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سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه )OECD( با ارائه گزارشی در دسامبر 2018، 
یافته های کلیدی حاصل از ارزیابی کلی نظام نوآوری و سیاست های نوآوری اتریش 
را منتشر نموده است. درواقع، ضمن بررسی نقاط  قوت و نقاط  ضعف موجود در زمینه 
کارآیی و سیاست های اتریش در حوزه نوآوری و تحقیق، توصیه های سیاستِی عینی 

جهت بهبود کارآیی این کشور در حوزه علم، فناوری و نوآوری ارائه شده است. 

شایان ذکر است این گزارش جدیدترین گزارش سازمان مذکور درخصوص سیاست های 
نوآوری کشور اتریش می باشد.
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خالصه اجرایی 

نظام علم، فناوری و نوآوری اتریش طی دهه های اخیر شاهد رشد قابل توجهی بوده است. 
شدت تحقیق و توسعه اتریش در سال 2016 برابر با 3/09 درصد بوده است و به بیان دقیق تر، 
اتریش ششمین کشور برتر در میان کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه 
گسترش  همچنین،  بوده است.  اروپا  اتحادیه  عضو  28 کشور  بین  در  برتر  کشور  دومین  و 
سریع ورودی های تحقیق و توسعه اتریش به موازات افزایش منابع انسانی آن در حوزه علم، 
فناوری و نوآوری صورت گرفته است. خروجی علمی دانشگاه ها نیز در این کشور به سرعت 
به کسب دستاوردهای چشمگیری در  نیز موفق  اتریش  یافته است. بخش کسب وکار  رشد 
زمینه ابعاد متعدد نوآوری شده  است. تأمین بودجه دولتی اتریش در زمینه تحقیق و توسعه 
میانگین  از  باالتر  قابل توجهی  اندازه  به  ناخالص داخلی-  تولید  به عنوان سهم  کسب وکار- 
کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه است و از تقریبا تمام کشورهای 
اتریش  در  نوآوری  و  فناوری  علم،  رو،  این  از  است.  باالتر  چشمگیری  اندازه  به  هم تراز 
مورد حمایت زیادی قرار دارد و سیاست های سنجیده ای در این حوزه در این کشور اتخاذ 

شده است. 

در گزارش حاضر، ضمن بررسی نقاط  قوت و نقاط  ضعف موجود در زمینه سیاست های 
اتریش در حوزه نوآوری و تحقیق، توصیه های سیاستِی عینی جهت بهبود کارآیی این کشور 

در حوزه علم، فناوری و نوآوری ارائه شده است.
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۱. دستاوردهای موجود در حوزه علم، فناوری و نوآوری
به کارآیی  توجه  با  یافته است.  موفقیت های عظیمی دست  به  اخیر  اتریش در دهه های 
ناخالص  تولید  سرانه  نظر  از  توانسته است  کشور  این  بلندمدت،  در  خود  قوی  اقتصادی 
در  و   8 رتبه  به  توسعه  و  اقتصادی  میان کشورهای عضو سازمان همکاری های  در  داخلی 
میان 28 کشور عضو اتحادیه اروپا به رتبه 4 دست یابدکه کمی جلوتر از آلمان، سوئد و 
میانگین کشورهای  از  این کشور کمتر  در  نابرابری درآمد  و  فقر  است. سطوح  دانمارک 
و  اقتصادی  توسعه  برخالف  اتریش  است.  توسعه  و  اقتصادی  همکاری های  سازمان  عضو 
اجتماعی موفقیت آمیز و بلندمدت خود، همزمان با شروع بحران های مالی جهانی تحت فشار 
قرار گرفته است و روند نزولی رشد بهره وری و افزایش بیکاری آن باالتر از سطحی است 
نرمال در نظر گرفته شده است. گفتنی  به عنوان سطح  این کشور  که مدت های مدیدی در 
از نرخ رشد کشور مجاور یعنی آلمان  باالتر  اتریش  اقتصادی  اینکه رشد  با  است همزمان 
و به طور کلی منطقه اروپا بوده است، کارآیی اقتصاد کالن در این کشور مجددا به حالت 
اول برگشته است. با این حال، مطابق برآوردهای فعلی پیش بینی می شود که روند رشد تولید 

ناخالص داخلی به موازات روندهای جهانی کاهش یابد. 

توجهی  قابل  رشد  شاهد  اخیر  دهه های  طی  اتریش  نوآوری  و  فناوری  علم،  نظام 
تحقیق  هزینه کرد  )کل  اتریش  توسعه  و  تحقیق  که شدت   1990 دهه  اواخر  از  بوده است. 
و توسعه به عنوان درصد تولید ناخالص داخلی( کمتر از میانگین کشورهای عضو سازمان 
همکاری های اقتصادی و توسعه و به اندازه قابل توجهی کمتر از سایر کشورهای کوچک 
و باز )که اتریش آن ها را برای مقایسه با خود ترجیح می دهد( بوده است، سرمایه گذاری این 
کشور در زمینه تحقیق و توسعه افزایش قابل توجهی یافته است. به طور کلی، این کشور موفق 
به تحقق هدف اتحادیه اروپا مبنی بر کسب شدت تحقیق و توسعه 3 درصدی در سال 2014 
شده است. در سال 2016، شدت تحقیق و توسعه اتریش برابر با 3/09 درصد بوده است و به 
بیان دقیق تر، ششمین کشور برتر در میان کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و 
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توسعه و دومین کشور برتر در بین 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بوده است. با وجود این گونه 
پیشرفت های تحسین برانگیز اتریش، تحقق هدف بسیار بلندپروازانه آن مبنی بر دستیابی به 
شدت تحقیق و توسعه ملی 3/76 درصدی تا سال 2020 که در راهبرد تحقیق، فناوری و 
الی  فاصله سال های 1998  بعید است. در  امری  نوآوری 2020-2011 1 تصریح شده است، 
2016، اتریش در میان تمام کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه دومین 
کشور برتر پس از کشور کره جنوبی از نظر شدت تحقیق و توسعه بوده و باالترین میزان 
منابع  افزایش  موازات  به  توسعه  و  تحقیق  ورودی های  سریع  داشته است. گسترش  را  رشد 
انسانی حوزه علم، فناوری و نوآوری صورت گرفته است. خروجی علمی دانشگاه ها نیز به 
سرعت رشد یافته است. به عنوان مثال، اتریش در حوزه ارتباطات و اطالعات کوانتوم شهرت 
جهانی دارد. به همین ترتیب، وین در حوزه فناوری زیستی و لینتس2 در حوزه مکاترونیک 
و گراتس3 در حوزه خودروسازی و فناوری های تولید به عنوان قطب اصلی اروپا محسوب 
می شوند. همچنین تعدادی از رهبران جهانی در حوزه های فناوری خاص و بازارهای جاویژه 

در اتریش مستقر هستند.

و  داده است  نشان  خوبی  عملکرد  اروپا  در  هوشمند  شبکه های  حوزه  در  اتریش 
تعدادی از پروژه های اصلی اتحادیه اروپا در حوزه حمل ونقل عمومی در اروپا را رهبری 
هفتمین  و   4 2020 افق  برنامه  در  خالص  منابع  دریافت  مشمول  اتریش  به عالوه،  می کند. 
همکاری های  سازمان  اقتصادی  بررسی های  در  چنانچه  بوده است.  قبلی  چهارچوبی  برنامه 
اقتصادی و توسعه درباره اتریش نشان داده شده است، اتریش موفق به جذب سرمایه گذاری 
قابل توجهی در حوزه تحقیق و توسعه مرتبط با تلفن همراه در سطح بین المللی شده است و در 
زمینه صادرات تولیدات نیز موفق عمل کرده است. شرکت های اتریشی ازجمله شرکت های 

سایر  و  دانشگاه ها  با  و  دیگر  با شرکت های  به همکاری  زیادی  تمایل  متوسط  و  کوچک 

سازمان های تحقیقاتی نشان می دهند. وین با برخورداری از 200.000 دانشجو، بزرگ ترین 

1. Research Technology and Innovation (RTI) Strategy 2011-20
2. Linz
3. Graz 
4. Horizon 2020
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از  وین  کلی،  طور  به  می شود.  محسوب  آلمانی زبان  کشورهای  میان  در  دانشجویی  شهر 
نظر شاخص های کیفیت زندگی همواره در میان سه شهر برتر جهان قرار دارد. جاذبه های 
فرهنگی و مؤسسات آموزشی معتبر موسیقی و هنر اتریش در سطح جهان شناخته شده هستند.

از این رو، علم، فناوری و نوآوری در اتریش مورد حمایت زیادی قرار دارد و سیاست های 
سنجیده ای در این حوزه در این کشور اتخاذ می شود. تأمین بودجه دولتی اتریش در زمینه 
قابل توجهی  اندازه  به  داخلی-  ناخالص  تولید  سهم  به عنوان  توسعه کسب وکار-  و  تحقیق 
باالتر از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه است و از تقریبا 
تمام کشورهای هم تراز به اندازه چشمگیری باالتر است. سیاست گذاران اتریشی نسبت به 
تأسیس مراکز تعالی تحقیقاتی متعددی اقدام کرده اند که به عنوان نمونه می توان به مؤسسه 
علم و فناوری اتریش1 اشاره کرد که در نوع خود مؤسسه »جدید و نوظهوری« است. شایان 
ذکر است که نام مؤسسه مذکور اخیرا در شاخص نیچر 2018 2 درباره 30 دانشگاه برتر و 
دارای کمتر از 30 سال قدمت ذکر شده است. به عالوه، تأسیس یک مرکز تحقیقاتی بزرگ 
دولتی-خصوصی در حوزه میکروالکترونیک )آزمایشگاه های سیلیکون آستریا3( در دست 
امر  این  به  بازه زمانی 5 ساله  برای یک  میلیون یورو  اقدام است که  بودجه ای معادل 280 
اختصاص داده شده است و انتظار می رود که در اواخر این دوره حدود 400 محقق در حوزه 
سیستم های مبتنی بر الکترونیک و میکروالکترونیک در این آزمایشگاه ها جذب کار شوند. 
به  نسبت  تأثیرات تحول آفرین دیجیتال سازی،  اهمیت  به  اذعان  با  سیاست گذاران همچنین 
تسریع روند اشاعه فناوری های دیجیتال ازطریق کانال های زیادی اقدام کرده اند. در نهایت، 
مدل های سازمانی متفاوتی جهت حمایت از نوآوری در طول دهه های متعدد مورد آزمایش 

قرار گرفته اند و ارزیابی ابزارهای سیاستی نوآوری در این کشور امری متداول است.

1. Institute for Science and Technology (IST) Austria
2. Nature 2018 Index
3. Silicon Austria Labs
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۲. چالش های موجود در حوزه علم، فناوری و نوآوری 
اگرچه پیشرفت های زیادی در اتریش صورت گرفته است، ولی اقتصاد، جامعه و نظام علم، 
فناوری و نوآوری آن با چالش های قابل توجهی به ویژه در راستای تحقق هدف مبنی بر کسب 
به  فناوری و نوآوری  افزایش سریع منابع علم،  جایگاه رهبری نوآوری جهان مواجه است. 
توسعه اقدامات صورت گرفته در حوزه علم، فناوری و نوآوری و فرصت های آموزشی کمک 
ایجاد  این کشور  نوآوری  راهبرد سیاست  باید در  تغییراتی  البته در حال حاضر  کرده است. 
شود. به طور کلی، اتریش باید به سمت نظامی سوق داده شود که به میزان کمتری بر توسعه 
ورودی ها متمرکز باشد و دستاوردهای مبتنی بر شواهد آن در زمینه اثربخشی ویژه بر بهره وری 
و کارآیی سرمایه گذاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری مورد توجه بیشتری قرار داشته باشد. 
در چنین ساختاری، توصیه های ارائه شده در گزارش حاضر در ارتباط با افزایش تأمین بودجه 
باید به منزله ضرورت اتخاذ روش تأمین بودجه کارآمدتر و مبتنی بر اثربخشی تلقی شود و نباید 
الزاما به معنای تقاضای افزایش کلی بودجه قلمداد شود. با این حال در مواردی که افزایش 
بودجه در حوزه های خاص و یا افزایش هزینه کرد تحقیق و توسعه و نوآوری در راستای هدف 
مبنی بر شدت تحقیق و توسعه )که در حال حاضر 3/76 درصد در بلندمدت است( مفید واقع 
می شود، نباید از آن ممانعت شود. به طور کلی، در راستای تحقق هدف مبنی بر کسب جایگاه 

رهبری نوآوری، در سیاست های نوآوری اتریش باید موارد زیر مورد تأکید قرار گیرد:

بر  �� افزایش بهره وری سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و توسعه و تحقق اهداف مبنی 
رشد بهره وری، نوآوری های با اثربخشی باال و دسترسی بازار جهانی از طریق سطح 

باالی سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه؛

هدایت بهتر کل نظام نوآوری به سمت تعالی1؛ و ��
1. در علم، تعالی به تحقیقاتی نسبت داده می شود که به توسعه مرز علمی کمک می کند. در بخش کسب وکار، تعالی به 
بررسی راه حل های فناورانه کامال جدید )نوآوری رادیکال( نسبت داده می شود و فناوری ها به روش های جدید ترکیب 
شده و اکتشافات علمی جدیدی صورت می گیرد. تحقیق و توسعه »عالی« در کسب وکارها اغلب به نوآوری هایی منتهی 
می شود که براساس آن ها می توان استانداردهای جدید فناورانه یا مدل جدید کسب وکار در صنعت را تعیین کرد که 
سپس در سطح جهان توسط کشورهای دیگر هم به کار برده می شوند. این نوآوری ها همچنین باعث تغییر در نحوه 

عملیات بازار شده و به رفع چالش های اجتماعی اصلی کمک شایانی می کنند. 
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تضمین تأمین منابع انسانی کافی برای نوآوری با توجه به تغییرات فناورانه تحول آفرین  ��
و تقاضای در حال رشد مهارت ها. 

فرصت های متعددی جهت بهبود بهره وری نظام علم، فناوری و نوآوری اتریش و همزمان 
حفظ و یا حتی بهبود دارایی های خالص آن وجود دارد. همچنین، مجال  های متعددی برای 
توسعه چرخه های مطلوب متعدد در نظام علم، فناوری و نوآوری این کشور وجود دارد. 
به عنوان مثال، بهبود روند تولید تحقیقات عالی و ظرفیت تجاری سازی دانشگاه ها به رشد 
بخش سرمایه گذاری خطرپذیر که در حال حاضر ضعیف است، کمک خواهد کرد )زیرا 
سرمایه گذاری خطرپذیر معموال به رشد پروژه های قابل سرمایه گذاری منجر خواهد شد( و 

عالوه بر آن، به جذب و حفظ سرمایه انسانی نیز کمک خواهد کرد.



ارزیابی کلی سیاست های نوآوری اتریش ۱۴

۳. وظایف راهبردی موردنیاز جهت تحقق هدف مبنی بر رهبری نوآوری
باید وظایف  به منظور کسب جایگاه رهبری نوآوری، در سیاست های نوآوری اتریش 

راهبردی متعددی به شرح زیر لحاظ شود:

۳-۱ ایجاد نظام تحقیقاتی عالی در سطح بین المللی

تقویت تحقیقات عالی در دانشگاه ها: عوامل متعددی ازجمله عدم تأمین بودجه  ◉
هلند،  مثال  )به عنوان  نوآوری  رهبران  از  بسیاری  با  مقایسه  در  پایه  تحقیقات  رقابتی 
سوئد و سوئیس( مانع بهره گیری از پتانسیل و تعالی جامعه تحقیقاتی اتریش شده اند. 
دانشگاه های پیشگام اتریش از نظر تأمین بودجه به ازای هر دانشجو از همتایان خود 
عقب افتاده اند. این امر موجب کاهش توانمندی این کشور در تجهیز دانشگاه های 
مقطع  دانشجویان  برای  به ویژه  مناسب-  انسانی  منابع  و  زیرساخت  به  خود  دولتی 
دکتری که مشغول انجام تحقیقات پایه هستند- شده است. کمبود بودجه رقابتی برای 
تحقیقات پایه همچنین مانع از این شده است که اتریش بتواند مهارت های روزافزونی 
به منظور  اتریش  حال،  این  با  کند.  کسب  بلندمدت  در  علم محور  صنایع  زمینه  در 
کاهش شکاف موجود با پیشگامان بین المللی باید سهم باالتری از بودجه رقابتی را به 
تحقیقات پایه اختصاص دهد و توانمندی های حکمرانی و راهبردی دانشگاه ها و سایر 

سازمان های تحقیقاتی خود را بهبود بخشد. 

بین المللی محققان ارشد مؤسسات آموزش عالی  ◉ افزایش شهرت و جذابیت 
اتریش )HEIs(۱: در مقایسه با پیشگامان نوآوری، دانشگاه های اتریش از نظر رتبه های 
بین المللی عقب افتاده اند و بدین ترتیب، از توانایی کمتری جهت جذب دانشجویان و 
محققان مستعد داخلی و خارجی برخوردارند. اتریش در جذب دانشگاهیان برجسته 
بین المللی عملکرد ضعیفی دارد و به یک نظام  ارائه چشم اندازهای شغلی رقابتی  و 
حکمرانی و تأمین بودجه ای نیاز دارد که قابلیت پاسخگویی بهتر به تقاضاهای متغیر 

1. Higher Education Institutions 
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در  اخیرا  متعددی  باشد. طرح های  داشته  را  تحقیقات  و  آموزش  کیفیت  افزایش  و 
زمینه توسعه شغلی و استخدام در مؤسسات آموزش عالی )به عنوان مثال، مدل جدید 
اتخاذ شده است.  و....(  مناسب  استخدامی  استخدام رسمی-آزمایشی1(، فرصت های 
طرح تعالی تحقیقات اتریش باید به تقویت بودجه رقابتی برای تحقیقات پایه منجر 

شده و مشکالتی نظیر حفظ محققان معتبر در کشور را برطرف سازد.

بهبود روند هدایت دانشگاه ها به سمت اهداف راهبردی: در گذشته، توافقنامه های  ◉
عملکردی منعقد شده با مؤسسات آموزش عالی اتریش در افزایش کیفیت این مؤسسات 
عملکرد مؤثری نداشتند. توافقنامه های عملکردی معموال حاوی مجموعه نسبتا مبهمی 
از فعالیت ها و نتایج هدفمند بودند و درواقع، در این توافقنامه ها به جای اینکه نتایج و 
خروجی  های کلیدی مورد نظر به طور واضح مورد تأکید قرار داشته باشند، فعالیت ها 
بیش از حد مورد تأکید قرار داشتند. البته در توافقنامه های عملکردی منعقد شده در 
فاصله سال های 2019 الی2021، مدل دانشجومحور و ظرفیت محور جدیدی برای تأمین 
بودجه دانشگاه ها اعمال شده اند و در نتیجه اتریش به سمت شفاف سازی و مدیریت 
بهبود  باعث  این مدل جدید  انتظار می رود که  برداشته است.  عملکرد دانشگاه ها گام 
این حال  با  دانشجویان شود.  به  اساتید  نسبت  نظیر  تحقیق  و  آموزش  اساسی  شرایط 
از آنجا که تأمین بودجه تحقیقات براساس هیچ یک از شاخص های خروجی تحقیق 
صورت نمی گیرد، تأثیر این مدل بر تعالی پژوهشی ممکن است کمتر از حد انتظار باشد. 

۳-۲ گسترش و ارتقای مبنای تحقیق و توسعه صنعتی و تسریع روند 
بهره گیری از انقالب صنعتی چهارم

توجه بیشتر به مسائل مرتبط با کسب داده و دسترسی داده و کاربرد داده: در  ◉
اتریش باید چشم انداز نوآوری گسترده تری فراتر از چشم انداز مبتنی بر تحقیق  و  توسعه 
ایجاد شود. به طور کلی، مفاهیم متعددی ازجمله »داده ها به عنوان ورودی نوآوری«، 
»نوآوری در خدمات و مدل های کسب وکار«، »افزایش مقیاس کسب وکار« و »اشاعه 

1. New Tenure Track Model 
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سریع تر فناوری« باید- حداقل در ارتباط با نوآوری بخش کسب وکار- مورد تأکید 
اتریش،  نوآوری  آینده  در  کلیدی  نقش  داده ها  که  آنجا  از  گیرند.  قرار  بیشتری 
مدل های جدید کسب وکار و در توسعه و ارزیابی سیاست های دولتی )که می توانند 
مؤثرتر و کارآمدتر شوند( ایفا می کنند، مسائل مربوط به کسب داده، دسترسی داده و 
کاربرد داده مرتبا در این گزارش تکرار می شوند. به طور کلی، اتریش دارای پتانسیل 

بکر زیادی در این حوزه است.

و  ◉ فناوری  بر  مبتنی  تولید  برای توسعه و گسترش بخش های  بستر الزم  ایجاد 
فناورانه در بخش های  توانمندی های  ارتقای  تسهیل روند  تحقیق و همزمان 
مشهود  سنتی  بخش های  در  بیشتر  اتریش  اصلی  تخصصی سازی  حوزه های  فعلی: 
بیشتر  که  داروسازی  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  نظیر  بخش هایی  در  و  هستند 
این  رو،  این  از  هستند.  مشهود  کمتری  میزان  به  هستند  تحقیق  و  فناوری  بر  مبتنی 
بالقوه  رشد  کاهش  باعث  فعلی  تخصصی سازی  الگوهای  که  دارد  وجود  نگرانی 
شوند. بدین ترتیب، همزمان با روند سریع دیجیتال سازی و »انقالب صنعتی چهارم«، 

تغییرات ساختاری متعددی باید در این کشور صورت گیرد. 

۳-۳ ایجاد مبنای منابع انسانی کالس جهانی

اتریش  ◉ گذشته،  دهه  دو  طی  نوآوری:  رهبری  برای  انسانی  منابع  مبنای  ایجاد 
و  علم  فارغ التحصیالن  تأمین  نظر  از  شگرفی  دستاوردهای  کسب  به  موفق  همواره 
عالی  آموزش  مدارس  زمینه  در  اتریش  شده است.  تحصیلکرده  محققان  و  فناوری 
فنی وحرفه ای نقاط قوت زیادی دارد و توانسته است بخش موفق دانشگاه های علوم 
کاربردی )UAS(1 را تأسیس کند. با این حال، اتریش همچنان از نظر سهم محققان 
موضوع  مورد  در  که  همانطور  به عالوه  افتاده است.  عقب  دیگر  کشورهای  از  زن 
چندرشته ای در برنامه های آموزش عالی صدق می کند، بین آموزش عالی و آموزش 
فنی و حرفه ای نیز انعطاف پذیری محدودی وجود دارد. آموزش دکتری اغلب ساختار 

1. Universities of Applied Sciences 
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نرخ  که  همانطور  می شود.  گرفته  نظر  در  آن  برای  کمی  بودجه  و  دارد  محدودی 
تکمیل آموزش عالی در این کشور پایین است، میزان مشارکت در آموزش مبتنی 
بر کار نیز نسبتا پایین است. آموزش نوآوری و کارآفرینی در اتریش عمدتا محدود 
و  بین رشته ای  دوره های  هرچند  است،  کسب وکار  مدیریت  آموزشی  دوره های  به 
راهبردهای کارآفرینی سازمانی  مطابق  به طور روزافزونی  نیز  فوق برنامه  فعالیت های 

آموزش عالی ارائه می شوند.

۳-۴ افزایش نقش علم در نوآوری

گسترش روابطی که همواره بین صنعت و علم وجود داشته اند: در اتریش روابط  ◉
حاکم   1)PRIs( دولتی  تحقیقات  مؤسسات  و  دانشگاه ها  کسب وکارها،  بین  خوبی 
است و اقدامات سیاستی متعددی ازجمله تأمین بودجه پروژه های مشارکتی تحقیق  و 
 توسعه، آزمایشگاه های موقت و زیرساخت های تحقیقاتی مشترک و همچنین تأمین 
بودجه سازمان های تحقیق و فناوری )RTOs(2 در راستای حمایت از روابط بین علم و 
صنعت در این کشور صورت می  گیرد. اگرچه شبکه ها و برنامه های موجود در روابط 
بین صنعت و علم نقش مؤثری دارند، ولی اغلب بر مسیرهای همیشگی نوآوری متمرکز 
هستند. به بیان دقیق تر، توسعه تمهیدات سازمانی جدیدی که امکان ارائه مشوق های 
قوی برای نوآوری های پیشگامانه ای را به وجود می آورند که تحقیقات پایه ی مبتنی 
می سازند، چالش  مرتبط  رشته ای  مرزهای  در  نوآوری های صنعتی  به  را  کاربرد  بر 
راهبردی تر  اتخاذ رویکردی  به طور کلی،  می شود.  این کشور محسوب  در  کلیدی 
برای توسعه بخش سازمان های تحقیق و فناوری و سایر مؤسسات انتقال محور مزایای 

زیادی برای اتریش دربردارد. 

