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 19کووید و پس از بحران   نی در ح یو نوآور  ی علم، فناور یمال  نیأم ضرورت ت

 مقدمه 

هزار نفر بر اثر این بیماری فوت   400اند و بیش از به این بیماری مبتال شدهمیلیون نفر در سطح جهان   9 بیش از تاکنون ،19کووید شیوع با 

ترین دهد این بیماری به بزرگ هایی قوی وجود دارد که نشان می هنوز مشخص نیست، نشانهاین بیماری  کلیاند. اگرچه تأثیر اقتصادی کرده

 . منجر خواهد شد 2008رکود اقتصادی پس از بحران مالی 

نقشی حیاتی در دستیابی به اهداف   (STIگذاری روی علم، فناوری و نوآوری )بر مبنای این واقعیت که تداوم سرمایه  ،حاضر خالصه سیاستی 

. اگرچه بودجه کنددوران پساکرونا ارائه می در طول بحران کرونا و    STIدالیلی مبنی بر لزوم حفظ بودجه  « دارد،  2030توسعه پایدار  برنامه  »

همچنان کم است و   STIهای اخیر رشد مستمری داشته است، بودجه مطلق  کشورهای در حال توسعه طی سال(  R&D)ق و توسعه  تحقی

این کشورها در حوزه   بنابراین، تعهد کشورها  STIتوانمندی  و طراحی    STIگذاری روی  به حفظ سرمایه ی در حال توسعه  محدود است. 

 نقشی حیاتی در توسعه پایدار این کشورها دارد.   ،فناوری و نوآوریبرداری از های بازیابی با بهره بسته

 پذیر تحقیق و توسعه در زمان بحرانبینیاهمیت هزینه ثابت و پیش 

در    .توان آن را با آثار احتمالی کرونا مقایسه کردالمللی عمیق و گسترده است که میای از یک شوک اقتصادی بین، نمونه 2008بحران مالی  

در آن زمان،  ها داشته است، ها تأثیر شایان توجهی بر نظام نوآوری آن ها موجود است و تغییر سطح هزینهآن R&Dهای ی که دادهکشورهای

تر، کمتر از  بنیان و دارای نظام نوآوری پیشرفته کشورهای دارای اقتصاد دانش شود: از یک سو،  مشاهده میدو مسیر متفاوت  

ای هکشورهایی که با بودجه در  . از سوی دیگر،  خود را محدود نکردند  R&Dآسیب دیدند و بودجه    2008بحران مالی  

اقتصاد کالن کمتر  آوری  تاب شدند،    2008تر وارد بحران مالی  و درنتیجه نظام نوآوری ضعیف   STIضعیف در حوزه  

تر کرد و شانس  ها را ضعیف منجر شد که به نوبه خود نظام نوآوری آن  R&Dهای انقباضی  بود و این امر به بودجه 

به سمت    را کاهش دادند،  R&Dکشورهایی که هزینه عمومی  .  بنیان را کاهش دادها برای دستیابی به الگوهای رشد دانشآن

اقدام به ترکیب  کردند و    حرکتها، تأمین مالی مشارکتی، تأمین مالی رقابتی و ...(  نامهها، ضمانتیگزین )واماز سازوکارهای مالی جا  استفاده

بنابراین،    های موجود کردند و با توجه به بلوغ کمتر نظام نوآوری خود به نتایج چندان مناسبی دست نیافتند.ها و برنامهسازی سیاست و ساده

گذاری خصوصی های قبلی را به خطر انداخت و بر سرمایه گذاریمعکوس شد. این امر، نتایج سرمایه   R&Dی  های عمومروند رشد هزینه 

 روی فناوری و نوآوری نیز تأثیر گذاشت.

