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Abstract
Economic, social and technological changes with their impacts on environmental
issues have received increasing notice in the years to come. The relationship between
the historical approach of the development of technology and innovation processes
will create a profound attitude to the issue of technological change and innovation.
On the other hand, with respect to the various social and environmental issues,
technological innovation and the development of eco-innovation are essential for
tackling climate change in the near future. The present study, therefore, has tried to
analyze the role of government in the governancing of eco-innoavtion and their
supportive policies by carefully examining the evolution of innovation processes,
while presenting a comprehensive framework for analyzing the energy and
environmental innovation system. Integration, integrity and comprehensiveness of the
proposed framework is some of the research advantages that can be considered for
policy and planning in this area. Finally, some policy lessons at country level and
recommendations for further research are given. As an example, considering the
findings out of the critical analysis of the previous energy efficiency policies in a
historic manner, the energy efficiency and environment market has been designed.
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چكيده
تحوالت اقتصادي ،اجتماعي و فناورانه و تأثير آنها بر مسائل زيستمحيطي از موضوعات مهم دو دهه اخير محسوب
ميشود .برقراري ارتباط بين رويكرد تاريخي توسعه فناوري و فرآيندهاي نوآوري باعث ايجاد يك نگرش عميق به
مسئله تغييرات فناوري و نوآوري خواهد شد .از طرف ديگر با توجه به مسائل گوناگون اجتماعي و زيستمحيطي،
نوآوري فناورانه و توسعه نظام نوآوري انرژي يك ضرورت براي توسعه اقتصادي كشورها به شمار ميآيد .مقاله حاضر
تالش كرده با بررسي سير تكامل فرآيندهاي نوآوري ،چارچوبي جامع و يكپارچه براي تحليل نظام نوآوري انرژي و
محيط زيست پيشنهاد دهد .همچنين با راهبرد مطالعه موردي توصيفي ،ضرورت نگاه مبتني بر رهيافت تاريخي به
شرايط امروز بخش انرژي كشور با هدف سياستگذاري مؤثر و جهتگيري مناسب نظام نوآوري انرژي و محيط
زيست نشان داده شده و بر مبناي تحليل تاريخي بخش انرژي و درسهاي گرفتهشده از سياستهاي افزايش
بهرهوري آن در كشور ،طرح بازار بهينهسازي انرژي و محيط زيست ،ارائه گرديده است .انتظار ميرود طرح بازار
بهينهسازي انرژي و محيط زيست بتواند نقش مؤثري در ارتقاء كارايي بخش انرژي كشور ايفاء نمايد .به هم
پيوستگي ،يكپارچگي و جامعيت چارچوب پيشنهادي از جمله دستاوردهاي علمي اين پژوهش است كه ميتواند
براي سياستگذاري و برنامهريزي در اين حوزه مورد استفاده قرار گيرد .سياستهاي حمايتي و راهكارهاي
پيشنهادي براي بهبود نظام نوآوري انرژي نيز به عنوان ديگر يافتههاي منتج از چارچوب مفهومي پژوهش است.
واژگان كليدي :نظام نوآوري انرژي ،نوآوري سازگار با محيط زيست ،فرآيندهاي نوآوري ،سياستگذاري انرژي،
رهيافت تاريخي
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 -1مقدمه
برقراري ارتباط ميان رویكرد تاریخی توسعه فناوري و نظامهاي ملی نوآوري ،یك نگرش عميق به موضوع
تغييرات فناوري و فرآیندهاي نوآوري ایجاد میكند .مطالعات زیادي نشان دادهاند كه تغييرات و توسعه فناوري
لزوماً یك مسئله فنی و مهندسی نيست [ ]91و به تغييرات گستردهاي در دیگر شئون نظير نگرشها ،نهادها،
قوانين و مقررات و حتی نحوه اداره سازمانها نيازمند است [ .]02از دل چنين پيوندي ،مفهوم نظام ملی نوآوري
توسعه یافت و چگونگی سازوكارهاي نوآوري در كشورهاي مختلف مورد بررسی قرار گرفت .پيشرفت دانش
فناورانه به عنوان یكی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادي و بهرهوري بلندمدت همواره مورد توجه بوده و
به تبع آن ،فرآیندهاي نوآوري و شناسایی اقدامات الزم براي تأثيرگذاري بر تغييرات فناوري نيز همواره از
موضوعات مورد عالقه دولتها و محققان به شمار رفته است [.]17
نوآوري همانطور كه بایره [ ]0نيز بيان كرده از مهمترین موضوعاتی است كه در اغلب علوم و كاربردهاي صنعتی
مورد توجه قرار میگيرد .نظریههاي نوآوري تنها در یك مكتب یا مفهوم مشخص ریشه ندارند و از رشتههاي
مفهومی و زمينههاي تحقيقاتی متنوعی مانند اقتصاد رفتاري ،انرژي و محيط زیست و رویكردهاي اجتماعیفنی
نشأت میگيرند .گاهاً از آن به عنوان اختراع یا نوعی كشف در چرخه توسعه محصول و یا یك فرآیند جدید یاد
میشود اما در اغلب اوقات از آن براسی توصيف مراحل مختلف توسعه فناوري استفاده میشود .از این رو نوآوري
ممكن است یك فرآیند پيونددهنده تغييرات فنی ،اجتماعی و سياستی نيز محسوب شود.
با وجود اختالفات و تفاوتهاي موجود در نظریههاي نوآوري ،هماكنون این درك مشترك حاصل شده كه
فناوريها در یك فرآیند چندمرحلهاي از تحقيق و توسعه پایهاي و كاربردي تا تجاريسازي كامل ،مسير توسعه
را طی مینمایند كه اگر این مراحل با موفقيت طی شوند فناوري میتواند در یك چارچوب نظارتی به رقابت
بپردازد [ .]11در ادامه توضيح داده خواهد شد كه جریان دانش جریانی دوطرفه است و میتواند بازخوردهایی از
بازار به مرحله تحقيقاتی نيز داشته باشد .این بدان معنا است كه فشار فناوري از سمت تحقيق و توسعه و كشش
بازار از سمت تقاضاي مصرفكنندگان ،میتوانند توسط بازخوردهاي بين مراحل مختلف و تحت تأثير شرایط
محيطی مانند سياستهاي دولتی و در دسترس بودن سرمایه ،تقویت یا مهار شوند.
هدف اصلی این مقاله ،ارائه چارچوبی یكپارچه و نظاممند براي تحليل نظام نوآوري انرژي و محيط زیست است.
سپس نقش دولتها در تحقق نوآوريهاي انرژي و سازگار با محيط زیست و سياستهاي پيشنهادي در این
خصوص مورد بحث و بررسی قرار میگيرد .همچنين نحوه شكلگيري بازار بهينهسازي انرژي و محيط زیست
به عنوان یك مطالعه موردي توضيح داده خواهد شد .بر این اساس ،ضرورت رهيافت تاریخی در شناسایی وضع
موجود بخش انرژي كشور با هدف جهتدهی مناسب به سمت و سوي نظام نوآوري انرژي و محيط زیست
كشور به بحث گذاشته شده است .در این مقاله نشان داده شده كه پيشرفتها در نظریه نوآوري ،بينشهاي
جدیدي را در مورد ساختارها و فرآیندهاي نوآوري به ارمغان آورده كه میتواند توسعه نوآوريهاي انرژي و گذار
رادیكالی به سمت سيستمهاي انرژي پایدار را با سرعت بيشتري محقق كند.
در بخش دوم پژوهش حاضر سير تكامل نظریههاي نوآوري در گذر زمان ،مورد بحث قرار میگيرد .در بخش
سوم روششناسی پژوهش و در بخش چهارم ،چارچوب مفهومی ارزیابی نظام نوآوري انرژي و محيط زیست ارائه
میگردد .رهيافت تاریخی به حوزه انرژي و محيط زیست كشور و مطالعه موردي نظام نوآوري مؤثر در بخش
فصلنامه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت ،سال دوازدهم ،شماره ( 4شماره پياپی ،)40 :زمستان 1970
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انرژي ،بازار بهينهسازي انرژي و محيط زیست ،در بخش پنجم مورد بحث قرار میگيرد .در بخش ششم
راهكارهایی براي بهبود بخش هاي مختلف نظام نوآوري انرژي در ایران پيشنهاد و نهایتاً در بخش هفتم،
نتيجهگيري و جمعبندي مقاله ارائه خواهد شد.
 -2سير تكامل فرآيندهاي نوآوري در گذر زمان
در این بخش ،سير تطور نظریههاي نوآوري ارائه شده تا دركی نظاممند از فرآیند نوآوري و اقتضائات آن حاصل
گردد و سپس مبتنی بر آن ،چارچوب تحليلی یكپارچه نظام نوآوري انرژي توسعه داده شود.
 )1-2تا سال  :1591شومپيتر
نخستين تحليل نظاممند بر روي فرآیند نوآوري توسط جوزف شومپيتر در نيمه اول قرن بيستم انجام گرفت كه
وي سه مرحله از این فرآیند را شناسایی كرد :اختراع ،نوآوري و نفوذ .در نگاه شومپيتر ،اختراع ،اولين نمایش از
ایده ،نوآوري ،اولين كاربرد تجاري یك اختراع در بازار و سرانجام نفوذ ،گسترش فناوري در سراسر بازار است .به
طور معمول ،فرآیند نفوذ با یك منحنی Sشكل نشان داده میشود كه در آن فرآیند نوآورانه با تمركز بر موقعيت
بازار به آرامی آغاز و سپس با نرخی افزایشی و با تمركز بر تغييرات بهبوددهنده و كاهش هزینهها تا سطح اشباع
ادامه مییابد [ .]97منحنیهاي Sشكل پيشرفت فناوري براي طيف وسيعی از فناوريها از جمله اتومبيلها،
كشتیها ،نيمههاديها ،موتورهاي بخار و بسياري فناوريهاي انرژي بسط داده شدهاند.
از فرآیند ذكرشده اغلب به عنوان "مدل خطی نوآوري" یاد میشود كه سه مرحله پيوسته از تحقيقات پایهاي،
توسعه فناوري و نفوذ فناوري را دربر میگيرد .این مدل نشان میدهد كه پيشرفت در پژوهشهاي علمی،
سرعت و جهت نوآوري را مشخص و مسير بهينه بهبود فناوريهاي جدید را به همراه صرفهجویی در منابع
تحقيق و توسعه نمایان میسازد .برخی منتقدین معتقدند كه شومپيتر عالقه بيشتري به علل موفقيت نوآوري
نسبت به نتایج آن داشته است [.]93
 )2-2دهه  1591تا دهه  :1591فشار فناوري در برابر كشش تقاضا
از جمله انتقادات وارده به نظریه فشار فناوري ،تأثيرگذاري قيمتها و دیگر متغيرها بر سودآوري در یك شرایط
اقتصادي مشخص است .انتقادات دیگر نيز اشاره به تأكيد بر پيشرفت یكطرفه در مراحل نوآوري دارد كه با
نظریههاي پيچيده در مورد بازخوردگيري و تعامالت شبكهها ناسازگار است [ .]91از طرف دیگر در دهههاي
 1727و  1717براي اولين بار مطرح شد كه تقاضاي محصوالت و خدمات یك پيشران جدي براي فعاليتهاي
نوآوري به شمار میآید كه به آن اصطالحاً كشش تقاضا گفته میشود .در این حالت عوامل اقتصادي ،سرعت و
جهت نوآوري را هدایت میكنند .تغييرات در تقاضاي بازار فرصتهایی را براي بنگاهها فراهم میكند تا در
فرآیندهاي نوآوري سرمایهگذاري و نيازهاي مرتبط را برآورده نمایند .یك انتقاد مهم به رویكرد كشش تقاضا این
است كه تقاضا نمیتواند به همان خوبی كه تغييرات تدریجی فناوري را توضيح میدهد تغييرات ناگهانی و
مخرب را نيز تبيين و به نوآوريهاي كليدي فرآیند توجه كند [.]10
 )3-2دهه  1591تا دهه  :1591نوآوري در سطوح سازماني و ملي
در طول دهههاي  1727و  1717پژوهشهاي نظري به سمت گسترش دیدگاه خود به منابع نوآوري حركت
كردند كه بخشی از آنها بر چگونگی ارتقاء نوآوري در سازمانها از طریق مدیریت مؤثر بخشهاي تحقيق و
فصلنامه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت ،سال دوازدهم ،شماره ( 4شماره پياپی ،)40 :زمستان 1970
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توسعه و فعاليتهاي مرتبط با آن تمركز داشتند .عالوه بر آن ،اهميت اقتصاد كالن براي درك نوآوري در
