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  اتريش رگزارش پيشرفت تحقيق و توسعه د

  2017سال 

 محصول همكاري مشترك وزارتخانه هاي علوم، تحققيات و اقتصاد ،گزارش پيشرفت تحقيق و توسه در اتريش
)BMWFV ( تكنولوژي) و وزارت حمل و نقل، نوآوري وBMVIT  (  ارائه شده است.  2017است كه در سال 

و  وريها در مسير رشد و توسعه نوآ رفتاطالعات، تحليل ها، روند ها و پيشاين گزارش در بر گيرنده آخرين 
  يابي آن در شرايط نوين بين المللي است.زتحقيقات و ار

توسعه و هزينه هاي انجام شده آن  رين ارزيابي هاي جهاني از تحقيق تبه آخاي اين گزارش همچنين اشاره 
  ارائه تصويري از جايگاه اتريش در طبقه بندي جهاني تحقيات و نوآوري است. و 2017در سال 

هدف اتريش از سرمايه گذاري هاي گسترده در بخش تحقيق و توسعه، دستيابي به جايگاه مدعيان اين 
  :گرفته استاست. بر اين اساس برنامه ها و اهداف ذيل مورد توجه  2020عرصه تا سال 

پروژه هاي تحقيقاتي در رشته هاي علوم كاربردي، تحقيقات پايه، توليد و انتقال تضمين تامين مالي  -
 دانش فني

 سرمايه گذاري بيشتر در تحقيقات بخش خصوصي -

 توسعه حمايت ها از جوانان با استعداد -

 تشويق تحقيقات در زميه كاهش مشكالت اجتماعي، علوم اجتماعي و مطالعات فرهنگي -

 توسعه موسسات تحقيقاتي -

 سعه شبكه هاي تحقيقاتي بين الملليتو -

روزآمد كردن قوانين تامين مالي پروژه هاي تحقيقاتي، با هدف دسترسي بهتر شركت هاي كوچك و  -
 متوسط به اين منابع

 تشويق استارت آپ ها( شركت هاي نوظهور) -

 تدوين راهبرد ملي مالكيت معنوي -

  :2017سال هزينه كرد تحقيق و توسعه اتريش در ارزيابي كل 

ميليارد يورو هزينه تحقيق و توسعه كرده است كه به معناي  14/11حدود   2017طور كلي اتريش در سال ب
است. اين رقم به معناي اين است كه  2016در مقايسه با سال  ،) درصد رشد8/3ميليون ( 416اختصاص 

 .درصد توليد ناخالص داخلي خود را به تحقيق و توسعه اختصاص داده است 4/3حد.د  2017اتريش در سال 
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براي كشورهاي عضو اين  درصد توليد ناخالص داخلي) 3اين رقم باالتر از ميزان مورد نظر اتحاديه اروپايي( 
  ميليارد يورو است. 370توليد ناخالص داخلي اتريش حدود  ت.اس اتحاديه

 اهاختصاص دارد و بقيه توسط شركتدرصد كل هزينه كرد تحقيق و توسعه در اتريش به هزينه هاي دولت  36
انجام مي شود. بعالوه دولت تخفيف هاي مالياتي فراواني نيز براي شركت ها در ارتباط با  و بخش خصوصي
در نظر گرفته كه به معناي هزينه كرد دولت در اينخصوص است. به بيان ديگر دولت فدرال  تحقيق و توسعه
  ميليارد يورو صرف امور تحقيقاتي كرده است. 42/3حدود  2017اتريش در سال 

بيشترين سهم را در هزينه كرد تحقيق و توسعه  ،درصد 49بخش خصوصي و شركت ها با حدود  ،با اين وجود
شي از هزينه هاي تحقيقاتي اتريش نيز از خارج از كشور تامين شده است كه عمدتا از سوي دارند. بخكشور 

  شركت هاي خارجي مقيم اتريش و يا كمك هاي اتحاديه اروپايي انجام گرفته است. 