1. Public Research Institutes 
2. Research and Technology Organisations 
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۳-۵ تطبیق ترکیب سیاستی و تقویت حکمرانی سیاستی

برای  ◉ اتریش  سیاستی  ترکیب  مداوم:  تغییرات  با  سیاستی  ترکیب  مستمر  تطبیق 
پیدا  قابل توجهی  تغییرات  اخیر  نوآوری و تحقیق  و  توسعه کسب وکار در سال های 
کرده است و همزمان حمایت گسترده تر از تحقیق  و  توسعه از طریق اعطای مشوق های 
مالیاتی )مزایای تحقیقاتی1( مورد تأکید روزافزونی قرار گرفته است. حدود سه چهارم 
سال های  فاصله  در  شرکت ها  توسعه  و  تحقیق  برای  دولت  اضافی  بودجه  تأمین  از 
به طرح مزایای تحقیقاتی اطالق  تعاون( را می توان  )به جز بخش  الی 2015   2006
به  افزایش نرخ معافیت های مالیاتی  به ویژگی های مزایای تحقیقاتی و  با توجه  داد. 
تداوم خواهد داشت. گفتنی است که  احتماال  تغییر  این  14 درصد در سال 2018، 
مشوق های مالیاتی با اعطای مشوق بیشتر برای تحقیق و توسعه در تمام انواع صنایع و 
شرکت ها- با هزینه های اداری پایین- به خوبی تطابق دارند و این در حالی است که 
حمایت های مستقیم غالبا با ارائه مشوق های هدفمند برای تحقیق و توسعه و نوآوری 
در حوزه های کلیدی که از نظر سیاست گذاران ممکن است سرمایه گذاری محدودی 
در آن ها صورت گیرد، تطابق بهتری دارند. در بسیاری از کشورها، بازارهای جدید 
)نظیر  اجتماعی  چالش های  مستقل(،  نقلیه  ابزار  یا  شده  شخصی  پزشکی  )نظیر 
ناشی  تغییرات  نظیر  تحوالتی  و  تغییر  و  کم کربن(  اقتصاد  و  جمعیت  سالخوردگی 
از تولید پیشرفته و دیجیتال سازی در این حوزه ها لحاظ شده اند. به همین ترتیب، یک 
ترکیب سیاستی متوازن باید وجود داشته باشد تا بتوان از مزایای ناشی از نقاط قوت 
نسبی ابزارهای حمایتی مستقیم و مبتنی بر مالیات برای تحقیق و توسعه کسب و کار 
سازمان همکاری های  بیشتر کشورهای عضو  رو،  این  از  بهره مند شد.  به طور کامل 
اقتصادی و توسعه چنین ترکیب سیاستی را اتخاذ کرده اند. اگرچه اقدامات راهبردی 
اقدام  دست  در  اتریش  در  چهارم  صنعتی  انقالب  حوزه  در  مثال  به عنوان  متعددی 
است، ولی همچنان باید اقدامات بیشتری انجام دهد تا بتواند در این حوزه با رهبران 

نوآوری برابری کند. 

1. Research Premium 
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تعیین اولویت های واضح تر در نظام نوآوری کلی و اجرای اقدامات هماهنگ تر  ◉
میان وزارتخانه ها )و سازمان ها(: به طور کلی، بسیاری از سیاست های دولت اتریش 
در حوزه علم، فناوری و نوآوری را می توان به میزان بیشتری به چالش های اجتماعی 
مرتبط ساخت. تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری در ارتباط با چالش های اجتماعی )و 
»مأموریت ها«( روش مؤثری است که ازطریق تولید سرریزهای بیشتر از فعالیت های 
تحقیق و نوآوری و تبدیل بهتر نتایج تحقیقاتی به فعالیت های اقتصادی و شیوه های 
اجتماعی باعث افزایش تأثیر سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه علم، فناوری 

و نوآوری می شود. 

باالی  ◉ سطح  و  بین المللی  تعالی  سمت  به  نوآوری  نظام  کل  بهتر  هدایت 
اثربخشی: راهبرد جدید تحقیق، فناوری و نوآوری 2020+ با ارائه چهارچوبی برای 
ایجاد تغییرات عمده در سیاست تحقیق و نوآوری- چنانچه در اولویت های سیاستی 
فوق الذکر بیان شده است- و برای تسهیل انواع جدید حکمرانی مؤثرتر که خود الزمه 

تحقق راهبرد مذکور هستند، می تواند نقش کلیدی ایفا کند.

برای اینکه اتریش به کشورهای پیشگام در حوزه تحقیق و نوآوری بپیوندد، به چشم انداز 
بلندمدت، اقدامات اصالحی مستمر و سرمایه گذاری پایداری نیاز دارد که به احتمال زیاد 
مستلزم تطبیق ترکیب ابزارهای سیاستی است. به عالوه، رویکرد سیاستی گسترده تری فراتر 
از افزایش شدت تحقیق و توسعه موردنیاز است. چالش های سیاستی اصلی و اقدامات دارای 
اولویت مربوطه مطابق چنین رویکردی به طور خالصه در جدول )1( بیان شده است. شایان 
ذکر است که نتایج تجزیه و تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها در ارتباط 

با نظام نوآوری اتریش در پیوست گزارش به اختصار ارائه شده است.
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جدول ۱. چالش های اصلی و اقدامات دارای اولویت

اقدامات دارای اولویتچالش های سیاستی اصلی

ایجاد نظام تحقیقاتی عالی 
در سطح بین المللی

راه اندازی و نظارت مستمر بر نظام جدید تأمین بودجه دانشگاه ها و  ��
توافقنامه های عملکردی از نظر تأثیرگذاری آن ها بر ترغیب تحقیقات 
نتایج حاصله جهت تقویت مشوق های موردنیاز  از  برجسته. استفاده 

)به عنوان مثال، ازطریق اعمال شاخص های خروجی تحقیق(؛
رقابتی  �� عنصر  تقویت  بدین ترتیب  و  تحقیقات  تعالی  طرح  اجرای 

اتریش  افزایش بودجه صندوق علمی  ازطریق  پایه  بودجه تحقیقات 
بودجه  و  صندوق  متداول  فعالیت های  بودجه  از  اعم   1)FWF(
)به عنوان  فعالیت های نوآورانه در مجموعه پروژه ها و طرح های آن 
مثال، همکاری با آژانس ارتقای تحقیقات اتریش )FFG(2 در زمینه 

چالش های اجتماعی، تأمین بودجه محققان معتبر ...(؛ و
اتخاذ و نظارت بر مدل جدید استخدام رسمی-آزمایشی در کل نظام  ��

هیئت  اعضای  شغلی  فرصت های  افزایش  بدین ترتیب  و  دانشگاهی 
علمی دائمی و حمایت از محققان تازه  کار. 

گسترش و ارتقای مبنای 
تحقیق و توسعه صنعتی و 
تسریع روند بهره گیری از 

انقالب صنعتی چهارم

تقویت حمایت از شرکت های نوآورانه و دارای رشد باال و شرکت های  ��
جدید با مدل های کسب وکار مبتنی بر رشد )»اسکیل آپ ها3«( جهت 
تسهیل  و  داخلی  کسب وکارهای  توسعه  و  تحقیق  مبنای  گسترش 

تغییرات ساختاری؛
توسعه  �� و  تحقیق  انواع  سمت  به  دولت  حمایتی  اقدامات  هدایت 

کسب وکار که درصدد راه حل های فناورانه جدید، تلفیق فناوری ها به 
روش های جدید و یا بهره گیری از اکتشافات علمی جدید هستند؛ و

انقالب  �� توانمندی های تحقیق و توسعه در حوزه های کلیدی  توسعه 
مصنوعی،  هوش  مهم  و  راهبردی  حوزه های  و  چهارم  صنعتی 
و  تولید  در  آن ها  کاربردهای  و  کالن داده ها  تجزیه و تحلیل 
انقالب  فناوری های  اشاعه  روند  تسریع  به  مشهود  اولویت بخشی 

صنعتی چهارم.

1. the Austrian Science Fund
2. Austrian Research Promotion Agency

مدل  توانسته است  که  می شود  اطالق  شرکتی  به  و  دارد  قرار  استارت آپ  درمقابل   )scaleup( اسکیل آپ  واژه   .3
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ایجاد مبنای منابع انسانی 
کالس جهانی

تداوم روند مقابله با نابرابری ها و موانع موجود جهت پیشرفت محققان  ��
زن به منظور بهره گیری کامل از منابع انسانی؛

افزایش انعطاف پذیری و دوره های پودمانی آموزش فنی وحرفه ای و  ��
آموزش عالی از طریق تداوم و تسریع روند توسعه بخش دانشگاه های 

علوم کاربردی؛ و 
توسعه دانشکده های مدرن دکتری جهت ارائه آموزش سازمان یافته  ��

دکتری و بهبود تأمین بودجه مقطع دکتری.

افزایش نقش علم در 
نوآوری

پیشگام  �� نوآوری  که  گونه ای  به  علم  و  صنعت  بین  روابط  تقویت 
همزمان  و  راهبردی  حوزه های  در  رادیکال  نوآوری  و  جهانی 

مشارکت فعاالنه صنعت مورد تأکید بیشتری قرار دارند؛ 
برنامه های  �� از  بهره گیری  جهت  اتریش  توانمندی های  تقویت 

مشارکتی موضوع محور در راستای حمایت از تحقیق و نوآوری برای 
سالخوردگی  )نظیر  اجتماعی  چالش های  با  مقابله  جدید،  بازارهای 
و  تغییر  و  مأموریت ها  امنیت(،  و  کم کربن  اقتصاد  توسعه  جمعیت، 
تحوالت )نظیر تغییرات ناشی از دیجیتال سازی(. این امر مستلزم تلفیق 

تحقیقات پایه و کاربردی است؛ و
فناوری  �� و  تحقیق  سازمان های  شبکه  زمینه  در  بیشتر  سرمایه گذاری 

برجسته  انجام تحقیقات  برای  افزایش ظرفیت آن ها  ازطریق  موجود 
و بهبود روند ارزیابی عملکرد با حمایت هسته مشترک شاخص های 
بر عملکرِد  مبتنی  و  راهبردی تر  تحقق مدل  راستای  در  مقایسه  قابل  

حکمرانی و تأمین بودجه. 

کسب وکار خود را به یک مدل تکرارپذیر تبدیل کند و تطابق محصوالت خود با نیازهای بازار را تأیید کرده و به این 
اطمینان رسیده است که مدل اقتصادی نه تنها در ابعاد کوچک، بلکه در ابعاد بزرگ تر نیز جواب خواهد داد. 
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تطبیق ترکیب سیاستی و 
تقویت حکمرانی سیاستی

ایجاد شورای واحد علم، تحقیق و نوآوری که به عنوان یک شورای  ��
مشورتی مقتدر و یا به عنوان شورای فعال در زمینه هماهنگی سیاستی 
سطح  باالترین  در  که  کند  عمل  آینده نگری  تصمیم گیری های  و 
سیاستی تثبیت شده است. چنانچه اتریش قصد داشته باشد که توسعه 
باشد، گزینه  استوار  نوآوری  و  فناوری  مبنای علم،  بر  بلندمدت آن 

دوم، گزینه بهتری است؛
بودجه  �� تأمین  نوظهور،  نیازهای  سمت  به  سیاستی  ترکیب  هدایت 

رقابتی تر برای تحقیقات عالی و نوآوری های بلندپروازانه؛
توسعه چهارچوب حکمرانی و عملیاتی سازمان های اصلی تأمین کننده  ��

بودجه- به ویژه آژانس ارتقای تحقیقات اتریش و آژانس اقتصادی 
اتریشaws( 1(- از طریق تقویت استقالل عملیاتی آن ها ضمن ایجاد 
چنین  از  استفاده  ذیربط.  وزارتخانه های  در  راهبردی  توانمندی های 
مدیریت  تحت  برنامه های  مجموعه  بهتر  مدیریت  برای  چهارچوبی 

سازمان ها؛ و
اجرای منظم تر پیشرفته ترین ارزیابی های مجموعه ابزار حمایتی دولت  ��

سایر  و  اتریش  تحقیقات  ارتقای  آژانس  تحقیقات،  مزایای  )ازجمله 
برنامه ها( و روابط آن ها و اجرای بهترین شیوه های بین المللی در زمینه 

دسترسی داده ها بدون لطمه به جنبه محرمانگی داده های حساس. 

1. Austria Business Service (Austria Wirtschaftsservice, aws)
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4. تحقیق و نوآوری در بخش کسب  وکار
بخش کسب وکار اتریش موفق به کسب دستاوردهای چشمگیری در زمینه ابعاد متعدد 
اخیر  سال های  در  اتریشی  شرکت های  در  و  توسعه  تحقیق   هزینه کرد  شده  است.  نوآوری 
افزایش قابل توجهی یافته است: در فاصله سال های 2004 الی 2015، کل هزینه کرد بنگاه ها 
در فعالیت های تحقیق و توسعه )BERD(1 با نرخ ساالنه 7 درصد افزایش یافته است و شدت 
تحقیق و  توسعه در تمام بخش های کسب وکار افزایش یافته است. در مقایسه با کشورهای 
عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، شدت تحقیق  و  توسعه شرکت های اتریشی 
در بیشتر صنایع ازجمله در بسیاری از بخش های با فناوری پایین و متوسط باالتر بوده است. 
همچنین تعدادی از شرکت های اتریشی در زمره شرکت های پیشگام جهانی در جاویژه های 

فناوری قرار دارند.

 در میان کشورهای هم تراز که بیشتر آن ها محل استقرار شرکت های چندملیتی بزرگ 
تحقیق  ازای  به  پتنت  )تعداد  سه گانه3  پتنت های  تعداد  ازنظر  اتریش  هستند،   2)MNEs(  
ثبت  تقاضاهای  تعداد  نظر  از  فقط  و  دارد  را  آخر  رتبه  اروپایی(  هر کسب و کار  توسعه  و 
5)PCT( اختراع  ثبت  همکاری  معاهده  و   4)EPO( اروپا  اختراع  ثبت  سازمان  در   اختراع 

 جلوتر از بلژیک قرار دارد. با این حال در مقایسه با کشورهای عضو سازمان همکاری های 
اقتصادی و توسعه و بیشتر کشورهای هم تراز، تقاضاهای ثبت اختراع در اتریش با سرعت 
بیشتری در حال رشد است. این امر تا حدی بیانگر افزایش توانمندی های تحقیق و توسعه در 
برخی از شرکت های اتریشی است که به عنوان شرکت های تابعه ی شرکت های چندملیتی 
بزرگ خارجی فعالیت دارند. الزم به ذکر است که این موضوع ارزش آن را دارد که در 

یک مطالعه مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

1.Business Enterprise Research and Development
2.Multinational Enterprises
3.triadic patent
4.European Patent Office
5.Patent Co-operation Treaty
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که  است  درصد(   19 )حدود  باال  نسبتا  داخلی  ناخالص  تولید  از  اتریش  تولید  سهم 
بیشتر  نظر  این  از  اتریش  است.  درصد(   12( هلند  یا  درصد(   10( انگلیس  از  باالتر  بسیار 
بنابراین  است.  درصد(   23( آلمان  و  درصد(   18( سوئیس  یعنی  همسایه  کشورهای  شبیه 
برخوردار هستند  اتریش  اهمیت خاصی در  از  تولید  پیشرفت های صورت گرفته در زمینه 
و در نتیجه می توان گفت که تولید، مفهومی اصلی در سیاست های نوآوری اتریش به شمار 
می آید. با توجه به اینکه موضوعات مربوط به انقالب صنعتی چهارم امروزه دارای اهمیت 

زیادی هستند، در ادامه به توصیه های موردتأکید در کشورها پرداخته شده است.

۴-۱ تقویت دانشگاه ها در حوزه های راهبردی و مهم هوش مصنوعی، 
تحلیل کالن داده ها و کاربردهای آن ها در تولید 

صنعتی  تولید  در  مصرف  به  چهارم«  صنعتی  »انقالب  عمومی  اصطالح  کلی،  طور  به 
فناوری های دیجیتاِل جدید و اغلب درهم تنیده اشاره دارد که امکان فرآیندهای جدید و 
مؤثرتری را فراهم می آورند و در برخی موارد به کاالها و خدمات جدیدی منتهی می شوند. 
فناوری  های مرتبط زیادی وجود دارند که از پیشرفت های صورت گرفته در یادگیری ماشینی 
و علوم داده که امکان سیستم های هوشمند و به طور فزاینده مستقل را فراهم می آورند تا ابزار 

کنترل جدید که امکان تولید ربات های صنعتی نسل دوم را فراهم می آورند، متغیر هستند.

انقالب صنعتی چهارم

برنامه های  براساس  را  چهارم  صنعتی  انقالب  با  مرتبط  بودجه های  اتریش  دولت 
فناوری  نوآوری و  به وزارت حمل ونقل،  متعلق  تولید آتی1  برنامه  تأمین می کند.  متعددی 
بودجه های  اعظم  قسمت  البته  می شود.  محسوب  زمینه  این  در  مهمی  طرح   2)BMVIT(
اتریش  تحقیقات  ارتقای  آژانس  اصلی«  »برنامه  براساس  چهارم  صنعتی  انقالب  با  مرتبط 
برنامه  از  بخشی  به عنوان  نیز  چهارم  صنعتی  انقالب  حوزه  در  فعال  مراکز  می شود.  تأمین 
مربوط به مراکز ذی صالح برای فناوری  های عالی )COMET(3 محسوب می شوند. شایان 

1.BMVIT’s Production of the Future Program
2.Ministry for Transport, Innovation and Technology
3.COMET (Competence Centers for Excellent Technologies) program
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ذکر است که در دانشگاه های اتریش فقط تعداد معدودی از اساتید در برخی از حوزه های 
موضوعی دارای شهرت بین المللی هستند )البته اساتید دانشگاهی برجسته ای در حوزه هایی 
این  که  دارند(  فعالیت  زیستی  فناوری  و  مکاترونیک  انفورماتیک،  مهندسی صنعتی،  نظیر 
امر تا حدی به دلیل اندازه کوچک این کشور است. به طور کلی، این دیدگاه متداول در 
انقالب صنعتی  زمینه  در  دولت  اقدامات حمایتی  که  دارد  اتریش وجود  کارشناسان  میان 
بحرانی1 توده  و  بودجه  فاقد  می گیرد،  صورت  پراکنده  بسیار  صورت  به  اغلب   چهارم 

 است و در افق های زمانی بسیار کوتاه اجرا می  شود.

متمرکزسازِی بیشتر اقدامات حمایتی دولت بر تحقیقات مربوط به موضوعاتی که در آن ها 
اساتید پیشگام فعالیت می کنند و یا در حوزه های معدودی که برای تولید در بلندمدت اهمیت 
دارند، اقدامی مفید به شمار می آید. به دالیل متعدد پیشنهاد می شود که سیاست های این حوزه 
با هدف تقویت عمده دانشگاه ها در حوزه های هوش مصنوعی و تحلیل کالن داده ها- ازجمله 
نقاط  تولید تدوین شوند. توسعه  بر کاربردهای آن ها در  تأکید  پیچیده- ضمن  سیستم های 
قوت پایدار در حوزه های هوش مصنوعی و کالن داده ها و روابط آن ها با تولید مزایای ویژه ای 
در بردارد. هوش مصنوعی قابلیت افزایش بهره وری در صنعت و خدمات را داراست. این امر 
همچنین به اتریش کمک می کند که ظرفیت صنعتی خود در مواجهه با افزایش رقابت جهانی 
در تولید- ازجمله در برابر اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای در حال گذار سابق- را حفظ 
کند. به عالوه، هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری همه منظوره قلمداد می شود، بدین معنا 
که توانمندی های توسعه یافته در این حوزه بر کل اقتصاد تأثیرگذار هستند. چنانچه کشوری 
بتواند در زمینه توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در تولید به شهرت بین المللی دست یابد، به 
احتمال زیاد موفق به جذب دانشجویان بااستعداد نیز خواهد شد. بعید است که فناوری هوش 
مصنوعی در نتیجه ی سایر پیشرفت های فناورانه کنار گذاشته شود، بلکه در آینده فقط انواع 

بهتر فناوری هوش مصنوعی- و نه یک فناوری کامال متفاوت- ضروری است.

این موضوع  نداشته است.  تعریف روشنی  برای مدت طوالنی  )Critical Mass( در تحقیقات،  1. مفهوم توده بحرانی 
توسط مدیران پژوهش و سیاست گذاران در دانشگاه ها مورد بحث قرار گرفت تا به یک تعریف مشترکی برسند. مفهوم 
مشترک توده بحرانی، به عنوان حداقل اندازه ای است که یک گروه تحقیقاتی باید به آن آستانه برسد تا بتواند تحقیقات 

با کیفیت باال تولید کند.
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۴-۲ تأکید بر تأمین داده و مصرف داده

داده  اکوسیستم  بدون  بتواند  دیگری-  کشور  هر  یا  اتریش-و  که  است  بعید  امروزه 
و  اقدامات  حاضر،  حال  در  باشد.  پیشگام  جهانی  نوآوری های  در  همواره  جهانی  کالس 
 طرح های مهمی در ارتباط با داده ها در اتریش اجرا می شوند که از نقشه راه دیجیتال اتریش1

 تا بازار داده اتریش2 متغیر هستند و راهبرد دیجیتال3 جدیدی نیز در این کشور در دست اقدام 
فناوری در سال  است. در بررسی های متعدد )نظیر گزارش وزارت حمل ونقل، نوآوری و 
2014 با عنوان »فتح داده ها در اتریش4«( به طور جامع به رویکردهای بالقوه جهت به کارگیری 
بهتر داده ها برای اهداف تحقیقاتی و اقتصادی پرداخته شده است. با این حال، در بررسی های 
متعدد نشان داده شده است که پیشرفت بیشتری باید در زمینه اقتصاد داده صورت گیرد. به عنوان 
مثال، در هر دو بخش دولت و کسب وکار طی مشورت با کارشناسان نشان داده شده است که 
اقدامات محدودی در راستای راه اندازی فعاالنه راه حل های هوش مصنوعی- فراتر از اثبات 
مفهوم- صورت گرفته است و کارشناسان به عدم آگاهی صنایع، انجمن تحقیقاتی و عموم 
مردم اتریش درباره اهمیت اقتصادی داده ها اذعان کرده اند. شایان ذکر است که در اتریش 
غالبا از فرصت های موجود برای خلق ارزش داده محور در هر دو بخش خصوصی و دولتی 

استفاده نمی شود که تا حدی به دلیل مقررات حاکم در این کشور است.

۴-۳ تضمین زیرساخت دیجیتال مناسب

به طور کلی، پوشش دهی پهنای باند در اتریش باالست و در سال 2016 حدود 98 درصد 
از شرکت های با کمتر از 10 کارمند در این کشور دارای اتصال پهنای باند بوده اند. با این 
بر شرکت های  باند  پهنای  نشان داده شده است که کمبود  متعدد  ارزیابی های  حال، مطابق 
اتریشی تأثیرگذار بوده است. در مقایسه با اقتصادهای پیشگام، نرخ اتصال پهنای باند تلفن 
همراه در این کشور پایین تر است و فقط 10 درصد از شرکت ها دارای اتصال پهنای باند 

1. Digital Roadmap for Austria
2. the Data Market Austria
3. Digital Strategy
4. “Conquering Data in Austria”
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ثانیه هستند. این رقم کمتر از نیمی از سهام کشورهای  پرسرعت حداقل 100 مگابایت بر 
نوری  فیبر  اتصال  درصد   ،2017 سال  ژوئن  در  است.  سوئد  و  لیتوانی  فنالند،  دانمارک، 
در  ارقام  پایین ترین  از  یکی  بوده است که  فقط 1/8 درصد  باند  پهنای  مشترکین  میان کل 
کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه بوده است. گفتنی است که اتصال 
فیبر نوری نسبت به اینترنت بر بستر کابل مسی مزایایی دارد که در انقالب صنعتی چهارم 

حائز اهمیت هستند.

اختصاص  باند  پهنای  کمبود  مشکل  رفع  به  قابل توجهی  منابع  اتریش  سیاست گذاران 
اقتصادی  بررسی های  مطابق  کرده اند.  تدوین  زمینه  این  در  جامعی  برنامه های  و  داده 
به  نسبت  باید  کشور  این  اتریش،  درباره  توسعه  و  اقتصادی  همکاری های  سازمان  اخیر 
1 باند 2020  پهنای  برنامه  در  )چنانچه  فیبری  زمینه شبکه  در  دولتی   افزایش سرمایه گذاری 

ارائه کننده  مراکز  بین  رقابت  ترغیب  فعاالنه تر جهت  سیاست  اتخاذ  و  پیش بینی شده است( 
خدمات اقدام کند. در آوریل 2018، اتریش راهبرد نسل پنجم2 را با هدف تضمین پوشش دهی 

خدمات نسل پنجم تلفن همراه تا اواخر سال 2025 در سراسر کشور اتخاذ کرده است.