پژوهشهاي سولو مورد بررسی قرار گرفت و دیگران اهميت نسبی عوامل مختلف در رشد اقتصاد ملی را تحليل
كردند [ .]41او عقيده داشت كه سهم اصلی در رشد اقتصادي ،افزایش بهرهوري سرمایه و نيروي كار نيست و به
مؤلفه ناشناختهاي تحت عنوان تغييرات فنی اعتقاد داشت كه پيشرفت دانش در نتيجه كاربرد اقتصادي را
منعكس میكرد.
پس از آن نلسون در  1727به این سؤال پرداخت كه آیا ميزان سرمایهگذاري در تحقيق و توسعه براي
پاسخگویی به نيازهاي اقتصاد ملی كافی است یا خير؟ [ ]90و نتيجه گرفت كه بازده اجتماعی سرمایهگذاري
تحقيق و توسعه بيش از بازده خصوصی بنگاهها است .یعنی یك بنگاه شاید اغلب قادر نباشد كه از ميوههاي
سرمایهگذاري خود به طور كامل بهرهمند شود زیرا پيشرفت در دانش" ،سرریز" 1را براي سایر بنگاهها و مشتریان
به همراه خواهد داشت و "شكست بازار" یك مانع بالقوه شناختهشده براي نوآوري معرفی گردید [99و.]94
 )4-2دهه  1591تا دهه  :1551برخي رويكردهاي مفهومي
0
در نيمه دوم قرن بيستم ،نظریههاي نوآوري تكامل یافتند و به طور خاص دو مجموعه رویكردهاي تكاملی و
مدلهاي وابسته به مسير ]93[ 9براي درك بهتر تغييرات فناوري مورد توجه قرار گرفتند .رویكرد تكاملی،
تغييرات فناورانه را به عنوان حركتی آهسته و البته تدریجی در نظر میگيرد كه از ارتباط ميان تعدادي از
متغيرهاي اقتصادي ،اجتماعی ،نهادي و فناوري حاصل میشود .مدلهاي وابسته به مسير بر اساس این ایده كه
نوآوري و استفاده از فناوري جدید به مسير توسعه بستگی دارد شكل گرفتهاند .در اصل ،وابستگی مسير توضيح
میدهد كه چگونه مجموعهاي از تصميماتی كه یك نهاد (فرد ،بنگاه یا سيستم) در شرایط خاص با آن مواجه
میشود در حلقه تصميماتی كه در گذشته اتخاذ شده محدود میشود حتی اگر شرایط گذشته دیگر چندان قابل
توجه نباشد [ .]14مفاهيم عقالنيت محدود و عدم قطعيتها نيز نقش مهمی در فهم كامل این مدلها ایفاء
میكنند .نظر به هدف و چارچوب مقاله حاضر ،از بررسی جزئيات دو رویكرد فوق گذر میكنيم.
 )9-2دهه  1591تا دهه  :1551به سمت رويكردهاي سيستمي
مدلهاي توسعهیافته در قرن  1707همگی مكمل یكدیگرند كه در یك نظریه نظاممند از نوآوري مشخص
میشوند .نلسون و وینتر [ ]99در ادامه دیدگاه تكاملی ،در دهههاي  1707و  1737تالشهایی را آغاز كردند تا
نظریه نوآوري را توسعه دهند .بر این اساس ،تحقيق و توسعه به عنوان فرآیندي براي جستجوي راهحلها مطرح
گردید كه توسط توانمنديهاي فناورانه (فشار عرضه) و نيازهاي مصرفكننده (كشش تقاضا) هدایت شده و
امكانات متنوعی را نيز فراهم میكند .این نكته در محيطی متشكل از عناصر بازار و بيرون از بازار مورد بررسی
قرار گرفته كه در آن عناصر غيربازار از ساختارهاي نهادي فعلی مانند مقررات و رفتارهاي بازیگران تأثير
میپذیرند.
نلسون [ ]94در  1774مطرح كرد كه با توجه به ماهيت تجمعی فرآیند نوآوري ،فناوريهاي نوظهور یك چرخه
عمر جدید از توسعه را نشان میدهند .در مراحل اوليه توسعه ،انواع طرحهاي رقابتی وجود دارند و پس از آن
1- Spillover
2- Evolutionary approaches
3- Path-dependent models
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فناوريهایی با سودمندي بيشتر به عنوان طراحی اصلی در بازارهاي كوچك راه پيدا میكنند كه در ادامه توليدات
آن نيز رو به افزایش میرود .در حقيقت ،تركيب تواناییهاي فناورانه بهبودیافته با یك چارچوب نهادي سازگار
میتواند منجر به گسترش فناوري جدید شود كه از آن به عنوان "طراحی غالب" 1یاد میشود [.]40
مدل زنجيرهاي به هم پيوسته براي نشان دادن بازخوردهاي سيستمی در فرآیند نوآوري در همين دوران (سال
 )1731توسط كالین و روزنبرگ توسعه یافت [ .]04این مدل از یك طرف ،فرآیندهاي درونی یك بنگاه یا
شبكهاي از بنگاهها كه با یكدیگر در تعامل هستند را مشخص و از طرف دیگر روابط ميان بنگاه و نظام
گستردهتر علم و فناوري را به تصویر میكشد .این موضوع میتواند به عنوان تعریفی از "سيستم" قلمداد شود كه
بر خالف برخی نظریهها هيچ چشمانداز اقتصادي ،سياسی و اجتماعی را منعكس نمیكند .بر اساس مدل فوق،
عنصر كليدي در شناسایی موفقيت یا شكست یك پروژه نوآوري ،ميزان حفظ ارتباطات مؤثر بين بنگاهها و
مراحل فرآیند نوآوري است.
 )9-2دهه  1591تا دهه  :2111به سمت نظامهاي نوآوري
در سالهاي انتهایی قرن بيستم ،نظریههاي نوآوري با دقت بيشتري از مدلهاي خطی به سمت فرآیندهاي
نوآوري پيچيدهتر سوق پيدا كردند و چارچوبهاي نظام نوآوري در سطوح مختلف از جمله ملی ،منطقهاي،
بخشی و فناورانه توسعه یافتند.
مفهوم نظام ملی نوآوري 0اولين بار در اواخر دهه  1737در مطالعات اقتصاد ژاپن توسعه داده شد .فریمن و پرز در
سال  1733نظام ملی نوآوري را اینگونه تعریف كردند" :شبكهاي از مؤسسات در بخشهاي خصوصی و دولتی
كه فعاليت و تعامل آنها منجر به واردات ،اصالحات و بهبود و انتشار فناوريهاي جدید میشوند" [ .]12در
رویكرد نظام ملی نوآوري با تأكيد بر نقش دولت و تعامل نزدیك آن با صنعت و بخش علمی ،تحليلهاي
مقایسهاي در طيف وسيعی از فناوريها و فرآیندهاي نوآوري كشورهاي مختلف صورت میگيرند.
لوندوال در سال  1733بر نقش تعامالت بين مصرفكنندگان و توليدكنندگان و تسهيل جریان اطالعات و دانش
در پيوند زدن قابليتهاي فناوري با نيازهاي كاربران تأكيد كرده است [ .]01به دليل عدم قطعيتهاي اساسی
نوآوري ،وي چنين استدالل كرد كه این تعامالت فراتر از سازوكارهاي بازار است و به اعتماد متقابل و همچنين
رفتارهاي متقابل بستگی دارد .نلسون در سال  1779در یك مطالعه تجربی ،نظامهاي ملی نوآوري  12كشور را
مورد بررسی قرار داد و به این نتيجه رسيد كه تفاوت در نظامهاي نوآوري به ميزان قابل توجهی منعكسكننده
تفاوتهاي موجود در شرایط اقتصادي و سياسی و اولویتهاي كشورها است [.]92
در دهه  1777تحقيقات نظام نوآوري محدود به سطح ملی باقی نماند و به مفاهيم گوناگونی مانند مباحث
منطقهاي و بخشی گسترش یافت .این موضوع اما بيشتر به سمت حوزههاي فناوري اطالعات و بيوفناوري یعنی
تمركز بر یك بخش خاص ،مجموعهاي از محصوالت جدید و مجموعهاي از نهادهایی كه توليد و فروش
محصوالت را دربر میگيرند هدایت شد [.]42
 )9-2دهه  1551تا امروز :نوآوري سيستمي و سلسلهمراتبي
پيشرفتهاي اخير در نظریههاي نوآوري به تدریج به سمت یك فرآیند نظاممند كامل ،پویا و غيرخطی با طيف
1- Dominant design
)2- National Innovation System (NIS
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وسيعی از بازیگران تعاملی سوق داده شد .این دیدگاه ابعاد مختلفی از جمله تعامالت ميان بازیگران ،پيشبينی
روند فناوريهاي آینده ،توسعه بازار ،خطمشیهاي سياستی و ساختارهاي نهادي را دربر میگيرد .رویكرد جدید
نظامهاي نوآوري تمایل دارد بر نقش نهادها و سازوكارهاي یادگيري در تغييرات فناوري تأكيد نماید .به جاي
شركتهاي قدرتمند و جریان یكسویه دانش ،تمركز به شبكههاي درونی سازمان و بازخوردهاي ميان نهادها
انتقال مییابد .مطالعات این حوزه مراحل به هم پيوسته توسعه فناوري را تصدیق میكنند اما در تالش هستند
مفهومی گستردهتر را ارائه دهند.
به طور خاص ،نقش نهادها موضوعی كليدي در ایجاد و حفظ "قواعد بازي" در همه سطوح به شمار میآید زیرا
نهادها ممكن است انتخابها را محدود و نوآوريها را در مسيرهایی معين هدایت كنند [ .]10بازخوردهاي ميان
قسمتهاي مختلف سيستم به عنوان ارتباطدهنده تغييرات فناورانه و نهادي نيز باید به طور ویژه مورد توجه قرار
گيرند .یك نظام كاركردي مناسب ،احتمال توسعه و نفوذ فناوري را به طرز معناداري افزایش میدهد و از این رو،
شكلدهی كامل فرآیندهاي نوآوري مستلزم شناسایی فعاليتها و زمينههایی است كه منجر به تقویت یا تضعيف
نوآوري میشود [.]97
1
نظریه نظام نوآوري فناورانه با هدف كارآمدسازي تجزیه و تحليل فرآیندهاي نوآوري توسعه داده شد .نظامهاي
ملی نوآوري عمدتاً از این مفهوم كه نوآوري از منظر جغرافيایی ناهمگون است نشأت میگيرند در حالی كه
نظامهاي نوآوري فناورانه با فناوري و تغييرات آن شروع میشوند [ .]47نظام نوآورانه فناوري مطابق تعریف
كارلسون عبارت است از" :شبكهاي پویا از عوامل و نهادهاي مؤثر در یك منطقه اقتصادي یا صنعتی خاص و
تحت مجموعهاي از زیرساختهاي نهادي ویژه كه با یكدیگر در تعامل بوده و در توليد ،انتشار و بهرهبرداري از
فناوري سهيم هستند" [.]19
به اعتقاد برخی منابع ،نظریههایی كه بر ساختار ملی و منطقهاي تمركز دارند قادر به تحليل دقيق فرآیند نوآوري
نخواهند بود .نگرو و هكرت در سال  0777نشان دادند كه وقتی سيستمهاي نوآوري در سطح ملی مورد بررسی
قرار میگيرند با توجه به تعداد باالي نهادها و بازیگران ،تحليل پویا فرآیند نوآوري معموالً دشوار خواهد بود و
بنابراین ،در تحليل نظامهاي ملی نوآوري تمركز صرفاً بر ساختار است و دقت الزم به منظور شناسایی
سيستمهاي نوآوري نوظهور و پویایی آنها وجود ندارد [.]97
جكوبسون در سال  0774براي اولين بار سه عنصر اصلی نظام نوآوري فناورانه را چنين تعریف نمود [:]00
 بازیگران :شامل بنگاهها ،مصرفكنندگان ،عرضهكنندگان ،سرمایهگذاران و سازمانهاي خصوصی و دولت
 شبكهها :نتيجه ارتباط بين بازیگران است كه انتقال دانش ضمنی و صریح و اطالعات ميان آنها را تسهيل
میكند.
 نهادها :شامل بخش رسمی مانند حقوق مالكيت و قوانين موجود و همچنين بخش غيررسمی مانند فرهنگ و
سنتهاي حاكم است كه بر فعاليتها و ارتباطات بازیگران درون سيستم نوآوري تأثير میگذارد.
رویكرد نظام نوآوري فناورانه تالش میكند نظامهاي نوآوري را به كمك كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه
ارزیابی نماید .یعنی ارزیابی فرآیندهاي خاصی كه منجر به موفقيت در نظام نوآوري خواهد شد و یا شناسایی
فرآیندهایی كه در روند رو به رشد سيستم مانع ایجاد میكنند .این دیدگاه توسط برگك و جكوبسون در سال
)1- Technological Innovation System (TIS
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 0773توسعه یافت و آنها ادعا نمودند كه به منظور شناسایی سياستهاي مناسب در یك نظام نوآوري خاص،
تمركز بر ساختار سيستم در كنار تمركز بر فرآیند نيز اهميت پيدا میكند [ .]7نخستين بار جكوبسون و برگك
یك تحليل جامع از فرآیندهاي نظامهاي فناورانه را با در نظر گرفتن پنج كاركرد ضروري پيشنهاد دادند
كاركردهایی كه به طور مستقيم بر توسعه ،نفوذ و استفاده از فناوريهاي جدید و عملكرد نظام نوآوري تأثير
داشتند [ .]00پس از آن هكرت و همكاران در سال  ]01[ 0770و برگك و همكاران در سال  ]3[ 0773یك
فهرست اصالحشده از هفت كاركرد نظام نوآوري فناورانه ارائه كردند .در جدول  1خالصهاي از تعاریف هفت
كاركرد اصلی یك نظام نوآوري فناورانه آورده شده است.
جدول  )1كاركردهاي نظام نوآوري فناورانه []29