درصد توليد ناخالص داخلي خود به تحقيق و توسعه جايگاه دوم در اتحاديه اروپايي  14/3اتريش با اختصاص 
، آلمان درصد 90/2فنالند با كشورهاي درصد) است. همچنين 13/3) و جلوتر از دانمارك (26/3سوئد( پس از 

اخلي دتوليد ناخالص تحقيق و توسعه به نسبت ه كرد در رتبه هاي بعدي هستند. متوسط هزين درصد، 87/2با 
  است.درصد  3/2در اتحاديه اروپايي 

  توسعه: جايگاه اتريش در طبقه بندي جهاني تحقيق و

كشور اول جهان  5اتريش با توجه به پيشرفت ها و اولويت دادن به اهميت تحقيق و توسعه، هم اينك در ميان 
و دومين كشور در اتحاديه اروپايي است. اتريش همچنين در ميان كشورهاي مرجع در ارائه مقاال علمي و ثبت 

وآوري و ن تكنولوژيياني كشورهاي مطرح جهان در به سطح نوآوري در نقطه مپاتنت قرار دارد. اتريش با توجه 
  است. 

ن زمينه به جايگاه مناسبي و انجام تالش هاي موثر در ايمحور اتخاذ راهبردهاي دراز مدت تحقيق  اين كشور با
وجود نيز فراواني  دشواري هايدست پيدا كرده است. با اين حال هنوز ميان كشورهاي درجه اول جهان در 

هاي مي دهند، اتريش نيز بايد به تالشكماكان به تحقيق و توسعه ادامه  ،آنجاييكه كشورهاي پيشرفتهدارد و از 
  ، از طريق سرمايه گذاري هاي مرتبط بيافزايد.اين زمينه درخود 

  اجراي راهبردهاي دولت اتريش در ارتباط با توسعه فناوري:
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 ,RTI= Researchو تحت عنوان سياست  2011راهبردهاي اصلي تحقيق و توسعه در اتريش در سال 

Innovation and Technology  اساس بخشي از راهبردهاي اين سند، اتريش ميبه تصويب رسيد. بر-

د . واحدر ميان كشورهاي برتر اتحاديه اروپايي در بخش تحيقات و توسعه فناوري باشد 2020بايست تا سال 
  اجرايي اين سياست تحت نظر صدر اعظمي و با حضور وزارت خانه ها و نهادهاي تحقيقاتي مرتبط قرار دارد.

وزارت خانه هاي علوم، تحقيقات و اقتصاد، حمل و  RTIبمنظور دستيابي به اهداف تعيين شده در سياست 
اي هتي را با هدف توسعه زيرساختتكاراو همچنين آموزش، مكلف شدند سلسله اب تكنولوژينقل، نوآوري و 

  توسعه و فناوري در دستور كار قرار دهند.

  زمينه هاي تحقيقاتي در اين ابتكار شامل:

 شناسايي ظرفيت هاي انساني كشور  -

 كمبود منابع و تغييرات آب و هوايي -

 كيفيت زندگي و تغييرات جمعيتي -

 زيرساخت تحقيقات -

 پ هاآانتقال دانش فني و استارت  -

 مشترك تحقيقات -

 جهاني سازي سياست خارجي -

 جايگاه بين المللي  -

  الگوي جديد نوآوري:

روندهايي كه در آن، نوآوري طراحي، سازمان دهي و اجرا مي شود و اينكه چگونه اين روندها نتايج تحقيقات 
هم عي دررا متاثر مي سازد همواره در حال تغيير است. علوم و صنايع مختلف اينك بيش از هر زمان ديگر از نو

اي هانجام تحقيقات مشترك و هم افزاييامكان استفاده از نتايج تحقيقات و نوآوري و تنيدگي برخورداراند. 
 Open Innovation"  گرديده است كه يكي از آن ها هاي مختلفي مفهوم سازي  علمي هم اينك در قالب

براي ساير رقبا، توليدكنندگان و  معناي ديگر اين تعبير اين است كه صنايع مختلف درهاي خود را .است
نه و همينطور آوراسهامداران بمنظور توسعه و اجراي تحقيقات باز مي گذارند تا همگي از ديدگاه هاي نو

منتفع شوند. به بيان ديگر تا قبل از اينكه نوآوري ها تجاري سازي شود، حفظ اسرار آگاه و بازار  هايظرفيت
يت معنوي در نهايت اولويت قرار داشت اما هم اينك گسترش منافع صنعتي در قالب مفاهيمي چون مالك

  نوآوري و دانش فني مورد توجه قرار گرفته است.
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ّ اشاره نمود. اين مفهوم كه در چارچوب  Radical Innovationاز مفاهيم ديگر در اين ارتباط مي توان به ّ 
ته است به اهميت و كيفيت دانش علمي، اتريش مورد توجه قرار گرف تكنولوژيسياست تحقيق، نوآوري و 