به شمار  دیجیتال  زیرساخت  از  دیگری  مهم  بعد   3)HPC( سریع  رایانش  به  دسترسی 
می آید. خوشه علمی وین4 در اتریش در راستای تسهیل روند دسترسی دانشمندان به رایانش 
سریع فعالیت دارد. البته پاسخ های ارائه شده در پرسشنامه چشم انداز علم، فناوری و نوآوری 
که توسط سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در سال 2017 تهیه شده است، حاکی از 
فقدان طرح های مبنی بر افزایش دسترسی شرکت ها به رایانش سریع در این کشور هستند. 
به  دسترسی  زمینه  در  اتریشی  شرکت های  فعلی  محدودیت  بر  مبنی  کمی  شواهد  اگرچه 
رایانش سریع وجود دارد، ولی دسترسی به رایانش سریع و آگاهی از کاربردهای آن در 
صنعت همزمان با وقوع انقالب صنعتی چهارم )و توسعه هوش مصنوعی( در آینده از اهمیت 

بیشتری برخوردار خواهند شد.

1. the Broadband Plan 2020
2. 5G Strategy
3. High-Performance Computing
4. Vienna Scientific Cluster
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۴-۴ تسریع روند اشاعه فناوری های مرتبط با انقالب صنعتی چهارم

به طور کلی، بیشتر شرکت ها به عنوان کاربران فناوری و نه پدیدآورندگان فناوری عمل 
می کنند. البته شکاف بین کاربرد عملی و بالقوه فناوری به دالیل متعددی همچنان به قوت 
خود باقی است. گفتنی است که بیشترین شکاف معموال بین شرکت های کوچک و متوسط و 
شرکت های بزرگ تر مشاهده می شود. در تحقیق صورت گرفته نشان داده شده است که سهم 
باالی شرکت های کوچک و متوسط و شرکت های خرد در بخش کسب وکار احتماال مانع 
اشاعه فناوری می شود و این امر در مورد اتریش نیز صادق است. درواقع، تابلوی امتیاز علم، 
فناوری و صنعت1 تهیه شده توسط سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه در سال 2017 
نشان می دهد که نوآوری شرکت های کوچک و متوسط در اتریش در مقایسه با شرکت های 
که  می دهند  نشان  شواهد  مجموعه  کلی،  به طور  است.  کمتر  قابل توجهی  اندازه  به  بزرگ 
اتریش از نظر اشاعه فناوری های دیجیتال در شرکت ها و خانوارها از کشورهای همتای خود 

عقب افتاده است )هرچند این مسأله در مورد تمام زیربخش های صنعت صادق نیست(. 

و  کوچک  شرکت های  میان  فناوری  اشاعه  روند  تسریع  درصدد  دولت ها  از  بسیاری 
متوسط با حمایت از مؤسساتی هستند که در زمینه تسهیل روند استفاده از دانش، روش ها 
از مؤسسات آن  متعددی  اتریش که مجموعه  امر در مورد  این  دارند.  فعالیت  فنی  ابزار  و 
در زمینه ارائه خدمات کسب وکار مبتنی بر فناوری، خدمات تحقیق و توسعه کاربردی و 
سازوکارهای تقاضامحور و تبادل دانش فعالیت دارند، نیز صدق می کند. در این راستا، برنامه 
سازمان های  و  فناوری  و  نوآوری  حمل ونقل،  وزارت  توسط  چهارم2  صنعتی  انقالب  کار 
شریک اجتماعی با هدف ارائه اطالعات مربوط به انقالب صنعتی چهارم برای شرکت ها، 
دانشگاه ها، سازمان های تحقیقات و فناوری و عموم مردم تدوین شده است. البته هیچ واسطه 
اختصاصی ملی برای ارائه شیوه های تشخیص، رهنمودها و مشاوره های مربوطه در این کشور 

وجود ندارد )نظیر برنامه مشارکت توسعه تولید ایاالت متحده3(.

1. Science, Technology and Industry Scoreboard 2017
2. The Platform Industry 4.0
3. United States’ Manufacturing Extension Partnership program
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۴-۵ تقویت اعتماد به رایانش ابری

در سال 2016، فقط 17 درصد از شرکت های اتریشی از رایانش ابری استفاده کرده اند 
به  عنوان  فنالند  در  آنکه  حال  بوده است.  درصد   20 حدود  رقم  این  تولید  بخش  در  و 
کشوری که شاهد باالترین میزان کاربرد فناوری ابری در تولید در میان کشورهای عضو 
بوده است.  با 69 درصد  برابر  این رقم  بوده است،  توسعه  و  اقتصادی  سازمان همکاری های 
سهم شرکت های غیرمالی در اتریش که از رایانش ابری برای کاربردهای پیشرفته استفاده 
می کنند نیز کمتر از میانگین 28 کشور عضو اتحادیه اروپاست. تاکنون در مورد تأثیرات 
با  همزمان  حال،  این  با  نشده است.  یافت  شواهدی  اتریش  ابری  رایانش  کمبود  اقتصادی 
ابری  فناوری های  که  دارد  احتمال  چهارم،  صنعتی  انقالب  با  مرتبط  فناوری های  پیشرفت 
به طور روزافزونی در زمینه داده های ماشینی و تحلیل داده ها و حتی سیستم های نظارت و 
کنترل تولید مورد استفاده قرار بگیرند. در ارتباط با کاربرد رایانش ابری این نکته درخور 
توجه است که کسب وکارهای اتریش درباره امنیت داده ها و قرار دادن داده ها در سرورهای 
برون مرزی اظهار شک و تردید کرده اند. حال آنکه چنانچه کاربران با شرایط خدمات و 

شیوه های امنیتی آشنا باشند، رایانش ابری باید موجب بهبود امنیت شود. 

توصیه ها

ازطریق  ◉ چهارم  صنعتی  انقالب  کلیدی  حوزه های  در  توانمندی ها  توسعه 
حوزه های  در  دولتی  تحقیقات  مؤسسات  و  دانشگاه ها  روزافزون  تقویت 
کاربردهای  و  کالن داده ها  تحلیل  مصنوعی،  هوش  مهم  و  راهبردی 
از  بیشتری  تعداد  استخدام  که  گفت  می توان  ارتباط  این  در  تولید:  در  آن ها 
برنامه  مطابق  شد.  خواهد  واقع  مفید  بسیار  نزدیک  آینده  در  دانشگاهی  اساتید 
موقوفه«1 استادی  کرسی  »برنامه  عنوان  با  فناوری  و  نوآوری  حمل ونقل،   وزارت 

 نیز می توان نسبت به اختصاص منابع راهبردی موردنیاز برحسب نقاط قوت راهبردی 
به طرح های  می توان  را  استادی  اقدام کرد. کرسی  مختلف  دانشگاه های  پتانسیل  و 

نوظهور در این حوزه ها در مراکز ذی صالح برای فناوری های عالی مرتبط ساخت.

1. Programme of Stiftungsprofessuren (Endowed Professorships)
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تقویت توانمندی های هوش مصنوعی برای تولید به عنوان بخشی از راهبرد  ◉
آتی هوش مصنوعی که در حال حاضر در دست اقدام است: تعداد روزافزونی 
اقتصادی و توسعه و کشورهای غیرعضو  از کشورهای عضو سازمان همکاری های 

هم اکنون در حال تدوین راهبردهای ملی خود در حوزه هوش مصنوعی هستند.

تقویت اکوسیستم داده اتریش: در این راستا، اقدامات متعددی به شرح زیر باید  ◉
صورت گیرد:

حجم داده های دولتی مفید و قابل استفاده را می توان افزایش داد؛  ◎

اتریش تجربه حاصله در کشورهای متعدد را تکرار می کند که بیانگر ارزش تدوین  ◎
یک راهبرد یا برنامه ملی درخصوص داده های باز است. به عالوه، براساس چنین 
راهبرد یا برنامه ملی می توان اهداف و اقدامات مراجع ملی و محلی در حوزه داده های 
 باز را تعیین کرد. اتریش تا حدودی از طریق گسترش راهبرد فعلی نوآوری باز1

این هدف  به  با تحقیق است( می تواند  ارتباط  باز که عمدتا در  )ابعاد داده   خود 
نائل شود؛ 

به عنوان نمونه می توان سنگاپور را مورد بررسی قرار داد. سنگاپور با تدوین برنامه  ◎
دیتا سندباکس2 موفق به ایجاد فضاهای امنی شده است. در چنین فضاهایی، قوانین 
)در یک چهارچوب محدود( تضعیف می شوند و شرکت ها می توانند کاربردها و 
خدمات جدیدی را ایجاد کنند و در عین حال می توان مسائل مربوط به حکمرانی، 

پیروی از قانون، مسائل نظارتی و امنیتی را مورد بررسی قرار داد؛ و

اقتصاد داده در نظام آموزشی را می توان مورد توجه  ◎ ادغام مطالعات علم داده و 
قرار داد.

میان  ◉ به ویژه  فناوری  اشاعه  روند  تسریع  بر  مبنی  هدف  به  اولویت بخشی 
شرکت های کوچک و متوسط در ارتباط با انقالب صنعتی چهارم: به طور کلی، 

1. Open Innovation Strategy
2. Data Sandbox Program
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پورتال ها  این  ولی  شوند  واقع  مفید  می توانند  وب  بر  مبتنی  اطالعات  پورتال های 
کفایت نمی کنند. رهنمودها و شیوه های تشخیصی فعاالنه تر می توان گفت که مؤثرتر 
به کارگیری روش های شناخته شده  این حال،  با  پرهزینه تر( هستند.  البته همچنین  )و 
برای کاربران جدید باید مورد تأکید بیشتری قرار گیرد. انتقال پیشرفته ترین فناوری ها 
موضوع متداولی در مؤسسات اتریشی فعال در حوزه اشاعه فناوری محسوب می شود. 
البته گفتنی است که حمایت های ارائه شده از تعداد زیادی از شرکت ها بیشتر متمرکز 
بر انتخاب و اتخاذ فناوری های متداول به جای فناوری های پیشرفته هستند. در ارتباط 
با اشاعه فناوری می توان گفت که مقایسه نظام مند و کّمی تأثیرات عملکرد مؤسسات 

اتریشی فعال در این حوزه مفید است.

این  ◉ اتخاذ  ترغیب  و  ابری  فناوری های  به  اعتماد  افزایش  راستای  در  تالش 
فناوری ها: در راستای توسعه اطالعات مناسب برای شرکت های کوچک و متوسطی 
آشنا  ابری  خدمات  به  مربوط  قراردادهای  حقوقی  و  فنی  مفاهیم  با  دارند  نیاز  که 
باشند، اقدامات متعددی باید صورت گیرد. ارائه اطالعات مربوط به دامنه فعالیت ها 
ابری مناسب هستند،  و محتوای طرح های صدور گواهی که برای مشتریان رایانش 

ازجمله این اقدامات به شمار می آید.

پهنای  ◉ شبکه  در  نوری  فیبر  کابل های  از  استفاده  روند  تسریع  برای  تالش 
سازمان  دیگر عضو  از کشورهای  بسیاری  با  رفع شکاف موجود  به منظور  باند 

همکاری های اقتصادی و توسعه در زمان مناسب.

نظارت بر دسترسی کافی شرکت ها به رایانش سریع و افزایش آگاهی درباره  ◉
کاربردهای بالقوه آن در بخش کسب وکار: بدین منظور، به درس های فراگرفته شده 
از برنامه هایی که با اهداف مشابه در کشورهای دیگر اجرا شده اند می توان استناد کرد.
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۴-۶ ایجاد شرایط چهارچوبی برای نوآوری و کارآفرینی

نرخ  اتریش  از بخش های  تعداد کمتری  در  نوآوری،  پیشگام  با کشورهای  مقایسه  در 
اتریش  اصلی  مشاهده می شود. حوزه های تخصصی سازی  تحقیق  یا شدت  نوآوری  باالی 
تقریبا شامل بخش های سنتی و قدیمی هستند. به طور کلی، شرکت ها در این بخش ها موفق 
به ارتقای موقعیت خود شده و در سطح بین المللی همواره رقابت پذیر بوده و از سطوح باالی 
شدت تحقیق و توسعه مطابق استانداردهای بین المللی برخوردارند. با این حال، این نگرانی 
وجود دارد که از آنجا که حوزه های جدید و به سرعت در حال رشد کمتر مورد توجه قرار 
می گیرند، این الگوهای تخصصی سازی باعث کاهش رشد بالقوه شوند و یا اینکه این الگو ها 
باعث کاهش توانایی نظام نوآوری جهت ایجاد نوآوری های شگرف شوند؛ هرچند شواهد 
موجود نشان می دهند که اتریش از پتانسیل الگوی فعلی تخصصی سازی فناورانه خود به طور 

کامل استفاده نکرده است. 

اتریش به شرایط چهارچوبی عالی برای نوآوری و کارآفرینی نیاز دارد تا بتواند به تنوع سازی 
اقتصادی بپردازد و مشکل دیرینه روند بسیار کند تغییرات ساختاری در بخش هایی که بیشتر 
مبتنی بر تحقیق و فناوری هستند را برطرف سازد. اگرچه الگوهای تخصصی سازی اقتصادی 
تاکنون حاکی از مزایای نسبی بوده اند که همواره اتریش می تواند ایجاد کند، ولی چنانچه این 
 کشور براساس سیاست ها نتواند الزامات مربوط به فناوری ها و مدل های جدید کسب وکار 
را مرتفع سازد، به احتمال زیاد فرصت های موجود برای منابع جدید رشد و اشتغال زایی را 
از دست خواهد داد. شرایط چهارچوبی عالی همچنین موجب تسهیل روند ارتقای مستمر 

فعالیت های اقتصادی فعلی خواهد شد.

به طور کلی، شرایط چهارچوبی فعلی برای استارت آپ ها در اتریش کامال مثبت است. 
و  مقررات زدایی 2017 1  قانون  اتخاذ  ازطریق  مثال  متعدد-به عنوان  در حوزه های  به عالوه، 
قانون مربوط به اصول مقررات زدایی2 و ازطریق اصالح قانون ورشکستگی3 به منظور کاهش 

1. 2017 Deregulation Act  
2. the Deregulation Principles Act
3. Bankruptcy Law
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هزینه شکست کارآفرینان-پیشرفت های متعددی صورت گرفته است. البته از منظر سیاست 
نوآوری می توان چهارچوب های نظارتی در حوزه های متعدد را تقویت نمود. بهبود محیط 
سرمایه گذاری در استارت آپ ها و کاهش مقررات خدمات حرفه ای و تجارت خرده فروشی 
ازجمله این حوزه ها به شمار می آیند. تطبیق بهتر مهارت ها در بازارهای کار نیز برای اشاعه 
فناوری های پیشگام مفید است و فرصت زیادی برای بهبود این حوزه در اتریش وجود دارد.

در برنامه دولت 2017 الی2022 بر تعهد به »تسهیل روند استارت آپ ها و اسکیل آپ ها 
به ویژه برای شرکت های فناوری محور« تأکید شده است. البته شواهد نشان می دهند که محیط 
کسب وکار در اتریش برای استارت آپ ها در مقایسه با اسکیل آپ ها مساعدتر است. با این 
بیشتری شغل  تعداد  یا  و  پیش بینی می کنند شش  اتریشی که  استارت آپ های  نسبت  حال، 
طی پنج سال ایجاد کنند کمتر از نسبت آن ها در بیشتر کشورهای اروپایی است. همچنین 
در ارتباط با تولید و خدمات می توان گفت که در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی 
و تعدادی از کشورهای هم تراز، نسبت کمتری از شرکت های اتریش به رشد متوسط یا باال 

دست یافته اند-که به صورت 10 درصد رشد اشتغال یا بیشتر در سال تعریف می شود.

کمبود سرمایه گذاری خطرپذیر ازجمله سرمایه گذاری فرشته و سرمایه گذاری خطرپذیر 
رسمی به عنوان مانع کلیدی جهت تقویت سطح شرکت های با رشد باال در اتریش به شمار 
می آید. به عالوه، عوامل متعددی نظیر سایر ابعاد قانون مرتبط با سیاست های ورشکستگی و 
رقابت و همچنین ظرفیت های مدیریتی حائز اهمیت هستند. سطح نسبتا پایین سرمایه گذاری 
خطرپذیر اتریش در میان کشورهای هم تراز مشهود است. در یک گزارش اخیر نشان داده 
سرمایه گذاری  از  درصد   12 حدود  اتریش  خطرپذیر  سرمایه گذاری  کل  که  شده است 
خطرپذیر دانمارک و 11 درصد از سرمایه  گذاری خطرپذیر سوئد است. شایان ذکر است که 
سطح نسبتا پایین سرمایه گذاری خطرپذیر اتریش در هر دو مورد سرمایه گذاری های مرحله 
اولیه و سرمایه گذاری های بالغ تر صدق می کند. اعطای مشوق های مالیاتی مناسب اقدامی مؤثر 
در ترغیب مشارکت فردی جهت تأمین سرمایه برای شرکت های اسکیل آپ است. اتریش 
در حال حاضر چنین مشوق هایی را ارائه نمی کند و از این نظر در سطح بین المللی کشوری 
غیرمعمول به شمار می آید. صندوق های بازنشستگی که عنصر مهم سرمایه گذاری خطرپذیر در 
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کشورهای دیگر به شمار می آیند نیز در اتریش متداول نیستند. در کشورهای دیگر )مخصوصا 
در ایاالت متحده و همچنین در کشور هم ترازی نظیر سوئد(، اصالحات صورت گرفته در 
زمینه مقررات و ساختارهای صندوق بازنشستگی در توسعه سرمایه گذاری های خطرپذیر نقش 
بسزایی داشته اند. به عنوان مثال، در سوئد 55 درصد از بودجه بازار سرمایه گذاری خطرپذیر 

در حال حاضر ازطریق صندوق های بازنشستگی تأمین می شود.

اصالحات  همراه  به  فردی  سرمایه گذاران  به  مالیاتی  مشوق های  اعطای  کلی،  به طور 
مربوط به صندوق بازنشستگی به افزایش جریان بودجه از داخل اتریش به منابع سهام کمک 
می کنند. همچنین، جذب تأمین مالی در ازای سهام در سطح بین المللی هدف مکمل به شمار 
می آید. این امر حاکی از رویکرد فراصندوق1 و نقش سرمایه گذاری مشترک برای دولت 

است. درواقع، رویکرد فراصندوق مزایایی قابل توجه و مشهودی را دربردارد.

اتریش همچنین دارای شبکه توسعه یافته ای از مراکز رشد و شتاب  دهنده ها است. عملکرد 
در حال رشد حمایت  و  نوپا  از شرکت های  و  است  فرشته  شبیه سرمایه گذاران  مراکز  این 
ارزنده ای به عمل می آورند. البته در این موارد، توسعه کسب وکار به جای توسعه توانمندی های 
تیم رهبری مورد تأکید اصلی قرار دارد ) مراکز ای پالس بی2 چنین رویکردی را البته با جامعه 
همکاری های  سازمان  عضو  کشورهای  از  حاصله  تجربیات  کرده اند(.  اتخاذ  دانشگاهی 
اقتصادی و توسعه دال بر این واقعیت است که یک رویکرد دوگانه مفید است که همزمان 

موجب توسعه توانمندی های تیم های رهبری شرکت ها و توسعه کسب وکار آن ها شود.

توصیه ها

اتخاذ مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری فرشته به صورت فردی و در قالب  ◉
اتخاذ  مثال، طرح های  )به عنوان  دیگر  کشورهای  مدل های  براساس  سندیکا 
شده توسط انگلیس با عناوین طرح سرمایه گذاری مرحله بذر بنگاه ها )SEIS(۳ و 
طرح سرمایه گذاری بنگاه ها )EIS(۴( و ارائه بهترین شیوه های مستند کشورهای 

1. Fund-of-Funds Approach
2. AplusB centres
3. Seed Enterprise Investment Scheme 
4. Enterprise Investment Scheme 
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اروپایی در این حوزه؛

تأسیس صندوق رشد اتریش۱ جهت هماهنگ سازی اقدامات حمایتی دولت از  ◉
بازارهای سهام مرحله اولیه: سایر کشورها اعم از کشورهای کوچک )دانمارک، 
فنالند و فلسطین اشغالی( و کشورهایی با اندازه متوسط )انگلیس( مشارکت دولتی 
فعالیت های  توسعه  رو،  این  از  دارند.  فراصندوق  فعالیت های  زمینه  در  قابل توجهی 
از  استفاده  به منظور  گیرد.  قرار  تأکید  مورد  باید  نیز  اتریش  در  فعلی  فراصندوق 
مدل های آلمان و انگلیس جهت جذب سرمایه گذاری بین المللی، اتریش باید نسبت 

به ارائه مدارک و وضع قوانین مربوطه اقدام کند؛

ارتقای آمادگی اسکیل آپ ها برای سرمایه گذاری: به منظور توسعه تکمیلی منابع  ◉
آمادگی  از  حمایت  راستای  در  را  نظام مندی  برنامه  باید  اتریش  خصوصی،  سهام 
شرکت های اسکیل آپ برای سرمایه گذاری در نظر داشته باشد. درواقع، اتریش باید 
با پتانسیل رشد قابل  توجه را مورد توجه قرار دهد و در این خصوص  شرکت های 
عمل  توسعه  و  اقتصادی  همکاری های  سازمان  عضو  کشورهای  تجربیات  براساس 

نماید.

در  ◉ رهبری  و  مدیریت  توسعه  از  حمایت  برای  نظر  مورد  طرح های  تدوین 
تبدیل  اسکیل آپ  شرکت های  به  که  دارند  را  این  قابلیت  که  شرکت هایی 
شوند: نمونه های متعددی از شیوه های بین المللی مناسب در این زمینه وجود دارند که 
به عنوان مثال می توان به مدیریت برنامه رشد ایرلند2 و برنامه اصلی ایتالیا3 اشاره کرد. 
مشارکت دادِن دانشگاه ها به عنوان شرکای هماهنگ کننده نیز موجب تقویت روابط 
بین دانشگاه و صنعت شده و امکان تعیین سازوکار برای دستیابی به پوشش دهی ملی 

با توزیع منطقه ای را فراهم می آورد.

1. Austrian Growth Fund 
2. Irish Management for Growth Program
3. Italy’s Prime program 
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5. نقش مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات تحقیقات دولتی در نوآوری

نقش  و  اتریش  تحقیقات دولتی  به مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات  این بخش  در 
آن ها در نوآوری این کشور پرداخته می شود.

۵-۱ مبنای منابع انسانی در کالس جهانی برای تحقیق و نوآوری

گسترش مبنای منابع انسانی: در اتریش، مؤسسات آموزش عالی طی دو دهه گذشته 
توسعه قابل توجهی یافته اند. به موازات اصالحات صورت گرفته در راستای فرآیند بولونیا1، 
موفقیت  به  باتجربه  محققان  و  فناوری  و  علم  حوزه  فارغ التحصیالن  تأمین  نظر  از  اتریش 
به موازات  اتریش  تعداد محققان واجدشرایط  نائل شده است. در حال حاضر،  چشمگیری 
پیشرفت  سطح  کلی،  به طور  و  داشته است  افزایش  آن  توسعه  و  تحقیق  هزینه کرد  رشد 

تحصیلی نیروی کار این کشور رو به ترقی بوده است. 

جایگاه  به  دستیابی  بر  مبنی  هدف  تحقق  به منظور  اتریش  انسانی  منابع  مبنای  گسترش 
رهبری نوآوری بسیار حائز اهمیت است. به منظور تأمین منابع انسانی مورد نیاز برای اجرای 
آموزش  از  مهارت سازی ها-  انواع  تمام  باید  اتریش  نوآوری،  و  علم  با  مرتبط  تحقیقات 
ازجمله  دانشگاهی  مقطع  در  فناوری  و  علم  رشته های  در  ثبت نام  افزایش  تا  فنی وحرفه ای 

تحصیالت تکمیلی- را مدنظر قرار دهد.

 2)HTL( فنی وحرفه ای  عالی  مدارس آموزش  ازطریق  به ویژه  مهارت های حرفه ای که 
توسعه می یابند، شامل برنامه های آموزشی تخصصی پنج ساله در حوزه های مختلف فناوری 
و مهارت های کسب وکار هستند و همواره حائز اهمیت بوده و اساس فعالیت های نوآوری 
هنرستان های  سایر  می دهند.  تشکیل  را  متوسط  و  کوچک  شرکت های  میان  در  به ویژه 

1. Bologna Process
2. به دلیل تغییرات صورت گرفته در طبقه بندی بین المللی استانداردهای آموزش و پرورش )ISCED(، دو سال آخر 
می شوند؛                       گرفته  نظر  در  عالی  آموزش  از  بخشی  به عنوان  حاضر  حال  در  فنی وحرفه ای  عالی  آموزش  مدارس 

 Higher Technical and Vocational Schools (Höhere Technische Lehrans talten(
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فنی وحرفه ای نیز در این زمینه نقش مهمی ایفا می کنند.