كاركردها
توسعه دانش
نفوذ دانش

1

0

هدایت جستجو

9

فعاليتهاي
4
كارآفرینی
شكلگيري بازار

تخصيص منابع

2

1

ایجاد سازوكارهاي
قانونی
0
(مشروعيتبخشی)

توضيح
به چگونگی توسعه دانش در نظام نوآوري اشاره دارد و شامل یادگيري حين تحقيق و تجربه
میشود.
انتقال دانش ميان بازیگران و عواملی كه با یكدیگر همكاري میكنند را شامل میشود .همچنين از
عوامل اصلی ارتباط شبكهها در یك نظام نوآوري به حساب میآید.
فعاليتها ،مشوقها و سازوكارهایی را دربر میگيرد كه بر مسير جستجو اثر میگذارند مانند ورود
بنگاههاي جدید به یك نظام نوآوري و یا كشف كاربرد خاصی از یك فناوري
شامل فعاليتهاي نوآورانه و راهبردهاي كسبوكار مورد نياز براي آزمایش قابليت ایجاد فرصتهاي
تجاري یك فناوري جدید است .یك نظام نوآوري فناورانه بدون فعاليتهاي كارآفرینی دچار ركود
خواهد شد زیرا تحت عدم قطعيتهاي متنوعی در حال رشد است.
شامل فعاليتهایی است كه به ظهور و شكلگيري بازارها و محصوالت جدید كمك میكنند .سه
مرحله شكلگيري بازار عموماً شامل مراقبت ،گذار و اتصال دادن و در نهایت شكلگيري بازار كامل
است.
فعاليتهاي مرتبط با تخصيص منابع به عنوان یك تابع ورودي به فرآیند نوآوري را دربر میگيرد.
منابع اصلی شامل منابع مالی ،انسانی و زیرساختهاي شبكهاي هستند .بسياري از مراجع این
كاركرد را قلب سيستم نامگذاري كردهاند.
به موضوع تأمين پذیرش اجتماعی فناوري و بازیگران اشاره دارد .این تابع شامل فعاليتهایی است
كه با مقاومتهاي پيشرو در پذیرش فناوريهاي جدید مقابله میكند .ائتالفهاي همسو و مدافع
میتوانند به عنوان یك كاتاليزور در ایجاد سازوكارهاي قانونی عمل نمایند.

به طور كلی انتظار میرود تعامل بيشتر این كاركردها ،منجر به بهبود عملكرد یك نظام نوآوري فناورانه شود كه
میتوانند فرصتهاي بهتري را براي توسعه ،انتشار و بكارگيري فناوريهاي جدید فراهم نمایند .تحقق و عملكرد
1- Knowledge development
2- Knowledge diffusion
3- Guidance of the search
4- Entrepreneurial activities
5- Market formation
6- Resource mobilization
7- Creation of legitimacy
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هر كاركرد به همراه دیناميك تعاملی ميان كاركردها ،هر دو از عوامل مهم بازدهی نظام نوآوري محسوب
میشوند .الگوهاي تعاملی مناسب ميان كاركردها نيز میتوانند منجر به تقویت پویایی سيستم شوند در حالی كه
تعامالت ناسازگار میتواند باعث فروپاشی آن گردد [.]07
 )9-2نوآوري سازگار با محيط زيست
نوآوري سازگار با محيط زیست به عنوان یك مفهوم خاص در نظریههاي نوآوري ،طی دو دهه اخير توسعه یافته
است [ .]13این نوع از نوآوري به عنوان پيشران اصلی توسعه فناوريهاي پربازده و بدون كربن تعریف میشود
كه به صورت مستقيم یا غيرمستقيم به مسائل مختلف زیستمحيطی پاسخ میدهند مانند محدودسازي انتشار
آالیندهها ،توليد محصوالت سازگار با محيط زیست ،مدیریت مؤثرتر منابع و كاهش تخریبهاي زیستمحيطی
[.]17
طبق تعریف كمپ و فاكسن ،نوآوري سازگار با محيط زیست عبارت است از" :توليد ،كاربرد یا بهرهبرداري از یك
محصول ،خدمت یا فرآیند كه براي بنگاه یا مصرفكننده جدید است و در چرخه عمر آن كاهش عدم
قطعيتهاي زیستمحيطی ،آلودگیها و حتی تأثيرات منفی استفاده از منابع (به طور خاص انرژي) نسبت به
گزینههاي جایگزین را منعكس میكند" [ .]09این نوآوري میتواند هزینههاي حل مسائل زیستمحيطی را
كاهش دهد یا منجر به افزایش بهرهوري محيط زیستی نسبت به مدلهاي قدیمیتر شود و به طور خالصه
منعكسكننده فناوريهاي جدید پاسخدهی به مسائل جدید زیستمحيطی به شمار میآید [10و17و.]07
نوآ وري سازگار با محيط زیست ممكن است توسط نوآوري در فناوري ،فرآیندها ،سازمانها و سيستمهاي
گستردهتر شكل گيرد [ ]90مانند گذار به سمت یك سيستم انرژي تجدیدپذیر .اندرسون نوآوري سازگار با محيط
زیست را به پنج دسته كلی تقسيمبندي كرده است [:]1
 نوآوريهاي افزودنی :خدمات و فناوريهاي مدیریت منابع و آلودگی نوآوريهاي یكپارچه :فرآیندهاي فناورانه پاك و محصوالت پاك نوآوريهاي بهبوددهنده نظام نوآوري فناورانه :مسيرهاي فناورانه جدید نوآوريهاي بهبوددهنده نظامهاي سازمانی :ساختارهاي سازمانی جدید نوآوري سازگار با محيط زیست به صورت یك كل :مانند انرژيهاي تجدیدپذیر0
از دیگر موضوعات جدید و مهم در روند جهانی مطالعات نوآوري ،نظریه گذار 1و توسعه سناریوهاي اجتماعیفنی
است .سناریوهایی كه پتانسيل گذار و انتقال را نه تنها در مورد توسعه فناوريها توضيح میدهد بلكه به بررسی
ارتباطات بالقوه بين گزینههاي مختلف و تجزیه و تحليل چگونگی اثرپذیري و اثرگذاري این روند توسعه بر
راهبردها ،سياستها و رفتار ذینفعان مختلف نيز میپردازد [ .]13با تكميل روش سناریوهاي اجتماعیفنی ،سه
مرحله اصلی براي تعيين مسيرهاي گذار شناسایی میشوند:
▪ مشخص كردن عناصر كليدي رویكرد موجود (اجتماعیفنی ،بازیگران و چشمانداز)
▪ شناسایی فرآیندهاي اساسی اثرگذار بر دیناميك و پایداري و به طور خاص در سطوح خُرد
▪ تعيين تعامالتی كه موجب تقویت اثرگذاري مسيرهاي گذار میشوند.
1- Transition
2- Socio-technical
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 -3روششناسي پژوهش
یكپارچهسازي مطالعات گذشته و تمركز بر موضوعات خاص ،با توجه به رشد چشمگير و پيچيدگیهاي روزافزون
علوم جدید و ميانرشتهاي ،یك ضرورت اساسی است .پژوهش حاضر به روش تحليل محتواي كيفی 1از طریق
مصاحبه و بررسی پيشينه موضوع ،شامل مقاالت و كتب علمی و تخصصی در زمينه پژوهش و گزارشهاي
سازمانها و نهادهاي مرتبط انجام شده است [ .]49همچنين با راهبرد مطالعه موردي توصيفی ،0ضرورت نگاه
مبتنی بر رهيافت تاریخی به شرایط امروز بخش انرژي كشور به منظور یك سياستگذاري موفق و جهتگيري
مناسب نظام نوآوري انرژي و محيط زیست نشان داده میشود [ .]41در رویكرد رهيافت تاریخی ،پدیدهها با
توجه به "خاص بودن و بیهمتایی" خود بررسی و تحوالت تاریخی شكلدهنده شرایط فعلی آنها مورد ارزیابی
قرار میگيرد .مطالعه موردي استفادهشده كامالً در قالب جهتگيري نظري پژوهش تعریف و موضوع را در بستر
پژوهش مورد بررسی قرار میدهد .با استفاده از این روش میتوان كل یك واقعيت را درك و دیدگاههاي كلنگر
را در چارچوبی تحليلی پيادهسازي نمود [ .]41براي تحليل محتوي در ابتدا مؤلفههاي نظامهاي نوآوري شناسایی
و استخراج شدهاند و پس از آن به ترتيب ،شناسایی ابعاد ،طبقهبندي كاركردها و همچنين مقایسه مفاهيم نظام
نوآوري انرژي انجام گرفته است .همچنين با استفاده از چارچوب تحليلی توسعه دادهشده ،نحوه شكلگيري بازار
بهينه سازي انرژي و محيط زیست به عنوان یك نمونه ویژه در این حوزه مورد بحث و تحليل قرار گرفته و
توضيح داده میشود كه چگونه ایجاد شبكهها و تعامل بخشهاي مختلف سيستم میتوانند در تحقق اهداف
سياستی نقش داشته باشند.
پژوهش حاضر یك تحقيق كاربردي و از جنبه هدف ،توصيفی است بدین معنا كه ابتدا الگوهاي نظامهاي
نوآوري استخراج و سپس به توصيف اقتضائات و مؤلفههاي نظام نوآوري انرژي پرداخته میشود.
 -4چارچوب تحليلي ارزيابي نظام نوآوري انرژي و محيط زيست
مرور نظام مند پيشينه و برقراري ارتباط ميان مطالعات گذشته در حوزه تكامل فرآیندهاي نوآوري ،در بخش دوم
به تفصيل توضيح داده شد .از سال  1727تا امروز نویسندگان اصلی و نظریهپردازان برجسته هر دوره انتخاب و
روند توسعه مفهوم نوآوري با دقت دنبال شده است .همانطور كه در بخش دوم شرح داده شد در سالهاي اخير
مدلهاي مفهومی متعددي براي فرآیند نوآوري توسعه داده شده كه مدلهاي ابتدایی مدلهایی خطی بودند و از
تحقيقات ،شروع و تا نفوذ فناوري در بازار ادامه داشتند .بعدتر عامل یادگيري بين مراحل نوآوري نيز اضافه و
مدلهاي تعامالت زنجيرهاي شكل گرفتند .اكنون به طور كامل پذیرفته شده كه فرآیند نوآوري نه خطی است و
نه یكسویه.
با تركيب بازخوردهاي مختلف ميان مراحل فرآیند نوآوري و ارتباط دادن آنها با عناصر ساختاري یك نظام
نوآوري ،چارچوبی مفهومی براي تحليل جریان دانش و توسعه فناوري فراهم میشود .كاربرد این مفهوم در
پيشينه مربوطه بيشتر بر نوآوري و توسعه فناوريهاي انرژي و محيط زیست تأكيد كرده كه نظام نوآوري را در
یك چارچوب به هم پيوسته و یكپارچه مورد ارزیابی قرار میدهد .در شكل  1چارچوب تحليلی جریان دانش و
1- Qualitative Content Analysis
2- Descriptive Case Study
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فناوري حوزه انرژي و محيط زیست توسعه داده شده كه اجزاء آن در ادامه توضيح داده میشوند.