اشاره دارد. درجه نوآوري، عملكرد و اثرگذاري و نتيجه بخش بودن يك نوآوري در  تكنولوژينوآوري و 
Radical Innovation .بحث مي شود ّ  

  الگوي جديد نوآوري:

هاي نهساير زميه اين بخش نيز همانند روندهاي جاري در بخش تحقيق و توسعه بيانگر اين واقعيت است ك
ر دبسته ّ  نوآوريديگر، امروزه دستخوش تغييرات محوري و اساسي است. به بيان ديگر تعابيري چون ّ

ّنوآوري باز ّ امروزه زمينه را براي همكاري و ارتباط بيشتر و نزديكتر محققان و موسسات تحقيقاتي  برابر 
  و به اشتراك گذاشتن تجارب جديد فراهم ساخته است. 

به نكته محوري دغدغه هاي بسياري از كشورهاي جهان  RTIو نوآوري  تكنولوژيين ميان تحقيق، در ا
تبديل شده است و تالش هاي فزاينده اي در اين ارتباط در حال انجام است. و كيفيت تحقيقات انجام 

  شده يكي از شاخص هاي اساسي اين تالش هاست.

) توانسته  Responsible Reasearch And Innovationهمچنين تحقيق و نوآوري مسئوالنه ( 
ع قاست اهيمت اين نكته را براي فعاالن تحقيقاتي و علمي روشن سازد. هدف تحقيقات مسئوالنه در وا

ه هاي مختلف تحقيقات و نوآوري مسئوالنه با نيازمندي هاي اجتماعي ايجاد انطباق و همراهي بين جنب
  ابري است.مانند مشاركت، اخالق، تكثر گرايي و بر

  ديجيتال سازي در تحقيق و نوآوري:

امروزه ديجيتال سازي بخش عمده اي از جوانب زندگي در جوامع انساني را به خود مرتبط ساخته است. 
بسياري از تحقيقات علمي طي ساليان گذشته تحت تاثير مستقيم ديجيتال سازي قرار گرفته و تغييرات 

  فراواني را شاهد بوده است. 

 ،كه هاي اجتماعي، گستردگي اطالعات و هوش مصنوعي بطور گسترده اي، شبITجديد ارتباطات  تكنولوژي
  روندهاي تحقيق و توسعه شركت ها و موسسات تحقيقاتي را تحت تاثير قرار داده است.

علمي  قاتبراي فراهم كردن زمينه هاي استفاده فراگير از نتايج تحقي، اطالعات و دسترسي بازمفاهيمي چون ّ
ر است ارتباطات ميس تكنولوژيدر اتريش تبليغ و حمايت مي شود. بستر استفاده از چنين فرصتي از طريق 
 كه پيوند شهروندان و روندهاي استفاده علمي را تسهيل مي كند و در قالبCitizen Science مورد توجه ّ
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ديگري است كه مورد حمايت كميسيون قرار مي گيرد. حفاظت اطالعات و امنيت ارتباطات نيز از مفاهيم 
  يازمند فراهم شدن الزامات و زيرساخت هاي قانوني است. ديه اروپايي قرار دارد كه البته نتحقيق و توسعه اتحا

  اطالعات و ارتباطات: تكنولوژي

ICT  واز بخش هاي مهم در تحقيق و توسعه است. نسل چهارم ارتباطات در اتريش در حال گسترش است 
در كشور دارد. اگر چه در حال حاضر عمدتا شركت هاي بزرگ و چند  تكنولوژيسهم عمده اي در انتشار 

ها ي مهارتسازكيفيالزامات نويني را در زمينه ارتباطات شرايط و  تكنولوژين استفاده مي كنند اما مليتي از آ
  و آموزش ايجاد كرده است. 

  اتريش و تحقيق و توسعه در اروپا:

تصويب كرده است. با اينحال هر  ERAمعاهده ليسبون مشاركت تحقيقاتي ميان كشورهاي عضو را در قالب 
) و همكاري 2020چند همكاري شبكه اي و بهبود شرايط تحقياتي، در چارچوب تحقيقاتي اروپايي ( افق 

اي هاز فرصت در استفاده اتريشكشورهاي عضو در بخش تحقيق و توسعه پيش بيني گرديده با اينحال 
  تحقيقاتي اروپايي در مجموع جايگاه متوسطي دارد.

