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)2015(ماریانا مازوکاتو : نویسنده



درشونوآوريدردولتنقشبررسیبهحاضرکتاب
تابهاییکترینمهمازیکیشکبیوپردازدمیاقتصادي

.استدهشمنتشراخیرهايسالدرزمینهایندرکهاست
فایننشیالمانندمعتبريمجالتهايتحسینکتاباین
ریچاردمانندسرشناسیاندیشمندانواکونومیستوتایمز

جامعهالاستقبباوبرانگیخترارودریکدنیونلسون
.شدروبروسیاستگذارانودانشگاهی

بهبازارسممکانیکهدهدمیشرحخوبیبهکتابنویسنده
بخشهمکاريونیستنوآوريارتقايبهقادرتنهایی

ومازوکات.استضروريمیانایندردولتوخصوصی
جادويبحثکهزمانیدرحتیکهدهدمینشانهمچنین

استشدهمیتبلیغجهانسطحدرآمریکاسويازبازار
.استکردهیمایفاءفعالینقشاقتصاددرکشورایندولت



بالدنبهکشورها،)توسعهحالدرجهانجملهاز(جهانسراسردر
بهکاراینجاماندرآن ها.هستندامریکااقتصادموفقیتازتقلید
می کنند،وهجل»دولت محور«یاسنتیمکانیزم هايبه نظرآن چهجاي
اياروپوسابقشورويجماهیراتحادکشورهايدرآن چهمانند

. کنندمیتوجه»بازارمحورمکانیزم هاي«قدرتبردارد،وجودشرقی

حالدرمتوالیدهه هايبرايآزاد،بازاررسالتکوچک،دولتمبلغ
ه هايبرنامسمتبهدولتیکالنسرمایه گذاري هايهدایت
حالوذشتهگاقتصاديموفقیتواقعدرکهاستنوآوريوفناوري

شیلگازحتیوزیست فناوريتاگرفتهاینترنتاززده اند؛رقمراآن
ازمرحلهنامطمئن تریندرسرمایه گذاريبامتحدهایاالتدولت

منظوربهکسب وکارهابهمجانیسواريدادنباونوآوريچرخه ي
.استري محورنوآورشداصلیپیشرانمسیرشان،ادامه يتسهیل

.





وثروتخالقاننوآوران،عنوانبهرااقتصاددربازیگرانازبرخیکهمغرضانه،داستاناین
کنندهاستخراجوانعنبهرادولتجملهازدیگربرخیوکندمیتوصیفواقعیپذیرانریسک
بخشبینجذابوپویاهمکاريیکایجادپتانسیلبرآن،کنندهتوزیعفقطیاوثروت
.کندمیواردصدمهخصوصیبخشودولتی

.ته استهاي دولتی به بخش خصوصی پویا و کارآمد مورد استفاده قرار گرفسپاري فزاینده فعالیتاین داستان به منظور کوچک کردن دولت از طریق برون





بخشمقابلردبی حالوکسلخسته،دولتیازسنتیدیدگاهاین
.هستنیزاهاشتباست،گستردهکهاندازههمانبهپویاخصوصی



مانندکشورها،اینداخلمناطقدروهستندنوآوريمدیونراخودرشدکهکشور هاییدر
نقشیثروتخلقرآیندفکنندهتنظیمیاکنندهادارهعنوانبهفقطنهدولتولی،سیلیکون

بهدولتتمایلخاطرهب.هستفرایندایندرنیزبلکهکند،میایفاتاریخی
اغلبندارند،راآنپذیرشتمایلوتوانهاکاروکسبکهریسکیقبول

کااليراآناقتصاددانانکهمحدوديحوزهدرتنهانهمسألهاین.آیدمیحساببهنیز
ازنوآوريزنجیرهلکدربلکهدارد،صحت)پایهتحقیقاتمالیتأمینمانند(نامندمیعمومی
نیزنوپاهايشرکتیمالتأمینوسازيتجاريکاربردي،تحقیقاتتاگرفتهپایهتحقیقات