شكل  )1چارچوب تحليلي نظام نوآوري انرژي و محيط زيست (تكميلشده مدل [)]29

نخست باید توجه داشت كه مفهوم نظام نوآوري بر جنبههاي جمعی و نهادي فرآیند نوآوري تأكيد دارد و طبيعت
پویا ،نوظهور و تكاملی نظامها را منعكس مینماید .این مفهوم در سطوح مختلف ملی ،بخشی ،منطقهاي و
فناورانه قابل تعریف است .نظام نوآوري انرژي و محيط زیست یك كاربرد از این مدل توسعهیافته براي
فناوريهاي انرژيهاي پاك است و یك نگاه نظاممند و به هم پيوسته را در سطح بخشی براي نوآوري این
حوزه ترسيم مینماید [.]00
همانطور كه در شكل  1مشخص است نظام نوآوري شامل بازیگران ،شبكهها و نهادها (حلقههاي ميانی) است.
شبكهها نتيجه ارتباط ميان انواع مختلف بازیگران هستند كه انتقال دانش ميان آنها و هماهنگی ميان
فعاليتهاي مختلف (مانند سرمایهگذاري و البیگريهاي سياستی) را تسهيل میكنند .نهادها نيز یا رسمی (مانند
حقوق مالكيت و قوانين) یا غيررسمی (مانند فرهنگ و سنتها) هستند كه بر فعاليتها و ارتباطات بازیگران
درون نظام نوآوري تأثير میگذارند .در كنار نهادهاي رسمی و سازوكارهاي سياستی ،مطالعات موردي مختلف،
نقش تعدادي از نهادهاي غيررسمی و فرهنگی در نظام نوآوري را هم نشان میدهند .به عنوان مثال
سياستهاي مؤثر در مرحله آزمایشگاهی فرآیند نوآوري از یك سياست فراگير و مشاركتی كه پتانسيلهاي
بازیگران مختلف در سراسر سيستم را به كار گيرد تشكيل میشود (در مقابل دستورالعملهاي باال به پائين یا
اقدامات محدود به چند سازمان داخلی) و به طور خاص در اروپا موفقترین تجارب با ایجاد شبكههاي نوآوري
سازگار با محيط زیست و از پائين به باال شكل گرفته است .این شبكهها نقش مهمی در سازمانهاي عمومی
واسط دارند .به عنوان مثال دنيش ریوز 1یك مركز تحقيقاتی و آزمایشی توربينهاي بادي در دانمارك است كه
این نقش را بر عهده دارد .مراكزي از این نوع میتوانند تأثير بسزایی در ایجاد تعامالت ميان گروههاي تحقيقاتی،
1- Danish Riose
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شركتهاي دانشبنيان و سياستگذاران داشته باشند.
بنابراین نظام مورد اشاره شامل پویایی در بازیگران (مانند بنگاهها و دانشگاهها) ،شبكهها (یادگيري و موضوعات
سياستی) و نهادها (هنجارها و مقررات) خواهد بود .به عنوان مثال توسعه فناوري باد در كشور دانمارك از تعامل
نظاممند بخشهاي مختلف و با تشكيل بازارهاي اوليه شروع شد .شكلگيري بازارهاي اوليه ،بنگاههاي جدید را
براي ورود به صنعت و سرمایهگذاريهاي خطرپذیر و یا بازیگران دیگر در بخش مالی را براي سرمایهگذاري در
این حوزه تحریك نمود .تازهواردان به سيستم نيز شبكههاي ميان بنگاهها و دانشگاهها را تقویت كردند و این
تقویت بر فرآیندهاي یادگيري تأثير بسزایی داشت كه به تغييرات نهادي اعم از هنجارها و قوانين منجر و شرایط
مطلوب فناوريهاي مختلف و ماهيت سياستگذاريهاي دولتی را بهبود بخشيد .در نهایت ،تغييرات نهادي به
نوبه خود بر شكلگيري بازارهاي جدید و تخصيص منابع تحقيق و توسعه بازیگران در چارچوب یك راهبرد
بلندپروازانه كسبوكار تأثير گذاردند و این چرخه تا تصاحب بخش بزرگی از بازار فناوريهاي باد در دنيا ادامه
پيدا كرد.
البته به این نكته هم باید توجه داشت كه اگر در حوزه شبكه ،ارتباطات ميان بازیگران سيستم ،ضعيف و تأكيد
آنها بر حمایت از فناوريهاي تثبيتشده باشد و یا در بخش نهادها نقص قانونگذاري ،نقص در سيستم آموزشی
و محدودسازي قدرت سياسی و سازمانی براي بنگاههاي جدید و تازهواردان به سيستم وجود داشته باشد این بار
تمام عوامل مانعی براي شكلگيري نظام نوآوري انرژي محسوب خواهند شد.
در قسمت دیگر شكل  ،1مراحل مختلف فرآیند نوآوري انرژي از تحقيقات اوليه ،توسعه ،معرفی ،گسترش تا
تجاريسازي و انتشار فناوري در بازار به همراه بازخوردهاي ميان آنها مشخص شده است (فلشهاي دوطرفه در
مركز شكل) .به عنوان مثال شكلگيري بازارهاي اوليه نه تنها باعث میشود كه بنگاهها هزینههاي بيشتري را
براي تحقيق و توسعه صرف نمایند بلكه سرمایهگذاريهاي دیگر را نيز تحریك خواهد كرد .به همين ترتيب،
یادگيري در توسعه یك فناوري انرژي جدید ممكن است تغييرات فنی را نيز هدایت و تحریك كند .از این رو اگر
در مدلهاي خطی ،بازارها بعد از توسعه فناوري شكل میگرفتند در این مدل یك فناوري همزمان با فرآیند نفوذ
تكامل مییابد.
در طول این مسير و از طریق اثرات یادگيري بين مراحل ،جریان دانش شكل میگيرد (در باالي شكل مشخص
است) .به عنوان مثال ،دانش ابتدایی از طریق فعاليتهاي تحقيق و توسعه خلق و در طراحی نمونههاي اوليه
تجاري به كار گرفته میشود .این نمونهها در بازارهاي كوچك 1مورد آزمایش قرار میگيرند و از طریق فشارهاي
فناورانه به سمت تجاريسازي كامل حركت میكنند .در انتها نيز دانش خلقشده به واسطه تجربيات
مصرفكنندگان فناوري به مرحله تحقيق و توسعه بازخورد داده میشود تا این فرآیند همواره در مسير بهبود
حركت كند.
این فرآیند از سمت تقاضا (سمت راست تصویر) میتواند كششهایی را دریافت كند مانند افزایش مزایاي رقابتی
فناوري جدید در بازار .همچنين از طریق تحقيق و توسعه و به طور كلی نيازهاي جامعه (سمت چپ تصویر)
فشارهایی وارد میشود تا فرآیند با سرعت بيشتري توسعه یابد مانند تمایل شهروندان یك كشور در استفاده از
یك فناوري خاص كه آالیندههاي زیستمحيطی توليد نمیكند (مثالً خودروهاي الكتریكی) .با درك درست از
1- Nich markets
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زمينههاي مشترك ميان توسعهدهندگان فناوري ،محققان و عرضهكنندگان میتوان حس اعتماد كه یك موضوع
غيررسمی اما بسيار مهم است را در ميان آنها ایجاد نمود (به پيشرانان اجتماعی در شكل  1توجه شود).
عوامل سياستگذاري و سرمایهگذاري نيز در باال و پائين تصویر مشخص هستند .این عوامل میتوانند در نقش
مشوق ظاهر و از طریق ایجاد جذابيتهاي مالياتی ،تنظيمگيري سيستم ،مجوزهاي تجارت ،یارانه و همچنين
سياستهاي زیستمحيطی اثرات مؤثري در فرآیند داشته باشند .شكست نيز در نوآوريهاي سبز و انرژيهاي
تجدیدپذیر به سياستها و نهادهاي غيرقابل انعطاف و جزئی ارتباط دارد .در موارد دیگر ،حمایت ضعيف از
انرژي هاي سازگار با محيط زیست ،مداخالت سياستی را مهار و مانع گذار به سمت صنعت در حال رشد میگردد.
در جاي دیگر نيز تناقض در سياستگذاريها یا تعهد حاكم بر بازار آزاد منجر به از دست دادن ظرفيتهاي
نوآورانه خواهد شد.
برخی قوانين و سياستهاي باالدستی كشور در توسعه فناوريهاي انرژي عبارتند از :سند چشمانداز بيستساله
كشور ،سياستهاي كلی نظام در بخش انرژي ،قانون برنامه ششم توسعه ،سياستهاي كلی اصالح الگوي
مصرف ،سياستهاي كلی محيط زیست ،نقشه جامع علمی كشور ،قانون وظایف و اختيارات وزارت نفت ،قانون
وظایف و اختيارات وزارت نيرو ،اساسنامه شركت بهينهسازي مصرف انرژي ،الیحه مربوط به تأسيس ساتبا،
مأموریت مؤسسه مطالعات بينالمللی انرژي ،وظایف سازمان برنامه و بودجه ،اساسنامه سازمان ملی بهرهوري،
قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت ،قانون شوراي عالی عتف ،قانون حمایت از شركتهاي
دانشبنيان ،قانون مرتبط با شوراي عالی انرژي [.]9
 -9رهيافت تاريخي به حوزه انرژي و محيط زيست كشور
 )1-9شناسايي و تحليل فرد تاريخي بخش انرژي و محيط زيست ايران
رهيافت تاریخی با نگاه به تحوالت زمانی شكلدهنده پدیدهها سعی در شناسایی و تفسير معنادار علل ایجاد
شرایط فعلی در بستر تاریخی و به تبع آن شناسایی صحيح نقاط اثر دارد .بدیهی است كه اثرگذاري این علتها
باید پيوندي منطقی و قابل توضيح داشته باشد تا بتواند مورد استناد و مبناي شناسایی اقدامات اصالحی قرار
گيرد .بنابراین در رویكرد رهيافت تاریخی ،پدیدهها با توجه به «خاص بودگی و بیهمتایی» خود بررسی و
تحوالت تاریخی شكلدهنده شرایط فعلی آنها مورد ارزیابی قرار میگيرد [1و.]0
بر این اساس به منظور شناسایی و تحليل فرد تاریخی بخش انرژي و محيط زیست ایران باید به مسئله خاص
چگونگی شكلگيري شرایط موجود در كشور در طول زمان (از توليد نفت به عنوان نقطه آغاز به هم تنيدگی
اقتصاد كشور با انرژي) نگاه كرد .از یك سو پدیدههاي خارجی مؤثر بر شكلگيري این روند ،منجر به تحوالتی
در طول زمان شدهاند و از طرف دیگر ،سيستم عرضه و تقاضاي انرژي كشور مطابق انتظار ،با شرایط تحميلی از
خارج به گونه اي تطبيق یافته كه اثرپذیري آن از عوامل خارجی مشابه پيشين تا حد زیادي كاهش یافته است.
این ادعا با بررسی روند زمانی و نمایش تحوالت شكلدهنده در این روند قابل تبيين است .باید توجه داشت كه
عدم دسترسی به دادههاي تاریخی مورد نياز تحليل در سالهاي دوري كه پایههاي شرایط امروز بنا گذاشته شده
یك محدودیت رویكرد رهيافت تاریخی به شناسایی فرد پدیدهها است.
براي شناسایی فرد تاریخی شرایط بخش انرژي كشور الزم است كه این تحوالت با استفاده از یك شاخص مبنا
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مورد مطالعه قرار گيرد .به عنوان مثال شدت انرژي به عنوان شاخص ميزان انرژي مورد نياز جهت ارائه یك
واحد ارزش افزوده اقتصادي میتواند نمایشدهنده سطح غيربهينگی عرضه و تقاضاي انرژي در كشور باشد .این
شاخص در قدم بعد میتواند تفسيركننده روند تغييرات شدت انتشارات آالیندهها در كشور در طول زمان باشد به
شكلی كه بدون در نظر گرفتن فرد تاریخی علت انتشارات (در این مطالعه مصرف انرژي) شناسایی فردیت
تاریخی مسئله مورد مطالعه (در این مطالعه ميزان انتشارات) غيرممكن میشود.
هر چه یك رهيافت تاریخی نگاه كامل تري به گذشته داشته باشد و افق بلندتري را در تاریخ رصد كند شناسایی
فرد تاریخی پدیدهها دقيقتر خواهد بود .با این وجود با توجه به محدودیت دسترسی به شاخصهاي
منعكس كننده شرایط تاریخی در گذشته ،الزم است نقطه شكستی كه شرایط محيطی بعد از آن منطق پایداري
دارد و داده هاي مورد نياز با دقت مناسبی در اختيار قرار دارد به عنوان سال شروع تحليل رهيافت تاریخی مبنا
قرار گيرد .شكل  0روند توليد نفت ،گاز و انرژي در كشور را نمایش میدهد .با توجه به شكست مشاهدهشده در
روند تاریخی و شروع و تداوم دوره رشد اقتصادي پس از سالهاي پرتالطم انقالب اسالمی و جنگ تحميلی،
پایان جنگ تحميلی را میتوان نقطه شروع مناسبی براي تحليل تاریخی یكپارچه وضع انتشارات زیستمحيطی
كشور دانست .براي ارزیابی تاریخی شرایط منتهی به شكلدهی وضع زیستمحيطی امروز بخش انرژي از
شاخص شدت انرژي به عنوان شاخص شدتی تبيينكننده انتشار آالیندهها استفاده شده است .شكل  9روند
تغييرات این شاخص در دوره معاصر را نمایش میدهد.