دانشگاه های علوم کاربردی اتریش از سال 1994 در این کشور تأسیس شده اند و بخش 
در  به شمار می آیند. آموزش حرفه ای  عالی آن  نظام مؤسسات آموزش  در  به رشدی  رو 
مناطق  در  سوم  سطح  مهارت های  برای  تقاضا  رفع  به منظور  کاربردی  علوم  دانشگاه های 
ارائه شده و به عنوان مکمل آموزش مبتنی بر علم در دانشگاه ها محسوب می شود. به ویژه، 
در  باال  مهارت  با  کار  نیروی  برای  موجود  تقاضای  رفع  در  کاربردی  علوم  دانشگاه های 
شرکت های کوچک و متوسط حائز اهمیت هستند. دانشگاه های علوم کاربردی همچنین با 
ارائه آموزش مبتنی بر علم و کسب دانش ازطریق علوم کاربردی، با کسب وکارها در زمینه 
اجرای تحقیقات کاربردمحور همکاری نزدیکی دارند. اگرچه دانشگاه های علوم کاربردی 
در زمینه تحقیق فعالیت دارند، ولی سهم آن ها از کل هزینه کرد تحقیق و توسعه در بخش 
آموزش عالی به ویژه در مقایسه با دانشگاه های دولتی پایین )در سال 2013 برابر با 3/8 درصد 

بوده است( است که البته این رقم در حال افزایش است. 

به  مهارت های جدید  آموزش  از  اصالحات صورت گرفته جهت حمایت  راستای  در 
دانشجویان و تسهیل روند کسب مدارک دانشگاهی، انجمن شورای منطقه تحقیقاتی اروپا1 
توصیه کرده است که وظایف بیشتری در زمینه آموزش عالی فنی وحرفه ای به دانشگاه های 
علوم  دانشگاه های  دانشجویان  بالقوه  افزایش  بیانگر  امر  این  شود.  محول  کاربردی  علوم 
کاربردی و بدین ترتیب افزایش بودجه این دانشگاه ها جهت توسعه و حفظ توانمندی های 
 2)BMBWF( اتریش  فدرال  تحقیقات  و  علوم  پروژه وزارت آموزش،  در  می باشد.  آن ها 
تعداد  افزایش  بر  مبنی  هدف  آینده3«،  برای  عالی  آموزش  مؤسسات  »تشکیل  تحت عنوان 
دانشجویان دانشگاه های علوم کاربردی از 14 درصد به 30 درصد در میان مدت )و 60 درصد 
در بلندمدت( تصریح شده است. چنین تغییری حاکی از این است که نظام دانشگاه های علوم 
کاربردی به طور پیوسته و با سرعت روزافزونی در حال توسعه است. تصمیم اخیر مبنی بر 
ایجاد فرصت های تحصیلی بیشتر در دانشگاه های علوم کاربردی تا تاریخ 23/ 2022 اقدامی 
1. ERA Council Forum
2. The Federal Ministry of Education, Science and Research
3. “Shaping HEIs for the Future” (Zukunft Hochschule)
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مهم به شمار می آید، ولی همچنان اقدامات بیشتری باید در این حوزه صورت گیرد. تقویت 
بخش دانشگاه های علوم کاربردی و همزمان حفظ »نظام دوگانه« دانشگاه ها و دانشگاه های 
مستمر  اصالحات  روند  تسهیل  امکان  و  بود  خواهد  مفید  خود  نوبه  به  کاربردی  علوم 

دانشگاه های دولتی و تحقق هدف مبنی بر افزایش تعالی آموزش عالی را فراهم می آورد.

افزایش تنوع جنسیتی: حضور کمرنگ محققان زن در بخش کسب وکار، مؤسسات 
تحقیقات دولتی و مؤسسات آموزش عالی به ویژه در حوزه های مرتبط با علوم طبیعی مانع از 
بهره گیری کامل نظام نوآوری اتریش از پتانسیل منابع انسانی خود می شود. به طور کلی، زنان 
26 درصد از نیروی کار فعال در حوزه تحقیق در شرکت های باسابقه و شرکت های جوان و 
شرکت های نوآورانه را تشکیل می دهند. به عالوه، سهم زنان اتریشی که عالقه مند به کار در 
حوزه علوم هستند، بسیار کمتر از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی 
و توسعه است. تبعیض جنسیتی در اتریش دال بر این است که در مقایسه با سایر کشورها، 
در این کشور از فرصت های موجود جهت بهره گیری کامل از سرمایه انسانی زنان استفاده 
نشده است. در سال 2017، سهم کلی محققان زن در کارآیی تحقیق و توسعه تمام بخش ها 
برابر با 23 درصد بوده است، حال آنکه این رقم در 28 کشور اتحادیه اروپا برابر با 36 درصد 
نشریه های  تألیف  ازنظر  زنان  مشارکت  سهم  که  می دهند  نشان  موجود  شواهد  بوده است. 
علمی، کسب گرنت و سایر ابعاد توسعه دانش به اندازه قابل توجهی کمتر از مردان است. 
اگرچه نسبت مردان به زنان در زمینه تألیف نشریه های علمی بهبود یافته است، ولی شکاف 

جنسیتی در این ارتباط بیش از دو برابر میانگین اتحادیه اروپاست. 

با این حال، رتبه اتریش از نظر نسبت زنان پیشگام در مؤسسات آموزش عالی و نسبت 
اتحادیه  میانگین  از  باالتر  نوآوری  با  مرتبط  شوراهای  و  علمی  انجمن های  در  فعال  زنان 
اروپاست، هرچند هنوز فرصت زیادی برای بهبود تنوع جنسیتی این کشور در حوزه علمی 
و  علم  رشته های  در  جنسیتی  تبعیض  مشکل  رفع  با  ارتباط  در  اخیرا  اتریش  دارد.  وجود 
مهندسی اقدامات مهمی انجام داده است. در اصالحیه قانون دانشگاهی 2002، نقشه راه ملی 
منطقه تحقیقاتی اروپا1 و اسناد راهبری متعدد ) نظیر توافقنامه های عملکردی و تأمین بودجه 

1. The National ERA Roadmap
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همچنین  و  جنسیتی  لحاظ  به  متوازن تر  کار  نیروی  استخدام  موضوع  خروجی(،  بر  مبتنی 
حمایت از تعادل بین کار، زندگی و مراقبت از خود مورد توجه زیادی قرار گرفته شده اند.

تعداد  آتی:  نیازهای  با  دکتری  آموزش  کیفیت  و  فارغ التحصیالن  تعداد  تطبیق 
افزایش چشمگیری  ارشد  و کارشناسی  مقطع کارشناسی  در  اتریش  فعلی  فارغ التحصیالن 
یافته است. همچنین، تعداد فارغ التحصیالن این کشور در رشته های علوم، فناوری، مهندسی 
و ریاضیات به ازای هر 1000 نفر از جمعیِت در رده سنی 20 الی 29 ساله بین سال های 2000 
و 2012 بیش از دو برابر افزایش یافته است و صرفا کشورهای سوئیس و دانمارک در این 
زمینه از اتریش پیشی گرفته اند. با این وجود و باالخص با توجه به پیشرفت اقتصادی اتریش، 
علوم،  رشته های  فارغ التحصیالن  نظر  از  کشور  این  کسب وکار  بخش  که  می رسد  نظر  به 
فناوری، مهندسی و ریاضیات به ویژه رشته مهندسی و فناوری اطالعات و ارتباطات هنوز با 

کمبود مواجه است. 

چنانچه در بخش قبل نشان داده شده است، ظرفیت تحقیق و نوآوری اتریش را می توان 
با بهره گیری کامل تر از پتانسیل منابع انسانی آن بهبود بخشید. گفتنی است که نرخ تکمیل 
دانشجویان اتریشی که در دوره کارشناسی ثبت نام می کنند کمتر از میانگین کشورهای عضو 
سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه است. از طرفی، فقط 23 درصد از دانشجویان اتریشی 
موفق به تکمیل دوره تحصیلی خود در طول دوره تحصیلی استاندارد می شوند )و درواقع، 
برای 58 درصد از دانشجویان سه سال بیشتر از دوره تحصیلی استاندارد به طول می انجامد( و 

در مقطع کارشناسی ارشد، این ارقام به ترتیب برابر با 37 درصد و 61 درصد است.

جمعیِت  درصد  به عنوان  اتریش  در  دکتری  مدرک  دارندگان  تعداد  حاضر،  حال  در 
در سن کار )0/9 درصد( تا حدی کمتر از میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری های 
مدتی  برای  دکتری  مقطع  فارغ التحصیالن  تعداد  صعودی  روند  است.  توسعه  و  اقتصادی 
متوقف شده است، هرچند ترکیب آن ها در حال تغییر است و تحصیالت دکتری در حال 
حاضر به نحو بهتری به سمت آموزش محققان آتی سوق پیدا کرده است. با این حال، محیط 
باالترین کیفیت آموزش منتهی نشود.  به  تحقیقاتی برای محققان جوان ممکن است هنوز 
باالی دانشجویانی که  نرخ  به همراه  ثبت نام دانشجویان در مقطع دکتری  فعلی  باالی  نرخ 
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ترک تحصیل می کنند، موجب کاهش منابع انسانی و شهرت این کشور شده است و اتریش 
در حال حاضر رفع این مشکل را در اولویت خود قرار داده است.

اتریش به ضرورت توسعه آموزش دکتری در کالس جهانی اذعان دارد و به عنوان مثال 
از طریق افزایش تعداد فارغ التحصیالن مقطع دکتری در رشته های علوم، فناوری، مهندسی 
و ریاضیات اقدامات اصالحی متعددی انجام داده است. با این حال فرصت های قابل توجهی 
برای بهبود وضعیت کشور در این حوزه وجود دارد. برنامه های سازمان یافته مقطع دکتری 
که به موجب آن ها از فرآیندهای انتخاب دقیق، استاندارد و شفاف استفاده می شود، روند 
در  هنوز  می شود،  حمایت  تحقیقاتی  مشاغل  به  گذار  از  و  شده  اجرا  بین المللی  استخدام 
اتریش محقق نشده اند. در سال 2016، تعداد کمی از دانشجویان دکتری )14 درصد( در 
این برنامه ها ثبت نام کرده اند. به عالوه، فقط 47 درصد از دانشجویان دکتری به طور مستقیم 
در دانشگاه ها استخدام می شوند و یا مشمول دریافت بودجه شخص ثالث می شوند. این امر 
بهبود  این کمبودها،  به  پاسخ  تأثیرگذار است. در  انسانی  بر علوم اجتماعی و علوم  به ویژه 

آموزش دکتری در اتریش به عنوان اولویت در نظر گرفته می شود.

به  نسبت  باید  اتریش همچنین  فعلی:  نیروی کار  میان  مادام العمر  یادگیری  توسعه 
تطبیق و تقویت مهارت های نیروی کار فعلی خود اقدام کند. در بیشتر کشورها، نسبت افرادی 
که ازطریق آموزش رسمی اولیه وارد دنیای کار می شوند صرفا حدود 2 تا 3 درصد از افراد 
شاغل را دربرمی گیرند. به طور کلی، ارتقای مهارت های جمعیت شاغل به دلیل اینکه تعداد 
آن ها زیاد است و سطح مهارت آن ها به طور میانگین پایین تر از فارغ التحصیالن فعلی است، 
امری چالش برانگیز است. داده های حاصل از برنامه سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه 
برای ارزیابی بین المللی توانمندی های بزرگساالن )PIAAC(1حاکی از امتیازات نسبتا پایین 
البته  فناورانه قوی هستند.  اتریش در زمینه حل مشکل در محیط های  جمعیِت در سن کار 
همانند سایر کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، در اتریش نیز فرآیند 
ارتقای مهارت ها به موازات سرعت تغییرات فناورانه اجرا می شود و به همین خاطر، سیستم های 
کارآمد برای یادگیری مادام العمر و آموزش در محیط کار عناصری کلیدی به شمار می آیند. 
1. Program for the International Assessment of Adult Competencies
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همکاری بین بخش های دولتی و خصوصی نیز در این زمینه حائز اهمیت است.

توصیه ها

و آموزش  ◉ فنی و حرفه ای  ارائه آموزش  ازطریق  اتریش  نظام آموزشی  بهبود 
علم،  به  مربوط  حوزه های  در  عالی  آموزش  تقویت  و  انعطاف پذیرتر  عالی 
فناوری و صنایع خالق در پاسخ به تقاضای روزافزون مهارت ها در بخش های 

تحقیقاتی و کسب وکار؛

تداوم و تسریع روند توسعه نظام دانشگاه های علوم کاربردی و تأمین بودجه  ◉
قوی  بخش  از  برخورداری  کیفیت:  کاهش  بدون  منظور  این  برای  کافی 
دانشگاه های علوم کاربردی به نوبه خود مفید خواهد بود و به تسهیل روند اصالحیه 

مستمر دانشگاه های دولتی کمک می کند.

انجام اقدامات بیشتر در راستای افزایش سهم زنان در تحقیقات بخش کسب وکار  ◉
که همواره مطابق استانداردهای بین المللی پایین بوده است: روند حمایت از 
ازطریق  اتریش  دانشگاه های  و  دولتی  تحقیقات  مؤسسات  در  تحول  و  تغییر  ایجاد 
مقابله با نابرابری های جنسیتی و موانع موجود جهت حفظ و پیشرفت محققان زن باید 
برای  تأمین بودجه هدفمند  اقدامات متعددی نظیر  این راستا،  باشد. در  تداوم داشته 
تحصیالت دکتری و اعطای گرنت های تحقیقاتی در اوایل دوره شغلِی محققان زن 

باید صورت گیرد.

برای  ◉ الزم  شرایط  ارائه  دانشجویان دکتری:  برای  کافی  بودجه  تأمین  تضمین 
از  بخشی  به عنوان  تحقیقاتی  فعالیت های  در  دکتری  دانشجویان  هدفمند  مشارکت 
در  باید  علمی  هیئت  اعضای  مشارکت  با  هدف  این  تحقق  و  آن ها  آموزشی  دوره 
اولویت قرار داده شود. رویه های پذیرش رقابتی تر به افزایش کیفیت آموزش عالی و 

افزایش نرخ تکمیل دانشجویان کمک خواهد کرد.

تأمین  ◉ جدید  نظام  طریق  از  دکتری  سازمان یافته  برنامه های  گسترده  اتخاذ 
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معیارهای  منظور،  بدین  اتریش:  علمی  صندوق  حمایت  و  دانشگاه ها  بودجه 
کیفی دقیقی برای برنامه های سازمان یافته دکتری ازجمله تعالی پژوهشی، گزینه های 
تحقیقاتی بین رشته ای، آموزش مهارت های قابل انتقال و رویه های استخدام شفاف و 

منصفانه و بین المللی باید اعمال شوند. 

تقویت فرصت های یادگیری بزرگساالن جهت تکمیل آموزش عالی رسمی:  ◉
سریع  تغییرات  با  مواجهه  در  فعلی  کار  نیروی  مهارت های  به روزرسانی  به منظور 
تقاضای مهارت ها و همچنین در راستای کمک به افرادی که از شغل خود برکنار 
شده اند و مجددا درصدد ورود به بازار کار هستند، اتریش باید نسبت به بهبود نظام 

یادگیری مادام  العمر اقدام کند.

بهبود مهارت های نیروی کار فعلی در حوزه دیجیتال و رشته های علوم، فناوری،  ◉
مهندسی و ریاضیات ازطریق مشارکت با  مؤسسات مناسب جهت تسهیل روند 
یادگیری مادام العمر: دانشگاه های علوم کاربردی به ویژه برای اتخاذ چنین رویکردی 

مناسب هستند، هرچند اجرای این اقدامات نباید محدود به این دانشگاه ها باشد.

۵-۲ افزایش نقش مؤسسات آموزش عالی در تحقیق و نوآوری 

مؤسسات آموزش عالی در نظام نوآوری اتریش: مؤسسات آموزش عالی اتریش در 
حال حاضر مشتمل بر 22 دانشگاه دولتی، 21 دانشگاه علوم کاربردی، 11 دانشگاه خصوصی و 
14 کالج دانشگاهی برای دوره های تربیت مدرس است. دانشگاه های دولتی مسئولیت آموزش 
حدود 80 درصد از جمعیت دانشجویان اتریش را برعهده دارند. کل بخش مؤسسات آموزش 
عالی که به لحاظ آماری شامل آکادمی علومOeAW( 1( و مؤسسه علم و فناوری اتریش هم 
می شود، 23/5 درصد از کل تحقیق و توسعه اتریش در سال 2015 را انجام داده اند. ظرفیت 
نفر کارکنان  از حدود 18200  )با برخورداری  تحقیق و توسعه در مؤسسات آموزش عالی 
نفر  از 2758  )با برخورداری  از بخش دولتی  بیشتر  بسیار  تمام وقت(  تحقیق و توسعه معادل 

کارکنان تحقیق و توسعه معادل تمام وقت( است.

1. Academy of Sciences
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عملکرد  متداول  بین المللِی  رتبه بندی های  نظر  از  متعدد  دالیل  به  اتریش  دانشگاه های 
نسبتا ضعیفی داشته اند. این امر موجب کاهش توانایی آن ها در جذب دانشجویان و محققان 
داخلی و خارجِی سطح باال )به استثنای حوزه های خاصی از تعالی( شده است1. از این رو، 
ارشد  محققان  برای  اتریش  عالی  آموزش  مؤسسات  بین المللی  و جذابیت  افزایش شهرت 
دغدغه اصلی در این کشور محسوب می شود. کشورهایی همانند دانمارک موفق به افزایش 
تحقیقاتی  مؤسسات  هم  و  دانشگاه ها  هم  )ادغام  ادغام  ازطریق  خود  دانشگاه های  شهرت 
غیردانشگاهی سابق( شده اند. اگرچه مؤسسات آموزش عالی اتریش از حوزه های تعالی و 
توانمندی های قابل توجهی برای تحقیقات با ضریب تأثیر باال برخوردار هستند، ولی هنوز 
تأمین  و  تطبیق روند حکمرانی  دارد.  بهبود وضعیت آن ها وجود  برای  فرصت های زیادی 
تحقیق  و  آموزش  در  تعالی  و  کیفیت  سطح  افزایش  ضرورت  و  متغیر  تقاضای  با  بودجه 
به عالوه ارائه چشم اندازهای شغلی رقابتی بین المللی ازجمله حوزه هایی به شمار می آیند که 

باید به طور پیوسته بهبود یابند.

نظام جدید تأمین بودجه دانشگاه ها: مطابق اصالحیه صورت گرفته در مورد قانون 
تأمین بودجه دانشگاه های  قابل توجهی در روش  تغییرات  دانشگاه )2002( در سال 2018، 
اتریش ایجاد شد ه است. شایان ذکر است که مدل جدید برای اولین بار طی دوره توافقنامه 
دانشگاه ها  بودجه  تأمین  جدید  مدل  شده است.  اعمال  الی2021(   2019( عملکردی 

»ظرفیت محور و مرتبط با دانشجو« بوده و اهداف اصلی آن عبارتند از:

افزایش کیفیت آموزش و تحقیق و »پیشرفت و درک هنر« )برای دانشگاه های هنر(  ��
ازطریق بهبود نسبِت حمایت و نظارت )به طور خالصه نسبت اساتید به دانشجویان( 

و تقویت تحقیقات؛

»آموزش«  �� عملکردی  حوزه های  برای  بودجه  تفکیک  ازطریق  بیشتر  شفاف سازی 
راهبردی/ »توسعه  و  هنر«  درک  و  »تحقیق/پیشرفت  آموزش(،  ارکان  به عبارتی  )و 

زیرساخت«؛ و

بیانگر سطح پایین بین المللی سازی نیست. در سال 2017، 39 درصد از اساتید و 31 درصد از  1. این امر در مجموع 
دانشجویان دکتری از خارج از کشور بوده اند؛ 53 درصد از اساتید تازه استخدام شده نیز از خارج از کشور بوده اند.
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افزایش نسبت دانشجویانی که فعاالنه در امتحانات شرکت می کنند. ��

بودجه، دانشگاه ها همواره تالش می کنند که مشمول دریافت  �� تأمین  در مدل جدید 
بودجه  کلی در طول مدت توافقنامه عملکردی سه ساله شوند. این امر شامل تأمین 

بودجه مجزا برای سه رکن موردنظر است:

و  �� فعال  دانشجویان  تعداد  شامل  »آموزش«  رکن  اولین  با  ارتباط  در  اصلی  شاخص 
شرکت  امتحانات  در  فعاالنه  که  است  آموزشی  دوره های  دانشجویان  به عبارتی 
می کنند1 )مرتبه دانشگاهی دانشجویان(. به عالوه، به منظور ارائه مشوق های خاص در 
هر یک از دو رکن اول از دو »شاخص رقابتی« استفاده می شود. در ارتباط با آموزش، 
کارشناسی،  مقاطع  در  فارغ التحصیالن  تعداد   )1 از:  عبارتند  رقابتی  شاخص های 
کارشناسی ارشد و دیپلم و 2( تعداد واحدهای درسی که دانشجویان »به طور فعاالنه« 

می گذرانند2؛

در ارتباط با رکن دوم )»تحقیق/پیشرفت و درک هنر«(، تعداد کارکنان علمی و هنری  ��
به عنوان شاخص اصلی محسوب می شوند. در ارتباط با تحقیقات، شاخص های رقابتی 
دانشجویان  تعداد   )2 و  ثالث  شخص  بودجه  از  حاصل  درآمدهای   )1 از:  عبارتند 

دکتری که مشغول کار هستند؛ و

هزینه  �� ساختمان ها،  هزینه  بر  عالوه  زیرساخت«-  و  راهبردی  »توسعه  رکن  سومین 
برای مشوق های جدید و  راهبردی  بودجه های  اضافی و سایر هزینه ها-شامل  بالینی 
به  واضح  به طور  را  آن ها  نمی توان  است که  در حوزه هایی  مستقیم  سرمایه گذاری 

یکی از دو رکن اول به عنوان مثال، به بعد اجتماعی یا طرح دیجیتال نسبت داد.

به طور کلی، از آنجا که با تفکیک جریان های بودجه برای آموزش و تحقیق شفافیت 
بیشتری ایجاد شده و ارتباط مستقیمی بین شاخص های توافقنامه عملکردی و تأمین بودجه 
در  که  است  مهم  اقدامی  دانشگاه ها  بودجه  تأمین  جدید  مدل  می شود،  ایجاد  دانشگاه ها 

مسیری درست پیش می رود. 

1. دانشجویان با حداقل 16 واحد درسی مطابق نظام اروپایی انتقال واحدهای درسی
2. دانشجویان با حداقل 40 واحد درسی مطابق نظام اروپایی انتقال واحدهای درسی
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برای  »ساده ای«  روش  اتریش  که  گفت  می توان  شاخص ها  فعلی  ویژگی  به  توجه  با 
معرفی مدل جدید تأمین بودجه انتخاب کرده است. در حوزه آموزش، 96 درصد از بودجه 
موردنظر براساس شاخص اصلی اختصاص داده می شود. در حوزه تحقیقات نیز اختصاص 
91 درصد از بودجه موردنظر براساس شاخص اصلی صورت می گیرد. درواقع، سهم نسبتا 
جزئی که به »شاخص های رقابتی« نسبت داده می شود، مصداق این مسأله است: 4 درصد 
مرتبط با دو شاخص رقابتی آموزش و 9 درصد مرتبط با دو شاخص رقابتی تحقیقات. الزم 
به ذکر است که فرصت زیادی برای توسعه عنصر رقابتی تأمین بودجه سازمانی دانشگاه ها 
ازطریق افزایش ارزش شاخص های رقابتی وجود دارد. از این رو، امکان دارد که ارزش این 
شاخص های رقابتی در آینده براساس تجربه حاصله در طول مدت توافقنامه عملکردی فعلی 

افزایش داده شود.

اگرچه می توان انتظار داشت که استفاده از شاخص های فوق الذکر، تأثیر مثبتی به عنوان 
مثال بر کیفیت آموزش دکتری، نسبت اساتید به دانشجویان و سایر موارد در برداشته باشند، 
ولی مجموعه شاخص های فعلی تأثیر چندانی بر تعالی پژوهشی ندارند. از میان شاخص های 
وجود  مناسب(  نشریه های  )نظیر  شاخص خروجی  هیچ  حاضر  حال  در  تحقیق،  به  مربوط 
ندارد. شاخص درآمد شخص ثالث ممکن است با کیفیت تحقیق مرتبط باشد، ولی الزاما 
دارد.  بستگی  پاداش  اعطای  بر  مبتنی  نوع تحقیق  به  امر  این  بیان دقیق تر،  به  نیست.  صادق 
به عالوه، موفقیت در کسب درآمد شخص ثالث ازطریق اعطای گرنت های تحقیقاتی هم تا 
حدی به بودجه صندوق علمی اتریش بستگی دارد. اگرچه افزایش بودجه صندوق علمی 
اتریش در فاصله سال های 2018 الی 2021 اقدامی مناسب است، ولی نسبت به سازمان های 
تأمین بودجه مشابه در کشورهای هم تراز، بودجه آن )به عنوان مثال بر مبنای سرانه( افزایش 

جزئی یافته است. 