.استصادق



 جدیدي مانند  هاي کامالًها و بخشهایی موجب ایجاد دگرگونی شده و بازارگذاريچنین سرمایه
ارتی دیگر، دولت در به عب. کندفناوري و انرژي پاك را خلق میفناوري و زیستاینترنت، نانو

.تکننده آن نیسها نقش کلیدي داشته و فقط اصالحدهی بازارخلق و شکل



أموریت گرامسیاست هايمیوهاغلبکهدولت،تحولیسرمایه گذاري هاي
:هستندبزرگاندیشه هايپروردنراستايدرهستند،

:نکردفکربزرگ
:



الیات دهندگان در  متقاعد کردن دولت ها به بزرگ فکر کردن در رابطه با نوآوري فقط به معناي تخصیص بیشتر پول م
.ر اقتصاد استدر رابطه با نقش سنتی دولت دفعالیت هاي مختلف نیست؛ بلکه نیازمند 



،آندرگذاريسرمایهوفناورانهتغییراتبرايمعنايبهنخست
گانبرندچیدنوشناساییبرايمحدودهايتالشازمتفاوتها،آناصالحفقطنهوهابازارخلق.استمسیر

گسترشراناورانهفهايفرصتدورنمايکهتجسماست،
مشتاقکه)شدنبرندهبرايضرورتاًنهو(بسازدعامالنیازايشبکهکهکندمیملزمرادولتودهدمی

.هستندخصوصیودولتیبخشهمکاريطریقازهافرصتاینتصاحب

 اید از نقطه نظر گذاري دولتی بسرمایه. از مخارج عمومی استدوم، به معناي
.هاي جدید ارزیابی شودبه سمت حوزهها شجاعت آن در واداشتن بازار 

،شوددادهاجازهکستشحتیویادگیريکردن،تجربهبرايدولتیهايسازمانبهکهمعناستاینبهسوم.



کندمیالدنبآزادبازارشرایطعنوانتحتاقتصادکهمسیريبهوابستهگیريجهت
وآبییراتتغچونبزرگیاجتماعیهايچالشباجهانکهزمانیمخصوصاًزاست،مسئله
ها،چالشاینهبپاسخدر.استشدهمواجهنابرابريوپیريچاقی،جوانان،کاريبیهوایی،

دهیشکلوایجادباکهبلهابازارشکستاصالحبافقطنه.کندرهبريبایدکهاستدولتاین
.موجودهايبازارتنظیمهمزمانوجدیدهايبازارفعاالنه

گیريمیمتصنتیجهعموماًهاآنشوند،نمیایجادبازارهاينیروطریقازخودبهخودهادهیجهتاینمعموالً
.هستندعمومیبخشاستراتژیک



)سبزفناوريانقالباتگرفتهاینترنتاز(گذشتهفناورانههايانقالبتمامیتقریباً
.اندبودهدولتطرفازعظیمیمحركنیازمند

آمریکامتحدهاالتایدولتبدانندوقتیاحتماالولیسیلیکونهايتکنولیبرال
شوکهاست،ردهکمالیتأمینرافناوريانقالبپشتیبانهاينوآوريازبسیاري

.شوند



متفاوتتصویريابیکعنوانبهدولتازمعمولتصویرمقایسهبااولفصل
معرفییکعنوانبهدولت.شودمیشروععنوانبهآنبا

به.گیردمیعهدهبراقتصاددرراهاگذاريسرمایهتریننامطمئنوترینخطرپرچراکهاست،شده
پذیريریسکهوممفشود،نگریستهبازارشکستدریچهازدولتپذیريریسکبهاینکهجاي

گرزیکمثالًکهنیستصورتاینبهدولتزداییریسک.استشدهمعرفیآنکارآفرینانه
وشودمیذیراپراهاریسکخودشسادهخیلیدولت.کندمیناپدیدراهاریسککهداردجادویی

نقشنایبراياقتصاددانانکهواقعیتاین.دهدمیشکلوکردهخلقراجدیدهايبازار
کهنقشیوتاسکردهایفاگذشتهدردولتکهنقشیازرامافهماند،نکردهتعیینايکلمه
.کندمیمحدود)سبزفناوريچونهاییحوزهمانند(کندایفاآیندهدرتواندمی