شكل  )2تغييرات تقاضاي انرژي در كشور طي زمان و نقاط اثر داخلي و خارجي []11

علی رغم اینكه بسياري از تحوالت تاریخی شدت انرژي به واسطه افزایش و كاهش توليد ناخالص داخلی و بر اثر
نوسانات قيمت نفت و محصوالت نفتی (به عنوان محركهاي اصلی اقتصاد كشور) در بازارهاي جهانی بوده اما
در پارهاي موارد نيز تغييرات شدت انرژي وابسته به تغييرات مصرف انرژي بوده است .ميزان مصرف انرژي و به
تبع آن تحوالت شدت انرژي در طول زمان ،رابطه مستقيمی با سهم انرژي در سبد هزینه خانوار دارد [.]03
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سياستهاي مختلف داخلی و اتفاقات خارجی منجر به تغيير نسبی قيمت حاملهاي انرژي و در نتيجه تغيير
الگوي مصرف شدهاند .مجموعهاي از این سياستها در زیر ارائه شده است.

شكل  )3روند تغييرات شاخص شدت انرژي اوليه بر اساس مگاژول انرژي مصرفي
به ازاء يك دالر توليد ناخالص داخلي با فرض برابري قدرت خريد []11

 )1-1-9قوانين برنامههاي پنجساله سوم تا ششم توسعه ( 1391تا )1411
در این برنامهها (به عنوان مثال در برنامه ششم توسعه كشور) دائماً به سياستهاي زیر براي رشد بهرهوري
انرژي اشاره شده است:
♦ شكلدهی بازار بورس انرژي
♦ حمایت مالی از طرحهاي توليد پسماند از انرژي
♦ هدفمندسازي یارانههاي انرژي
♦ كاهش شدت انرژي به ویژه در بخشهاي خانگی و حمل و نقل
♦ توسعه طرح جامع انرژي كشور در وزارتخانههاي نفت و نيرو
♦ تدوین سياستهاي راهبردي توسعه انرژي كشور
♦ كاهش فلر كردن گاز در مشعلها
♦ افزایش سهم انرژيهاي تجدیدپذیر در سبد انرژي كشور (حداقل  %07از ظرفيت نيروگاهی در حال توسعه)
برنامههاي پنجساله توسعه كشور با اهداف بلندپروازانهاي تنظيم میشوند و بنابراین با توجه به بحرانهاي
سياسی و اقتصادي با منشاء خارجی ،دور از انتظار نيست كه در بسياري موارد این اهداف محقق نشوند اما به طور
كلی این برنامهها از ميان سایر سياستهاي حوزه انرژي كشور ضمانت اجرایی باالتري دارند و میتوانند منشاء
اثر باشند.
قوانين بودجه ساالنه كشور نيز منطبق با این برنامههاي پنجساله تنظيم و ارائه میشوند و در این قوانين نيز
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همواره بخش انرژي به عنوان یكی از بخشهاي هزینهبر و درآمدزاي دولت مورد توجه بوده است .به عنوان
مثال در برنامه بودجه سال  ،1979وزارتخانههاي نفت و نيرو موظف به عقد قرارداد با بخش خصوصی در حوزه
انرژي خصوصاً رشد بهرهوري انرژي شدهاند.
البته با توجه به هزینه فرصت صادرات انرژي در كشور ،ميزان هزینهكرد دولت در تأمين انرژي همواره بيش از
درآمدهاي این بخش بوده است .مطابق تخمين آژانس بينالمللی انرژي ،یارانه این بخش طی سال  0710بالغ بر
 42ميليارد دالر ( %17/4از توليد ناخالص داخلی) بوده است 1ليكن با توجه به تغييرات نرخ ارز انتظار میرود كه
این رقم در سال  0713به حدود  07ميليارد دالر بالغ شود كه در این صورت ،یارانه بخش انرژي كشور حدود
 127هزار ميليارد تومان (حدود  1/2برابر بودجه عمومی كشور در سال  )1973تخمين زده میشود.
 )2-1-9قانون هدفمندسازي يارانهها (از سال )1395
این قانون یكی از قوانين اصلی باالدستی كشور در حوزه انرژي است كه از سال  1937با افزایش قيمت
حاملهاي انرژي محقق شد .با توجه به تبعات تورمی اجراي این قانون و همچنين همزمانی شوك اقتصادي
ناشی از اجراي این قانون با تحریمهاي بينالمللی ،عمالً فازهاي بعدي اجراي این قانون مطابق برنامه پيگيري
نشد .عالوه بر این ،كاهش نرخ برابري دالر با ریال ،اثر افزایش قيمت در راستاي سياست كاهش فاصله نرخ
حاملهاي انرژي در داخل كشور با هزینه فرصت معادل قيمتهاي جهانی آن را تا حد زیادي خنثی كرده است.
 )3-1-9قانون اصالح الگوي مصرف انرژي ( 1395تا )1411
هدف از قانون اصالح الگوي مصرف انرژي كه بر اساس سياستهاي كلی حوزه انرژي ابالغی مقام معظم
رهبري تنظيم و در دستور كار قرار گرفت كاهش شدت مصرف انرژي به دوسوم مقدار آن در سال پایه ()1937
تا پایان برنامه پنجم توسعه و به نصف تا پایان برنامه ششم بوده است .اجراي این سياست از طرق مختلف شامل
ارزیابی انرژي واحدهاي صنعتی ،تدوین و اعمال استانداردهاي مصرف انرژي مصرفكنندگان مختلف ،طراحی و
پيادهسازي نظام مدیریت انرژي ،توسعه فناوريهاي بهينه انرژي ،توسعه و حمایت از شركتهاي خدمات انرژي،
خرید تضمينی برق تجدیدپذیر از توليدكنندگان بخش خصوصی و همچنين توسعه فرهنگ مصرف بهينه انرژي
در سطح جامعه مدنظر بوده است.
 )4-1-9سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ()1354
در این سياستها مسئله افزایش بهرهوري انرژي و همچنين افزایش سهم ورودي صندوق توسعه ملی از
درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز (به منظور استقالل بيشتر بودجه كشور از منابع حاصل از فروش
حاملهاي انرژي اوليه) در دستور كار قرار گرفته است.
 )9-1-9سياستهاي كلي محيط زيست ()1354
در سياستهاي كلی محيط زیست نيز توسعه اقتصاد سبز و سرمایهگذاري و توسعه فناوريهاي پایدار با استفاده
از ابزارهایی چون ماليات سبز در نظر گرفته شده است.
 )9-1-9طرح جامع انرژي كشور ()1359
این طرح كه با هدف برنامهریزي بخش انرژي كشور تا سال  1407در نظر گرفته شده به ضرورت كاهش شدت
1- https://www.iea.org/weo/energysubsidies/
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انرژي و افزایش سهم انرژيهاي تجدیدپذیر در سبد انرژي كشور اشاره دارد.
بر اساس قوانين و سياستهاي كالن برشمردهشده فوق ،پارهاي از سياستها سعی در رشد بهرهوري انرژي با
افزایش مشاركت بخش خصوصی داشتهاند .از جمله این سياستها میتوان به ماده  10قانون رفع موانع توليد
(مصوب  )1974اشاره كرد كه در قالب آن مصرفكنندهاي كه صرفهجویی انرژي داشته باشد میتواند انرژي
صرفهجوییشده را با ضمانت دولت در هر بخش اقتصادي و هر منطقهاي از كشور ،تحویل گرفته و به
مصرفكننده دیگري بفروشد یا حتی صادر كند.
نمونه دیگري از این سياستها كه نمونه توسعهیافته كاربري ماده  10قانون رفع موانع توليد است طرح بازار
بهينهسازي انرژي و محيط زیست است كه در سال  1971به تصویب شوراي عالی انرژي كشور رسيده است.
این آئيننامه اجرایی به عنوان كاراترین سياست اتخاذشده بر اساس درسهاي حاصل از بیحاصل بودن
سياستهاي پيشين شكل گرفته است .در ادامه به بررسی بيشتر ضرورت اتخاذ سياست مذكور و كارایی آن با
توجه به رهيافت تاریخی به بخش انرژي پرداخته شده است.
طی ساليان گذشته ،در نظر بوده كه هر كدام از این سياستها و رویكردها ،نقطه عطفی در افزایش بهرهوري
انرژي و محيط زیست در كشور باشد اما به واسطه چالشهاي ناشی از اتفاقات خارجی و سوءمدیریت و
برنامهریزيهاي داخلی حاصل از عدم درك مناسب شرایط سيستم انرژي كشور و فردیت تاریخی آن ،غالباً بسيار
كمتر از انتظار منجر به بهبود بهرهوري انرژي در كشور شدهاند .به عنوان مثال در اثر قانون اصالح الگوي
مصرف ،شدت انرژي در كشور نه تنها كاهش نيافت بلكه روند رو به رشد خود را نيز ادامه داد و یا تنها  %2از
تكليف قانونی وزارت نيرو براي توسعه انرژيهاي تجدیدپذیر در قانون برنامه پنجم توسعه محقق شد .این
واقعيت كه در عمل پارهاي از این سياستها مطابق انتظار موفق نبودهاند نشاندهنده اهميت شناسایی فرد
تاریخی و بكارگيري رویكرد رهيافت تاریخی در تنظيم سياستهاي بخش انرژي كشور است.
رشد فزاینده مصرف انرژي در كشور با سرعتی باالتر نسبت به رشد اقتصادي كه منجر به افزایش شدت مصرف
انرژي در كشور شده به واسطه روند نزولی هزینههاي انرژي در سبد هزینه خانوار بوده است .به بيان دیگر،
افزایش قيمت انرژي در طول زمان به مراتب كمتر از تورم تجربهشده طی سالهاي گذشته بوده است .در
مواردي هم كه اصالح قيمتی حاملهاي انرژي در دستور كار بوده شرایط خارجی امكان اثرگذاري مناسب را
سلب كرده است .به عنوان مثال همانطور كه در شكل  9نيز نمایش داده شده با ابالغ قانون اصالح الگوي
مصرف در سال  ،1937كاهش  %27شدت انرژي در افق  17ساله هدفگذاري شد .بر این اساس مطابق قانون
هدفمندسازي یارانههاي انرژي در سال  ،1977افزایش قيمت حاملهاي انرژي به منظور كنترل تقاضاي انرژي
