافتاده هستند که سالیان
سال در حال اجرا هستند و معموﻻً کمترین تﻐییرات را به خود میبینند .این ﻗوانین عمدت ًا حول جلوگیری

از فساد ،جلوگیری از انحﺼار و فضای ضدرﻗابتی و تعریف معیارهای ک ّمی و صریﺢ تعیین برندگان
مناﻗﺼات همانند ﻗیمت ،کیفیت و استاندارد و زمان تحویﻞ تدوینشدهاند .موانع حقوﻗی را میتوان

مهمترین مانع در برابر پیادهسازی تدارکات عمومی حامی نوآوری نام برد ﭼراکه عموم ًا بهراحتی اجازه
نوآوری در فرآیند ،شاخﺺها و ﭼارﭼوب کلی حاکم بر تدارك کاﻻهای دولتی را نمیدهند.
تا پیﺶ از تﺼویب ﻗوانین تکمیلی و آییننامههای الحاﻗی که رفعکننده موانع ﻗانونی در سﻄﺢ یﮏ وزارتخانه

فصلنامه علـمی مدیریت نوآوری  /سال هشتم ،شماره سوم ،پاییـز 1398

یا در سﻄﺢ ملی باشند ،تدارکات عمومی حامی نوآوری عموم ًا بهصورت ابتکاری و موردی و با کسب

در ﻗانون  2014اروپا رخداده عﺒارتاند از :افزایﺶ انعﻄافپذیری و سادهسازی رویههای مناﻗﺼات و
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تدارکات دولتی ،امکان استفاده از هزینههای ﭼرخه عمر 16محﺼول بهعنوان معیار ارزیابی در مناﻗﺼات،

مشاورههای حقوﻗی بهپیﺶ برده میشوند (;Edquist et al., 2015; OECD, 2017; Uyarra et al., 2014

 .)Yeow et al., 2017بهعنوانمﺜال در اروپا ،باوجوداینکه مفهومپردازی تدارکات عمومی حامی نوآوری
از کتاب ادکوﺋیست ( )2000آﻏاز شد اما اجرای آن در سﻄﺢ اتحادیه اروپا را از سال  2006شاهد هستیم.
اصﻼحات حقوﻗی جهت پشتیﺒانی از این سیاست نوآوری اما در سال  2014توسﻂ پارلمان اروپا کلید
خورد .15ﻗوانینی که از ﻗﺒﻞ بر تدارکات دولتی اروپا حاکم هستند عﺒارتاند از :ﻗانون  2004/17در حوزه
آب ،انرژی ،حمﻞونقﻞ و خدمات پستی ،و ﻗانون  2004/18در حوزه تأمین کاﻻ و خدمات عمومی

( .)Edquist et al., 2015; Edquist & Hommen, 2000الﺒته این ﻗوانین در سﻄﺢ کلی تدوینشدهاند
و بهمنظور جهتدهی به ﻗوانین ملی کشورهای اروپایی به تﺼویب رسیدهاند .ازجمله اصﻼحاتی که

شفافسازی در خﺼوص امکان مشارکت و همکاری نوآوری 17میان ﻃرفین ﻗراردادها و مناﻗﺼات و
شرایﻂ آن ،و افزودن امکان کسب مشاوره از بازار (بخﺶ خﺼوصی) پیﺶ از شروع رسمی فرآیند مناﻗﺼه
(تدارکات) دولتی (.)Edquist et al., 2015
مجموعه موارد فوق نشان میدهد که در ایجاد نوآوری در تدارکات و مناﻗﺼات عمومی و دولتی ،در
درجه اول با ﭼالﺶهای حقوﻗی متعددی روبرو هستیم که در سﻄوح فراملی (همانند توافقنامهها با
سازمان تجارت جهانی) ،ملی ،بخشی یا وزارتخانهای مﻄرحاند .همانﻃور که مشاهده شد کشورهای
اروپایی و اتحادیه اروپا اخیرا ً شروع به تعریف ﻗوانین و مقررات جدید و اصﻼح ﻗوانین و مقررات

مناﻗﺼات در ایران توسﻂ ستاد فرماندهی اﻗتﺼاد مقاومتی ریاست جمهوری و تﻼشهای در جریان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز شورای عالی انقﻼب فرهنگی برای تدﻗیﻖ و تکمیﻞ آن
را میتوان در همین راستا ﻗلمداد نمود.
مهمترین اصﻼح حقوﻗی که در تدارکات عمومی حامی نوآوری موضوعیت دارد این است که بتوان
نیازها و مسئله را به مناﻗﺼه گذاشت بدون اینکه مشخﺼات دﻗیﻖ (فنی) محﺼول یا خدمات را تعیین
کرد .این اصﻼح حقوﻗی در پروژه ده گروه کاﻻیی موضوعیت نداشت ﭼراکه محﺼوﻻت کام ً
ﻼ استاندارد