گذاری و دیدگاه حفظ استمرار سرمایه گذاری روی پژوهش و نوآوری با عدم قطعیت و ریسک مواجه است،  ازآنجاکه نتیجه سرمایه 

در بخش    R&D. شواهد حاکی از آن است که هزینه دولتی برای تشویق  ، امری حیاتی استSTIتیبانی عمومی از  بلندمدت در پش 

ها در صورتی که از تداوم پشتیبانی دولتی مطمئن نباشند، تمایلی به  بنگاهدر گذر زمان ثابت باشد، اثربخشی بیشتری دارد:    اگر  وکارکسب

پذیری و دیدگاه بلندمدت در تأمین مالی بسیار بینی های مؤسسات دانشگاهی نیز پیشبرای پژوهش ندارند.  R&Dگذاری بیشتر روی سرمایه

 مهم است.

 شود.و به مشکالتی در حفظ منابع انسانی ماهر منجر می  دهدمی  ، سرمایه انسانی را نیز تحت تأثیر قرارمدتکوتاه   هایسیاست 

ثبات، دورنمای شغلی تاریک و قطع پرداخت حقوق،  های پژوهش دانشگاهی بی پژوهشگران نویدبخش و نیروی کار ماهر در مواجهه با نظام

 دارند.   STIدر حوزه یا رو به رشد  ابتثگذاری کنند که سرمایهدهند یا به کشورهایی مهاجرت میمسیر شغلی خود را تغییر می 

 19پاسخ سیاست علم، فناوری و نوآوری به بحران کووید 

 ارائه شده است:  19در پاسخ به بحران کووید  STIدر این بخش، برخی مالحظات سیاستی برای تأمین مالی 
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فعالیت  (1 از  بحران،  طول  اقدامات  در  از  بخشی  عنوان  به  توسعه  و  تحقیق  بسته های  و  بازیابی  اضطراری  های 

 اقتصادی، پشتیبانی کنید.

، پیشنهاد 19گیری کرونا ثابت یا رو به رشد باشد و با توجه به ماهیت بحران کووید  که باید در طول همه   STIدر بافتار تأمین مالی عمومی  

 مدت اولویت به اقدامات زیر داده شود: شود در کوتاهمی

شناسی و اقدامات تشخیصی برای درمان یا جلوگیری از گسترش ویروس درمانوط به واکسن،  مرب  R&Dاعطای کمک هزینه به   •

متمرکز روی نیازهای خاص کشورهای در حال    R&D، به ویژه  در مؤسسات دانشگاهی یا عمومی و نیز بخش خصوصیکرونا،  

 توسعه؛ 

 های دیجیتال؛ ماری، با تأکید ویژه بر فناوریواکنش و جلوگیری از بیکسب آمادگی، پژوهش در حوزه اعطای کمک هزینه برای  •

 های نوآورتر؛ها و تجهیزات از بنگاهدهی به خرید زیرساخت نظام سالمت، آزمایشگاهاولویت •

و   19مرتبط با کووید    R&Dمجری    ها((SMEهای کوچک و متوسط )ویژه بنگاههای )بههای اضطراری به بنگاهاعطای وام •

 ین بحران. دیده از اهای آسیببنگاه

برای مثال، بسته  های بازیابی پس از بحران نیز اهمیت فراوانی دارد.  های نوآورانه در بستهو فعالیت  STIدر نظر گرفتن پشتیبانی مالی قوی از  

اقتصاد  ویژه برای  گذاری روی زیرساخت مبتنی بر نوآوری، بهدهی به سرمایه فرصتی برای اولویت تواند  هوشمند بازیابی می 

در این راستا،    .دار محیط زیست ایجاد کنددیجیتال، و پشتیبانی از گذار به انرژی تجدیدپذیر و تولید و خدمات دوست 

الزام »معامله سبز اروپا« در پاسخ به کووید  اند که وزیر آب و هوا و محیط زیست در کشورهای اروپایی، ماده قانونی مشترکی را امضا کرده 13

 کند. مالحظات مشابهی در سایر مناطق، ازجمله جهان در حال توسعه، مطرح خواهد شد. ی را مطرح م 19

 ای را بازبینی و تقویت کنید. به منظور پشتیبانی از تحقیق و توسعه، تعهدات بودجه پس از بحران،  (2

از بحران آسیب دیدند و کاهش بودجه    تر، بیش از بقیه این بود که کشورهای دارای نظام نوآوری ضعیف 2008های بحران مالی  یکی از درس 