اقتصادي،رشددراوريفنونوآورينقشازاقتصاددانانفهمچگونگیبرنگریستنبادوم،فصل
هايپیشرفتش،پینسلیککهدرحالی.دهددستبههابحثاینبرايايپیشینهداردسعی

نشانادياقتصادبیاتامروزهشد،میلحاظاقتصاديهايمدلدرايگستردهطوربهفناورانه
.آوردمیوجودبهراکهاستواقعدراینکهدهدمی



.می کندبرطرفرااجتماعیوخصوصیمنافعبینشکافسادهطوربهدولتآنطبقکهاستاولچارچوب

تولیدهمدانشآنطبقکهسیستمیازبخشیعنوانبهتوسعه،وتحقیقمخارجبرکهاستچارچوبدومین

باراینها،تشکسعمدتاًدولتنیزرویکردهمیندرحتیولی.کندمینگاهتريجامعشیوهبهیابد،میانتشاراقتصادطریقازهموشودمی

.کندمیتسهیلرانوآوريمناسب،شرایطایجادبارویکردایندردولتنتیجهدر.کندمیاصالحراهاسیستمشکست

دلیلبهزمان،همحالاینباکنند،میتوجیهرانوآوريبرايدولتیمخارجافزایشهاچارچوباین

.بمانندباقیهمهنوزهااسطورهازبرخیدهندمیاجازه،



.

روابط بین نوآوري و رشد

هاي کوچک و متوسطنقش شرکت
معنی حق ثبت اختراع در اقتصاد

پذیرگذاري خطرپذیري سرمایهدرجه ریسک
هاي مالیاتیها در نوآوري به معافیتگذاريدرجه حساسیت سرمایه



مفروضات غلطی که به 
اي سیاستگذاري ناکارآمد بر

.شوندنوآوري منجر می

از،نوآوريهايمحركمورددرغلطمفروضاتبراساسهااسطورهاین.داردوجودمحورنوآوريرشدمورددرزیاديهاياسطوره
.دانگرفتهشکلاخراعاتثبتوپذیرخطرگذاريسرمایهکوچک،هايبنگاهتاگرفتهتوسعهوتحقیق



اي  ي شدند، مسئلهاي منفی بین تحقیق و توسعه و رشد اقتصادتعدادي از مطالعات، متوجه رابطه
را نباشند، تحقیق مورد نیاز را داها اگر شرکت: که چندان هم تعجب برانگیز نیست

.خواهد شدو توسعه فقط تبدیل به 



ازرانفعترینبیشکههستندهاییآندقیقاًهاشرکتتریننوآوراغلباما،
.کنندمیکسب

هايمعافیتویارانهتخصیصازبهتربسیارهستندنوآوريمستلزمکهلذا،
.بودخواهدنوآوريبهرسیدنامیدبهکوچکهايشرکتبهمالیاتی



ایدهآنبامرتبطضايتقامقداروتکنولوژیکیشرایطهمچنینویکبهرسیدناحتمالکهزمانیمعموالً
.شودمیمتحملراکهاست)خصوصینهو(پذیرخطرگذاريسرمایهایننیست،مشخص

وپایینتکنولوژیکیچیدگیپیباال،رشدامکانباهاییموقعیتدربیشترپذیرخطرگذاريسرمایههايصندوقتمرکز
اینکهخاطربهگیرد،میورتصندرتبهشرکتایدهمرحلهدرریسکیسرمایهبنابراین،.استپایینسرمایهتراکم
.داردوجودمرحلهایندرباالییریسکدرجه



وچککهايکاروکسبنوآوريتحقیقاتهمچوندولتیهايبرنامهآمریکا،متحدهایاالتدر
منابعازدرصد25تا20حدودتجارت،وزارتدر)پیتیاي(پیشرفتهتکنولوژيبرنامهو)آراس بی آي(

.کنندمیفراهمفناوريهايشرکتاولیهمراحلدررانیازموردمالی

:مثال

هايرکتشاولیهمراحلبرايدولتیمالیتأمینکهکنندمیادعا)2003(برانسکامبوآئرسوالد
.کندیمتأمینخصوصیپذیرخطرگذاريسرمایهکهاستمقداريبرابر8الی2حدودفناوري



.