محور دارد. اين تحقيقات در بخشي از چالش هاي اجتماعي مانند  ش جايگاه مناسبي در تحقيقات صنعتاتري 
انرژي و حمل و نقل از رشد و ميزان قابل توجهي برخوردار است و در ميان كشورهاي مطرح اروپايي قرار دارد. 

در ساير زمينه ها مانند آب و مواد غذايي هنوز زمينه هاي بيشتري براي توجه وجود دارد. همچنين همكاري اما 
كشورهاي اروپايي و موسسات تحقيقاتي، شركت ها و موسسات مالي هاي تحقيقاتي دوجانبه و چند جانبه بين 

  اتريش ايجاد گرديده و در حال افزايش است.

 لمي:ثبت پاتنت و ارائه مقاالت ع

پاتنت به ازاء هر هزار نفر در  101اتريش در ثبت پاتنت هم جايگاه مناسبي در ميان كشورهاي جهان دارد. 
، دپاتنت است. در اين بخش ژاپن، سوئيس، سوئثبت نشان دهنده تالش هاي اين كشور در زمينه  2016سال 

  مان جلوتر از اتريش هستند. هلند، كره جنوبي، دانمارك و آل

كشور  12ن امقاله علمي منتشر شده است. اتريش در مي 21000در اتريش همچنين بيش از  2016در سال 
به ازاء هر هزار نفر در اتريش ارائه مي گردد علمي مقاله  67/2اول جهان در ارائه مقاالت علمي است. ساالنه 

ريش يك و كانادا جلوتر از اتكه در اين بخش كشورهاي اسكانديناوي، استراليا، سنگاپور، هلند، نيوزيلند، بلژ
  هستند. 
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سال قبل، كمتر از حد متوسط  20شايان توجه است با اينكه جايگاه اتريش در ارائه پاتنت و مقاالت علمي در 
درصد  35تريش در اين بخش، اينك اكشورهاي جهان بود، اما با برنامه ريزي و تالش هاي انجام شده جايگاه 

  التر است.از حد متوسط كشورهاي جهان با

  :ديجيتال سازي

كميته هماهنگي و راهبرد دولت فدرال براي تحقق كامل دولت الكترونيك "، اتريش ديجيتال" زيرساخت 
است. دولت الكترونيك در واقع انجام تمامي كارهاي اداري مردم از طريق مراجعه به سامانه دولت 

 كيفيت، اعتماد و سرعت عمل ،است. اين ابتكارالكترونيك براي سهولت مراودات مردم با دولت و بالعكس 
درصد از شركت هاي اتريشي براي  93در انجام مراودات اداري را مد نظر قرار مي دهد. در حال حاضر 

ارتباط با دولت از اين سامانه استفاده كرده و مردم نيز روز به روز با اين سامانه ارتباط بيشتري برقرار مي 
  نمايند. 

دانشگاه آينده ّ به منظور ايجاد  طرح ّ 2016همچنين در سال  اقتصاد اتريشحققيات و وزارت علوم، ت
تحوالت راهبردي در دانشگاه هاي كشور را راه اندازي كرد. توسعه دانشگاه هاي قابل رقابت در عرصه 
 جهاني و انجام تحقيقات علمي از اهداف اين طرح عنوان شده است. شورايي بهمين منظور تحت عنوان

RFTL= Council For Resaearch And Technology Development    تشكيل گرديده است
  كه در زمينه سياست گذاري فعاليت دارد.

 Creative Industry Strategyراهبرد صنايع خالق: 

از آنجاييكه ساختار هاي كوچك اقتصاد اتريش به شدت بر صادرات متمركز است، اين كشور بيش از هر 
ش دين منظور صنايع خالق نقبري و پويايي روندهاي آن تكيه دارد. ديگر به توسعه تحقيق و فناون به زما

  دارند. كشور مهم و اساسي براي گسترش تحقيقات ساختاري در صنايع 

ارائه  2016اولين راهبرد صنايع خالق اتريش با مشاركت تعدادي از صنايع بزرگ اين كشور در سال 
  راهبرد عبارتند از :گرديد. اهداف كال اين 

 تقويت روش هاي نوآورانه در صنايع كشور -

 تقويت اهرم رقابت پذيري صنايع اتريش -

 تحكيم تصوير صادراتي اتريش در خارج از كشور بعنوان كشوري پيشرو در فرهنگ و صنايع خالق -