R&D   این آموزه   .بنیان را توسعه دهندآوری بیشتر و ایجاد اقتصاد دانش نوآوری الزم برای تابهای  ها نتوانند نظام پس از بحران باعث شد آن

. اگرچه طی یک  شکننده استیجه  درنتو    گیریدر حال شکلعمدتاً  ها  آنکه نظام نوآوری  مهم است  برای کشورهای در حال توسعه  ویژه  به 

بیشتر  ،  یافتهنسبت به کشورهای توسعه کشورهای در حال توسعه    R&Dمیانگین نرخ رشد هزینه  ،  2008دهه پس از بحران مالی  

ها به عنوان درصدی از  آن  R&Dهزینه  ( بوده است(،  GDPتر از رشد تولید ناخالص داخلی ))و حتی نرخ رشد آن سریع  بوده است 

GDP  یافته و نیز بسیار کمتر از مقادیر الزم برای دستیابی به آرمان برنامه توسعه پایدار  کمتر از کشورهای توسعه

رود پس  توجه داشت، حتی در شرایط مالی دشواری که انتظار می  STIگذاری روی  رو، باید به اهمیت حفظ سرمایه ازاین   .بوده است  2030

 ایجاد شود.  19ران کووید از بح

در این راستا،  را بازبینی و تقویت کنند.    R&Dای خود برای پشتیبانی از  پس از رفع شرایط اضطراری و پرفشار، کشورها باید تعهدات بودجه

حال حاضر، برخی    تواند ابزاری اثربخش باشد. در در آینده( می   R&Dهای دولتی  « )تعهد به مسیر رشد هزینه 1جلو به  رو  »هدایت  رویکرد  

اند؛ برای مثال، هدف کمی در  تعیین کرده  GDPبه عنوان درصدی از    R&Dای اهداف کمی مشخصی برای هزینه  های منطقهسازمان

توانند اهداف کمی خود را بازبینی و است. کشورهای در حال توسعه نیز می  GDPدرصد   1و در اتحادیه آفریقا  GDPدرصد  3اتحادیه اروپا 

را به    R&D  هایتوانند هزینهها نه تنها می دهی کنند. بدین ترتیب، دولت کرد خود را به سمت این اهداف جهت کنند و مسیر هزینه تعیین  
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نفعان  را برای سایر ذی R&Dپذیری پشتیبانی دولت از بینی توانند تداوم و پیشمی « در نظر بگیرند، بلکه شدهبودجه محافظت عنوان »خطوط  

 تضمین کنند. 

 گذاری پشتیبانی کنید که دربردارنده علوم طبیعی، مهندسی و علوم اجتماعی است. سیاست   سیستمیاز رویکرد   (3

برای مسئله هایی  حلهای پزشکی و سالمت عمومی به منظور ارائه راه آشکار شدن بحران جهانی سالمت عمومی، توجه بیشتر به پاسخ با  

ناپذیر است.   اجتناب  بیماران،  بیماری و درمان  ای و  وجود، رویکرد سیستمی که بر رویکردهای چندرشته بااین توقف گسترش 

آوری دانشمندان در برابر تهدیدهای مشابه  راهبرد برای بهبود آمادگی و تاب  ترینچندبخشی تأکید دارد، اثربخش

تری از علم پزشکی و نیز بازه گستردهاین امر مستلزم جریان کافی منابع برای پشتیبانی پژوهش و نوآوری در حوزه زیست.  در آینده است

 و دانش فناورانه و کاربردهای عملی آن است. 