به طور کلی، توافقنامه های عملکردی 2019 الی 2021 همراه با افزایش بودجه دانشگاه ها 
به میزان 1/3 میلیارد یورو اقدامی مهم در راستای نظام مبتنی بر دانشجو و ظرفیت محور به 
از  بتواند نظام جامعی را راه اندازی کند که  اینکه اتریش  با این حال، برای  شمار می آیند. 
اقدامات  باید همواره  باشد،  تأمین بودجه دانشگاه ها برخوردار  نظر  از  ویژگی های مطلوبی 
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فعلی مقررات پذیرش  نظام  به عالوه،  انجام دهد.  ازجمله در زمینه سرمایه گذاری  متعددی 
نسبتا پیچیده به نظر می رسد و باید در زمان مناسب مقررات ساده تری اتخاذ شود و وظیفه 

انتخاب دانشجویان عمدتا به دانشگاه ها محول شود.

اهداف تصریح شده در راهبرد آتی  تعالی پژوهشی و تحقق سایر  افزایش  در راستای 
تحقیق، فناوری و نوآوری 2020+ باید مشوق های قوی ارائه شوند. بدین منظور، کارآیی 
انجام  راستای  در  و  گیرد  قرار  نظارت  تحت  دقت  به  باید  بودجه  تأمین  جدید  نظام  کلی 
اصالحات موردنیاز باید رویکردهای مؤثر ) و عمدتا مورد استفاده( در کشورهای دیگر نظیر 

شاخص های خروجی برای تأمین بودجه تحقیق اتخاذ شوند. 

تأمین  برای  مناسب  سازوکارهای  اتخاذ  عملکردی:  توافقنامه های  کارآیی  بهبود 
بودجه و راهبری الزمه کارآیی باال، کارآفرینی و نوآوری در دانشگاه هاست. توافقنامه های 
عملکردی ابزاری مهم در نظام مدیریت راهبردِی دانشگاه های مستقل اتریش و تأمین بودجه 
سازمانی آن ها محسوب می شوند. این توافقنامه ها در بازه سه ساله بین وزارت آموزش، علوم 

و تحقیقات فدرال اتریش و هر دانشگاه منعقد می شوند.

انعقاد این توافقنامه ها در دوره های متعدد به عنوان فرآیند یادگیری مهمی برای طرفین 
مذاکره به شمار می آید. گفتنی است که حوزه هایی که باید بهبود داده شوند در توافقنامه های 
گسترده  فوق العاده  شمول  دامنه  از:  عبارتند  حوزه ها  این  شده اند.  تعیین  قبلی  عملکردی 
توافقنامه ها که تا حدی مرتبط با عدم تمایز مشخص بین فعالیت های روزمره دانشگاه ها از 
یک طرف و اولویت های راهبردی و پروژه های راهبردی و مهم از طرف دیگر هستند؛ ابهام 
ناشی از تفاوت های موجود در درک مفهوم تهیه پروفایل و توسعه پروفایل بین دانشگاه های 

فردی؛ و مشخص نبودن پیامدهای ناشی از عدم اجرای پروژه ها و اهداف خاص.

تاکنون، فعالیت های موردنظر در این توافقنامه های عملکردی اغلب بیش از حد مورد 
تأکید قرار گرفته اند و به طور کلی، این فعالیت ها به ویژه فعالیت های مربوط به بهبود کارآیی 
دانشگاه ها و رقابت پذیری بین المللی با پروفایل های سازمان ها تطابق اندکی دارند. این امر 
باعث می شود که توافقنامه های عملکردی در هدایت دانشگاه های اتریش به سمت افزایش 
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کیفیت و تعالی آن ها اثربخشی چندانی نداشته باشند. توافقنامه های عملکردی معموال حاوی 
مجموعه فعالیت ها و نتایج هدفمند هستند و درواقع، در این توافقنامه ها به جای اینکه تعداد 
معدودی از نتایج و تأثیرات مورد نظر مورد تأکید قرار داشته باشند، فعالیت ها بیش از حد 
مورد تأکید قرار دارند. مهم تر اینکه در این توافقنامه های عملکردی هدف مبتنی بر پاداش 

تعیین نشده و پیامدهای ناشی از عدم تحقق اهداف به وضوح بیان نمی شوند.

با این حال، توافقنامه های عملکردی به عنوان ابزار مؤثری برای بهبود کارآیی سازمانی 
دانشگاه ها و سایر مؤسسات تحقیقاتی محسوب می شوند. با اجرای مدل جدید ظرفیت محور 
و دانشجومحوِر تأمین مالی دانشگاه ها می توان ظرفیت این توافقنامه های عملکردی را افزایش 

داده و آن ها را کارآمدتر ساخت. 

توسعه چشم اندازهای شغلی رقابتی بین المللی برای اعضای هیئت علمی و محققان: 
به منظور تحقق هدف اتریش مبنی بر دستیابی به جایگاه رهبری نوآوری، موضوعات مربوط 
به تأمین بودجه محققان و اعضای هیئت علمی و ارائه شرایط کاری و چشم اندازهای شغلی 
جذاب بین المللی برای کارکنان پژوهشی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند. موانع موجود 
احتمال خطر  واقعیت هستند که  این  از  هیئت علمی حاکی  اعضای  پیشرفت شغلی  جهت 
ترک کار تعداد فزاینده ای از اعضای هیئت علمی و بدین ترتیب، کاهش توانایی دانشگاه های 
اتریش جهت جذب اعضای هیئت علمِی با کارآیی باال وجود دارد. قراردادهای دائمی در 
نظام آموزشی اتریش محدود است و از این رو، مشوق های ضعیفی برای بهره وری و حفظ 
خطر  احتمال  موردنیاز،  اصالحات  اجرای  عدم  صورت  در  می شود.  ارائه  کارکنان  شغلی 
ترِک کار قوی ترین اعضای هیئت علمی اتریش و در نتیجه، کاهش توانایی آن در جذب 

محققان رقابتی و برجسته وجود دارد. 

در راهبرد تحقیق، فناوری و نوآوری 2011 الی 2020 به این حقیقت اذعان شده است 
جامع  اجرای  دربردارد.  زیادی  مزایای  رسمی-آزمایشی  استخدام  کامل  مدل  اجرای  که 
اصالحات موردنظر در مدل جدید استخدام رسمی-آزمایشی برای بهبود موقعیت اتریش 
روند  ترتیب،  به همین  است.  اهمیت  حائز  عالی  و  باکیفیت  تحقیقات  برای  مکانی  به عنوان 
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باشد و در زمان  داشته  قرار  نظارت مستمر  باید تحت  این اصالحات  اثربخشی  و  پیشرفت 
مناسب )چنانچه در حال حاضر پیش بینی می شود، پس از پنج سال( مورد بازنگری قرار گیرد. 
به عالوه، براساس گزینه ای که اخیرا در ارتباط با »فرصت های استخدام« اعمال شده است، 
در  بین المللی  برتر  دانشمندان  از  تعدادی  استخدام  برای  رویه ساده ای  دانشگاه ها می توانند 

پیش گیرند. 

دانشگاهی  مشاغل  جذابیت  جوان،  محققان  برای  شغلی  چشم اندازهای  ارائه  بر  عالوه 
اصلی  دغدغه  آمده اند،  کشور  از  خارج  از  که  دانشمندانی  به ویژه  ارشد  دانشمندان  برای 
اتریش  دانشگاه های  دیگر،  اروپایی  کشورهای  بیشتر  برخالف  می شود.  محسوب  اتریش 
درباره میزان هزینه ای که به استخدام »اساتید برجسته« بین المللی اختصاص می دهند می توانند 
علمی  کارکنان  موجود جهت جذب  محدودیت های  این حال،  با  بگیرند.  تصمیم  آزادانه 
آموزش  مؤسسات  در  داخلی  بودجه  تأمین  جهت  موجود  محدودیت های  با  اغلب  ارشد 
اعمال  نیز  پیشرفته  تحقیقات  برای  موردنیاز  تحقیقاتی  زیرساخت  ایجاد  مورد  در  که  عالی 
می شود، درهم تنیده است. در راستای بهبود شرایط موجود و استخدام 350 استاد دیگر در 
بودجه  تأمین  مدل جدید  و  یافته  افزایش  اخیرا  دانشگاه ها  بودجه  اتریش،  دانشگاهی  نظام 

دانشگاه ها در سال های 2019 الی2021 اعمال شده است. 

توصیه ها 

نظارت بر پیشرفت صورت گرفته در زمینه نظام جدید تأمین بودجه دانشگاه ها  ◉
به ویژه کارآیی کلی نظام جدید تأمین بودجه در کمک به تحقق اهداف اصلی 
تصریح شده در راهبرد آتی تحقیق، فناوری و نوآوری ۲0۲0+ )به عنوان مثال 
هدف مبنی بر تعالی پژوهشی(. انجام اصالحات موردنیاز براساس رویکردهای 
متعددی که در سایر کشورها مفید واقع شده اند )به ویژه شمول شاخص های 

خروجی تحقیق(؛

تطبیق و متمرکزسازی توافقنامه های عملکردی بر تعداد معدودی از اهداف  ◉
راهبردی که دارای خروجی واضحی هستند. تقویت توانمندی های دانشگاه ها 
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در زمینه برنامه ریزی راهبردی؛

نظارت دقیق بر روند پیشرفت مدل جدید استخدام رسمی-آزمایشی و تجربه  ◉
حاصله از اجرای این مدل در دانشگاه ها: اجرای موفقیت آمیز مدل جدید برای 
به ویژه، محققان  است.  اهمیت کلیدی  اتریش حائز  دانشگاه های  تحقیقاتی  کارآیی 

تازه کار باید از تمهیدات جدید بهره مند شوند. 

هیئت  ◉ اعضای  آموزشِی  تعهدات  رسمی  کاهش  بر  مبنی  سازوکارهای  اتخاذ 
علمی با استفاده از روش تأمین مالی اهرمی برای دوره های آموزشی براساس 
استاندارد  مدل های  از  راستا،  این  در  عالی:  تحقیقاتی  عملکرد  مثال  به عنوان 
این سازوکارها  الگوبرداری کرد.  اروپا می توان  و  متحده  ایاالت  پیشگام  مؤسسات 
افزایش  باعث  برده می شوند،  به کار  استخدام  بسته  اجزای  به عنوان  مواردی که  در 
استخدام  فرآیندهای  در  رقابت پذیری  همچنین  و  علمی  هیئت  اعضای  بهره وری 

اعضای هیئت علمی می شوند. 

۵-۳ مؤسسات پیشگام فعال در زمینه اجرای تحقیقات پایه: آکادمی علوم 
و مؤسسه علم و فناوری اتریش 

 آکادمی علوم و مؤسسه علم و فناوری اتریش هر دو به عنوان مؤسسات کلیدی اتریش 
در زمینه اجرای تحقیقات پایه ی سطح باال و مشهور در سطح بین المللی عمل می کنند. هر 
دو مؤسسه مذکور ازنظر تألیف نشریه های علمی و کسب جوایز علمی و گرنت های شورای 
پژوهش اروپا1 سابقه درخشانی دارند. به عنوان مثال، از سال 2007 محققان هر دو مؤسسه 
و  علوم  آکادمی  به  متعلق  گرنت   41( اروپا  پژوهش  شورای  گرنت   78 دریافت  به  موفق 
73 گرنت متعلق به مؤسسه علم و فناوری اتریش( شده اند، حال آنکه این رقم برای تمام 
 44 در  اتریش  فناوری  و  علم  مؤسسه  بوده است.  گرنت   125 با  برابر  اتریش  دانشگاه های 
به عنوان  که  شده است  اروپا  پژوهش  شورای  رقابتی  بودجه  اخذ  به  موفق  موارد  از  درصد 
یکی از سازمان های پیشگام اروپا در این زمینه محسوب می شود و توانسته است از دانشگاه 

1. ERC (European Research Council) Grants 
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آکسفورد و دانشگاه ای تی اچ زوریخ1 پیشی بگیرد. 

مؤسسه  به عنوان  همچنین  و  برجسته  محققان  انجمن  به عنوان  اتریش  علوم  آکادمی 
تحقیقاتی عمل می کند. با برخورداری از 1600 کارمند و بودجه ساالنه بیش از 160 میلیون 
می آید.  شمار  به  پایه  تحقیقات  برای  اصلی  مؤسسه  به عنوان  اتریش  علوم  آکادمی  یورو، 
مؤسسات آن طیف گسترده ای از رشته ها از علوم طبیعی، فیزیک و ریاضیات تا علوم انسانی 
و علوم اجتماعی را پوشش می دهند. این مؤسسات معموال با یک دانشگاه به دلیل موقعیت 
ارتباط  هستند،  دانشگاه  در  استادی  کرسی  دارای  که  مدیرانی  به واسطه  یا  و  جغرافیایی 
نزدیکی دارند. برخی از مؤسسات به عنوان واحدهای حقوقی مستقلی سازمان دهی شده اند 
که دارای استانداردهای مدیریتی بسیار حرفه ای هستند )به عنوان مثال، مؤسسات علوم زیستی 
جدید نظیر مؤسسه فناوری زیست  مولکولی )IMBA( 2، مرکز تحقیقاتي پزشکي مولکولی3 

 .))GMI( 4و مؤسسه زیست شناسی گیاهی مولکولی گرگور مندل )CeMM(

مؤسسه علم و فناوری اتریش در سال 2009 تأسیس شده است و نوآوری سازمانی را به 
چشم انداز تحقیقاتی اتریش افزوده است. مؤسسه علم و فناوری اتریش که مطابق مدل مؤسسه 
علوم وایزمن5 در اسرائیل طراحی شده است، مؤسسه تحقیقاتی بین المللی است که مدرک 
دکتری و پست دکتری در رشته های علوم طبیعی و ریاضیات را ارائه می دهد. سهم دانشجویان 
و محققان بین المللی مؤسسه مذکور در مقایسه با سایر سازمان های تحقیقاتی اتریش فوق العاده 
باالست. مؤسسه علم و فناوری اتریش با اتخاذ نظام استخدام رسمی-آزمایشی، سازماندهی 
از  زیادی  تعداد  جذب  به  موفق  بین رشته ای  فعالیت های  جهت دهی  و  پژوهشی  گروه های 
بودجه  و  بوده  کارمند   600 حدود  دارای  مؤسسه  این  شده است.  مستعد  و  جوان  محققان 
ساالنه آن برابر با 70 میلیون یورو است. به طور کلی، مؤسسه مذکور از آکادمی علوم اتریش 
کوچک تر است، ولی انتظار می رود که در آینده توسعه پیدا کند و تعداد گروه های پژوهشی 

آن از 48 گروه در سال 2018 به 90 گروه در سال 2026 افزایش یابد. 
1. ETH Zurich 
2. Institute of Molecular Biotechnology
3. Research Center for Molecular Medicine
4. Gregor Mendel Institute of Molecular Plant Biology 
5. Weizmann Institute of Science
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توصیه ها 

تأمین بودجه کافی برای تحقیقات پایه عالی که در آکادمی علوم اتریش اجرا  ◉
می شوند و همزمان گسترش وظایف اختصاصی حکمرانی و مدیریت؛

تعهد همیشگی به تکامل موفقیت آمیز مؤسسه علم و فناوری اتریش و حمایت  ◉
مستمر از آن: این مؤسسه به وضوح موفق به نوآوری سازمانی در نظام علم اتریش 

و  آموزش دکتری  ارائه  تحقیق،  کیفیت  نظر  از  باال  انتظارات  تحقق  بدین ترتیب،  و 
پست دکتری و بین المللی سازی شده است؛ و 

گسترش روابط روزافزون بین مؤسسه علم و فناوری اتریش و اکوسیستم تحقیق  ◉
و نوآوری پیرامون: در این راستا، مؤسسه مذکور باید نسبت به توسعه همکاری مفید 
به عنوان  اقدام کند و همچنین،  اتریش  دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی  با  متقابل  و 
مرکز رشد نقش بیشتری ایفا کرده و روابط در حال تکامل خود با بخش کسب وکار 

را تقویت بخشد. 

۵-۴ مؤسسات تحقیقات کاربردی و انتقال محور 

سازمان ها، مؤسسات و مراکز تحقیقاتی نقش اصلی در همکاری بین صنعت و علم ایفا 
انجمن  استثنای  )به  بیشتر آن ها  اصلی  بین علم و صنعت وظیفه  ایجاد همکاری  و  می کنند 
لودویگ بولتزمنLBG( 1(( محسوب می شود. این سازمان ها، مؤسسات و مراکز تحقیقاتی 

مشتمل بر سازمان های دائمی از یک طرف و ساختارهای موقتی از طرف دیگر هستند: 

سازمان های دائمی  ◉

مؤسسه فناوری اتریش )AIT(2، مؤسسه تحقیقاتی Joanneum3 )JR( و انجمن تحقیقاتی 
می آیند.  شمار  به  اتریش  فناوری  و  تحقیق  سازمان های  ازجمله   4)ACR( اتریش  تعاونی 
1. Ludwig Boltzmann Society 
2. Austrian Institute of Technology

3. مؤسسه تحقیقاتی Joanneum (Joanneum Research)  تحت مالکیت سه ایالت )اشتایرمارک، کرنتن، بورگن لند( 
قرار دارد، ولی در سطح کشور )و در سطح بین المللی( فعالیت دارد. 

4. Austrian Co-operative Research association
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پایه ی موجه در حوزه های مهم  این مؤسسات هر دو نوع تحقیقات قراردادی و تحقیقات 
مثال  به عنوان  مختلف  اندازه های  به  و  روش ها  به  و  می دهند  انجام  را  صنعتی  کاربرد های 
ازطریق پروژه های تحقیقاتی مشترک، انتصاب اساتید دانشگاهی به عنوان رؤسای واحدهای 
پژوهشی و نظارت مشترک بر دانشجویان دکتری با بخش دانشگاه ارتباط دارند. عالوه بر 
مؤسسه تحقیقاتی Joanneum، ایالت های اتریش )معروف به الندر به زبان آلمانی( نسبت 
اقدام کرده اند که خصوصیات آن ها شبیه سازمان های  به راه اندازی سازمان های تحقیقاتی 
سالزبورگ2،  تحقیقاتی  سازمان  ُعلیا1،  اتریش  تحقیقاتی  سازمان  است.  فناوری  و  تحقیق 
فنی  تحقیقات  سازمان  و  بورگنلند4  تحقیقاتی  سازمان  ورارلبرگ3،  تحقیقاتی  سازمان 
کارینتین5 ازجمله این سازمان ها به شمار می آیند. تأسیس آزمایشگاه های سیلیکون آستریا6 

نیز در اتریش در دست اجرا است.

اگرچه اندازه بخش سازمان های تحقیق و فناوری اتریش کوچکتر از سایر کشورهای 
هم تراز است، ولی این بخش در نظام نوآوری اتریش به ویژه در زمینه ایجاد همکاری بین 
علم و صنعت و رفع چالش های اجتماعی نقش کلیدی ایفا می کند. سازمان های تحقیق و 
فناوری اتریش با توجه به تنوع سازمانی خود و تفاوت های موجود در ساختارهای مالکیت 
ایجاد  دلیل،  به همین  به شمار می آیند.  متنوعی  بازیگران  به عنوان گروه  و حکمرانی خود 
همکاری راهبردی و تحقق یک سیاست منسجم برای هدایت سازمان های تحقیق و فناوری 
امری دشوار است. اگرچه سازمان های تحقیق و فناوری وظیفه مشابهی مبنی بر تبدیل نتایج 
تحقیقات پایه یا کاربردی به کاربردهای اقتصادی و اجتماعی و نوآوری های صنعتی دارند، 
این  عملکرد  ارزیابی  و  مقایسه  برای  متداول  معیارهای  و  استانداردها  فقدان  مشکل  ولی 
سازمان ها در تحقیق و نوآوری اتریش هم اکنون مشهود است. چندپارگی بخش سازمان های 
هماهنگی  عدم  و  هم پوشانی  به  است  ممکن  و  دارد  همراه  به  مشکالتی  فناوری  و  تحقیق 

1. Upper Austrian Research
2. Salzburg Research 
3. Vorarlberg Research 
4. Forschung Burgenland 
5. Carinthian Tech Research 
6. Silicon Austria Labs 
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)به ویژه  بالقوه  برای شرکای صنعتی  نامطلوب بخش و ظرفیت های آن  معرفی  فعالیت ها و 
شرکای خارجی( منتهی شود و بدین ترتیب، شرایطی فراهم  شود که از پتانسیل این سازمان ها 
به  زمینه تحصیالت دکتری و پست دکتری(  مثال در  )به عنوان  تحقیق و آموزش  زمینه  در 
دارد،  وجود  سازمان ها  این  بین  چشمگیری  تفاوت های  اگرچه  نشود.  استفاده  کامل  طور 
ولی این بخش و به طور کلی نظام نوآوری اتریش می توانند از مزایای هماهنگی های بهتر 
بهره مند شوند. حداقل و در مرحله اول اتریش می تواند یک نظام اصلی و هماهنگ برای 
این بخش  بهبود روند مدیریت  اولین قدم در مسیر  ایجاد کند که  تهیه گزارشات مربوطه 
به شمار می آید. همچنین، این کشور می تواند از توسعه مدل اصلی تأمین بودجه )چنانچه 
در برنامه دولت پیش بینی شده است( و همچنین تهیه پروفایل سازمان های تحقیق و فناوری 

حمایت بیشتری به عمل آورد. 

ساختارهای موقتی  ◉

برنامه های  ◎ و   )COMET )برنامه  عالی  فناوری های  برای  ذی صالح  مراکز  برنامه 
قبلی آن طی دو دهه گذشته به تکامل روابط بین صنعت و علم در اتریش کمک 
شایانی کرده اند. در حال حاضر این برنامه با حمایت از 22 مرکز ذی صالح برای 
صنعت  همکاری  جهت  دولت  حمایتی  ابزار  مهم ترین  به عنوان  عالی  فناوری های 
و علم به شمار می آید. شایان ذکر است که تأمین بودجه اولین مراکز مطابق این 
برنامه در سال 2008 صورت گرفته است. برنامه مذکور اصوال به گونه ای طرح ریزی 
صنعت  و  علم  راهبردی  تحقیقاتی  دستورکار  بر  که  را    K1 مراکز  که  شده است 
داشته  باالتری  بوده، ریسک  بزرگ تری  پروژه های  K2 که  مراکز  متمرکز هستند؛ 
و از شهرت بین المللی بیشتری برخوردارند؛ و پروژه های COMET که طرح های 
جدید در حوزه علم و صنعت مطابق آن ها تدوین می شود را دربرمی گیرد. شایان 
ذکر است که در آینده فقط یک نوع مرکز ذی صالح برای فناوری های عالی وجود 
خواهد داشت. به طور کلی، این مراکز طی ارزیابی میان مدت موفقیت آمیز به مدت 

4+4 سال فعالیت خواهند کرد. 
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از  ◎ قابل توجهی  تعداد  بودجه  که   )CDG( داپلر1  کریستین  تحقیقاتی  انجمن 
 )CD( 2آزمایشگاه های تحقیقاتی موقتی و به عبارتی آزمایشگاه های کریستین داپلر
را تأمین می کند. شایان ذکر است که این آزمایشگاه ها در دانشگاه ها و مؤسسات 
تحقیقات دولتی واقع شده و با اتخاذ یک مدل حکمرانی اصلی و انعطاف پذیر موفق 
به برقراری ارتباط بین مراکز علمی و شرکت ها در زمینه تحقیقات پایه و کاربردمحور 
شده اند. انجمن مذکور همچنین بودجه مراکز جوزف راسل3 در دانشگاه های علوم 
انجمن  بودجه  پژوهشی تحت  واحدهای  به طور کلی،  می کند.  تأمین  را  کاربردی 

تحقیقاتی کریستین داپلر در سازمان های تحقیقاتی میزبان مستقر هستند. 

انجمن لودویگ بولتزمن یک سازمان تحقیقاتی غیردانشگاهی است که مؤسسات  ◎
پاییز  در  مؤسسه   18 )دارای  می شوند  تأسیس  شریک  سازمان های  همراه  به  آن 
ساختار  از  اینکه  برای  گذار  مرحله  یک  پی  در  معموال  و  بوده است(   2018 سال 
مدت  به  شوند،  برخوردار  بولتزمن  لودویگ  انجمن  از  مستقل  و  دائمی  سازمانی 
علوم  تحقیقات حوزه سالمت،  بر  تأکید  با  مؤسسات  این  فعالیت می کنند.  7 سال 
نقش  علم  جدید  رویکردهای  و  باز  نوآوری  فرهنگی،  و  اجتماعی  علوم  انسانی، 
بولتزمن همچنین یک مرکز توسعه  انجمن لودویگ  ایفا می کنند.  منحصربه فردی 

شغلی را راه اندازی کرده است. 