در كشور طراحی و اجرا شد اما پس از چند ماه ،در سال  1971با شروع تحریمهاي هستهاي و بروز اثرات تورمی
این تحریمها ،به واسطه ثابت ماندن قيمت حاملهاي انرژي ،مجدداً سهم انرژي در سبد هزینه خانوار كاهش و
به تبع آن روند افزایش شدت انرژي در كشور ادامه یافت.
همانطور كه در مثال فوق تشریح شد تحوالت تاریخی ناشی از سياستهاي داخلی یا اثرات خارجی ،منجر به
شكلدهی شرایط بخش انرژي در كشور به گونهاي شده كه بدون توجه به این ویژگیهاي تاریخی ،تحليل
شرایط امروز این پدیده غيرممكن مینماید .این مسئله لزوم توجه به نقش رهيافت تاریخی در ارزیابی پدیدههاي
مورد مطالعه را نشان میدهد .با توجه به وابستگی تاریخی اقتصاد كشور به قيمتهاي پائين حاملهاي انرژي و
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چالشهاي بزرگ پيش روي بهينهسازي انرژي ،هر گونه قانونگذاريهاي جدید ،بدون در نظر داشتن این
فردیت تاریخی ،منجر به هزینههاي باالي اجراي این قوانين و عدم كارایی كافی آنها در افزایش بهرهوري انرژي
میشود .با در نظر گرفتن این مسئله ،بازار بهينهسازي انرژي و محيط زیست به عنوان یك سياست بدیع توسعه
یافته و در دستور كار قرار گرفته است.
 )2-9مطالعه موردي نظام نوآوري مؤثر در بخش انرژي :بازار بهينهسازي انرژي و محيط زيست
باید به كمك رویكرد فوق و با درك طبيعت شرایط بخش انرژي كشور (ناشی از تحوالت مختلف تاریخی كه در
طول زمان شرایط غيرمنعطف امروزي را ایجاد كرده) راهكارهاي بهبود شرایط انرژي كشور طراحی و تنظيم
شوند .در غير این صورت به واسطه شناخت ناكافی از مسئله و چيستی خاصيت پدیده مورد مطالعه ،سياستهاي
كلی بخش انرژي (كه عموماً به طور مستقيم از تجربيات جهانی اخذ میشوند) نمیتوانند كارایی الزم را داشته
باشند .به عنوان مثال در یك نگاه اوليه همواره از عمده علتهاي مصرف باالي انرژي در كشور به قيمت پائين
حاملهاي انرژي در كنار نرخ باالي بهره بانكی اشاره شده است .تغيير این نقاط اثر ،اگر چه یقيناً نقش مؤثري در
كاهش مصرف انرژي خواهند داشت اما بدون شناخت محدودیتهاي سياستگذاري در شرایط اقتصادي
آسيبپذیر جامعه ،منجر به شكست سياستهاي متداول اقتصادي میشود .در شرایط اقتصادي آسيبپذیري كه
سياستگذاران كشور نمیتوانند از كنترل تبعات افزایش قيمت حاملهاي انرژي مطمئن باشند (و این ویژگی با
در نظر گرفتن روند تاریخی شكلگيري الگوي مصرفی انرژي در جامعه ایرانی قابل درك است) سياستهاي
تنظيم قيمت حاملهاي انرژي نمیتواند اجرایی شود.
بر این اساس ،نظام نوآوري پویاي كشور میتواند با رویكرد رهيافت تاریخی به پدیده پيش رو و شناسایی
محدودیتهاي ذاتی سيستم انرژي كشور در ارائه راهحلهاي مبتنی بر اقتصاد رفتاري و منطبق با شرایط ویژه
موجود ،نقشآفرینی مؤثري داشته باشد .همين مسئله ایده شكلدهی بازار بهينهسازي انرژي و محيط زیست در
كشور را جذاب و داراي اولویت میكند .ایدهاي كه در صورت اجرایی شدن ،بدون نياز به تغيير قيمت حاملهاي
انرژي و با استفاده از فرصت فراهمشده در ماده  10قانون رفع موانع توليد ،از پتانسيل اختالف قيمت انرژي مورد
تقاضا در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور بهره جسته و امكان توجيهپذیري پارهاي از طرحهاي بهينهسازي
انرژي (در شرایط فعلی قيمت انرژي) را فراهم میكند به گونهاي كه پتانسيلهاي مالی و فنی بخش خصوصی
كشور در حوزه بهينهسازي انرژي فعال شوند .شكلگيري این ایده البته نيازمند مجموعهاي از مهارتها است:
دانش اقتصاد انرژي؛ شناخت عميق شرایط بخش انرژي كشور به كمك رهيافت تاریخی به موضوع؛ آشنایی با
تجارب جهانی رشد بهرهوري انرژي و همچنين هنر برقرار كردن ارتباط مؤثر بين بخشهاي پژوهشی،
دانشگاهها ،شركتهاي خدمات انرژي و همه ذینفعان بدنه حاكميتی كشور در یك چارچوب یكپارچه .این تجمع
دانش و جریان آن از محيط دانشگاه به سطح سياستگذاري در كشور ،یك تجربه موفق از پيادهسازي نظام
نوآوري بخش انرژي و محيط زیست در كشور خواهد بود.
با توجه به فردیت تاریخی شرح دادهشده در قسمت قبل ،بازار بهينهسازي انرژي و محيط زیست مبتنی بر چند
اصل برگرفته از تحليل تاریخی بخش انرژي كشور است:
 در صورت پيادهسازي بوم مناسب كسبوكار ،میتوان بدون نياز به وضع قوانين جدید در كشور و یا افزایش
تنشزاي قيمت حاملهاي انرژي ،بخشی از پتانسيل بهينهسازي انرژي را با ایجاد انگيزه براي سرمایهگذار
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خصوصی و شركتهاي خدمات انرژي فعال كرد .این مسئله یك ضرورت ملی براي توسعه بهينه بخش انرژي
است.
 این طرح از انعطاف موجود در ماده  10قانون رفع موانع توليد براي خرید و فروش بينبخشی انرژي
صرفهجوییشده و اختالف تعرفه بين بخشهاي مختلف مصرفكننده انرژي استفاده میكند.
 طرح مذكور از این واقعيت كه در بخشهاي با تعرفه پائين بيشترین اتالف انرژي رخ میدهد به عنوان یك
فرصت بهرهوري استفاده میكند.
 مشاركت تمامی نهادهاي ذیربط حاضر در شوراي عالی انرژي كشور براي اجراي این قانون اهميت باالیی
دارد .سازمان برنامه و بودجه ،وزارت نفت ،وزارت نيرو ،سازمان حفاظت محيط زیست ،سازمان انرژيهاي
تجدیدپذیر و بهرهوري انرژي ،سازمان بهينهسازي مصرف سوخت و سازمان ملی استاندارد از مشاركتكنندگان
اصلی در این طرح هستند كه میبایست با تقسيم وظایف بتوانند زمينه را براي نقشآفرینی سرمایهگذاران
خصوصی فراهم كنند.
 خرید و فروش گواهیهاي انرژي صرفهجوییشده در ساختار بورس انرژي عمل خواهد كرد.
این اصول از تحليل تاریخی بخش انرژي و درسهاي گرفتهشده از سياستهاي افزایش بهرهوري آن در كشور
نتيجهگيري و در طرح بازار بهينهسازي انرژي و محيط زیست به كار گرفته میشوند كه انتظار میرود بتواند
كارایی بهتري در ارتقاء كارایی بخش انرژي كشور ایجاد نماید.
در ادامه براي نشان دادن كاربرد عملی دیدگاه سيستمی مشروح در بخش چهارم و نيز چارچوب تحليلی
پيشنهادي این پژوهش ،نحوه شكلگيري بازار بهينهسازي انرژي و محيط زیست در ایران به عنوان یك پيشران
جدي در شكلدهی شبكه شركتهاي دانشبنيان و همچنين شركتهاي خدمات انرژي توضيح داده میشود.
شكل  4الگوي نظري طرح بازار بهينهسازي انرژي و محيط زیست و فرآیند شكلگيري و تعامل بخشهاي
مختلف سيستم در به سرانجام رساندن آن را نشان میدهد .این طرح از سال  1972و پس از مطالعات گسترده
بخشهاي مختلف سيستم انرژي و آسيبشناسی عوامل مؤثر در عملكرد نامناسب بهرهوري انرژي در كشور و
همچنين رصد تجربيات جهانی بهينهسازي انرژي مطرح شد .ایده اصلی این طرح توسط مدیریت وقت
پژوهشكده علوم و فناوري انرژي دانشگاه صنعتی شریف ارائه شد كه به دليل آگاهی شكلگرفته در ساختار
پژوهشی با استقبال پژوهشگران فعال در این حوزه مواجه گردید .گروههاي پژوهشی مختلف فعال در پژوهشكده
به سرعت بر طراحی و ارتقاء نظام پيادهسازي این طرح در سطح كشور و حوزههاي مختلف انرژي و
زیستمحيطی فعال شدند .با بهرهگيري از زیرساخت موجود در معاونت علمی و فناوري ریاستجمهوري ،این
طرح در جلسات متعددي با بخشها و سازمانهاي مختلف مرتبط با بخش انرژي از جمله وزارت نفت به بحث و
تبادل نظر گذاشته شد .نتيجه این فعاليتها ،ارائه طرح نهایی از طرف معاونت علمی و فناوري ریاستجمهوري
به شوراي عالی انرژي كشور (به عنوان تجميعكننده همه بخشهاي ذینفع و بازیگران اصلی نهادي پيادهسازي
طرح) بود كه به تصویب این شورا رسيد.
با شكلگيري بازار بهينهسازي انرژي و محيط زیست ،تقاضا براي شركتهاي دانشبنيان و خدمات انرژي به
عنوان نهادهایی كه توسعه و كاربرديسازي فناوري را پيگيري میكنند ایجاد میشود و در ادامه پژوهشكدهها و
مؤسسات تحقيقاتی (نهادهایی كه دانش را به فناوري تبدیل میكنند) و دانشگاهها كه توسعه دانش فنی را انجام
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میدهند فعال میشوند و جریان دانش شكل میگيرد (به شكل  4توجه شود) .همچنين در طول این مسير
سرمایهگذاريهاي مختلف ،زیرساختهاي نهادي و نيروي انسانی كه در دانشگاهها تربيت میشوند از ملزومات
شكلگيري جریان دانش محسوب میشوند.