هستیمواقعینوآوريباآنارتباطعدمواختراعثبتتعدادافزایششاهد.

کنند،میایفانوآوريپویاییدربرانگیزيمناقشهنقشوهستندارزشبیاختراعاتثبتاغلبکهواقعیتاینرغمعلی
بهرسیدنمنظوربهوداردباالاوريفنوتوسعهتحقیقبامحکمیارتباطاختراعاتثبتکهکنندمیتصورهنوزدولتیگذارانسیاست

2013سالزارااختراعثبتبستهسیاستاجرايآغازبریتانیاداريخزانه2010اکتبردر.شودحمایتهاآنازبایدمحورنوآوريرشد
.دادمیکاهشدرصد10تااختراعاتثبتمحلازراهاشرکتدرآمدبرمالیاتکهکرداعالم

مالیاتیدرآمدکاهشیاستسایننتیجهتنهاکهاستمعتقدوپرداختهسیاستاینبامخالفتبه)اسافآي(مالیمؤسسه
.بودخواهدنوآوريبرگذاريتأثیربدوندولت



در.استازيتجاري سبرايآنتواناییعدمنوآوريدرآمریکابهنسبتاروپاضعفترینمهمکهشودمیفرضاغلب
اروپاییهايبنگاهدردانشذخیرهبودنکمدلیلبهبلکهنیست،دانشجریانضعفازبرآمدهاروپااتحادیهمشکالتحقیقت،

تولیدبهتوسعهوتحقیقبتنسدرحالیکه.استخصوصیودولتیتوسعهوتحقیقمخارجزیادتفاوتازناشینیزامراین.است
.استدرصد3/1فقطبریتانیابراينسبتایناست،درصد6/2درآمریکاداخلیناخالص



غریزهحیوانی،روحیهازعیتاب)نوآورگذارسرمایهمخصوصاً(کاروکسبدرگذاريسرمایهکرد،میتأکیدکینزکهطورهمانکلی،طوربه
دلیلبهترستردهگطوربهبلکهنیست،هامالیاتدلیلبههااین.استآیندهرشداندازچشممورددرگذارانسرمایهذاتی

دههدرمالیاتنرخکاهش.استآنسرمایهنتیجهدروآموزشکیفیتواعتبارایجادسیستمکشور،یکعلمیعظیمپایه هاي
.)دادافزایشرانابرابري(دادتغییررادرآمدتوزیعفقطنشد،نوآوريدربیشترگذاريسرمایهباعث1980

پیشرفتسمتبهماًمستقیرامالیاتیاعتباراتهزینهازمقدارياگرشود،میایجادکارآفریندولتکههمچنانبنابراین
.بودخواهدگذارتراثردهد،سوقتکنولوژیکی

کهرودمیسمتیبهولیکند،میبحثهامالیاتمورددراحتماالًخصوصیبخشکهاستواقفنکتهاینبهمطمئندولتیک
همبستهدهد،میرخهاآندردولتیهايگذاريسرمایهکههاییحوزهباقویاًاین.دارندوجودبازارهايفرصتونوینهايفناوري
.است



بهوکردتركرانیابریتاترکممالیاتومقرراتوجوددلیلبهفایزرپیشرکتآیا
رفت؟متحدهایاالت

31ساالنه)اچآيان(سالمتملیمؤسسهکهبودواقعیتاینخاطربهامراینیا
نموورشدنآدرخصوصیداروسازيهايشرکتکهدانشیبستردردالرمیلیارد

!!!کرد؟صرفکنند،می

:مثال



اکثردهدمینشانکهاستشدهارئهازهاییمثالسوم،فصلدر
شدهتولید،ازاستفادهباعمدتاًمهموجدیدهايدارو
پذیرخطرگذاريهسرمایبگویدکهاستبودهاینهامثالاینآوردنازنویسندههدف.اند

.تاسکرده"سواريموج"اصطالحبهفناوريزیستدردولتگذاريسرمایهروي



راثروتقخلخصوصیبخشآندرکهاينمونهعنوانبهآمریکاازعمومیدركبرخالف
تقبلراارآفرینانهکریسکعظیممقیاسیدرکهاستدولتاینحقیقتدرکند،میرهبري