و عین ًا مﻄابﻖ با تدارکات پیشین بودند .تنها تفاوت در این بود که توانمندسازی تأمینکنندگان بهعنوان
هدفی اصلی در کنار تدارك محﺼوﻻت روتین مدنظر ﻗرار گیرد که بدین شکﻞ مسﺒوق به سابقه نﺒود .به
همین دلیﻞ مدیریت پشتیﺒانی ساخت و تهیه کاﻻی نفت تهران که بازوی اجرایی این مناﻗﺼات بود ،به
همراه معاونت پژوهﺶ و فناوری وزارتخانه بهعنوان متولی اصلی و پژوهشکده سیاستگذاری شریف
بهعنوان میانجی دانشی و ﻃراح اصلی مدل ارزیابی ،پس از مدتی از آﻏاز پروژهها متوجه شدند که برای
اعمال تﻐییرات ﻻزم در مدل برگزاری مناﻗﺼات و نیز در مدل و رویه ارزیابی تأمینکنندگان با موانع
حقوﻗی جدی مواجهاند ﭼراکه عﻼوه بر کیفیت و ﻗیمت و زمان تحویﻞ محﺼوﻻت تدارك دادهشده،
توانمندیهای تأمینکنندگان نیز باید ارزیابی و گنجانده شوند .این موانع هم در ﻗوانین کشوری مناﻗﺼات
دولتی و هم در مقررات سازمانی داخلی وجود داشتند .در سﻄﺢ سازمانی ،تعریف شاخﺺ جدید
توانمندسازی تأمینکنندگان میبایست به لحاظ حقوﻗی در کنار سه شاخﺺ مرسوم کیفیت ،ﻗیمت و
زمان تحویﻞ 18ﻗرار بگیرد و در تعیین برنده مناﻗﺼه و در ادامه بازپرداخت به ﻃرفهای ﻗرارداد لحاظ
گردد .این موضوع در تجربه ده گروه کاﻻیی صنعت نفت تحت عنوان پیوست جدیدی به مناﻗﺼات به نام
پیوست فناوری (پاکت مناﻗﺼه جداگانه) بروز یافت .جهت گنجاندن پیوست فناوری در مناﻗﺼات ،تفسیر
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کﻼسیﮏ خود در زمینه تدارکات عمومی کردهاند تا آنها را نوآورتر نمایند .تﺼویب پیوست فناوری
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مﺒتکرانهای از کیفیت در ﻗانون اراﺋه شد بدین معنی که فناوری نیز ذیﻞ کیفیت ﻗابﻞتعریف است .بااینحال
مشکﻼت متعدد حقوﻗی نشان از این داشت که همﭽنان نیازمند رفع موانع حقوﻗی در ﻗالب آییننامههای
داخلی و نیز ﻗانونگذاری در سﻄﺢ ملی هستیم .تجربه مذکور نشان داد که بدون انجام اصﻼحات ﻗانونی
موردنیاز بهخﺼوص در سﻄﺢ ملی و وزارتخانهای ،ﭼالﺶهای ریسﮏگریزی ساختارهای دولتی ﭼنان
برجسته میشوند که احتمال شکﻞ نگرفتن نوآوری در تدارکات عمومی بسیار باﻻ میرود و در ادامه
احتمال شکست ﭼنین تجربههایی که پایههای حقوﻗی متزلزلی دارند تقویت میشود.
موضوع حقوﻗی مهم دیگر به امکان اتخاذ رویکرد مشارکتی میان خریدار دولتی ،تداركدهنده و
تأمینکنندگان بازمیگردد که در کارایی سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری تعیینکننده است
بهﻃوریکه حتی یکی از انواع دستهبندی این سیاست مﺒتنی بر درجات مشارکت میان ﻃرفهای تدارکات
است ( .)Edquist et al., 2015این مشارکت از پیﺶ از تدوین صورتمسئله مورد مناﻗﺼه تا انتهای
برگزاری مناﻗﺼه و حتی در دوره اجرای ﻗرارداد و پایﺶ و ارزیابی نتایﺞ موضوعیت دارد .ﻗوانین بسیاری
از کشورها بهصراحت با مشارکت مخالفت دارند و در موارد سکوت ﻗوانین نیز ،هنجار عموم ًا بر استقﻼل

تداركدهنده دولتی و عدممشارکت با بخﺶ خﺼوصی و ذینفعان است تا شاﺋﺒه فساد پیﺶ نیاید .ضرورت
تعامﻼت فزاینده میان ﻃرفهای دولتی و خﺼوصی تدارکات در این پروژه ده گروه کاﻻیی نمود بارزی
داشت .از سوی دیگر در این پروژهها ،فرهنﮓ مقاومت در برابر افزایﺶ تعامﻼت با بخﺶ خﺼوصی
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کام ً
ﻼ برجسته بود .در این راستا بعض ًا از موانع حقوﻗی جدی بر سر راه ﻃراحی مشترك مدل ارزیابی با
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تأمینکنندگان یا گرفتن نظرات آنها برای ﻃراحی تعاملی نامبرده میشد .در زمینه تعامﻼت میان ﻃرفها
در این پروژهها ،موانع حقوﻗی و وابستگی به مسیر (فرهنﮓسازمانی) پیروز بودند و سﻄﺢ تعامﻼت
هرﭼند بیﺶازپیﺶ اما حداﻗلی و در حد ضرورت ،بیشتر ناﻇر بر آگاهیبخشی تأمینکنندگان یا حداکﺜر
کسب اﻃﻼعات بازار از آنها بود تا ﻃراحی مشارکتی .اصﻼح حقوﻗی موردنیاز دیگر ناﻇر بر امکان
تشکیﻞ کنسرسیوم میان شرکتها داخلی و نیز شرکتهای داخلی با شرکتهای خارجی صاحب فناوری
بود که محرك اصلی آن ،فقدان توانمندیهای ﻻزم در یﮏ تأمینکننده داخلی واحد بود.
 .2-1-4نیاز به تﻐییرات سازمانی در تداركدهنده و خریداران دولتی
ایجاد تﻐییرات سازمانی ،مهارتی و توانمندی در تداركدهنده دولتی بهمنظور اجرای موفقیتآمیز سیاست
تدارکات عمومی حامی نوآوری همواره در پژوهﺶها و مﻄالعات موردی مورد تأکید ﻗرارگرفته است و این
به دلیﻞ نیاز به نوآوری در برگزاری مناﻗﺼه ،ﻗرارداد و رویه تدارکات در سازمان دولتی خریدار و برگزارکننده

مناﻗﺼه است ( .)Edler et al., 2016; Edler & Georghiou, 2007; Edler & Yeow, 2016تﻐییرات

