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1- مجارستان در یک نگاه

جغرافیا 

مساحت: 93/028 کیلومتر مربع

موقعیت جغرافیایی: اروپای مرکزی، شمال غربی رومانی

آب و هوا: معتدل، سرد، ابری، زمستان های مرطوب، تابستان های گرم

منابع طبیعی: بوکسیت، زغال سنگ، گاز طبیعی، خاک حاصلخیز، زمین های زراعی

کشورهای هم مرز: اتریش )321 کیلومتر(، کرواسی )348 کیلومتر(، رومانی )424 کیلومتر(، صربستان )164 کیلومتر(، اسلواکی 
)627 کیلومتر(، اسلوونی )94 کیلومتر(، اوکراین )128 کیلومتر(

جمعیت شناسی

جمعیت: 9/897/541 نفر

نرخ رشد جمعیت: 0/22%-

پایتخت: بوداپست

میزان مرگ و میر: 12/73 در هزار 

ترکیب قومی: مجاری )85/6 درصد(، روما )3/2 درصد(، آلمانی )1/9 درصد(، سایر گروه ها )2/6 درصد(، نامشخص )14/1 درصد(

مذهب: کاتولیک رومانی )37/2 درصد(، کالوینیسم )11/6 درصد(، لوتری )2/2 درصد(، کاتولیک یونانی )1/8 درصد(، سایر مذاهب 
)1/9 درصد(، بدون مذهب )18/2 درصد(، نامشخص )27/2 درصد(

زبان: مجاری )زبان رسمی، 99/6 درصد(، انگلیسی )16 درصد(، آلمانی )11/2 درصد(، روسی )1/6 درصد(، رومانیایی )1/3 درصد(، 
فرانسوی )1/2 درصد(، سایر زبان ها )4/2 درصد(

دولت

نوع حکومت: پارلمانی

نظام قانونی: نظام قانون مدنی تحت تأثیر قانون مدنی آلمان

روز ملی: 20 آگوست                                                                        پول رایج: فورینت، هر دالر برابر با 231/7 فورینت )2014(
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شاخص های کلیدی اقتصادی 

تولید ناخالص داخلی )برابری قدرت خرید(: 246/4 میلیارد دالر )2014(
تولید ناخالص داخلی )نرخ ارز رسمی(: 137/1 میلیارد دالر )2014( 

سرانه تولید ناخالص داخلی )برابری قدرت خرید(: 24/900 دالر )2014(

نرخ تورم )قیمت مصرف کننده(: 0/3- درصد )2014(                                  نرخ رشد واقعی: 3/6 درصد )2014(

ذخایر ارز خارجی و طال: 44/8 میلیارد دالر )2014(                  بدهی عمومی: 78/2 درصد از تولید ناخالص داخلی
                                                                                                             بدهی خارجی: 182/2 میلیارد دالر )2014( 

نحوه اشتغال

کشاورزی: 3/4 درصد از تولید ناخالص داخلی را در بر می گیرد و محصوالت کشاورزی این کشور عبارتند از: گندم، ذرت، دانه 
آفتابگردان، سیب زمینی، چغندرقند، خوک، گاو، مرغ، محصوالت لبنی

صنعت: 31/1 درصد از تولید ناخالص داخلی را در برمی گیرد و صنایع این کشور عبارتند از: معدن، متالوژی، مصالح ساختمانی، مواد 
غذایی فرآوری شده، منسوجات، مواد شیمیایی )به ویژه دارو(، وسایل نقلیه موتوری

خدمات: مطابق ارزیابی صورت گرفته در سال 2014، خدمات 65/5 درصد از تولید ناخالص داخلی را در برمی گیرد. 