ارائهئلهمساینازموفقنمونهچهارچهارم،فصلدر.نمایدتحریکرانوآوريتاکندمی
:ازعبارتندکهشدخواهد

دارپا
آر.آي.بی.اس
بهراودخنایابهايداروقانوناروپااتحادیه(نایابهايداروقانون

قانونکهحالیدرکرد،تصویب2001سالدرآمریکاقانونازتقلید
).بودشدهتصویب1983سالدرآمریکا
تکنولوژينانوملیطرح



درکهاستمحلیست،اکاروکسبیکرشدوشروعطبیعیفرهنگآندرکهباشدکارآفرینجامعهیککهآنازغیرآمریکاکهاستآنحاصلبینش

بررانوآورياولیهمراحلمالیتأمیندولت.دهدمیانجامجدیدهايبخشدرگذاريسرمایهباراامراینوکندمیایفاايآفرینانهکارنقشنیزدولتآن

نیزباالسطحهايآورينوزمینهدرخصوصیبخشهايفعالیتترویجکهحالیدرکند،میاجتنابآنازپذیرخطرگذاريسرمایهکهامريگیرد،میعهده

.رسدنمینتیجهبهاندازچشموهااستراتژيازعمومیبخشگذاريسیاستحمایتیاهدافبدون

ور اي است که دولت به منظرویکرد فعاالنه
شکل دادن به بازار در جهت تحریک نوآوري

. در پیش گرفته است





نمایشبهاغلبکه"بازار"مثالازاپل
کهاستشرکتیاپل.استدوربسیارمی گذارد

دولتجانبازراخوداولیهمالیتأمینتنهانه
ازندانههوشمبسیاربلکهاست،کردهدریافت
بودند،دهشخلقدولتیمخارجباکههاییفناوري

کردهادهاستفهوشمندهايگوشیساختنبراي
یکحتیآیفونپشتدرحقیقت،در.است

مالینتأمیبدونکهنداردوجودکلیديفناوري
.باشدشدهخلقدولتی

وشمند آیفون به این دلیل ه
ی  هایاست که در آن ویژگی

اس،  پیچون اینترنت، جی
تعبیه  صفحه نمایشی لمسی

. شده است

اقعیت این است  اي قابل ستایش است اما ودرست است که استیو جابز نابغه
.  نا شده استهاي تأمین مالی توسط دولت بکه امپراتوري آیفون بر فناوري

نهردازد،بپمالیاتبایداپل
ارککهدلیلاینبهتنها

بههبلکاست،همیندرست
ایننهایتدرکهدلیلاین

دارندازنیکههستندهاشرکت
اياندازهبهدولتجیب
دباشریسکعاشقوبزرگ

جامانهاییگذاريسرمایهکه
مانندکارآفرینانیبعداًکهدهد
.ببرندبهرهآنازبتوانندجابز



کهاستزيچیسبز،انقالبیعنیبعديبزرگپدیده
درستشود،میرهبريهادولتبرخیتوسطامروز

راخودبرنامهچین2012سالدرتیآيانقالبهمانند
سالتاديباانرژيمگاواتمیلیونیکتولیدبراي
ظرفیتکلبابرابرتولیدحجماین.کرداعالم2050
متحدهایاالتآیا.استمتحدهایاالتفعلیبرقشبکه

بپرورانند؟رسدررابزرگیرؤیايچنینتوانندمیاروپاو
انتظاردولتازهاکشورتربیشدر.نهرسدمینظربه

دیگرايهابزارویارانهفقطونشستهعقبکهرودمی
بنابراین،.دکنتشویقراخصوصیبخشگذاريسرمایه

آنبهمشاآینده،براياندازيچشمتوانیمنمیما
.بسازیمد،شمنجراینترنتبهپیشدههدوکهچیزي



خاصطوربهك،پاهايفناوريخلقدر)چینودانماركآلمان،(کارآفریندولتنقشبرهفتمفصل
.کندمیتمرکزخورشیدي،هايپنلوباديهايتوربیندر