سازمانی میتواند ناﻇر بر ﭼارﭼوبی جدید برای انجام تدارکات ،ﭼارﭼوب حکمرانی جدید ،تﻐییرات
در ترتیﺒات سازمانی ،تﻐییرات در توانمندیهای تداركدهنده دولتی ،ایجاد مهارتها و تﻐییرات سازمانی
ﻻزم در تداركدهنده دولتی برای شناسایی ،مشخﺼهسازی و سیگنالدهی نیازها و تقاضاهای راهﺒردی به
تأمینکنندگان ،و یا ایجاد تﻐییرات سازمانی و مهارتی برای اراﺋه مشوقهای ﻻزم به تأمینکنندگان بخﺶ
خﺼوصی باشد (.)Uyarra et al., 2014
در پروژه ده گروه کاﻻی صنعت نفت مشاهده شد که کمیته ارزیابی فنی-بازرگانی و واحد حقوﻗی
ملزم به همکاری فزاینده با یکدیگر ﻃی جلسات مشترك متعدد شدند .تﻼش مشترك این دو مجموعه
میانجی دانشی (پژوهشکده سیاستگذاری شریف) در تعامﻞ با کمیته ارزیابی فنی-بازرگانی مناﻗﺼات

که در رویکرد سنتی به تدارکات صاحبتجربه بود ،مرتﺒ ًا مدل نوآورانه و جدید برگزاری تدارکات
توانمندسازی را اصﻼح مینمودند و برای رفع ﭼالﺶهای حقوﻗی به واحد حقوﻗی ارجاع میدادند.
بازخوردهای واحد حقوﻗی و مشاوران حقوﻗی بکار گرفتهشده از بیرون از سازمان منجر به تﺼحیﺢ مدل
جدید میشد تا درنهایت به مدلی ﻗابﻞﻗﺒول از هر ﭼهار منظر ﻗابلیت ارزیابی توانمندسازی ،ابعاد فنی،
ابعاد بازرگانی و ابعاد حقوﻗی برسند .در این راستا شاهد تﻐییرات در فرآیند مناﻗﺼه ،معیارهای مناﻗﺼه،
تعریف پیوستهای فناوری مناﻗﺼه ،مدل پایﺶ و ارزیابی اجرای ﻗراردادهای جدید ،الزامات منابع
انسانی و مهارتی برای ارزیابی تأمینکنندگان (ﻗﺒﻞ و در ﻃول ﻗرارداد) و درنهایت ﭼگونگی پیونددهی
نظام ارزیابی با ایفای تعهدات برندگان مناﻗﺼات و بازپرداخت ﻗراردادها بودیم .کمﮏ گرفتن از نیروهای
انسانی دارای مهارت و تجربه ویژه در این خﺼوص از دیگر واحدهای سازمانی نیز موضوع ﻗابﻞتوجه
دیگر در این پروژهها بود .تعامﻞ و مشارکت تداركدهنده دولتی با تأمینکنندگان خﺼوصی ،ساختار
میانجی دانشی و نیز خریداران دولتی کاﻻها در زمینههای ﻃراحی ﻗرارداد ،فهم بازار ،درك محدودیتها
و توانمندیهای تأمینکنندگان و شناخت ﻃرفهای خارجی صاحب فناوری موضوعات مهم دیگری
بودند که تا حدی باعﺚ کنار هم ﻗرار گرفتن واحدهای سازمانی و نیروهای انسانی شدند که پیشتر
ﭼنین سﻄحی از تعامﻼت را با یکدیگر نداشتند .یکی از پیشنهادهایی که در انتهای پروژه متأﺛر از تجربه

کسبشده ﻗوی ًا مﻄرح شد نیاز به تأسیس دفاتر تدارکات عمومی حامی نوآوری در سازمانهای دولتی
و وزارتخانهها ذیﻞ مدیریت اصلی آنها بود تا ﭼنین پروژههایی از منظر هماهنگی و راهﺒری تﻐییرات
سازمانی با مشکﻼت کمتری مواجه شوند .الﺒته این نیاز در ادبیات سیاست تدارکات عمومی حامی
نوآوری نیز پیشنهاد شده است (.)Edler & Yeow, 2016
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برای ایجاد تﻐییرات در مدل برگزاری مناﻗﺼه و در مدل ارزیابی توانمندی تأمینکنندگان بود .تیم
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 .3-1-4نیاز به مدیریت ریسﮏ فعال و انگیزشبخشی
یکی از ﭼالﺶهای پیﺶروی پیادهسازی تدارکات عمومی حامی نوآوری در سازمانها ریسﮏهای
مختلفی است که کارکنان و مدیران با آن مواجه میشوند .تدارکات عمومی بهﻃورکلی با پنﺞ دسته
ریسﮏ مواجه است :ریسﮏ دست نیافتن به اهداف واحدهای سازمانی ،برنامهها یا پروژهها؛ آسیب به
شهرت واحد سازمانی و وجهه عمومی آن؛ خﻄر سوءاستفاده ،فساد ،اسراف یا تحویﻞ کاﻻها و خدماتی
که ارزش مﺒلﻎ پرداختشده را ندارند؛ ریسﮏ عدمانﻄﺒاق با مقررات ازجمله ﻗوانین مناﻗﺼات ،مقررات
ایمنی ،سﻼمت و زیستمحیﻄی؛ ناتوانی در مدیریت ریسﮏ تﻐییرات بهمنظور به حداﻗﻞ رساندن آﺛار
سوء بر خدمات و کاﻻهای عمومی تدارك دیده ( .)Tsipouri et al., 2010حال هر ﭼه تدارکات نوآورتر
باشد این ریسﮏها باﻻتر میروند ﭼراکه نوآوری ماهیت ًا با ریسﮏ عجین است و این ریسﮏ در ساختار

دولتی که پاسخگویی به سﻄوح باﻻتر اهمیت ویژه دارد میتواند مانع از شکﻞگیری و موفقیت سیاست
تدارکات عمومی حامی نوآوری گردد ( .)Edler et al., 2016; Edquist et al., 2015بااینوجود اگر

بتوان ریسﮏها را مدیریت کرد ،نوآوری در تدارکات میتواند به بهﺒود کارکرد دولتها در تدارکات و
کاهﺶ هزینههای تدارکات کمﮏ نماید ( .)Tsipouri et al., 2010در واﻗع مشوقها و اﻃمینان خاﻃری
باید برای مدیران و کارکنان وجود داشته باشد تا بتوانند در ﭼنین خریدهای دولتی که پرریسﮏ است
مشارکت نمایند .همﭽنین باید توجه داشت که مدیریت ریسﮏ تدارکات خﺼوصی و عمومی تفاوت
ماهوی با یکدیگر دارند .درحالیکه در اولی هدف اصلی حفﻆ و بهﺒود سودآوری است ،در دومی هدف
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اصلی اراﺋه خدماتی است که ارزش عمومی دارند و در کنار آن شفافیت و پاسخگویی اهمیت ویژه دارند.