در ارزیابی تأثیر 2015 نشان داده شده است که برنامه COMET در زمینه ایجاد 
تأثیر  ضریب  نظر  از  برنامه  این  داشته است.  موفقی  عملکرد  جدید  توانمندی های 
مشارکت های  ایجاد  و  جوان  محققان  صالحیت  نوآوری،  خروجی های  نشریات، 
حال،  عین  در  داشته است.  مؤثری  عملکرد  متقابل  اعتماد  و  )بین المللی(  بلندمدت 
دارای  و  پایه  تحقیقات  با  ارتباط  در  که  داده شده است  نشان  تأثیر  ارزیابی  این  در 
مراکز  می دهند که  نشان  یافته های حاصله  دارد.  باالتر کمبودهایی وجود  ریسک 
ذی صالح برای فناوری های عالی به عنوان تأمین کنندگان خدمات برای شرکت ها 
1. Christian Doppler Research Association 
2. CD Laboratories 
3. Joseph Ressel Centres 
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عمل می کنند و نتایج تحقیق و توسعه ی قابل استفاده را به راحتی و سریع در اختیار 
شرکت ها قرار می دهند و از این رو می توان گفت که این مراکز همیشه قادر نیستند 

انگیزه های جدید برای راهبردهای نوآوری بلندمدت ارائه کنند. 

جدیدی  برنامه  تدوین  ازجمله  متعددی  اصالحات  یافته ها،  این  به  پاسخ  در  اخیرا 
گفتنی  گرفته است.  صورت  عالی1«  فناوری های  برای  ذی صالح  مراکز  »نمونه  تحت عنوان 
است که بودجه های پروژه های تحقیقاتی راهبردی براساس این برنامه تأمین می شود و صرفا 
برای مراکز فعلی K1 دایر است. چنانچه در طرح های پیشنهادی اولیه بیان شده است، این نمونه 
در  تحقیقات  تحقیقاتی مجزایی هستند که  واحدهای  بر  مشتمل  لحاظ موضوعی  به  مراکز 
باالترین سطح را انجام می دهند تا به حوزه های تحقیقاتی نویدبخش و یا نوظهوری بپردازند 
که فراتر از پیشرفته ترین تحقیقات فعلی هستند. درواقع، انجام تحقیقات فزاینده هدف مراکز 
مذکور محسوب نمی شود. این امر به ویژه امکان انجام تحقیقات دارای ریسک باال را فراهم 
مزایای  چه   COMET برنامه  زمینه  در  اخیر  اصالحات  که  نیست  مشخص  هنوز  می آورد. 
دربردارند و باید در طول زمان مشخص شود و به طور رسمی در اولین فرصت مناسب مورد 
COMET، بررسی روش های  برنامه  به  ارزیابی قرار گیرند. حفظ دسترسی شرکای جدید 
تطبیق  و همچنین  مأموریت ها  و  اجتماعی  با چالش های  برنامه  این  بهتر  تطبیق  برای  ممکن 

مشوق ها با بخش در حال تکامل دانشگاه ازجمله چالش های آتی اتریش به شمار می آیند. 

مشارکت کنندگان  از  تعدادی  که  شده است  مشاهده  همچنین   2015 تأثیر  ارزیابی  در 
 COMET نسبت به مراکز ذی صالح برای فناوری های عالی، برآورد بهتری از پروژه های
پروژه های  تکامل  با  همزمان  پیشرفت های حاصله  با وجود  که  است  شایان ذکر  داشته اند. 
با  گرفت.  نظر  در  مراکز  این  برای  می توان  را  دیگری  حکمرانی  ساختارهای   ،COMET

بالقوه حکمرانی ساخته شده اند می توان  براساس مدل مدیریت  مراکز که  این گونه  توسعه 
به به حداکثر رساندن انعطاف پذیری، تضمین ارتباط صنعت و جلوگیری از ایجاد مجموعه 
تعهدات بلندمدتی که تحقق آن ها را دشوار می سازد، کمک کرد. چنانچه نیاز کمتری به 
می کنند- استفاده  فعلی  تحقیقاتی  ظرفیت  از  که  مراکز-  اینگونه  در  ثابت  سرمایه گذاری 

1. “COMET Module”
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ذینفع  کسب وکارهای  در  همکاری  معطوف ساختن  به  کمتری  تمایل  باشد،  داشته  وجود 
وجود دارد و امکان مشارکت گسترده تر میسر می شود. 

توصیه ها 

امکان  ◉ که  فناوری  و  تحقیق  سازمان های  برای  محوری  نظارتی  نظام  توسعه 
مقایسه بهتر کارآیی آن ها با سازمان های همتای خود در اتریش و سازمان های 
تحقیق و فناوری بین المللی ذیربط و همچنین امکان حکمرانی راهبردی ضمن 
بر فعالیت ها  تأکید بر تنوع در حکمرانی و مالکیت را فراهم می آورد: نظارت 
باید در راستای مجموعه ی ازپیش  تعیین شده شاخص های خروجِی متعادل-ازجمله 
پتنت ها/مجوزها،  دکتری،  مقطع  تحصیلکرده های  همتا،  بازبینی  دارای  نشریه های 
راستا همچنین  این  در  گیرد.  محققان-صورت  و جابجایی  اسپین آف ها  نوآوری ها، 

مطلوب است که سایر سازمان های انتقال محور نیز لحاظ شوند. 

واگذاری مسئولیت مبنی بر به حداکثر رساندن تأثیر جمعی سازمان های تحقیق  ◉
وزارت حمل ونقل،  مثال  به عنوان  سازمان  این  فدرال:  سازمان  به یک  فناوری  و 
دهد.  توسعه  را  فوق الذکر  نظارتی  نظام  و  شود  پیشقدم  باید  فناوری  و  نوآوری 
همچنین، این سازمان باید با همکاری مراجع منطقه ای )الندر( در زمینه توسعه مدل 
تأمین بودجه سازمانی برای سازمان های تحقیق و فناوری پیشگام شود و طی همکاری 
نزدیک با هر سازمان کمک کند که پروفایل سازمان های تحقیق و فناوری به طور 

واضح شرح داده شود؛

ارزیابی تأثیر نمونه مراکز ذی صالح برای فناوری های عالی با توجه به اهداف  ◉
و نوع تحقیقات صورت گرفته در این مراکز: چنانچه با انجام ارزیابی تأثیر نتوان 
انتظارات موجود را برطرف ساخت، باید تغییرات بیشتری در مورد این مراکز اعمال شود. 

اجرای مستمر مدل موفقیت آمیز انجمن تحقیقاتی کریستین داپلر برای تأمین  ◉
مدل  این  براساس  که  است  ذکر  شایان  دانشگاه:  و  همکاری های صنعت  بودجه 
صنعتی  کاربرد  با  انعطاف پذیر  بسیار  و  واضح  به صورت  را  پایه  تحقیقات  می توان 
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کیفیت  و  کرده  ارائه  شرکا  تمام  همکاری  برای  قوی  مشوق های  و  کرده  تلفیق 
مؤسسه  به  وابسته  مراکز  و  داپلر  کریستین  آزمایشگاه های  در  شده  انجام  تحقیقات 

تحقیقاتی Joanneum را تضمین نمود؛

و  ◉ بولتزمن  لودویگ  انجمن  مدل  تطبیق  برای  موجود  روش های  بررسی 
و  قوانین  مورد  در  کافی  »شفاف سازی«  ازطریق  اختالف نظر  از  جلوگیری 
مقررات انجمن مذکور و از همان بدو امر، همسوسازی این قوانین و مقررات 
با قوانین و مقررات دانشگاه های شریک: گفتنی است که به موجب این قوانین، 
ممکن است مؤسسه لودویگ بولتزمن )LBI(1 موردنظر در اواخر دوره تأمین بودجه 
ادغام شود. این امر حاکی از این واقعیت است که قوانین انجمن لودویگ بولتزمن، 
سازمانی  و  حقوقی  شیوه های  با  همسو  مربوطه  شیوه های  و  قراردادی  تمهیدات 

دانشگاه ها هستند. 

۵-۵ حمایت از روابط و همکاری های بین المللی در حوزه علم، فناوری 

و نوآوری 

اتحادیه  عضو  کشورهای  سایر  با  به ویژه  و  خارجی  شرکای  با  نزدیکی  ارتباط  اتریش 
در  توسعه  و  تحقیق  انجام  زمینه  در  اتریش  به عالوه،  دارد.  نوآوری  و  علم  در حوزه  اروپا 
داخل کشور با سرمایه گذاری خارجی، تألیف مشترک نشریه های علمی بین المللی و تسهیم 
هزینه کرد تحقیق و توسعه دولتی برای تحقیق و توسعه هماهنگ فراملی دارای روابط قوی 

در عرصه بین المللی است. 

و  پیچیده  چالش های  رفع  برای  نوآوری  و  علم  حوزه  در  بین المللی  همکاری های 
زمینه  در  مشارکت  هستند.  ضروری  اقتصادی  و  زیست محیطی  اجتماعی،  به هم وابسته 
دانش جهانی،  به مخازن  به دسترسی  نوآوری  و  تحقیق  بین المللی در حوزه  همکاری های 
تأسیسات تحقیقاتی و سرمایه انسانی مکمل و همچنین به رفع مؤثر چالش های منطقه ای و یا 

جهانی کمک می کند. 
1. Ludwig Boltzmann Institute
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اهمیت  حائز  اتریش  بین المللی  همکاری های  برای   2020 افق  برنامه های  در  مشارکت 
است و کمک می کند تا تحقیقات این کشور به مرز توده بحرانی برسد. البته دسترسی به 
بودجه مربوط به این برنامه ها بسیار رقابتی است و تعداد طرح های موردتأیید اتریش حاکی 
از کیفیت باال و اهمیت بین المللی تحقیقات علمی این کشور است )پس از تصمیم گیری در 
مورد نیمی از تقاضاها مشخص شد که 2/8 درصد از کل طرح های مورد تأیید در افق 2020 
شامل طرح های اتریش بوده است(. اگرچه اتریش به طور کلی عملکرد موفقی داشته است، 
نیز مواجه است. میزان مشارکت صنعت در این کشور تا حدی  با مشکالت متعددی  ولی 
متفاوت است و به ویژه شرکت های کوچک و متوسط آن به نظر می رسد که مشارکت را 
امری دشوار می پندارند. با این حال، این کشور در جذب گرنت های مبتنی بر تعالی شورای 

پژوهش اروپا به موفقیت چشمگیری نائل شده است. 

در ارزیابی اخیر برنامه آژانس ارتقای تحقیقات اتریش با عنوان مشارکت نوآوری اروپا1، 
همچنین،  گرفته اند.  قرار  کلی  ارزیابی  مورد  مطلوبی  نحو  به  حمایتی  اقدامات  و  ساختارها 
متعدد  کاربران  به  هدفمندتر  اطالعات  و  بهتر  توصیه های  ارائه  جهت  موجود  فرصت های 
تعیین شده اند. به  عالوه، در این ارزیابی نشان داده شده است که در راستای توانمندسازی و 
با  به توسعه ظرفیت های خود برای راهبردهای مرتبط  ترغیب سازمان های تحقیقاتی اتریش 
برنامه چهارچوبی اتحادیه اروپا می توان اقدامات بیشتری انجام داد. همچنین در ارزیابی مذکور 
نشان داده شده است که می توان اقدامات حمایتی دولت را براساس برنامه های آژانس ارتقای 
تحقیقات اتریش و اتحادیه اروپا بهبود بخشید. به عنوان مثال، در این راستا می توان سیستمی 
را ایجاد کرد تا طرح های پیشنهادی مربوط به برنامه های اتحادیه اروپا که رتبه باالیی کسب 
کرده ولی پذیرفته نشده اند، دوباره برای دریافت بودجه ملِی مربوطه ارجاع داده شوند و یا 
اینکه می توان بین حوزه های مورد تأکید در تحقیقات در سطوح ملی و اتحادیه اروپا تطابق 
بیشتری ایجاد کرد. عالوه بر این ها، از روند حکمرانی و هماهنگ سازی اقدامات حمایتی و 
سیاست های منطقه تحقیقاتی اروپا2 برآورد مثبتی شده است. با این حال به نظر می رسد که روند 
بین المللی سازی و مشارکت در برنامه های اتحادیه اروپا در سطح وزارتخانه ای باید با هماهنگی 

1. European Innovation Partnership 
2. ERA policies
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بیشتری صورت گیرد. با توجه به اینکه برنامه های چهارچوبی فعلی و آتی اروپا بر موضوعات 
فرابخشی متمرکز هستند که مستلزم همسوسازی بیشتر سازوکارهای تأمین بودجه و نهادهای 

تأمین بودجه در سطح ملی هستند، این مسأله حتی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است. 

اتریش در زمینه همکاری های بین المللی اصوال بر اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن 

متمرکز است، ولی در زمینه همکاری با کشورهای غیراروپایی عملکرد ضعیفی داشته است. 
طرح های متعددی نظیر راهبرد فراتر از اروپا1 به افزایش همکاری اتریش با کشورهای واقع 
در خارج از اتحادیه اروپا کمک می کنند. گفتنی است که برنامه فراتر از اروپا2 که به موجب 
آن همه شرکت ها، مؤسسات تحقیقاتی، مؤسسات آموزش عالی و سایر سازمان های اتریشی 
جهت ایجاد و گسترش همکاری با شرکای غیراروپایی مورد حمایت قرار می گیرند، برای 
تحقق اهداف تصریح شده در راهبرد فراتر از اروپا کافی نیست. این امر با توجه به هدف 
»افق  بعدی  برنامه چهارچوبی  ازطریق  ثالث  تقویت همکاری کشور  بر  مبنی  اروپا  اتحادیه 

اروپا« نیز حائز اهمیت است. 

توصیه ها 

اتخاذ رویکردی راهبردی برای همکاری در زمینه برنامه های اروپایی و سایر  ◉
برنامه های بین المللی و تقویت هماهنگی های مربوطه در سطح وزارتخانه ای؛ 

انجام اقدامات الزم جهت افزایش، اولویت بخشی و هماهنگی بودجه های ملی  ◉
برای همکاری های فراملی با کشورهای غیراروپایی: به طور کلی، انجام اقدامات 
راهبردی بیشتر در راستای گسترش همکاری با کشورهای غیراروپایی به افزایش قابل 

توجه مخزن دانش قابل دسترس در اتریش منتهی می شود؛ و

معرفی )معرفی مجدد( روش های تأمین بودجه مشترک دولتی بابت هزینه های  ◉
و  کوچک  شرکت های  برای  به ویژه  اروپا-  اتحادیه  برنامه های  در  مشارکت 

متوسط-در راستای مقابله با روند نزولی مشارکت.

1. Beyond Europe Strategy 
2. Beyond Europe program
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6. طراحی مجدد سیاست نوآوری
همانطور که گفته شد در حال حاضر تغییراتی باید در راهبرد سیاست نوآوری کشور 
میزان  به  نظامی سوق داده شود که  به سمت  باید  اتریش  به طور کلی،  ایجاد شود.  اتریش 
زمینه  در  آن  شواهد  بر  مبتنی  دستاوردهای  و  باشد  متمرکز  ورودی ها  توسعه  بر  کمتری 
اثربخشی ویژه بر بهره وری و کارآیی سرمایه گذاری در حوزه علم، فناوری و نوآوری مورد 
توجه بیشتری قرار داشته باشد. در ادامه به موضوعات موردتأکید در سیاست نوآوری اتریش 

پرداخته می شود.

۶-۱ پیش به سوی راهبرد جدید تحقیق، فناوری و نوآوری ۲0۲0+ 

به طور کلی، راهبرد تحقیق، فناوری و نوآوری 2020- 2011 در ابعاد متعدد عملکرد 
موفقی داشته است که در ادامه به اختصار شرح داده می شود: 

این راهبرد به ارائه حمایت های قابل توجه دولت در زمینه افزایش سرمایه گذاری در  ◉
تحقیق و توسعه کمک کرده است. اتریش به کمک راهبرد فعلی تحقیق، فناوری و 
نوآوری توانسته است به گروه کشورهای با باالترین شدت تحقیق و توسعه بپیوندد. با 
این حال، اتریش در طیف گسترده ای از معیارهای ساختاری و خروجِی مرتبط با علم، 
نظیر دانمارک، هلند، سوئد و سوئیس  از رهبران نوآوری  فناوری و نوآوری هنوز 
عقب افتاده است. به طور کلی، با توجه به عملکرد موفقیت آمیز اتریش در زمینه تجهیز 
منابع موردنیاز در حوزه تحقیق و توسعه و نوآوری، سؤاالت متعددی درباره فواید 

سیاست های علم، فناوری و نوآوری این کشور مطرح است؛ 

راهبرد تحقیق، فناوری و نوآوری اتریش را می توان به منزله اقدام دولت در راستای  ◉
شش  راهبرد،  این  موجب  به  درواقع،  کرد.  قلمداد  هماهنگی  و  ارتباطات  افزایش 
وزارتخانه خود را نسبت به مجموعه اهداف و اولویت های مشترک در زمینه سیاست 
تحقیق،  بین وزارتخانه ای  ویژه  »کارگروه  راستا،  این  در  کرده اند.  متعهد  نوآوری 
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راهبرد  این  اجرایی  روند  هماهنگ سازی  و  حمایت  هدف  با  نوآوری1«  و  فناوری 
تشکیل شده است؛ و 

راهبرد تحقیق، فناوری و نوآوری به تداوم سیاست کمک می کند.  ◉

و  در گزارشات  و  نوآوری  و  فناوری  تحقیق،  راهبرد  از  میان دوره ای  ارزیابی  در یک 
توصیه های ارائه شده توسط شوراهای مشورتی )شورای تحقیقات و توسعه فناوری اتریش2 
)RFTE(، انجمن علوم اتریش3 و انجمن شورای حوزه تحقیقاتی اروپا در اتریش4( به نقاط 

ضعف متعددی در روند اجرایی این راهبرد اشاره شده است. 

با توجه به پیشینه راهبرد فعلی تحقیق، فناوری و نوآوری و تجربه سایر کشورهای عضو 
سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، دولت فدرال اتریش تصمیم گرفته است که راهبرد 
جدید تحقیق، فناوری و نوآوری 2020+ را به عنوان ابزار حکمرانی سیاست نوآوری خود 

تدوین کند.

و  فناوری  علم،  راهبرد  می توان  راهبردی  اهداف  از  محدودی  مجموعه  بر  تمرکز  با 
نوآوری را به نحو بهتری به تمام ذینفعان مرتبط ساخت و دیدگاهی مشترک جهت نحوه 
ایجاد کرد. عالوه  بازیگران کلیدی وزارتخانه ها و سازمان ها در راهبرد مذکور  مشارکت 
بر آن، با تمرکز بر تعداد معدودی از اهداف می توان ترکیب ابزار سیاستی منسجمی برای 
ارائه راهبرد ایجاد کرد. به عالوه، به موجب راهبرد 2020+ قرار است که سایر طرح های ملی 
که اهداف مشترکی دارند نظیر راهبردهای آتی حوزه دیجیتال و هوش مصنوعی نیز ادغام 
شوند. براساس تجربه حاصله از راهبرد فعلی تحقیق، فناوری و نوآوری و همچنین تجربیات 
بین المللی می توان گفت که دوره 10 ساله راهبرد، بازه زمانی طوالنی است و حداقل باید در 

میان مدت مورد بازنگری قرار گیرد.

اگرچه چالش های اجتماعی همواره بخشی از راهبرد تحقیق، فناوری و نوآوری 2011-
1. Inter-ministerial “RTI Task Force” 
2. The Austrian Council for Research and Technology Development (Rat für Forschung und Technolo-
gieentwicklung)
3. Austrian Science Board
4. The Austrian ERA Council Forum
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رکن  و  شده  برخوردار  روزافزونی  اهمیت  از  حاضر  حال  در  ولی  شده اند،  قلمداد   2020
اصلی سیاست علم، فناوری و نوآوری در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در سطح اتحادیه 
اروپا محسوب می شوند. در برنامه های مبنی بر مقابله با چالش های اجتماعی باید روش های 
جدید حکمرانی و تأمین بودجه در نظر گرفته شوند. از آنجا که تأمین بودجه ی مبتنی بر 
مأموریت جهت مقابله با چالش های اجتماعی در برنامه آتی »افق اروپا« مورد تأکید بیشتری 
قرار گرفته است، در اتریش نیز اولویت بخشی چالش های اجتماعی اهمیت روزافزونی پیدا 
تأمین  زمینه  در  اروپا  اتحادیه  و  اتریش  کشور  بین  هم افزایی  ایجاد  به  امر  این  کرده است. 
بودجه موردنیاز برای رفع این چالش ها و همچنین استفاده بهتر از منابع اتحادیه اروپا کمک 

خواهد کرد. 

در حال حاضر، مباحث راهبردی متعددی درباره نحوه استفاده بهینه از رویکرد سیاستی 
مبتنی بر مأموریِت اتحادیه اروپا توسط اتریش در راستای تعیین بهترین روش موجود برای 
تعیین  اروپا و همچنین در راستای  نوظهور در سطح  مأموریت های  با  اقدامات خود  تطبیق 
مأموریت های خود مطرح است. این فرآیند اساس راهبرد جدید تحقیق، فناوری و نوآوری 

را تشکیل می دهد. 

توصیه ها 

تعداد  ◉ بر  نوآوری ۲0۲0+  و  فناوری  تحقیق،  راهبرد جدید  ساختن  متمرکز   
اتریش  معدودی از اهداف راهبردِی مرتبط با رهبری نوآوری: در این راستا، 
باید به جای تأکید بر اهداف ورودی، بر تأثیرات تحقیق و توسعه و سایر فعالیت های 
نوآوری و همچنین بر تعالی کل نظام تحقیق و نوآوری کشور متمرکز شود. عالوه 
بر آن، اتریش باید نسبت به تأمین بودجه تحقیق و توسعه برای چالش های اجتماعی 
در  نیز  را  علم و صنعت  بین  روابط  و همزمان  نماید  بیشتری  »مأموریت ها« تالش  و 

راستای اهداف بلندپروازانه تر تقویت بخشد؛ 

همسوسازی راهبرد جدید تحقیق، فناوری و نوآوری ۲0۲0+ با اولویت های  ◉
تحقیق،  سیاست های  مورد  در  اروپا«  »افق  برنامه  در  شده  تصریح  راهبردی 
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فناوری و نوآوری اروپا و سایر منابع تأمین بودجه تحقیق، فناوری و نوآوری 
اروپا: اتریش با اتخاذ راهبرد جدید باید ضمن تصریح اولویت های مربوط به حوزه های 
موضوعی گسترده تر و تکمیلی اروپا درصدد بهره گیری از بودجه اروپا باشد. تعیین 

چالش های اجتماعِی دارای اولویت اتریش در این ارتباط مؤثر واقع خواهد شد؛

-به ویژه  ◉  +۲0۲0 نوآوری  و  فناوری  تحقیق،  جدید  راهبرد  اینکه  تضمین 
مصنوعی،  هوش  راهبرد  دیجیتال،  اقتصاد  حوزه  در  اتریش  آتی  طرح های 
راهبرد نوآوری باز و همچنین راهبردهای ملی اتریش با چالش های اجتماعی 
نظیر راهبرد آب و هوایی اتریش، راهبرد امنیت اتریش و طرح های مربوط به 

سالمت و سالخوردگی جمعیت مرتبط هستند؛ و  

پروفایل های  ◉ دولت،  سایر طرح های  با  راهبرد جدید ۲0۲0+  ساختن  مرتبط 
 .)RIS3( اکوسیستم نوآوری منطقه ای و راهبردهای تخصصی سازی هوشمند
راهبرد جدید همچنین باید با طرح های در سطح ایالتی مرتبط باشد تا امکان استفاده 

بهینه و منسجم از منابع دولت های فدرال و ایالتی میسر باشد.