  اهداف تعيين شده در اين راهبرد بر سه محور اساسي پايه ريزي شده اند كه عبارتند از:
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 رائه ابتكاراتي به منظور تقويت شايستگي هاي صنعتي اتريش در رقابت پذيري ا -

 اتخاذ ابتكاراتي بمنظور توسعه دانش و آگاهي در صنايع -

 ارائه راه حل هايي به مظور دسترسي به منابع جهت تقويت صنايع خالق، آموزش و انتقال تجارب -

  راهبردهاي بخش پزشكي و دارويي:

يي از هر دو جنبه علمي و اقتصادي براي اتريش از اهميت فراواني برخوردار بخش هاي پزشكي و دارو
است. واقعيت اين است كه صنايع پزشكي و دارويي، تحقيق، نوآوري و صنعت را بطور همزمان در خود 

  جاي داده است. 

و ساالنه حجم  شتهاهزار نفر كارمند در اين دو بخش حضور د 52شركت با  800در اتريش بيش از 
دانشگاه مرتبط با بخش هاي پزشكي و دارويي، بيش از  31در ميليارد يورو دارند.  19عملكردي بالغ بر 

  هزار نفر فارغ التحصيل مي شوند.  8مشغول به تحصيل هستند و ساالنه حدود هزار نفر دانشجو  59

  مي آورند:موسسات مهم اتريش كه از تحقيق و توسعه در كشور حمايت مالي بعمل 

  Austrian Science Fundصندوق علوم اتريش:  -1
اين صندوق به رشد تحقيقات و پايه هاي علمي كشور و افزايش جذابيت هاي علمي به  موسسات تحقيقاتي 

طرح علمي در اتريش  650ميليون يورو براي  183اين موسسه در سال گذشته حدود كمك مالي مي نمايد. 
  كمك مالي نموده است.

   GFFتحقيقات اتريش:  آژانس -2
اين آژانس براي كمك به تحقيقات تجربي و كاربردي و ايجاد ارتباط بين صنايع و موسسات تحقيقاتي 

طرح علمي حمايت مالي نموده  3186ميليون يورو از  400تشكيل شده و در سال گذشته با اختصاص 
  است.

  AWSبانك توسعه بازرگاني اتريش  -3
ميليون يورو اختصاص داده  810طرح علمي بيش از  3874به  2016بانك توسعه بازرگاني اتريش در سال 

  است. 
 AITموسسه تحقيقاتي اتريش  -4

مهم ترين واحد تحقيقاتي غير دانشگاهي اتريش است كه مستقيما توسط وزارت خانه هاي علوم، تحقيات 
اداره مي گردد. دپارتمان هاي مختلفي در زمينه  تكنولوژيو اقتصاد و وزارت حمل و نقل، نوآوري و 

  تحقيقات انرژي، حمل و نقل، ارتباطات، مخابرات، محيط زيست و علوم انساني دارد.
درصد به بخش بيولژي اختصاص يافته است.  20بيشترين حمايت مالي از تحقيقات با  2016در سال 

لوم اجتماعي و انساني در رديف هاي بعدي درصد و رشته هاي مهندسي، ع 12درصد، دارو  14رياضي با 
  هستند. 
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به دانشگاه ها اختصاص  2016درصد از كل منابع و هزينه تحقيق و توسعه اتريش در سال  83بيش از 
درصد به ساير موسسات تحقيقاتي غير دانشگاهي مانند موسسه  7درصد به آكادمي علوم و  8يافته است. 
  فته است. ) اختصاص يا AITاتريش ( تكنولوژي

  نتيجه:

ك بخصوص در موارد مهمي تكنولوژياتريش در سال هاي گذشته بنحو قابل مالحظه اي در عرصه رقابت هاي 
درصد توليد ناخالص داخلي به امر  14/3رشد داشته است. با اختصاص  تكنولوژيچون تحقيقات، نوآوري و 

تحقيق و توسعه، اتريش دومين كشور در اتحاديه اروپايي و پنجمين كشور در ميان كشورهاي جهان است. 
همچنين اتريش در سال هاي گذشته در ميان باالترين كشورهاي جهان در زمينه ثبت پاتنت و ارائه مقاالت 

  گرفته است. علمي جاي 

  

  منبع:

https://www.bmvit.gv.at/en/service/publications/downloads/downloads

_ b/ b_2017_engl.pdf  