صرفاًوخودمعهجاازمستقلکهنداردوجوداينخبهکارآفرینیاشرکتهیچ
دربارهخودشدانیاوهواوآبوضعیتتغییربهنسبتنگرانیخاطربه

.کندفعالیتآتیمنافع

ازلبیطفرصتحالدرپاكانرژيزمینهدرفعالخصوصیهايشرکت
انجامفعالیدولتبخشیکتوسطقبالًکههستندهاییگذاريسرمایه
.استپذیرفته



مناسبشرایطایجاد"و"بازاراصالح"ازفراترریسک،پذیرندهتریناصلیعنوانبهرادولتنقشماوقتی
کهآیدمیپیشسؤالاینکردیم،قبول"نوآوريبراي

تیدولمالیتأمینتوسطکههاییدارو
مالیاتدخوبراينهایتدرشوند،میتولید

رادولتبودجهکهکسانی(دهندگان
.شودمیامتمگرانبسیار)کنندمیتأمین

:مثال



براينیزريباالتریسکهستند،نامطمئندولتهايگذاريسرمایهکهخاطراینبهدقیقاً
اجازهکهبودواهدخخطرناكولوحانهسادهباشند،آمیزموفقیتوقتیولیدارد،وجودهاآنشکست

.شوندسازيخصوصیهاپاداشهمهدهد

گفتباید2008اقتصاديبحرانایجادخاطربهمالیبخشازانتقادیکعنوانبه:

هايککمطریقازوکردندرو
نبایدکهستامدرنکارآمدناداريسرمایهازناخوشایندوعمومیویژگییکخصوصیغیرمالی

.شودتبدیلهنجاریکبه



دولتکهاستزيچیترینمهمیاوتنهااینکهنبودهخاطراینبهنوآوريبرکتاباینتمرکز
شهروندانهمهرايباساسیحقوقتضمیندولتنقشالبته،.کندگذاريسرمایهآندرتواندمی

وقانونیستمسیها،ساختزیرایجادعمومی،آموزشتاگرفتهعمومیسالمتسیستماز.است
مهماندازههمانبهند،نباشترمهماگرنیزکند،عملکارآمداقتصاددهدمیاجازهکهقضاییسیستم
کهاستايحوزهنوآوريبحثکهاستواقعیتاینخاطربهحديتانوآوريبرتمرکز.هستند
.کندمیتجربهخودنقشخاطربهراتهاجماتیشترینبدولت



.نیستهاکشورکودراصلیعلت)سرانهدرآمدسطوحکاهش(مؤثرتقاضايکمبودیاوفناوريسودآورهايفرصتاتمام
.دهدنمیانجامولتدکهکاريبگویماستبهتریاودهد،میانجامدولتکهکاريبهاستمربوطاصلیعلتبلکه

وجودبهرابحرانکهودبخصوصیبخشبدهیوسوداگريایناینکهگرفتننادیدهباجهانسراسردرگذارانسیاست
عمومیخشببدهیسمتبهبخشید،خواهدرونقراخصوصیگذاريسرمایهدولتمخارجکاهشکهادعااینباآورد،

.اندرفتهنشانه
درکهآنچهازیشبهاشرکتازبسیاريهستیم،خصوصیبخشدرگراییمالیافزایششاهدمااکنونحالیکه،در

قیمتبردنباالبراي(کنندمیهزینهسهامبازخریددرکنند،هزینهتوسعهوتحقیقوانسانیسرمایهچونحوزه هایی
.)مدیریتیپرداختوسهامانتخابحقسهام،
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ی حاوي نکات  با توجه به این مباحث، کتاب حاضر براي اندیشمندان و سیاستگذاران ایران

توان به رشد نمیسازيدهد تنها با تکیه بر مکانیسم بازار و خصوصیارزنده  اي است و نشان می

ه داشت  گذاري هاي دولتی باید به این نکته ظریف توجالبته در حوزه سیاست. اقتصادي دست یافت

. ازار آزاد نمی زندکه مباحث ارائه شده به هیچ وجه مهر تأییدي بر دخالت دولت در همه وجوه مکانیزم ب
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