شكل  )4نحوه شكلگيري بازار بهينهسازي انرژي و محيط زيست
بر اساس چارچوب تحليلي پيشنهادشده در پژوهش

در دیگر سو با توجه به اهميت باالي شكلدهی همكاريهاي بينالمللی با مراكز معتبر علمی و پژوهشی جهان
و كاهش هزینههاي داخلی تحقيق و توسعه ،بهرهگيري از توان تحليلی و تجارب بينالمللی جهت طراحی و
پياده سازي این طرح در سطح كشور پيگيري شد كه این فرصت در نتيجه توسعه تدریجی روابط بينالمللی و
اعتمادسازي از طریق تبادل پژوهشگر و اجراي پروژههاي مشترك پژوهشی مهيا گردید .شكلدهی این همكاري
بينالمللی ،به طور مشخص حدود سه سال به طول انجاميد .برگزاري جلسات حضوري منظم و حضور
پژوهشگران ایرانی در مراكز تحقيقاتی خارجی ،نقش قابل توجهی در تبادل نظر ،اعتمادسازي و در نهایت
شكلدهی این همكاري بينالمللی داشت .چنانچه مدیریت یكپارچه و ثبات در تصميمگيريها وجود داشته باشد
این طرح می تواند تجربه موفقی از تربيت و بكارگيري توان علمی داخلی براي پرداختن به مشكالت اصلی كشور
و نمونه موفقی از جلب همكاريهاي بينالمللی در راستاي منافع ملی باشد.
 -9راهكارهايي براي بهبود نظام نوآوري انرژي در ايران
پدیده شكست بازار ،هم در زمينه نادیده انگاشتن هزینههاي اجتماعی انتشار كربن و هم در زمينه عدم
سرمایهگذاري بخش خصوصی به دليل مسائل مالكيت معنوي ،منجر به یك پاسخ سنتی سياستی میشود .این
پاسخ یك چارچوب سياستی با تمركز بر سازوكارهاي بازار و تجارت انتشار گازهاي گلخانهاي ایجاد و دولتها را
به سمت سرمایهگذاري در بخش تحقيق و توسعه سوق میدهد [ ]44و این نياز نيز دیده میشود كه دولتها در
مراحل دیگر فرآیند نوآوري مانند دره مرگ( 1مرحله گذار فناوري از معرفی به تجاريسازي) باید حمایت
مضاعفی را انجام دهند .دالیل منطقی دیگري فراتر از شكست بازار هم براي مداخالت دولتها وجود دارد .این
1- Valley of death
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دالیل از دیدگاه نظام نوآوري نشأت گرفته میگيرند و اتصال و روابط بازیگران سيستم باید به خوبی شكل گيرند
تا موانع ناشی از شكست سيستمی را برطرف سازند [ .]11با این مقدمه در ادامه براي هر بخش از چارچوب
مفهومی ارائهشده ،راهكارهایی براي بهبود نظام نوآوري انرژي و محيط زیست در ایران پيشنهاد میگردد.1
نظام نوآوري انرژي شامل طيف وسيعی از بازیگران مختلف است .اینكه تصویري كامالً دقيق از دورنما و
فعاليتهاي بازیگران نشان داده شود تبعاً امري بسيار دشوار است زیرا هيچ پایگاه اطالعاتی جامعی از بازیگران
فعال در این حوزه وجود ندارد .از این رو همواره درجهاي از عدم قطعيت وجود خواهد داشت كه چه بازیگرانی در
نظام نوآوري انرژي ایفاء نقش میكنند و چه بازیگرانی در این زمينه فاقد تأثير هستند.
به صورت كلی در بخش بازیگران ،از فعاليتهاي كارآفرینانه به عنوان هسته اصلی شكلگيري فناوريهاي نو
غفلت شده است .ادامه فعاليت نظام نوآوري وابسته به فعاليتهاي كارآفرینان و بنگاهها است .با بررسی نقش
دولتها در حمایت از فرآیندهاي نوآوري زیستمحيطی میتوان نتيجه گرفت كه تمركز دولتها نباید صرفاً
پشتيبانی هدفمند از فناوريهایی خاص باشد و آنها باید چارچوبی كلی براي تشویق نوآوريهاي پایدار تنظيم
نمایند .دولتها باید شرایطی را ایجاد كنند كه شركتهاي خصوصی و صنایع مرتبط حاضر شوند ریسك
سرمایهگذاري در این حوزه را بپذیرند .راهكارهایی كه در این خصوص پيشنهاد میشود عبارتند از:
 ایجاد شبكه كارآفرینان ،شركتهاي دانشبنيان و فناور حول فناوريهاي انرژي كارآمد و زیستمحيطی
 ایجاد بازارهاي متناسب با فناوريهاي انرژي جهت ترغيب كارآفرینان و بخش خصوصی
 توسعه و اصالح مراكز رشد و پاركهاي علمی و فناوري به منظور فراهم آوردن زمينه مناسب ورود كارآفرینان،
شركتها و بنگاههاي دانشبنيان و بازیگران جدید به این حوزه
در بخش شبكهها ،پيگيري خطمشیها و اجراي برنامههاي توسعه فناوريهاي كارآمد و زیستمحيطی مستلزم
تدوین دانش فنی است كه این موضوع تحتالشعاع مأموریتهاي اصلی دستگاههاي اجرایی فعال در بخش
انرژي بوده و از این رو ایجاد شبكههایی با وظيفه محوري توسعه دانش فنی ،توسعه فناوري كارآمد انرژي و
همچنين توسعه زیرساختهاي الزم براي فعال شدن نهادها و عوامل اقتصادي دانشبنيان در این زمينه ضروري
به نظر میرسد .بر اساس مطالعات آژانس بينالمللی انرژي در سال  0711نيمی از كارشناسان كشورهاي عضو و
كشورهاي غيرعضو از آسيا ،خاورميانه و آفریقا به اهميت نقش ارتقاء هماهنگی بين دولتی و بين دولت و سایر
ذینفعان به عنوان یكی از اركان الزم براي ارتقاء فناوريهاي انرژي در كشورهایشان اذعان داشتهاند .بر این
اساس ،راهكارهاي زیر جهت بهبود و توسعه شبكههاي نظام نوآوري پيشنهاد میگردد:
 ایجاد شبكه دانشگاه و صنعت از طریق تعریف پروژههاي مشترك و حمایت از آن در چارچوب نظام جامع
فناوريهاي انرژي كارآمد و زیستمحيطی
 توسعه بستر الزم براي شبكه اطالعات انرژي از طریق اتصال و توسعه پایگاههاي اطالعات
 ایجاد شبكه بين كاربران ،بنگاههاي خدمات انرژي ،عرضهكنندگان فناوري و سایر شبكههاي اجتماعی مرتبط
با هدف نفوذ فناوريهاي این حوزه
 ایجاد و حمایت از نهادها و بازیگران تسهيلكننده ارتباط در راستاي پایدارسازي شبكهها
 -1در این بخش ،از سند ملی راهبردي انرژي [ ،]9سند ملی توسعه دانشبنيان انرژيهاي تجدیدپذیر [ ]4و گزارش مأموریت ستاد بهينهسازي انرژي و
محيط زیست [ ]2نيز بهره گرفته شده است.
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در بخش سياستگذاري نيز راهكارهاي زیر پيشنهاد میگردد:
 هماهنگی عرضه و تقاضاي سياستهاي حوزه انرژي به منظور ایجاد سازوكارهاي ارزیابی ،بازخورد و اصالح
سياستها و قوانين حوزه انرژي به ویژه در سياستهایی كه به طور مستقيم به توسعه و كاربرد فناوري انرژي
كارآمد مربوط میشود.
 ارزیابی ،تدوین و اصالح سياستهاي دستوري مانند استانداردهاي انرژي و زیستمحيطی و حمایت از آن در
هيأت دولت
 ارزیابی ،تدوین و اصالح سياستهاي مالی و اقتصادي مانند انواع مالياتها ،تجارت حق اختراع ،تعرفه خرید،
مشوقها و ...
 حمایت از سازوكارهاي تسهيلكننده انتشار فناوري و حمایت از ایجاد نظام كارآمد مالكيت معنوي
در خصوص سياستهاي زیستمحيطی ،بنگاهها به این امر واقف هستند كه توليد ضایعات و آلودگی در
فرآیندهاي توليدي به صرفه نخواهد بود و با نوآوريهاي سيستمی و فرآیندي اقدام به صرفهجویی در هزینههاي
سازمانی و فرآیندي خود میكنند .همچنين اگر نوآوري بنگاهها به طور گسترده نفوذ یابد ممكن است به عنوان
پيشگامان اوليه این حوزه معرفی گردند .عالوه بر آن ،افزایش آگاهی و آموزش مصرفكنندگان و مشتریان از
اثرات زیستمحيطی تصميماتی كه اتخاذ میشود میتواند به عنوان آغازكننده فشارهاي جانبی به بنگاهها براي
كاهش این اثرات قلمداد شود.
از زاویهاي دیگر ،دولتها می توانند نوآوري سازگار با محيط زیست را به یكی از دو روش زیر مورد تشویق قرار
دهند :اجراي مقرراتی كه هزینه خصوصی انجام نوآوري را كاهش میدهند (یعنی فشار فناوري) و یا اجراي
مقرراتی كه درآمد حاصل از نوآوري خصوصی را افزایش میدهند (یعنی كشش تقاضا) .مثالهایی از سياستهاي
فشار فناوري عبارتند از :حمایت دولتی از تحقيق و توسعه ،اعتبارات مالياتی براي بنگاهها جهت هزینه كردن در
بخش تحقيق و توسعه ،افزایش ظرفيت انتقال دانش ،حمایت از آموزش و پژوهش و تخصيص بودجه به
پروژههایی كه در مرحله دره مرگ هستند .همچنين نمونههایی از سياستهاي كشش تقاضا عبارت است از:
حمایت از قانون مالكيت معنوي ،اعتبارات مالياتی و تخفيف براي مصرفكنندگان فناوريهاي جدید،
استانداردهاي نظارتی و وضع ماليات بر فناوريهاي رقابتی .با توجه به ماهيت پيچيده فرآیند نوآوري
زیستمحيطی ،باید در مراحل مختلف توسعه فناوري سياستهاي متفاوتی اتخاذ شود.
در بخش تأمين منابع مالی ،چالش اصلی محدودیت منابعی است كه میتوانند به نوآوريهاي انرژي و پایدار
تخصيص داده شوند .اگر تالشی در جهت تعيين اولویت تخصيص بودجه انجام نگيرد این خطر وجود دارد كه
منابع به شدت محدودتر شوند .بدیهی است كه سازوكارهاي مورد نياز فعاليتهاي نوآورانه كه همراه با ریسك
باال هستند نيازمند رویكردي متفاوت از تأمين منابع مالی براي سایر فناوريهاي موجود است .همچنين عدم
وجود برخی نهادها مانند سرمایهگذاران خطرپذیر در حوزه انرژيهاي كارآمد ایجاب مینماید كه قبل از
شكلگيري این نهادها اقدامات زیر صورت گيرد:
 تهيه سازوكارهاي متناسب براي تأمين مالی نظام نوآوري این حوزه
 بيمه سرمایهگذاريهاي بخش غيردولتی در توسعه انرژيهاي تجدیدپذیر
 سرمایهگذاريهاي مشترك بخش خصوصی و دولتی تا ایجاد و تثبيت تسهيلكنندگان مالی و ارتباطی بين
فصلنامه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت ،سال دوازدهم ،شماره ( 4شماره پياپی ،)40 :زمستان 1970