کند .این موضوع در پروژههای ده گروه کاﻻی راهﺒردی صنعت نفت نیز بهوضوح ﻗابﻞرؤیت بود که ﭼگونه
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موفقیت یﮏ پروژه بزرگ با ابعاد مالی و سیاسی ﻗابﻞتوجه وابسته به حضور و در ادامه عدم حضور یﮏ

همﭽنین درحالیکه توزیع ریسﮏ در بنگاههای بخﺶ خﺼوصی شفاف است و اهداف راهﺒردی همگراتر
هستند ،در بخﺶ عمومی و دولتی شاهد همگرایی کمتر تﺼمیمات راهﺒردی هستیم که به توزیع نامتوازن
ریسﮏها در میان واحدهای مختلف سازمانی دامن میزنند (.)Tsipouri et al., 2010
»نقﺶآفرینی خاص یﮏ مدیر یا شخﺼیت سیاسی« 19نیز در شکﻞگیری تدارکات عمومی حامی نوآوری
در ابتدای راه حاﺋز اهمیت ویژه است ( .)Edquist et al., 2015منظور از مدیر با نقﺶآفرینی خاص،
مدیری است در یﮏ سازمان دولتی که فارغ از تحلیﻞ هزینه-منفعت حاضر است برای به انجام رسیدن
یﮏ تدارکات عمومی حامی نوآوری ،انتقال فناوری یا بهﻃورکلی یادگیری ،بسیاری از ریسﮏها را به جان
بخرد ،افراد را مدیریت کند ،تعارضها را حﻞوفﺼﻞ کند و پروژه را تا رسیدن به سرانجام مقﺼود پیگیری

مدیر عﻼﻗهمند و پیگیر است .در واﻗع بیشتر از اینکه مدیریت ریسﮏ فعال و شفافی در این پروژهها وجود
داشته باشد افراد و واحدهای سازمانی در بسیاری از موارد به اتکای نقﺶ کاریزماتیﮏ و پیگیر بودن مدیر
متولی (معاون وزارت) و فشار وارده از سمت وی ،ریسﮏهای سازمانی را میپذیرفتند .اما این نیاز احساس
میشد که پروژهها به مدیریت ریسﮏ فعال ،توزیع ریسﮏها ،شفاف بودن پاسخگویی در صورت موفﻖ
نﺒودن ﻗسمتهایی از پروژه یا به وجود آمدن تعارضات حقوﻗی ،مرجع داوری در این موارد ،و نیز ﻃرحهای
انگیزشی و تشویﻖ کارکنان و مدیران به تقﺒﻞ ریسﮏ در پیﺶ بردن پروژه نیاز مﺒرم دارند.
 .4-1-4نیاز به میانجی دانشی
»عامﻼن تﻐییر« 21موردتوجه ﻗرار گرفت که الﺒته نقﺶ عامﻼن تﻐییر به انتشار اﻃﻼعات و تأﺛیرگذاری بر
پذیرش نوآوری محدود بود ( .)Hagerstrand, 1952; Rogers, 1962در ادامه اصﻄﻼح »میانجیگران
انتقال فناوری« 22نیز مورداستفاده ﻗرارگرفته که شامﻞ دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی ،شرکتهای خﺼوصی
مشاورهدهنده و دفاتر ارتﺒاط با صنعت دانشگاهها است ()Pollard, 2006؛ اما اهمیت و نقﺶ میانجی نوآوری
در تدارکات عمومی حامی نوآوری اولین بار توسﻂ ادلر و یئو ( )2016مﻄرح شد ()Edler & Yeow, 2016

که مﺒتنی بر دو پروژه اخیر در انگلستان در حوزه سﻼمت بوده است ( .)Edler & Yeow, 2016آنها جهت
توجیه ضرورت بهکارگیری ساختارهای میانجی دانشی (نوآوری) به دﻻیلی از ﻗﺒیﻞ توانمندی پایین کارکنان
نهادهای دولتی ،نیاز به تﻐییر در رویههای سازمانی و فرآیند و معیارهای مناﻗﺼه ،پیﭽیدگی باﻻی تدارکات

عمومی حامی نوآوری و بعض ًا توانمندی ناکافی فناورانه ،نوآورانه یا سازمانی تأمینکنندگان اشاره نمودهاند.
در پروژههای ده گروه کاﻻیی ،پژوهشکده سیاستگذاری شریف نقﺶ میانجی دانشی (میانجیگر نوآوری)
را بر عهده داشت که مﻄابﻖ وﻇایف رسمی محوله مشتمﻞ بر ﻃراحی مدل کلی مناﻗﺼه ،تعریف معیارها
و مدل ارزیابی برندگان مناﻗﺼات و ﻃراحی مدل پایﺶ و ارزیابی توانمند شدن تأمینکنندگان در حین
اجرای ﻗراردادها بود؛ اما در ادامه کار به دلیﻞ توانمندی ناکافی تداركدهنده دولتی که الﺒته توانمندی ناکافی
تداركدهندگان دولتی ﭼالشی فراگیر در همه کشورها و بهخﺼوص در کشورهای درحالتوسعه است ،شاهد
تفویﺾ ﻏیررسمی نقﺶهای جدید به پژوهشکده در مشارکت با بخﺶ فنی-بازرگانی ،همکاری با واحد
حقوﻗی ،تعامﻞ با تأمینکنندگان داخلی و خارجی ،تأمین و آموزش تیم ارزیابی توانمندی تأمینکنندگان و نیز
تعامﻞ با شرکتها ،سازمانها و مدیریتهای مختلف وزارت نفت برای پیشﺒرد پروژه بودیم .درمجموع اینکه
با توجه به تأکید ادبیات موضوع بر عدم توانمندی سازمانهای دولتی در مواجهه با ﭼنین رویکردهای نوآورانه
و پیﭽیده ( ،)Edler & Yeow, 2016; Edquist et al., 2015سه مفهوم »آزمایشگاه سیاستی«» ،یادگیری و
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ﻃراحی مشارکتی« ( )Buchinger & Schiefer, 2017و »میانجیگر نوآوری« ()Edler & Yeow, 2016
میتوانند ﭼشماندازی برای تقویت حضور بدنههای دانشی-مشاورهای در پیشﺒرد تدارکات عمومی حامی