نیاز دارد، بلکه  به توانمندی و هماهنگی در میان علوم پزشکی و سالمت عمومی    ، نه تنها19بی پس از شیوع کووید  آوری و توان بازیاتاب

شناسی، روانشناسی، مهندسی  ها شامل علوم داده، جامعهدیگر است. برخی از این رشته  های متنوعرشتهمستلزم توانمندی و هماهنگی در  

های دیجیتال، علوم سیاسی و اقتصاد است. بودجه  ت زنجیره تأمین، فناوری اطالعات و ارتباطات و فناوریونقل انبوه، مدیریهای حملسامانه

R&D    های متنوع را پشتیبانی کند، بلکه باید نهاد و سازوکارهایی را پشتیبانی کند که باید تولید دانش جدید در این رشتهعمومی نه تنها

 سازد. پذیر مین جوامع تخصصی مختلف را امکان ای در میاهمکاری بین بخشی و چندرشته 

 . های سیاستی هماهنگ را تضمین کنیدالمللی و پاسخ همکاری بین  (4

ها برای مواجهه با  یابد؛ جوامعی که ظرفیت نظام سالمت عمومی و منابع مالی آنبه سرعت در جوامع در حال توسعه گسترش می   19کووید  

تر از هر زمان دیگری است و همه بازیگران مرتبط باید در تأمین  المللی، حیاتیهمکاری بین   . یافته استتوسعه گیری کمتر از کشورهای  همه

 های مبتنی بر علم و فناوری. حلویژه در توسعه راهها مشارکت کنند، به حلمالی، طراحی و ارائه راه

در فقیرترین کشورهای جهان را   19برای تأمین مالی مقابله با کووید  میلیارد دالریِ واکنش بشردوستانه    2  جهانی  سازمان ملل یک برنامه 

های نوآورانه مقابله با  حلدر سازمان ملل، فراخوانی جهانی برای راه  IATT2مرتبط است.    R&Dآغاز کرده است که دربردارنده پشتیبانی از  

ها گذاری سیاستفراخوان دیگری برای به اشتراک   سعه« سازمان ملل،داده است. آنکتاد، با همکاری »کمیسیون علم و فناوری برای تو  19کووید  

با کووید   بینمنتشر کرده است که همکاری  19و تجربیات ملی مرتبط  بگیرد. برخی سازمان المللی میهای  های غیر  تواند حول آن شکل 

 19های درمانی و واکسن کووید  به تسریع توسعه روش ،  19پذیر مقابله با کووید  های جهانی مقیاسانتفاعی و خصوصی نیز با فراخوان روش

خواهند منابع مالی فوری را برای پر کردن خالً منابع مالی، می  20و گروه    7های گروه  المللی و دولتکنند و از نهادهای مالی بینکمک می

 تأمین کنند.

ها هماهنگی بین آن هستند،    19وهش برای مقابله با کووید  با توجه به اینکه تعداد زیادی از بازیگران مختلف در سراسر جهان مشغول پژ

ها و پروتکل   ،های پژوهش جهانیشناسایی استانداردها و اولویت  به منظوریابد. در این راستا، سازمان جهانی بهداشت،  اهمیت بیشتری می

راه  برای  نقشه  را  گروههایی  پژوهش  بهتر  مختلف  همسوسازی  همچنینهای  است.  کرده  انباره ،  تدوین  ایجاد  بهداشت،  جهانی  سازمان 

، ابزارهای تشخیصی به اشتراک گذاشته  نستواند برای توسعه داروها، واکای از مالکیت فکری را تأیید کرده است که محتوای آن می داوطلبانه

  های علمی، تسهیل شده است شود و منافع آن به طور خاص مشمول کشورهای در حال توسعه خواهد شد. به عالوه، دسترسی باز به فعالیت

 ، با قدمت چند روز )یا حتی چند ساعت( در دسترس عموم قرار دارد. 19های فراوان درباره کووید ها و یافتهو داده
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که  همه است  حیاتی  مسئله  یک  درسیِ  کتاب  مانند  جهانی،  آن  گیری  دولتجمع تالشدر  ایزوله  بسیار  های  نتایج  ملی،  های 

در   ،STIگذاری  در چنین موقعیتی، آثار جانبی مثبت سرمایه کند.  المللی ایجاد میتری نسبت به همکاری بینضعیف 

نقشی عظیم و قاطع  اند،  المللی به حال خود رها نشده پذیرترین اعضای جامعه بینتالش برای تضمین اینکه آسیب

 . دارد
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