77

سيد ایمان ميرعمادي ،یداله سبوحی ،حسين خواجهپور

دانشگاه ،صنعت و دولت
 شكلدهی صندوقهاي سرمایهگذاري این حوزه
 ایجاد سازوكار تأمين منابع مالی پایدار داخلی و خارجی براي خرید برق تجدیدپذیر
 اتصال نوآوران ،فناوران و كارآفرینان به نظامهاي مالی
در انتهاي این بخش به مفهوم مهم سرریز دانش به عنوان یكی از مهمترین عوامل تأثيرگذار در توسعه فناوري
اشاره میگردد .با توجه به اینكه ایران یك كشور در حال توسعه محسوب میشود و بسياري از فناوريهاي
انرژي كارآمد در كشورهاي توسعهیافته ،ایجاد و توسعه پيدا كردهاند براي رسيدن به دانش روز این فناوريها
تعامل با كشورهاي مزبور ضروري است كه در این صورت ،هزینههاي توسعه و بومی شدن این فناوريها،
میتواند كاهش یافته و بازگشت سریعتري داشته باشد و زمينه توسعه فعال در حوزه انرژي براي كشور فراهم
گردد .راهكارهاي زیر در راستاي ایجاد همكاريهاي بينالمللی و به صورت كلی توسعه دانش انرژي پيشنهاد
میگردد:
 ایجاد ارتباط بنگاههاي دانشبنيان داخلی با بنگاههاي دانشبنيان و مراكز تحقيقاتی پيشرو بينالمللی در حوزه
انرژي كارآمد و زیستمحيطی جهت تسهيل در انتقال دانش و فناوري
 ایجاد ارتباط دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتی داخلی با دانشگاهها و مراكز تحقيقاتی بينالمللی پيشرو در حوزه
انرژي كارآمد و زیستمحيطی
 برگزاري همایشها و سمينارهاي تخصصی براي شناسایی بازیگران و همافزایی بين بازیگران شبكهها و نيز
معرفی فناوريهاي جدید این حوزه
 -9نتيجهگيري و جمعبندي
دیدگاهها و نظریههاي اصلی در پيشينه نوآوري ،اشتراكات قابل توجهی با یكدیگر را نشان دادند .همگی براي
ایجاد یك مفهوم یكپارچه مبتنی بر نگاه سيستمی از نوآوري در تالش هستند تا درك ساختارها و فرآیندها را به
صورتی جامع در نظر گيرند .سه مفهوم مركزي بحثشده در این سيستم عبارتند از :بازیگران ،نهادها و ارتباطات
و تعامالت كه شبكهها را شكل میدهند .یعنی بنگاه دیگر تنها تصميمگير سيستم نخواهد بود و شبكهاي از
بنگاهها ،مصرفكنندگان و عرضه كنندگان تحت تأثير مسائل اجتماعی و سياستی با یكدیگر تعاملی سازگار
خواهند داشت.
در پژوهش حاضر ضمن شناسایی و مروري دقيق بر سير تكامل فرآیندهاي نوآوري از سال  1727تا امروز ،از
مدلهاي خطی تا نوآوري سازگار با محيط زیست و با بهرهگيري از تحليل محتواي كيفی ،چارچوبی تحليلی
جهت ارزیابی نظام نوآوري انرژي و محيط زیست ارائه گردید .این چارچوب بخشهاي مختلف نظام نوآوري را
در قالب یك نظام به هم پيوسته و جامع مورد ارزیابی قرار میدهد كه مهمترین بخشهاي آن عبارتند از :مراحل
مختلف فرآیند نوآوري ،پيشرانان نوآوري ،سياستگذاريهاي دولت ،سرمایهگذاريها و تأمين منابع فرآیند و در
انتها اثرات زیستمحيطی انتشار فناوريهاي انرژي .همچنين با رویكرد رهيافت تاریخی در ارزیابی شرایط
موجود بخش انرژي كشور ،سمت و سوي مناسب توسعه نظام نوآوري انرژي و محيط زیست جهت تأثيرگذاري
مناسب در ارتقاء بهرهوري انرژي به بحث گذاشته شد .به عنوان یك مطالعه موردي ،طرح بازار بهينهسازي
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انرژي و محيط زیست به عنوان یك تجربه عملی از تربيت و بكارگيري توان علمی داخلی با پشتوانهاي نظري و
یكپارچه ،با هدف پرداختن به مشكالت اصلی كشور شرح داده شد .این طرح با تجميع توان تخصصی در كنار
نتایج ارزیابی مبتنی بر رهيافت تاریخی به بخش انرژي كشور ،توانسته راهكاري مؤثر براي فعالسازي مشاركت
ملی در بهينهسازي انرژي در كشور در شرایط حاكم (قيمتهاي پائين حاملهاي انرژي و محدودیتهاي ناشی از
آسيبپذیري اقتصاد ملی در اثر تنظيم قيمتها) بخش انرژي ارائه كند .به طور كلی به منظور توسعه اقتصاد
دانشبنيان و بهبود نظام حاكم بر صنعت انرژي كشور ،سه شبكه حرفهاي شامل شبكه علمی حوزه انرژي ،شبكه
شركتهاي دانشبنيان و شبكه بنگاههاي تجاري و شركتهاي خدمات انرژي پيشنهاد گردید .استقرار سه شبكه
مذكور میتواند به پوشش فرآیند توليد دانش ،تبدیل دانش به فناوري و محصول و نيز بكارگيري محصوالت
دانشبنيان براي كارآمدسازي و بهينهسازي انرژي و محيط زیست در كشور كمكی بنيادي نماید.
با توجه به آنچه در این مقاله تا به اینجا مورد بحث قرار گرفت و نظر به راهكارهایی كه براي بهبود نظام نوآوري
انرژي در ایران ارائه گردید درسهاي سياستی براي نوآوريهاي انرژي و سازگار با محيط زیست در سطح كشور
را میتوان در قالب موارد ذیل احصاء نمود:
 اولویتبندي فناوريها و الگوي جدید تخصيص بودجههاي دولتی براي توسعه فناوريهاي انرژي پایدار
میبایست بر اساس یك نگاه جامع و یكپارچه تنظيم گردد (شكل  .)1در این الگو اثرات اجتماعی ،سياستی ،فنی
و اقتصادي بر روند توسعه نوآوري و فناوري به صورت همزمان تحليل میگردد.
 حمایت از ایجاد یك شبكه منسجم از تحقيق و توسعه بين صنعت ،دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتی یك
ضرورت در فرآیند توسعه فناوري به خصوص قبل از تجاريسازي محسوب میشود (حلقههاي ميانی شكل .)1
 حمایتهاي دولتی باید ميان تمركز بر توسعه مقياس باال و توسعه یك یا دو نمونه اوليه از فناوريهاي
نوظهور ،توازنی را ایجاد نمایند (در مقایسه با حمایت گسترده از تمامی طرحهاي جدید) و بنابراین از تخصيص
بودجه و حمایت از فناوريهاي خاص نباید غافل گردید اما این پشتيبانی باید مدتدار بوده و سياستگذاران
تصميم بگيرند كه این حمایت چه زمانی باید قطع شود.
 از ایجاد انجمنهاي قدرتمند به منظور انتشار دانش مربوطه و ایجاد ائتالفهاي حمایتی براي اثرگذاري بر
روند سياستگذاري و قانونگذاري انرژيهاي پاك (مستطيل سمت چپ در شكل  )1حمایت شود.
 ارزیابیهاي منظم و دورهاي از برنامههاي پشتيبانی توسعه نوآوري و فناوري انجام و حلقههاي یادگيري
(رجوع شود به اثرات یادگيري در شكل  )1جهت روزآمد كردن و بهبود مستمر سياستها ایجاد گردد.
 تعرفههاي مالياتی بر فناوريهاي خاص جهت تحریك رشد بازار و تخفيف براي مصرفكنندگان فناوريهاي
جدید وضع گردند.
 سياستهاي نوآوري نياز جدي به مواجهه با سيستم طبيعی و بسته (قفلشده) سيستمهاي فعلی انرژي دارند.
زیرساختهاي انرژي ،نهادها و سياستها باید توسعه یابند و تغييرات رادیكالی براي مقابله با تغييرات اقليمی یك
ضرورت به حساب میآید .بنابراین سياستهاي دولتی باید دریچه سيستمهاي انرژي را به سوي فناوريهاي
جدید و مدلهاي تجاري رادیكالی باز كنند و اطمينان یابند كه نهادها و زیرساختهاي موجود ،گسترش
فناوريها را تسهيل خواهند كرد.
 در نهایت به منظور رشد اثربخشی نظام نوآوري كشور در ارتقاء بهرهوري انرژي ،رهيافت تاریخی در شناسایی
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ویژگیهاي وضع موجود بخش انرژي و محيط زیست و عوامل مؤثر بر تحوالت آن در طول زمان ،یك ضرورت
اساسی است .در نتيجه این رویكرد ،سياستهاي مؤثر در بهبود شرایط موجود شناسایی شده و قابل اجرا خواهد
بود .ایده بازار بهينهسازي انرژي و محيط زیست ،مبتنی بر همين رویكرد در چارچوب نظام نوآوري بخش انرژي
كشور تنظيم شده و در حال اجرا است.
پژوهش حاضر با محدودیتهایی نيز رو به رو بوده كه مهمترین آن فقدان دادههاي كمّی براي ارزیابی دقيق
نظام نوآوري انرژي و محيط زیست بوده است .اگر چه مطالعات اندكی (مانند [ )]00سعی در كمّیسازي این
ارزیابی داشته اند اما توسعه پایگاه داده و تحقيقات بيشتر در این خصوص با تمركز بر چارچوب جامعی كه در این
مقاله توسعه داده شد میتواند از اصلیترین كارهاي آینده در این زمينه به شمار آید .از جمله راهكارهاي
پيشنهادي ،انجام یك پيمایش نوآوري انرژي در كشور است كه قبلتر به صورت بسيار مناسبی در كشور
دانمارك انجام شده است .همچنين توسعه مدلهاي ارزیابی تخصيص بهينه منابع در فرآیند توسعه نوآوري و
فناوري میتواند از جمله پژوهشهاي مفيدي باشد كه یك ابزار تحليلی مناسب را در اختيار سياستگذاران قرار
میدهد و به آنها كمك میكند تا بر اساس منطقی مشخص ،تصميمات مربوط به اولویتبندي در تخصيص
بودجه را اتخاذ نمایند.
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