۶-۲ تأکید بیشتر بر چالش های اجتماعی 

چالش های اجتماعی نظیر تغییرات آب و هوایی، سالخوردگی جمعیت، فقر، محرومیت 
جهان  سطح  در  کنونی  دغدغه های  ازجمله  انرژی  و  موادغذایی  ایمنی  عدم  و  اجتماعی 
به شمار می آیند. برای مقابله مؤثر با چالش های اجتماعی، بازیگران متعدد باید به روش های 
نظام مند و هماهنگ به نوآوری در حوزه های متعدد مبادرت ورزند. سیاست گذاران دولت ها 
باید با تأمین بودجه هدفمند و اعطای سایر مشوق ها بتوانند تحقیقات را به سمت حوزه هایی 
سوق دهند که در آن ها بیشترین نیازهای اجتماعی مشاهده می شود و نوآوری بسیار ضروری 
است. در راهبرد تحقیق، فناوری و نوآوری 2020-2011 به نقش تحقیق و توسعه و نوآوری 
به  نیز  اتریش  دولت  جدید  برنامه  در  شده است.  اذعان  اجتماعی  چالش های  با  مقابله  در 
بوم شناسی  و  اجتماعی  اصلی  با چالش های  مواجهه  در  نوآوری  از  بهینه  استفاده  ضرورت 

و بهبود شرایط چهارچوبی آتی برای سرمایه گذاری در تحقیقات مرتبط اذعان شده است. 
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ولی  است،  رایج  اتریش  در  باز  تحقیقات  بودجه  تأمین  موضوعی  لحاظ  به  اگرچه 
این  در  توسعه  و  تحقیق  ازطریق  اجتماعی  چالش های  رفع  راستای  در  متعددی  برنامه های 
بازیگر مهمی   )KLIEN( 1اتریش انرژی  کشور در دست اجرا هستند. صندوق آب و هوا و 
فناوری های  افزایش تحقیق و توسعه در زمینه  با هدف  این حوزه محسوب می شود که  در 
انرژی پایدار تأسیس شده است. شایان ذکر است که بودجه سایر برنامه های موضوعی مهم در 
زمینه چالش های اجتماعی توسط وزارت حمل ونقل، نوآوری و فناوری تأمین می شود و این 
وزارتخانه به عنوان مثال با اجرای برنامه حمایت از تحقیق و فناوری و نوآوری برای جابجایی 
)2020-2012(2 از تحقیق و توسعه در حوزه های انرژی و حمل ونقل حمایت به عمل می آورد. 
در سطح اروپایی، اتریش در زمینه مشارکت در برنامه »افق 2020« عملکرد مؤثری داشته است 

که خود مصداق نقطه قوت این کشور ازنظر تحقیقات مرتبط با چالش های اجتماعی است. 

با این حال در مقایسه با سایر کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، 
نسبت باالیی از بودجه دولتی تحقیق و توسعه اتریش )GBARD(3 به »پیشرفت کلی دانش« 
به  شده  داده  اختصاص  بودجه  جزئی  نسبتا  سهم  درصد(.   70/1( می شود  داده  اختصاص 
اهداف خاص اجتماعی-اقتصادی )دفاع، بهداشت و غیره( در اتریش گویای این واقعیت 
است. اگرچه سرانه بودجه تحقیق و توسعه در اتریش به اندازه قابل توجهی باالتر از میانگین 
اروپاست، ولی سرانه هزینه اختصاص یافته به اهداف خاص اجتماعی-اقتصادی در اتریش 
آب و هوایی(،  تغییرات  )ازجمله  زمین شناسی  علوم  البته  اروپاست.  اتحادیه  از  کمتر  اغلب 
در  مستثنی هستند.  قاعده  این  از  فناوری  و  تولید صنعتی  از همه  مهم تر  و  انرژی، آموزش 
اتریش  مقایسه، سهام تحقیق و توسعه اختصاص یافته به حوزه بهداشت و محیط زیست در 

نسبتا پایین است. 

به  توسعه  و  تحقیق  بودجه  اختصاص  از  مانع  اتریش  در  اولویت ها  مؤثر  تعیین  عدم 
چالش های اجتماعی خاص می شود. با الهام از طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا4 در خصوص 

1. Austrian Climate and Energy Fund
2. Research, Technology and Innovation Support Programme for Mobility 2012-20
3. Government Budget Allocations to R&D
4. European Commission
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»افق اروپا« که به موجب آن رویکرد سیاستی مبتنی بر مأموریت برای تأمین بودجه تحقیق 
برای تحقیق  ایفا می کند، روند شناسایی نظام مند چالش های کلیدی  و توسعه نقش مهمی 
و توسعه اتریش اخیرا با شتاب بیشتری پیش می رود. این رویکرد همچنین باید در راهبرد 

جدید تحقیق، فناوری و نوآوری اتریش نیز مدنظر قرار گیرد. 

از  ترکیبی  و  چندرشته ای  رویکرد  یک  مستلزم  اغلب  اجتماعی  چالش های  مؤثر  رفع 

و  کاربردی  تحقیقات  و  پایه  تحقیقات  ترکیب  ازجمله  نوآوری  و  تحقیق  مختلف  انواع 
همچنین همکاری بین محققان حوزه علوم طبیعی و علوم اجتماعی است. عالوه بر این ها، 
همکاری بین سازمان های اجراکننده تحقیقات و سازمان های تأمین کننده بودجه تحقیقات، 
کسب وکارها، دولت و متولیان و همچنین اتخاذ ساختارهای جدید تأمین بودجه و حکمرانی، 

امری ضروری به شمار می آیند. 

توصیه ها 

تجهیز  ◉ اروپا«،  »افق  برنامه  در  موردنظر  موضوعِی  حوزه های  با  همسوسازی 
ابزار ملی و  مؤسسات تحقیقاتی در زمینه هر چهار رکن فوق الذکر و توسعه 

منطقه ای به گونه ای که تا حد زیادی مکمل یکدیگر باشند؛ 

در ارتباط با چالش های اجتماعی، استفاده از رویکرد جدید و مبتنی بر مأموریت  ◉
اتحادیه اروپا جهت تأمین بودجه تحقیق و توسعه به منظور بررسی نظام مند و 
تعیین فرصت های موجود برای اولویت های موضوعی و مکمل ملی و اروپایی: 
در نتیجه می توان گفت که برنامه »افق اروپا« به سمت توسعه بیشتر ظرفیت های علم، 

فناوری و نوآوری اتریش سوق پیدا خواهد کرد؛ 

توسعه ظرفیت اتریش جهت رفع مؤثر چالش های اجتماعی ازطریق تحقیق  ◉
تحقیقات  مؤسسات  دانشگاه ها،  بین  بلندمدت  همکاری  راستا،  این  در  نوآوری:  و 
دولتی، کسب وکارها، اداره های دولتی و سایر بازیگران در زمینه چالش های اجتماعی 
باید مورد حمایت قرار گیرد. همچنین، ترکیبی از تحقیقات پایه و تحقیقات کاربردی 
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برای رفع چالش های اجتماعی ضروری است؛ و 

چالش های  ◉ به  مربوط  تحقیقات  زمینه  در  غیراروپایی  کشورهای  با  همکاری 
اجتماعی: به منظور ایجاد هم افزایی با طرح های بین المللی و برنامه های سایر دولت ها 
باید مشوق هایی برای مشارکت بازیگران اتریشی در فعالیت های تحقیقاتی بین المللی 

ارائه شود. 

۶-۳ طرح تعالی اتریش 

به طور کلی، شرایط چهارچوبی مساعدی باید جهت اجرای تحقیقات عالی ایجاد شود. 
شرایط  ارائه  تحقیقاتی،  مؤسسات  و  دانشگاه ها  از  توجه  قابل  مالی  حمایت  شامل  امر  این 
تحقیقاتی کالس  زیرساخت  ایجاد  و  محققان  برای  مناسب  و چشم اندازهای شغلی  کاری 

جهانی است. 

در سطح  داده است.  انجام  پژوهش  تعالی  پیشبرد  راستای  در  متعددی  اقدامات  اتریش 
سازمانی، تأسیس مؤسسه علم و فناوری اتریش نمونه بارزی از تعالی تأمین بودجه به شمار 
قرار  بررسی  مورد  مؤسسات  پژوهش  تعالی  برای  مهم  مسائل  اخیر،  طرح های  در  می آید. 
توافقنامه عملکردی  در طول مدت  دانشگاه ها  بودجه  افزایش  انتظار می رود که  گرفته اند. 
2021-2019 که مطابق مدل جدید تأمین بودجه دانشگاه ها پرداخت می شود، افزایش بودجه 
رقابتی تحقیقات پایه توسط صندوق علمی اتریش )هرچند کمتر از حد انتظار( و اصالحات 
اخیر مدل استخدام رسمی-آزمایشی به تعالی پژوهش اتریش کمک خواهند کرد. عالوه 
بر پیشرفت های صورت گرفته در زمینه تأمین بودجه، اتریش با اعطای مشوق به دانشگاه ها 
برای اجرای برنامه های سازمان یافته دکتری که به نظر می رسد در افزایش کیفیت تحقیقات 
و همچنین ایجاد جذابیت برای استعدادهای داخلی و خارجی نقش مهمی ایفا می کنند، در 

زمینه تحصیالت دکتری نیز به موفقیت چشمگیری نائل شده است. 

در راهبرد فعلی تحقیق، فناوری و نوآوری اتریش 2020-2011، اهمیت تعالی پژوهش 
اتریش  علوم  در  تعالی  و  باالتر  کیفیت  زمینه  در  اگرچه  گرفته است.  قرار  تأکید  مورد 
پیشرفت هایی صورت گرفته است، ولی به طور کلی انتظارات اتریش هنوز محقق نشده است. 
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با توجه به تجربه حاصله در کشورهای متعدد، شورای تحقیقات و توسعه فناوری اتریش و 
انجمن علوم اتریش اخیرا توصیه هایی در حمایت از طرح تعالی اتریش منتشر کرده اند. 

افزایش  و  پایه  تحقیقات  رقابتی  بودجه  افزایش  بر  دولت  برنامه  در  تصریح شده  طرح 
بودجه دانشمندان تازه کار برتر و همچنین گسترش کلی ابزارهای رقابتی برای ترغیب تعالی 
پژوهش در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقات دولتی متمرکز است. این طرح مکمل اقداماتی 
است که اتریش اخیرا در راستای ارتقای تعالی پژوهش به ویژه در ارتباط با افزایش بودجه 
رقابتی تحقیقات پایه، افزایش شهرت بین المللی خود و شناساندن بهتر علوم اتریش در عرصه 

بین المللی انجام داده است. 

به تحقیقات توسط صندوق علمی  نسبتا محدود  رقابتی  بودجه  اختصاص  به طور کلی، 
می شود-به عنوان  محسوب  پایه  تحقیقات  رقابتی  بودجه  داخلی  منبع  مهم ترین  اتریش-که 
مانع تعالی پژوهش در این کشور در نظر گرفته می شود و در طرح تعالی اتریش باید این 
مسأله مدنظر قرار گیرد. افزایش بودجه صندوق علمی اتریش به منظور توسعه تحقیقات پایه 
رقابتی و حمایت مالی از صندوق مذکور برای انجام برنامه های تأمین بودجه موردنظر خود 
در راستای رفع استانداردهای باالی بین المللی، امری ضروری و بسیار مهم است. همانطور 
که در مورد برنامه های آژانس ارتقای تحقیقات اتریش و برنامه های اروپا ازجمله برنامه »افق 
2020« صدق می کند، رویه پرداخت هزینه های باالسری باید در چنین شرایطی دوباره در 
برنامه های تأمین بودجه صندوق علمی اتریش اعمال شود. طرح تعالی همچنین برای صندوق 
علمی اتریش این امکان را فراهم می آورد که مجموعه برنامه های خود در مسیرهای جدید 
با مؤسسات تأمین بودجه در حوزه تحقیقات کاربردی  بیشتری  را توسعه دهد و همکاری 

داشته باشد. 

تقویت  امکان  و  شود  تدوین  فعلی  سازمانی  ظرفیت های  براساس  باید  تعالی  طرح 
توانمندی های موضوعی )به عنوان مثال در ارتباط با چالش ها و تحوالت اجتماعی(، گسترش 
همکاری بین  رشته ها و مؤسسات مختلف و بدین ترتیب کاهش چندپارگی تحقیقات را فراهم 

آورد. صندوق علمی اتریش باید در اجرای طرح تعالی تحقیقات نقش کلیدی ایفا کند. 
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توصیه ها 

بودجه  ◉ تأمین  سازمان های  اندازه  به  اتریش  علمی  صندوق  بودجه  افزایش 
مشابه در کشورهای پیشگام نوآوری: این امر امکان توسعه فعالیت های متداول 

صندوق در زمینه تأمین بودجه را فراهم می آورد؛

اختصاص بخشی از بودجه اضافی صندوق به یک برنامه تأمین بودجه مقیاس  ◉
بزرگ تر با هدف کمک به حفظ محققان برجسته در اتریش؛ 

اعمال دوباره رویه پرداخت هزینه های باالسری در برنامه های تأمین بودجه  ◉
صندوق علمی اتریش )همانند برنامه های تأمین بودجه آژانس ارتقای تحقیقات 

اتریش یا اتحادیه اروپا(؛ و

استفاده از بودجه اضافی جهت تأمین منابع موردنیاز برای تنوع سازی مجموعه  ◉
به  مربوط  تحقیقات  ترغیب  راستای  در  اتریش  علمی  صندوق  فعالیت های 
چالش های اجتماعی، مأموریت ها و تحقیقات مشارکتی بین محققان حوزه علم 

و صنعت. 

۶-۴ تعیین وظایف مهم تر برای بنیادهای خصوصی به عنوان منابع تأمین 
بودجه تحقیقات 

کامال  بنیادهای  به عنوان  که  دارند  فعالیت  اتریش  در  بنیاد   700 حال حاضر حدود  در 
اهداف  تحقق  راستای  در  آن ها  ساالنه  تقریبی  هزینه کرد  و  می شوند  شناخته  بشردوستانه 
عمومی برابر با 25 تا 40 میلیون یورو است. نسبت هزینه کرد تحقیق  و  توسعه که به بخش 
خصوصی و غیرانتفاعی در این کشور نسبت داده می شود، نسبتا پایین است و میزان بودجه 
اختصاص یافته به این بخش حدود 51 میلیون یورو )0/4 درصد از کل هزینه کرد تحقیق و 
توسعه کشور( است. به طور کلی، بخش بشردوستانه اتریش در مقایسه با کشورهای با اندازه 
با رویکرد مشابه اجتماعی و اقتصادی  مشابه نظیر دانمارک، سوئد یا هلند و یا کشورهای 

نظیر آلمان رشد کافی نیافته است. 
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با توجه به اینکه در کشور اتریش اقدامات بشردوستانه مرسوم نیست، مؤسسات تحقیقاتی 
اتریش تاکنون در جایگاهی نبوده اند که به توسعه مهارت در بنیادها و یا جمع آوری میزان 
قابل توجهی از کمک های مالی اهداکنندگان بپردازند. به طور کلی، در بنیادهای فعلی که 
در زمینه علم، تحقیق یا آموزش دانشگاهی فعالیت دارند، حمایت ها عمدتا در قالب حقوق 
ماهیانه و کمک هزینه های تحصیلی ارائه می شوند. شایان ذکر است که داده های محدودی 
و  دارند  وجود  طور خاص  به  بنیادها  بخش  و  کلی  به طور  غیرانتفاعی  بخش  با  ارتباط  در 
اطالعات موجود مبتنی بر مطالعات واحد و اقدامات پژوهشی هستند و به طور کلی، داده های 

جامعی در این خصوص وجود ندارند. 

به منظور ترویج فعالیت های بشردوستانه ی مقیاس بزرگ تر، اتریش باید رویکرد بلندمدتی 
در  به ویژه  خود  سیاستی  اقدامات  در  اتریش  دهد.  انجام  متعددی  اقدامات  و  کرده  اتخاذ 
راستای کسب حمایت از تحقیق و علم باید به ضرورت تأمین بودجه بشردوستانه به عنوان 

مثال در دانشگاه ها و بنیادهای بشردوستانه خصوصی توجه داشته باشد. 

توصیه ها 

در  ◉ بشردوستانه  چشم انداز  ایجاد  جهت  بلندمدت  راهبردهای  و  تعهد  توسعه 
اتریش در زمینه اعطای مشوق های مالیاتی و ایجاد شرایط چهارچوبی حقوقی 
بنیادهای موقوفه بزرگ و  با هدف تأسیس  بین المللی  که براساس مدل های 
بنیادهای اعطاکننده گرنت طراحی شده اند: در این راستا، دولت همچنین می تواند 
بنیادهایی که حکمرانی  به بررسی مدل های موجود )به عنوان مثال، تأسیس و وقف 
مستقل خود را دارند( بپردازد. همچنین، دولت می تواند یک چشم انداز مشاوره ای و 
مشورتی برای ارائه رهنمودها و ابزارهای مربوط به اقدامات بشردوستانه ترویج دهد. 
بدین منظور، دولت می تواند به عنوان مثال نسبت به توسعه طرح های آموزشی و تبادل 
دانش میان محققان دانشگاه ها، مؤسسات جمع آوری کننده کمک های مالی مستقل از 

دانشگاه ها و یا به طور مستقیم میان اهداکنندگان و بنیادها اقدام کند؛

بنیادهای  ◉ از ترویج دیدگاهی مثبت درباره  بر حمایت  اقدامات مبنی  توسعه 
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بشردوستانه خصوصی و توصیف تأثیر حمایت های خصوصی از اقدامات مبنی 
بر تحقق اهداف عمومی: به طور کلی، بهبود ارتباطات علمی با نخبگان بالقوه در 

بنیادهای بشردوستانه اقدامی مفید در این حوزه محسوب می شود؛

افزایش تنوع سازمانی اقدامات بشردوستانه ی سازمان یافته )به عنوان مثال، توسعه  ◉
و حمایت از مدل های صندوق توصیه شده توسط اهداکنندهDAF( ۱((؛ و

نظیر  ◉ تحقیقاتی  مؤسسات  مالی در  برای کمک های  از ظرفیت سازی  حمایت 
دانشگاه ها، دانشگاه های علوم کاربردی یا سایر مؤسسات تحقیقاتی. 

۶-۵ حکمرانی علم، فناوری و نوآوری 

 رویکردهای جدید برای ارائه توصیه های مربوطه و ارزیابی سیاست نوآوری: در حال 
ارائه رهنمودها و توصیه های راهبردی در  حاضر، سه شورای تحقیق و نوآوری مسئولیت 
تحقیق  توسعه  شورای   )1 دارند:  برعهده  را  اتریش  نوآوری  و  علم  سیاست های  خصوص 
می شود.  محسوب  اصلی  بازیگر  به عنوان  خود  اختیار  حیطه  به  توجه  با  اتریش  فناوری  و 
اختیارات این شورا کل نظام نوآوری ملی را دربرمی گیرد و این شورا می تواند توسط هر 
دو نوع مؤسسات فدرال و منطقه ای طرف مشورت قرار بگیرد. 2( انجمن علوم اتریش که 
اختیارات محدودتری دارد و به عنوان نهاد مشورتی اصلی در زمینه تمام امور دانشگاهی برای 
وزارتخانه متصدی علوم و تحقیقات، پارلمان و دانشگاه های اتریش عمل می کند. 3( انجمن 
شورای منطقه تحقیقاتی اروپا در اتریش که نهاد کارشناسی سطح باالی نسبتا جدیدی است 
و توصیه های مربوطه درباره ارتباط بین نظام تحقیق و نوآوری اتریش و سیاست های اروپا را 

در اختیار وزارتخانه متصدی علوم و تحقیقات اتریش قرار می دهد. 

دولت فدرال جدید قصد خود مبنی بر ادغام این سه شورا در یک شورای واحد و تقویت 
بین المللی  موفق  مدل  که  است  ذکر  شایان  کرده است.  اعالم  را  خود  اقتصادی  توانمندی 
واحدی در ارتباط با این نوع شورا وجود ندارد و انتخاب گزینه های موجود منوط به وظیفه 
خاصی است که به شورا در نظام نوآوری ملی محول می شود. براساس مطالعات مقایسه ای 

1. Donor-advised Funds 
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بین المللی می توان گفت که چهار نوع شورای تحقیق و نوآوری به تفکیک وظایف آن ها 
برنامه ریزی، هماهنگی،  از چهار وظایف  این شوراها یکی  دقیق تر،  بیان  به  و  دارند  وجود 

مشاوره و یا تدوین برنامه  کار را برعهده دارند. 

شورای توسعه تحقیق و فناوری اتریش در طول فعالیت خود دو وظیفه اصلی برعهده 
برعهده  را  بیشتر وظیفه هماهنگی  فعالیت خود  اولیه  داشته است. اگرچه شورا در سال های 
داشته است، ولی وظیفه مشورتی آن بعدها غالب شده است. چنانچه اتریش بخواهد شورا را 
بیشتر به سمت تصمیم  گیری های سیاستی سوق دهد و تعهدات بلندمدت به علم، فناوری و 
نوآوری داشته باشد، معقول است که همانند کشورهای دیگر که درصدد تحقق چنین هدفی 
بوده اند در اتریش نیز شورا در باالترین سطح سیاستی تثبیت شود. در مورد اتریش، دبیرخانه 
مستقل شورا باید تحت  نظارت صدر اعظم فدرالBKA( 1( فعالیت داشته باشد. صدراعظم 
فدرال شخصا باید ریاست حداقل دو جلسه شورا را برعهده بگیرد و وزرای متصدی علم، 
فناوری و نوآوری کشور و سایر اعضای دولت که به طور ویژه متصدی این امر هستند باید 
در این جلسات حضور داشته باشند. بدون تردید تمهید موردنظر گزینه سنجیده ای است که 
مستلزم تعهد شخصی در باالترین سطح دولت و به عبارتی صدراعظم فدرال و وزرای دولت 
است. اینگونه تمهیدات نشان می دهند که علم، فناوری و نوآوری به عنوان حوزه سیاستی 
همواره مهمی در اتریش محسوب می  شود که آینده کشور را شکل می دهند. الزم به ذکر 
است که این گزینه می تواند به صورت ترکیبی اعمال شود. بدین معنا که شورا می تواند در 
جلسات مشترکی که با وزرا به ریاست صدراعظم فدرال تشکیل می دهد، به عنوان شورای 
مشورتی ای عمل کند که وظایف معمول خود را انجام می دهد.گزینه دیگر هم این است 
که شورا به عنوان مثال مطابق مدل شورای توسعه تحقیق و فناوری فعلی، به عنوان شورای 

مشورتی ای عمل کند که مسئولیت انجام وظایف و چالش های جدید را برعهده دارد. 

با این حال، شورا در هر قالب خاصی که عمل کند باید به مسائل راهبردی حوزه تحقیق، 
و  یکپارچه2 حمایت کند  از رویکرد دولت  باید  بپردازد. شورا  اتریش  نوآوری  و  فناوری 
بخش  در  نوآوری  دولتی،  بخش  در  نوآوری  مهارت ها،  )نظیر  نوآوری  با  مرتبط  مسائل 

1. Federal Chancellery
2. Whole-of-Government Approach



ارزیابی کلی سیاست های نوآوری اتریش 7۲

بهداشت و غیره( در حوزه فعالیت های خود لحاظ کند که فراتر از تحقیق و توسعه و فناوری 
هستند. شورا باید ضمن اینکه در راستای حفظ سطح باالی تخصص شوراهای فعلی، کسب 
با  نزدیک  تعامل  و  اعضای آن ها  از  بسیاری  از رهنمودهای  استفاده  و  بین المللی  تجربیات 
ابعاد  از  دسته  آن  به  مربوط  رهنمودهای  و  توصیه ها  ارائه  زمینه  در  می کند،  تالش  دولت 
سیاست نوآوری که فراتر از تحقیق و توسعه و فناوری هستند نیز توانایی بیشتری کسب کند. 
از آنجا که نوآوری با چالش ها و تحوالت اجتماعی مرتبط است، این مقوله باید مورد توجه 

بیشتری قرار داده شود. 

با گردآوری شخصیت های برجسته در حوزه علم، صنعت، فعالیت های اقتصادی جدید، 
دیدگاهی جدید  ترویج  زمینه  در  می تواند  نوآوری، شورای جدید  ذینفعان  و  مالی  تأمین 
اثربخشی متمرکز است و همچنین  بر تعالی و  اتریش که  به نظام تحقیق و نوآوری  نسبت 
در زمینه هدایت و یا نظارت بر روند اجرایی راهبرد جدید تحقیق، فناوری و نوآوری نقش 

کلیدی ایفا کند. 