توانمندسازی یا تدارکات عمومی حامی نوآوری در کشور فراهم نمایند ( ;Edler & Yeow, 2016

.)van Seggelen, 2016
 .2-4تمایزات دو سیاست

 .1-2-4توانمندسازی تأمینکنندگان بهعنوان هدف اصلی
هرﭼند شکست توانمندی و توانمندسازی در سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری جایگاه بارزی دارد
اما در این بخﺶ استدﻻل میشود که رویکرد پروژههای ده گروه کاﻻیی به توانمندسازی تأمینکنندگان
متمایز از رویکرد ادبیات تدارکات عمومی حامی نوآوری است .در ادبیات تدارکات عمومی حامی نوآوری،
شکست توانمندی و توانمندسازی از هر سه منظر تداركدهنده دولتی ،کاربران و تأمینکنندگان موردبحﺚ
ﻗرارگرفتهاند .در اﻏلب موارد تأکیدات ناﻇر بر فقدان توانمندیهای ﻻزم در سمت تداركدهنده دولتی
است .بهعنوانمﺜال ،سازمانهای دولتی اﻏلب تعامﻼت کافی با بازار ندارند ،از تجربه کافی برای خریدهای
پیﭽیده برخوردار نیستند و روابﻂ نزدیکی با تأمینکنندگان خود ندارند ( .)Uyarra et al., 2014همﭽنین
تداركدهندگان دولتی توانمندیهای سازمانی محدودی در مدیریت فرآیندهای جدید سازمانی یا در انﻄﺒاق
با رویه و مقررات جدید تدارکات یا در زمینه ارتﺒاﻃات بازار و دانﺶ بازار دارند (.)Edquist et al., 2015
بر همین اساس فقدان توانمندی تداركدهندگان دولتی بهعنوان یﮏ مانع اصلی اجرای موفﻖ این سیاست
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مورد تأکید ﻗرارگرفته است ( .)Edquist et al., 2015; Uyarra et al., 2016از منظر کاربران ،فقدان

( .)Rolfstam, 2009; Edler & Georghiou, 2007همﭽنین ارتقای توانمندیهای تأمینکنندگان در
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مجموعه یﮏ صنعت و بخﺶ (و نه محدود به پروژه تدارکات عمومی) یﮏ »اﺛر خارجی« 23سیاست

توانمندی در درخواست نوآوری و به کار بستن آن ریشه شکستهای بازار و سیستمی است و
این خود منﻄقی برای مداخله در سمت تقاضا فراهم میآورد .سیاستگذاری در این راستا میتواند
موجب آگاهیبخشی و ارتقای مهارتهای کاربران نوآوری گردد و تقاضای نوآوری را شفاف کند

(.)Edler, 2016b; Edler et al., 2012; Von Hippel, 1986

از منظر توانمندیهای تأمینکنندگان که این بخﺶ بر آن متمرکز است ،سیاست تدارکات عمومی
حامی نوآوری عموم ًا بر توانمندیهای نوآوری و فناورانه تأکید دارد اما توانمندیهای سازمانی و
ساخت و تولید نیز بعض ًا موردتوجه ﻗرارگرفتهاند .در واﻗع ارتقای توانمندیهای تأمینکنندگان بعض ًا

بهعنوان منﻄﻖ زیربنایی یا هدف ﻏایی سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری نامبرده شده است

مذکور است بهﻃوریکه انتظار میرود در اﺛر توسعه محﺼول نوآورانه ،شاهد سرریزهای دانشی برای
دیگر نوآوریها و کسبوکارها باشیم و فرصتهای جدید اﻗتﺼادی را رﻗم بزند (.)Edler, 2016a
تحریﮏ یادگیری و ارتقای دانﺶ در کلیت یﮏ صنعت یا بخﺶ اﻗتﺼادی بیان دیگری از این اﺛر خارجی
است که بر تأمینکنندگانی که در پروژهای مشخﺺ از تدارکات عمومی حامی نوآوری حضور ندارند اﺛر
میگذارد ( .)Neij, 2001همﭽنین فقدان توانمندیهای تأمینکنندگان یﮏ مانع بر سر راه اجرای موفﻖ
این سیاست است که درنتیجه آن شناسایی این فقدان توانمندیها ،اﻃﻼعرسانی و گفتگو پیرامون آنها و
ارتقای آنها ضرورت مییابد ( .)Edler & Georghiou, 2007; Uyarra et al., 2014از مجموع این مرور

برای اجرای موفﻖ سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری است و به عﺒارتی هدفی ﻏیرمستقیم و فرعی
یا تﺒعی محسوب میشود؛ اما در مفهوم پیشنهادی این مقاله (تدارکات عمومی حامی توانمندسازی) که
مﺒتنی بر تجربه پروژه ده گروه کاﻻیی است ،مشاهده میشود که توانمندسازی تأمینکنندگان هدف اصلی
و مستقیم سیاست است .یﮏ دلیﻞ آن این است که در سیاست تدارکات عمومی حامی نوآوری انتظار
میرود با توسعه محﺼوﻻت نوآورانه ،تأمینکنندگان در فرآیندی خودکار از توانمندسازی ﻗرار بگیرند
که سیاستگذار نیازی نﺒیند آن را از حالت جعﺒه سیاه خارج نماید و به جزﺋیات آن ورود نماید .این
در حالی است که با توجه به ویژگیهای کشورهای درحالتوسعه (همانند فرآیند کشف ساختار هزینه

تولید فعالیتهای اﻗتﺼادی جدید ( ،)Hausmann & Rodrik, 2003یا ضرورت پیونددهی تحریﮏ
تقاضا با پاسخ تأمینکنندگان از منظر توانمندسازی در همﭙایی فناورانه ( ،)Lee & Malerba, 2018یا

ضرورت داشتن سﺒدی حداﻗلی از توانمندیهای فناورانه توسﻂ تأمینکنندگان برای امکان بهرهبرداری از

تحریﮏ تقاضاهای نوآوری و یادگیری ( ))Bell 2007; Bell & Figueiredo, 2012و ﻏیرنوآورانه بودن
خود محﺼول تدارك دیدهشده در پروژههایی همانند ده گروه کاﻻیی ،سیاستگذار نیاز دارد تا به جعﺒه
سیاه توانمندسازی ورود نموده و آن را بهعنوان هدفی مستقیم و اصلی مدنظر ﻗرار دهد .نظام پایﺶ و
ارزیابی دوسویه که در بخﺶ بعد بهعنوان نقﻄه تمایز دیگر این دو سیاست تﺒیین میشود نمود عینی این
هدفگذاری مستقیم در پروژه ده گروه کاﻻیی بوده است.
 .2-2-4نظام پایﺶ و ارزیابی دوسویه
نظام پایﺶ و ارزیابی تأمینکنندگان در پروژه ده گروه کاﻻیی متمرکز بر توانمندسازی آنها بوده است و این در
ادبیات تدارکات عمومی حامی نوآوری مسﺒوق به سابقه نیست .این رویکرد موجب شکﻞگیری نظام پایﺶ
و ارزیابی دوسویهای شد که عﻼوه بر کارکرد کﻼسیﮏ رصد کیفیت ،ﻗیمت و تحویﻞ محﺼوﻻت تدارك

مفهومپردازی تطبیقی «تدارکات عمومی حامی توانمندسازی» در مقایسه با تدارکات عمومی حامی نوآوری :گامی بهسوی پیادهسازی پیوست فناوری

ادبیات میتوان گفت که توانمندسازی تأمینکنندگان یﮏ محﺼول جانﺒی ،یﮏ اﺛر خارجی یا یﮏ پیﺶنیاز
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دادهشده ،توانمندی تأمینکنندگان را نیز مستقیم ًا رصد کرده و نتایﺞ آن را با تعیین برندگان مناﻗﺼات و در
ادامه با بازپرداخت ﻗراردادها گره زد .در واﻗع هرﭼند در ادبیات تدارکات عمومی حامی نوآوری بر اهمیت
ارزیابی پروژههای تدارکات عمومی حامی نوآوری بهصورت مورد به مورد و نیز ارزیابی سیاستهای کلی

در این خﺼوص تأکید شده است ( ،)Edler et al., 2012; Edler & Georghiou, 2007اما این ارزیابیها از
نوع ارزیابی اﺛربخشی سیاست یا برنامه هستند و ماهیت پسینی دارند .این در حالی است که مدل پایﺶ و
ارزیابی محﻞ تمایز همان مدل ارزیابی تأمینکنندگان است که ماهیتی پیشینی دارد .این رویکرد با استدﻻل
رودریﮏ ( )2008همخوانی دارد که بیان میکند نداشتن دید شفاف درباره اینکه موفقیت ﭼیست و از
ﭼه شاخﺺهایی تشکیﻞشده است باعﺚ میشود تأمینکنندگان دریافتکننده رانتهای دولتی (همانند
رانتهای دریافتی در تدارکات عمومی) بهخوبی بدانند ﭼگونه نهادهای عمومی را به بازی بگیرند که
پیامد آن عمﻖ یافتن شکستهای پیدرپی سیاستهای حمایت از تقاضا میشود ( .)Rodrik, 2008از این
منظر ،کارکرد پروژه مذکور تعیّنبخشی به معیارهای موفقیت و شکست در توانمندسازی تأمینکنندگان
بوده است ( .)Jassbi et al., 2017; Noori et al., 2017بهعنوانمﺜال ﭼنانﭽه در انتهای یﮏ ﻗرارداد خﻂ
تولیدی داشته باشیم که کاﻻی مزبور را به تعداد موردنیاز و به ﻗیمت توافﻖ شده و باکیفیت و استاندارد
ﻻزم تولید نماید آیا میتوان گفت انتقال فناوری رخداده است؟ خیر .در بهترین حالت میتوان گفت
ساخت داخﻞ این کاﻻ  %100است اما ممکن است میزان فناوری و مهارت انتقالیافته به داخﻞ کشور در
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حد صفر باشد .این ازجمله بحﺚهای ﭼالشی بود که دیدگاه جاافتاده میان ﻃرفهای خارجی صاحب
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فناوری را ﻃی پروژههای ده گروه کاﻻیی به ﭼالﺶ میکشید .در پروژه انتقال فناوری و ساخت داخﻞ
لولههای ( CRAیکی از پروژههای ده گروه کاﻻیی) ،بهعنوان نمونه ،سهگام برای پایﺶ و ارزیابی اجرای
ﻗرارداد پیﺶبینیشده بود .در هر گام ،میزان تحقﻖ توانمندسازی و انتقال فناوری براساس نقشه راهی
تعیین میشد که با مشارکت تأمینکننده برنده مناﻗﺼه و براساس توانمندی بالفعلﺶ در زمان مناﻗﺼه و
توانمندی هدفگذاری شده (و تعهد شده) در انتهای ﻗرارداد تهیهشده بود (پرسشنامهای بالﻎبر  500آیتم
در سه بُعد توانمندی فناورانه ،ساخت و سازمانی) .ﻃﺒیعت ًا بازپرداخت مالی در هر گام به میزان تحقﻖ