توصیه ها 

تأسیس شورای واحد علم، تحقیق و نوآوری در زمان مناسب؛  ◉

تعیین نقش شورای واحد علم، تحقیق و نوآوری در نظام تحقیق و نوآوری  ◉
اتریش: اصوال حداقل دو گزینه عملی به شرح زیر وجود دارد: 

به عنوان وظیفه شورای  ◎ ارزیابی عمدتا  نظارت و  ارائه توصیه های مستقل،  چنانچه 
اتریش  واحد تعریف شود، یک مدل تطبیقی از شورای توسعه تحقیق و فناوری 
)البته با ایجاد تغییراتی در دامنه فعالیت آن به عنوان مثال در ارتباط با چالش های 
از  استفاده  مثال  به عنوان  تغییراتی در روش کار آن  ایجاد  با  اجتماعی و همچنین 

کارگروه ها( باید در نظر گرفته شود؛

چنانچه وظیفه شورای واحد به اندازه قابل توجهی فراتر از ارائه توصیه های الزم  ◎
نیز  منابع  از  بهره گیری  و  همسوسازی  سیاستی،  هماهنگی  زمینه  در  شورا  و  باشد 
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باید  فدرال  در صدراعظم  ترجیحا  قوی تری  سیاستی  باشد، جایگاه  داشته  فعالیت 
نوآوری  فناوری و  تثبیت شود. چنانچه دولت فدرال قصد دارد علم،  برای شورا 
است.  مناسبی  مورد دوم گزینه  تشکیل دهد،  را  اتریش  بلندمدت  اساس سیاست 
این گزینه همچنین می تواند به صورت ترکیبی اعمال شود و شورا به عنوان شورای 
بار در سال جلسات مشترک  مثال دو  به صورت دوره ای  مشورتی عمل کند که 
شورای  به عنوان  همزمان  و  می دهد  تشکیل  فدرال  صدراعظم  ریاست  به  وزرا  با 

مشورتی در این فاصله عمل کند. 

با توجه  ایالتی:  بهبود هماهنگی افقی و عمودی و هماهنگی بین سطوح فدرال و 
به تجدید ساختار اخیر، بازیگران اصلی حوزه سیاست های علم، فناوری و نوآوری دولت 
در سطح فدرال عبارتند از: وزارت آموزش، علوم و تحقیقات فدرال، وزارت حمل ونقل، 
اقتصادی. صدراعظم فدرال و وزارت  امور  فناوری و وزارت دیجیتال سازی و  نوآوری و 
دارایی نیز با توجه به وظایف کلی خود برای هماهنگ سازی سیاستی و اختصاص بودجه های 
مزایای  ارزیابی  و  مدیریت  مسئولیت  نیز  دارایی  وزارت  می کنند.  ایفا  مهمی  نقش  دولتی 

تحقیقات را برعهده دارد. 

ساختار سازمانی اصلی اتریش ایجاب می کند که علم و تحقیق با آموزش به مفهوم کلی 
با نوآوری( که تحت  اقتصادی فرابخشی )و مرتبط  با نوآوری و فناوری و سیاست های  و 
نظارت وزارتخانه های مجزا قرار دارند، ارتباط داشته باشند. این امر مستلزم انجام اقدامات 
سیاست های  که  واقعیت  این  به  توجه  با  به عالوه،  است.  هماهنگ سازی  راستای  در  مؤثر 
هماهنگی  ایجاد  تأثیرگذارند،  متعددی  سیاستی  حوزه های  بر  نوآوری  و  فناوری  علم، 
قوی تر  مشارکت  مستلزم  اجتماعی  چالش های  رفع  آن،  بر  عالوه  است.  ضروری  کامال 
و  فناوری  علم،  متصدی حوزه  وزارتخانه های  اصلی  از گروه  غیر  به  دیگر  وزارتخانه های 
نوآوری است. راهبرد تحقیق، فناوری و نوآوری 2020-2011 گامی رو به جلو در کشور 
اتریش است و به موجب این راهبرد، شش وزارتخانه خود را متعهد به مجموعه اهداف و 
بین وزارتخانه ای  نوآوری می دانند. کارگروه ویژه  برای سیاست های  اولویت های مشترک 
تحقیق، فناوری و نوآوری وظیفه »حمایت و هماهنگی روند اجرایی راهبرد« را برعهده دارد. 
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بنابراین، فقدان سازوکارهای هماهنگی افقی به عنوان چالش اصلی در سیاست های نوآوری 
اتریش محسوب نمی شود، بلکه باید هماهنگی های مؤثرتری صورت گیرد و اقدامات مبنی بر 
هماهنگی با چالش های جدید تطابق بیشتری داشته باشند. چنانچه گفته شود اقدامات متعدد 
نظیر اقدامات صورت گرفته توسط کارگروه ویژه تحقیق، فناوری و نوآوری به جای اینکه 
باعث رفع نیاز به هماهنگی سیاست ها به معنای دقیق شوند، عمدتا نیاز به اطالعات متقابل 
بهتر را برطرف می سازند، غیرمنصفانه نیست. درواقع، ساختارها و مشوق های قوی تری برای 

هماهنگی سیاست ها موردنیاز هستند. 

اجرای سیاست های علم، فناوری و نوآوری در سطح فدرال عمدتا برعهده سه سازمان 
اصلی )صندوق علمی اتریش، آژانس ارتقای تحقیقات اتریش و آژانس اقتصادی اتریش( 
است. این سازمان ها برنامه ها و طرح های تأمین بودجه زیادی را اجرا می کنند. در ارزیابی 
اخیر آژانس ارتقای تحقیقات اتریش و آژانس اقتصادی اتریش نشان داده شده است که این 
پیچیده ای  دارای مدل های عملیاتی  داشته اند، ولی  موفقی  دو سازمان در مجموع عملکرد 
هستند. به طور کلی، به دلیل عدم تفکیک مشخص کار بین سازمان ها و وزارتخانه ها که به 
»کم فرمانی1« در سطح راهبرد و »بیش فرمانی2« در سطح عملیاتی منتهی شده است، مشکالت 
متعددی در زمینه هماهنگ سازی وجود دارد. مطابق این ارزیابی، »استقالل عملیاتی و مالی 
واضح« این دو سازمان ضروری است. این امر موجب ساده شدن مدل عملیاتی و کاهش 
می شود.  سازمان ها  و  وزارتخانه ها  بین  برنامه ها  ارائه  برای  موردنیاز  ارتباطات  زیاد  تعداد 
پیچیدگی کمتر مدل عملیاتی صندوقی علمی اتریش بر سابقه فعالیت آن داللت دارد که 
که  است  گفتنی  داشته است.  برعهده  را  محققان  پروژه های  به  بودجه  اختصاص  مسئولیت 
مجموعه برنامه های صندوق علمی اتریش در مقایسه با آژانس ارتقای تحقیقات اتریش و 

آژانس اقتصادی اتریش تنوع کمتری دارد. 

از تحقیقات  نوآوری«-  امتداد »مدل مرحله ای  بین سه سازمان عمدتا در  تفکیک کار 
شده است.  سازماندهی  کارآفرینی-  و  کسب وکار  ارتقای  و  کاربردی  تحقیقات  تا  پایه 
اگرچه این تفکیک کار مستلزم هم پوشانی های معدودی بوده و به روش های زیادی عملی 
1. “under-steering”
2. “over-steering”
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اندازه کافی  به  اصلی  مدل  به طور کلی مشخص شده است که  در حال حاضر  ولی  است، 
بیانگر ویژگی های مهم تحقیق و نوآوری فعلی نیست. تحقیقات علمِی پایه اغلب با الهام از 
مشکالت واقعی و مهم اجتماعی )که مظهر »چهارگانه پاستور1« هستند( اجرا شده و به همراه 
اجتماعی  چالش های  می کنند.  کمک  مشکالت  این  حل  راه   ارائه  به  کاربردی  تحقیقات 
مستلزم همکاری های پژوهشی در مرزهای بخشی و رشته ای هستند. این روابط متقابل مستلزم 
همکاری های نزدیک تر و همسوسازی سازمان های تأمین بودجه در زمینه تحقیقات پایه و 
کاربردمحور هستند2. به نظر می رسد که بین صندوق علمی اتریش که مبتنی بر علم است 
مشترک  نقطه نظرات  است،  صنعت  بر  مبتنی  بیشتر  که  اتریش  تحقیقات  ارتقای  آژانس  و 
واضحی در این زمینه وجود دارد و یا اینکه از هم افزایی های بالقوه بین آن ها به اندازه کافی 
با  ارتباط  در  بزرگ  پروژه های  می توانند  سازمان  دو  این  مثال،  به عنوان  نمی شود.  استفاده 
چالش های حوزه سالمت که تلفیقی از هر دو نوع تحقیقات پایه و کاربردی هستند را اجرا 
کنند و به بیان دقیق تر، برنامه تحقیقات بالینیKLIF( 3( توسط صندوق علمی اتریش و برنامه 

مطالعات بالینیKLIPHA( 4( توسط آژانس ارتقای تحقیقات اتریش اجرا شوند. 

بعد مهم دیگر هماهنگی سیاست ها با بعد منطقه ای ارتباط دارد. 9 ایالت اتریش وظایف 
در  محلی  صنعت  نیازهای  با  مرتبط  )که  کاربردی  علوم  دانشگاه های  بودجه  تأمین  اصلی 
زمینه دانش هستند( و همچنین سازمان های تحقیق و فناوری و سایر مؤسسات تحقیقاتی را 
برعهده دارند. به عالوه، تأکید بر تخصصی سازی هوشمند در سیاست ساختاری اتحادیه اروپا 
بیشتر  به نقش مناطق در سیاست نوآوری کمک کرده است و  به آگاهی روزافزون نسبت 
که  کرده اند  اقدام  هوشمند  تخصصی سازی  حوزه  در  راهبردهایی  توسعه  به  نسبت  مناطق 
مبتنی بر حمایت از یک چشم انداز کارآفرینی مشترک برای نیازهای منطقه ای و فرصت های 
بین المللی هستند. از زمان آغاز راهبرد تحقیق، فناوری و نوآوری فدرال )2020-2011(، هر 
9 ایالت نسبت به تدوین راهبردهای منطقه ای خود در حوزه تحقیق، فناوری و نوآوری اقدام 
1. “Pasteur’s quadrant”

2. در برخی موارد، این امر حتی به تلفیق یا ادغام منتهی می شود. شورای تحقیقاتی نروژ، سازمان تازه تأسیس تحقیق 
اینوویت  ادغام هفت شورای تحقیقاتی تشکیل شده است، سازمان  نتیجه  به عنوان سازمانی که در  انگلیس  نوآوری  و 

انگلیس و سازمان تحقیقاتی جدید ریسرچ انگلند نمونه های بارز آن به شمار می آیند.
3. Clinical Research program
4. Clinical Studies program
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کرده اند و اولویت های موردنظر آن ها همسو و مکمل اولویت های موضوعی موردنظر در 
راهبرد فدرال هستند.

توصیه ها 

 تقویت ساختارهای حکمرانی کلی علم، فناوری و نوآوری که فراتر از طراحی  ◉
شورای  هستند:  نوآوری  و  فناوری  تحقیق،  ویژه  کارگروه  فعلی  شیوه های  و 
جدید علم، تحقیق و نوآوری را می توان به گونه ای طراحی کرد که وظایف مربوط 

به هماهنگ سازی به آن  محول شود. 

تأمین کننده  ◉ بیشتر چهارچوب حکمرانی و عملیاتی سازمان های اصلی  توسعه 
اقتصادی  آژانس  و  اتریش  تحقیقات  ارتقای  آژانس  به ویژه  تحقیقات  بودجه 
اتریش با ترویج استقالل عملیاتی و مالی آن ها ضمن تقویت ظرفیت راهبری 
و  توسعه  امکان  باید  مذکور  سازمان  دو  ذیربط:  وزارتخانه های  در  راهبردی 
سیاسی  اختیارات  چهارچوب  در  را  خود  ابزارهای  و  برنامه ها  مجموعه  مدیریت 
در  فعال  سازمان های  می توان  ارتباط  این  در  باشند.  داشته  راهبردی  رهنمودهای  و 
که  است  ذکر  شایان  داد.  قرار  مطالعه  مورد  نمونه  به عنوان  را  نوردیک  کشورهای 

تعداد برنامه ها باید در پرتو چهارچوب جدید کاهش یابد.

اجرای درخواست های مشترک یا همسوسازی برنامه ها بین سازمان های اصلی  ◉
تحقیقات  ارتقای  و آژانس  اتریش  به ویژه صندوق علمی  بودجه  تأمین کننده 
اتریش و همچنین آژانس اقتصادی اتریش: درخواست مشترک صندوق علمی 
فناوری کوآنتوم  با طرح تحقیقاتی و  ارتباط  ارتقای تحقیقات در  اتریش و آژانس 
نمونه موفقی در این زمینه به شمار می آید. در این ارتباط می توان به عنوان مثال، از 
شورای تحقیقات نروژ1 ایده گرفت که برای تأمین بودجه پروژه هایی که کیفیت علمی 
و اهمیت اجتماعی را ادغام می کنند، مجموعه معیارهای مشترکی تعیین کرده است.  

شناخت مناسب سیاست های نوآوری در سطح ایالت ها هنگام توسعه راهبرد  ◉

1. Research Council of Norway 
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فعاالنه  مشارکت دادِن  و   +۲0۲0 فدرال  نوآوری  و  فناوری  تحقیق،  جدید 
ایالت ها از ابتدای فرآیند: در این راستا، ابزارهای تأمین بودجه و سرمایه گذاری 

باید در راستای همسوسازی بهتر  راهبردی در سطح منطقه ای، ملی و اتحادیه اروپا 
فعالیت ها با مأموریت های اروپا طراحی شوند. 

ارزیابی ها و اطالعات راهبردی عناصر  ارزیابی نظام مند و منظم سیاست نوآوری: 
کلیدی جهت برنامه ریزی، طراحی و اجرای سیاست های علم، فناوری و نوآوری محسوب 
می شوند. اتریش در زمینه ارزیابی سیاست های علم، فناوری و نوآوری از اواسط دهه 1990 
تحت حمایت نسبتا منحصربه فرد شرکت Platform FTEval به موفقیت چشمگیری نائل 
ملی  مقررات  و  قوانین  مجموعه  براساس  اتریش  ارزیابی  نظام  حاضر،  حال  در  شده است. 
مشخص شده است و ارزیابی های بسیاری به طور منظم انجام می شوند. با این وجود، به ندرت 
ارزیابی های تأثیر کّمی با هدف تعیین تأثیرات علّی در این کشور انجام می شوند. این امر 
محدودیت های  و  اداری  و  شرکت ها  سطح  داده های  به  محدود  دسترسی  دلیل  به  عمدتا 
شدیدی است که بر استفاده از این گونه داده ها برای اهداف ارزیابی اعمال می شوند. اتریش 
از کشورهای دیگر در زمینه اجرای بهترین شیوه بین المللی عقب افتاده است. معقول است 
که گفته شود امروزه ضرورت اتخاذ تمهیدات سیاسی جهت پاسخگویی در برابر تأثیرات 
از این رو، این محدودیت در طول زمان بیش از پیش  هزینه کرد دولتی مشهودتر است و 
اهمیت پیدا می کند. در کشورهای نوردیک، دسترسی آزاد به داده های اداری برای اهداف 
تحقیقاتی در حوزه اختیارات سازمان های آمار بوده و مطابق اصول و قوانین مبنی بر مدیریت 
داده ها و حفاظت از جنبه محرمانگی داده ها عملی می شود. این کشورها-به عالوه کشورهایی 
نظیر ایرلند و انگلیس-ازجمله پیشرفته ترین کشورها در این حوزه بوده و می  توانند به عنوان 

الگوی اتریش جهت استفاده بهینه از این گونه داده ها عمل کنند. 

عملکرد ارزیابی اتریش اغلب بر ابزار و برنامه های سیاستی مجزا متمرکز بوده و تا حد 
چندان  کشور  این  در  گسترده تر  و  منظم  ارزیابی های  است.  متمرکز  مؤسسات  بر  کمتری 
متداول نیست، هرچند ارزیابی های متعددی نظیر ارزیابی سیستم1 )نظام تأمین بودجه تحقیق، 
1. System Evaluation
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فناوری و نوآوری اتریش( در سال 2009 اجرا شده است. 

توصیه ها 

بهبود و تسهیل روند دسترسی به داده های اداری برای ارزیابی سیاست های  ◉
علم، فناوری و نوآوری: قانون آمار اتریش1 باید به گونه ای اصالح شود که امکان 
دسترسی مستقیم محققان و ارزیابان به داده های کسب وکار ناشناس برای بررسی و 
تطبیق داده ها وجود داشته باشد. بررسی های اخیر سازمان همکاری های اقتصادی و 
توسعه در زمینه دسترسی و مدیریت داده  های تحقیقاتی کشورها نیز کمک می کند 
تا اتریش به شناسایی روش های بهبود دسترسی داده بدون لطمه به جنبه محرمانگی 

داده های حساس بپردازد. 

توسعه فرهنگ غنی ارزیابِی مبتنی بر برنامه فعلی و شمول ارزیابی های کل  ◉
سیستم )چناچه حدود یک دهه قبل در خصوص نظام حمایتی گسترده علم، 
پتانسیل  شناسایی  راهبرد:  فرآیندهای  و  شده است(  انجام  نوآوری  و  فناوری 
تأکید  مورد  باید  اجتماعی  چالش های  رفع  زمینه  اتریش-در  وظایف  اتریش-و 
روندها  از  دسته  آن  بر  باید  نیز  راهبردی  پیش بینی  فرآیند  باشد.  داشته  قرار  قطعی 
به احتمال زیاد بر نوآوری در  بین المللی متمرکز باشد که  بازارهای  و پیشرفت های 
برقی کردن  از  ناشی  پیامدهای  مثال،  )به عنوان  تأثیرگذار هستند  اتریش  شرکت های 
فزاینده وسایل نقلیه برای زنجیره های تأمین خودرو(. شورای جدید پیشنهادی علم، 
تحقیق و فناوری می تواند در زمینه اجرا، نظارت و تبادل ارزیابی های کل سیستم و 

فرآیندهای راهبرد پیش قدم شود. 

اجرای منظم تر پیشرفته ترین روش های ارزیابی مجموعه ابزارهای حمایتی و  ◉
روابط آن ها: این گونه ارزیابی ها که داده  محور بوده و به لحاظ روش شناسی پیچیده 
هستند، به اتخاذ تصمیمات آگاهانه درباره ترکیب سیاستِی آتی اتریش در حوزه علم، 

فناوری و نوآوری کمک شایانی می کنند. 

1. Austrian Statistics Law 
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پیوست

نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای موجود در نظام نوآوری اتریش

نقاط قوت

عملکرد اقتصادی قوی در بلندمدت با استانداردها و کیفیت زندگی باال؛  ��

برخورداری از بخش تولید صادرات محور قوی و ارتقای تولید در صنایع با رهبران و  ��
نوآوران بازار جهانی در جاویژه های متعدد؛ 

پیشرفت های سریع در زمینه تأمین منابع انسانی و تأسیس دانشگاه های علوم کاربردی؛  ��

اندازه های  �� در  شرکت های  و  صنایع  بیشتر  در  توسعه  و  تحقیق  شدت  سریع  افزایش 
مختلف و کسب جایگاه رهبری در اتحادیه اروپا؛

از تعداد زیاد شرکت های فعال در زمینه تحقیق و توسعه ازجمله تعداد  �� برخورداری 
زیادی از شرکت های کوچک و متوسط که نسبت به توسعه قابل توجه ظرفیت تحقیق 

و توسعه خود اقدام کرده اند؛ 

مؤسسه  �� مثال،  )به عنوان  توجه  قابل  سازمانی  نوآوری های  با  تحقیق  افزایش خروجی 
علم و فناوری اتریش( و برخورداری از نقاط قوت در زمینه تحقیقات بین المللی در 

حوزه های متعدد نظیر ارتباطات کوآنتومی؛ 

برخورداری از بخش چندشکلی مؤسسات تحقیقاتی و سازمان های تحقیق و فناوری  ��
که در زمینه انواع مختلف انتقال فناوری و تبادل دانش با کسب وکارها فعالیت دارند؛ 

تعهد سیاستی قوی به نوآوری و دیجیتال سازی؛ ��

و  ��  2020 افق  اروپا،  اتحادیه  چهارچوبی  برنامه  هفتمین  در  موفقیت آمیز  مشارکت 
فرآیندهای اعطای گرنت شورای تحقیقات اروپا؛ و

فرهنگ غنی ارزیابی برنامه ها.  ��
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نقاط ضعف

شرکت های  �� محدوِد  رشد  پیش بینی  و  متوسط  فناوری  با  صنایع  در  تخصصی سازی 
جدید؛

نقاط ضعف موجود در محیط کسب وکار در حمایت از اسکیل آپ ها؛  ��

اشاعه پایین فناوری های دیجیتال خاص و کمبود شبکه های فیبری و پهنای باند؛ ��

دسترسی محدود به داده که مانع نوآوری داده محور و ارزیابی مؤثر سیاست ها می شود؛ ��

فعالیت محدود زنان در عرصه تحقیق؛  ��

مقطع  �� نظام آموزشی ضعیف در  و  مقطع دکتری  نسبتا محدود در  پیشرفت تحصیلی 
دکتری؛ 

🔹  ،))1PISA( کارآیی ضعیف نظام آموزشی )نتایج برنامه بین المللی ارزیابی دانش آموزان
نرخ باالی ترک تحصیل دانشجویان در دانشگاه های دولتی و کمبودهای موجود در 
نظام آموزشی بزرگساالن )نتایج برنامه بین المللی ارزیابی توانمندی های بزرگساالن2 

)PIACC((؛

اجرای  �� و  پیشگام  محققان  مستمر  جذب  زمینه  در  دانشگاهی  نظام  ضعیف  عملکرد 
توافقنامه  های عملکردی که فاقد قابلیت راهبری راهبردی نظام دانشگاهی هستند؛ 

کمبود دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی مشهور در عرصه بین المللی؛  ��

فقدان راهبری راهبردی و عدم هماهنگی سازمان های تحقیق و فناوری؛ و ��

چندپارگی و عدم هماهنگی مؤثر جهت سیاست گذاری و اجرای سیاست های حوزه  ��
تحقیق و نوآوری. 

1. Programme for International Student Assessment
2. Programme for the International Assessment of Adult Competencies
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فرصت  ها

ازجمله  �� موردنیاز  انسانی  منابع  تأمین  و  توسعه  جهت  بالقوه  توانایی  از  برخورداری 
افزایش نقش آفرینی زنان در حوزه علم، فناوری و نوآوری؛

بودجه  �� تأمین  و  بین صنعت و علم  توسعه روابط جدید  )پایه( عالی،  تحقیقات  انجام 
رقابتی )فرارشته ای( )به ویژه صندوق علمی اتریش، آژانس ارتقای تحقیقات اتریش 

برای تحقیقات کاربردی(؛

برخورداری از دانشگاه های ممتاز و مشهورتر در عرصه بین المللی همزمان با اجرای  ��
طرح تعالی اختصاصی؛ 

ایجاد شرایط کالس جهانی برای تأسیس و افزایش مقیاس شرکت های نوآوری؛  ��

گرایش ترکیب سیاستی به سمت طرح های هدفمندتر به عنوان مثال در توسعه بازارهای  ��
جدید و مقابله با چالش های اجتماعی: این امر مستلزم تغییراتی در نظام حکمرانی و 

تأمین بودجه است؛

و  �� توسعه  و  تحقیق  ورودی های  از  فراتر  نوآوری  سیاست های  شمول  دامنه  گسترش 
تأکید بر خروجی ها و نتایج؛ 

ارزیابی های  �� بهبود  بهبود دسترسی داده جهت  انسجام و هماهنگی کلی سیاست ها و 
سیاستی؛ 

ایجاد چشم انداز برای تأمین بودجه داوطلبانه در حوزه علم و نوآوری؛ و ��

اجرای گسترده مدل جدید استخدام رسمی-آزمایشی با بهره گیری از توانایی بالقوه  ��
موجود جهت ایجاد یک مدل شغلی جذاب و رقابتی در سطح بین المللی.
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تهدیدها

چالش های موجود در تحقق رشد بهره وری کافی با وجود سالخوردگی سریع جمعیت؛  ��

عدم تنوع سازی در بخش هایی که بیشتر بر فناوری، تحقیق و دانش مبتنی هستند؛ ��

فقدان رقابت پذیری در برابر اقتصادهای نوظهور و در حال گذار سابق ازجمله در زمینه  ��
خدمات و کاالهای دانش محور؛ 

عدم ایجاد اکوسیستم موفق برای کارآفرینی نوآورانه و افزایش مقیاس کسب وکارها  ��
)به دلیل سطوح پایین سرمایه گذاری خطرپذیر(؛

با رقابت شدید  �� ازجمله محققان  باال  مهارت  با  دشواری در جذب و حفظ کارکنان 
بین المللی در زمینه استعدادها؛

سرمایه گذاری  �� برای  مکانی  به عنوان  اتریش  جذابیت  حفظ  جهت  توانایی  عدم 
شرکت های چندملیتی در حوزه تحقیق و توسعه؛ 

عدم پاسخگویی سیاست های علم، فناوری و نوآوری و مؤسسات فعال در این حوزه  ��
و چهارچوب های گسترده تر در برابر نیازهای به سرعت در حال تغییر مانند برتری در 

حال رشد داده ها به عنوان ورودِی نوآوری؛ و 

افزایش ناهماهنگی های موجود در ترکیب سیاستی و عدم تأمین بودجه در حوزه های  ��
دارای اولویت. 
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