اهداف صورت میگرفت (.)Noori et al., 2017

ﻗ ّلت پژوهﺶها و مدلهای مناسب برای اندازهگیری توانمندی تأمینکنندگان در ﻗالب تدارکات عمومی

یکی دیگر از شواهدی بود که ناﻇر بر تمایز مدل پایﺶ و ارزیابی در پروژه ده گروه کاﻻیی بود.
ادبیاتهای »اندازهگیری توانمندی فناورانه« و »بلوغ توانمندی« در سﻄﺢ بنگاه مرتﺒﻂ به نظر میرسند
اما مستقیم ًا برای اهداف پروژه ﻗابﻞاستفاده نﺒودند ﭼراکه صرف ًا توصیف کلی از دستهبندیها یا مراحﻞ

بلوغ توانمندی اراﺋه میدهند .بهعنوان یﮏ نمونه ازایندست مدلها ،راش و همکاران ( )2007پروفایلی
عنکﺒوتیشکﻞ از توانمندیهای فناورانه بنگاهها مﺒتنی بر خودگزارشدهی و مﻄالعات موردی اراﺋه

میدهند ()Rush, Bessant, & Hobday, 2007؛ اما در تدارکات عمومی همانند پروژه ده گروه کاﻻیی
نیاز است تا سنجههایی ک ّمی برای جنﺒههای مختلف توانمندسازی تعریف شود و این کام ً
ﻼ متفاوت از

صرف تعیین مرحله بلوغ یﮏ تأمینکننده یا ترسیم پروفایﻞ توانمندیهایﺶ است .عﻼوه بر کمﺒود منابع
و مدلهای ارزیابی ،مدل پایﺶ و ارزیابی پروژه ده گروه کاﻻیی با رویه کﻼسیﮏ در تدارکات عمومی
نیز متمایز بود .ازآنجاییکه توانمندسازی ذات ًا موضوعی انتزاعی و ﻏیرک ّمی است ،دیگر نمیشود به یﮏ

امتیاز تعلﻖ میگرفت اکتفا کرد و میبایست از بازدیدهای میدانی و مﺼاحﺒه و دانﺶ ضمنی ارزیابان

متخﺼﺺ برای دستیابی به عمﻖ ارزیابی بهره برد .این موضوع ﻃﺒیعت ًا از منظر استقﻼل تدارکات دولتی
از بخﺶ خﺼوصی محﻞ ﭼالﺶ جدی بود ،ﭼه از منظر تعامﻼت و ﭼه از منظر تأمین ارزیابان از بیرون
از بدنه دولت .خﻼصه آنکه تجربه ده گروه کاﻻیی نشان داد که از فقدان مدلهای ارزیابی توانمندی
که تدارکاتدوست باشند رنﺞ میبریم .همﭽنین اینکه برای ارزیابی توانمندی تأمینکنندگان باید عمﻖ
ارزیابی را با استفاده از بازدیدهای میدانی و کسب نظرات انتزاعی و کیفی ارزیابان متخﺼﺺ را افزایﺶ
داد؛ در تقابﻞ با این الزام تدارکات عمومی ﻗرار میگیرد که باید شاخﺺهایی ک ّمی و صریﺢ برای ارزیابی

تأمینکنندگان ،انتخاب برنده و تعیین تحقﻖ تعهدات در ﻗراردادها داشته باشیم.

با توجه به مﻼحظات فوق ،پژوهشکده سیاستگذاری شریف بهعنوان میانجی دانشی این پروژهها مدلهای
»سﻄوح آمادگی فناورانه« 24و »سﻄوح آمادگی ساخت« 25را برای ارزیابی توانمندسازی تأمینکنندگان
مورداستفاده ﻗرار داد .مدل شناختهشده »سﻄوح آمادگی فناورانه« از دهه  1980میﻼدی در سازمان ملی
فضایی ایاﻻتمتحده مورداستفاده بوده و تاکنون در حوزههای مختلف اﻗتﺒاسشده است .مدل »سﻄوح
آمادگی ساخت« نیز در سال  2005توسﻂ وزارت دفاع ایاﻻتمتحده منتشرشده و تاکنون مکرر استفاده شده
است .برای نمونه ،مدل »سﻄوح آمادگی فناورانه« از سال  2014یکی از ابزارهای سیاست نوآوری اتحادیه
اروپا بوده است و از سال  2013یﮏ استاندارد ایزو محسوب میشود ( .)Edler et al. 2012بااینوجود این

مدلها عموم ًا در اعمال به حوزههای مختلف سفارشیسازی نمیشوند .این در حالی است که این مدلها
برای هدفی خاص یعنی اندازهگیری سﻄﺢ آمادگی بنگاهها در توسعه و ساخت فناوریهای لﺒه دانﺶ و
پیشرفته تحت سیستمهای با عدمﻗﻄعیت و ریسﮏ تحت کنترل به وجود آمدهاند و بنابراین باید مﻼحظات
اﻗتضاﺋی آنها موردتوجه ﻗرار گیرد ( .)Heder, 2017این موضوع در پروژه ده گروه کاﻻیی موردتوجه
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نظام ارزیابی مکانیکی و ﻏیرانسانی که در آن برحسب اسناد و مدارك و سوابﻖ تأمینکنندگان به آنها
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ﻗرار گرفت ﭼراکه موضوع ارزیابی تأمینکننده بود و نه فناوری و نیز پروژه مزبور با فناوریهای روز
دنیا و لﺒه دانﺶ سروکار نداشت بلکه بهعنوان یﮏ کشور درحالتوسعه تمرکز روی توانمندسازی در
فناوریهایی بود که عمدت ًا در صنعت نفت در دسترس و استاندارد هستند.

 -5جمعبندی

کشورهای درحالتوسعه به توجه ویژه به سیاستهای نوآوری ﻃرف تقاضا ترﻏیب میگردند و »تدارکات
عمومی حامی نوآوری« نیز یکی از مهمترین این سیاستها است که بیﺶ از یﮏ دهه در اروپا تجربه و
مفهومپردازی شده است .بااینوجود در انتقال سیاست باید به مﻼحظات محیﻄی و اﻗتضاﺋی توجه نمود.
یکی از مهمترین مﻼحظات کشورهای درحالتوسعه فقدان توانمندی (فناورانه) تأمینکنندگان است که
پاشنه آشیﻞ موفقیت در همﭙایی فناورانه بنگاهها نیز محسوب میگردد .این مقاله نشان میدهد که مفهوم
پیشنهادی »تدارکات عمومی حامی توانمندسازی« مﺒتنی بر تجربه پروژه ده گروه کاﻻی راهﺒردی صنعت
نفت ﭼه تمایزات و تشابهاتی با سیاست »تدارکات عمومی حامی نوآوری« دارد.
تشابهات متعدد میان تجربه ده گروه کاﻻیی و ادبیات تدارکات عمومی حامی نوآوری باعﺚ میشود تا مقایسه
دو مفهوم مذکور توجیهپذیر باشد .ﭼهار ﭼالﺶ اصلی مشابهی که در این پروژهها مشاهده شدند عﺒارتند از:
نیاز به اصﻼحات حقوﻗی در تدارکات ،نیاز به تﻐییرات سازمانی در تداركدهنده دولتی و خریداران کاﻻها،
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نوآوری در پیشﺒرد اینگونه تدارکات نوآورانه؛ اما پروژه ده گروه کاﻻیی نشان از دو ویژگی متمایز و اساسی
برای مفهوم تدارکات عمومی حامی توانمندسازی داشت که برخاسته از نیازهای کشورهای درحالتوسعه
همانند ایران است .تمایز اول در این است که در تدارکات عمومی حامی توانمندسازی (پروژه ده گروه
کاﻻیی) ،هدف اصلی و مستقیم توانمندسازی تأمینکنندگان است .این در حالی است که در سیاست
تدارکات عمومی حامی نوآوری ،هدف اصلی توسعه نوآوری ،رﻗابتپذیری ،بازارسازی ،انتشار نوآوری،
بهﺒود کارایی خدمات عمومی ،حﻞ ﭼالﺶهای اجتماعی یا انجام مأموریتهای ملی است و توانمندسازی
تأمینکنندگان در بهترین حالت بهعنوان هدف جانﺒی یا تﺒعی (اﺛرات خارجی سیاست) ،یا پیﺶنیاز موفقیت
سیاست دیده میشود .تمایز دوم از دل تمایز اول بیرون میآید و آن استقرار نظام پایﺶ و ارزیابی دوسویهای
است که هم توانمندسازی تأمینکنندگان و هم کیفیت ،ﻗیمت و تحویﻞ محﺼوﻻت تدارك دیدهشده را پایﺶ
و ارزیابی میکند .نتایﺞ هر دو محور نظام پایﺶ و ارزیابی مﺒنای انتخاب برندگان مناﻗﺼات و در ادامه اخذ
تعهدات از تأمینکننده برنده در ﻗالب ﻗراردادها ﻗرار میگیرد.

الﺒته تجربه ده گروه کاﻻیی صنعت نفت (و تجارب پیشین کشور) نشان داده که پیادهسازی این نظام
در عمﻞ دشوار است .این دشواری به دو موضوع برمیگردد .اول اینکه ارزیابی توانمندیها بخﺼوص
توانمندیهای فناورانه امری پیﭽیده و کیفی است ،عدمتقارن و عدمکفایت اﻃﻼعاتی باﻻیی دارد و اتکای
صرف بر نظام ارزیابی مکانیکی بدون دخالت دادن ﻗضاوتهای انتزاعی انسانی اﺛربخﺶ نیست .دوم
اینکه سیاست پیشنهادی نوعی متناﻗﺾنما (پارادوکس) است ﭼراکه به دنﺒال توانمندسازی تأمینکنندگان
است تا یﮏ ﭼالﺶ اصلی کشورهای درحالتوسعه را پوشﺶ بدهد اما میخواهد این کار را از دریﭽه
تداركدهندگان دولتی انجام دهد که خود از فقدان توانمندیهای ﻻزم رنﺞ میبرند .تداركدهندگان
پاشنه آشیﻞ این سیاست و شکست آن منجر شوند .الﺒته این پروژه نشان داد که ساختارهای میانجی
دانشی همانند پژوهشکدهها و دانشگاهها میتوانند در فاﺋﻖ آمدن بر این کمﺒود توانمندیهای سازمانهای
دولتی گرهگشا باشند و حلقههای یادگیری و تﻐییر را رﻗم بزنند.
درنهایت اینکه حرکت یﮏ دهه اخیر کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا به سمت تدارکات عمومی حامی
نوآوری که در تعدّ د پروژهها ،گزارشها و ﻗوانین کمیسیون اروپا و اتحادیه اروپا نمود یافته است و نیز
اخیراً اتخاذ راهﺒرد ملی تدارکات عمومی حامی نوآوری توسﻂ کشور سوﺋد در سال  ،2017نشاندهنده
پتانسیﻞ بالقوه تدارکات دولتی بهعنوان یﮏ سیاست نوآوری و فناوری تقاضامحور و تحت کنترل دولت
است .در ایران این پتانسیﻞ میتواند با جهتدهی علمی به مفهوم و رویه »پیوست فناوری« ،الﺒته با توجه
به ویژگیهای اﻗتﺼادی کشور و بهﻃورکلی کشورهای درحالتوسعه ،تحقﻖ یابد .مفهومپردازی تجربه
اخیر ساخت داخﻞ ده گروه کاﻻی راهﺒردی صنعت نفت در ﻗیاس با مفهوم تﺜﺒیتشده تدارکات عمومی
حامی نوآوری میتواند در این راستا منﻄقی را برای پیادهسازی پیوست فناوری در مناﻗﺼات دولتی و
تدارکات دولتی کشورهای درحالتوسعه و مشخﺼ ًا ایران فراهم نماید.
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