تجارت خارجی 

میزان صادرات: 99/54 میلیارد دالر در سال 2014 
شامل: ماشین آالت و تجهیزات )53/5 درصد(، محصوالت غذایی )8/7 درصد(، سایر تولیدات )31/2 درصد(، مواد خام )3/4 درصد(، 

سوخت و برق )3/9 درصد( )2012(

شرکای تجاری در بخش صادرات: آلمان )28/8 درصد(، اتریش )5/8 درصد(، رومانی )5/7 درصد(، اسلواکی )5/1 درصد(، 
ایتالیا )4/8 درصد(، فرانسه )4/7 درصد(، لهستان )4 درصد(، جمهوری چک )4 درصد( )2014(
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اقتصاد

مجارستان از اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز به اقتصاد بازار انتقال یافته است و درآمد سرانه آن تقریباً دو سوم میانگین درآمد 28 کشور 

مالی جهانی،  بحران  دلیل  به  بدهی کوتاه مدت خود  تأمین  توانایی در  دلیل عدم  به  اواخر سال 2008  اروپا می باشد. در  اتحادیه  عضو 

بوداپست بسته کمک مالی بانک جهانی، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به ارزش بیش از 25 میلیون دالر را دریافت کرد.

رکود اقتصادی جهانی، کاهش صادرات و مصرف و سرمایه گذاری محدود داخلی ناشی از اقدامات دولت مبنی بر ریاضت اقتصادی 

به رکود اقتصادی شدید در سال 2009 منجر شد. در سال 2010، دولت جدید تغییرات متعددی ایجاد کرد و کاهش مالیات بر درآمد 

شخصی و تجاری و همچنین اعمال »مالیات های بحران« برای مؤسسات مالی، شرکت های انرژی و مخابرات و خرده فروشان از جمله این 

تغییرات به شمار می آید. برنامه کمک مالی صندوق بین المللی/ اتحادیه اروپا در اواخر سال 2010 منقضی شد و با یک برنامه نظارتی 

و همچنین توصیه های ارائه شده در ماده چهار صندوق بین المللی پول درباره فرآیندهای کلی اقتصادی و مالی جایگزین شد. در اواخر 

سال 2011، دولت از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا درخواست کسب پشتیبان مالی1  جهت حمایت از اقدامات خود در راستای 

سرمایه گذاری مجدد بدهی ارز خارجی و تعهدات اوراق قرضه خود در سال 2010 کرد. البته عدم پذیرش توصیه های سیاست اقتصادی 

اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول توسط بوداپست باعث شکست در مذاکرات با وام دهندگان در اواخر سال 2012 شد.

با توجه به پیشرفت مجارستان که منجر به کاهش کسر بودجه آن به کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی شده است، برای اولین بار 

از زمان الحاق این کشور به اتحادیه اروپا در سال 2004، مجارستان مجاز به خروج از EDP2  )روند کسری بودجه بیش از حد( توسط 

شورای اروپایی در سال 2013 گردید ]1[. 

 Fiscal backstop  
 Excessive Deficit Procedure  

1.
2.
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2- ویژگی های اصلی نظام تحقیق و نوآوری مجارستان 

مجارستان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مساحتی حدود 93036 کیلومتر مربع و جمعیت حدود 9908798 )حدود 2 درصد 

کل ساکنان کشورهای عضو اتحادیه اروپا( می باشد. مجارستان پنجمین اقتصاد بزرگ در اروپای شرقی و مرکزی محسوب می شود. 

در مقایسه با میانگین 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، تولید ناخالص داخلی مجارستان از نظر استاندارد قدرت خریدPPS( 1( برابر با %67 

در سال 2012 بود. هزینه های ناخالص داخلی تحقیق و توسعهGERD( 2( در فاصله سال های 2000 و 2010 بین 1/17%-0/9 در نوسان 

بود و در سال 2012 به باالترین میزان خود )1/3%( رسید. رشد هزینه های ناخالص داخلی تحقیق و توسعه در دو سال گذشته در راستای 

هدف دولت مبنی بر راهبرد ملی توسعه تحقیق و نوآوری )2020-2013(3  است که در سال 2013 تحت عنوان »سرمایه گذاری به 

سوی آینده4« تصویب گردید. مطابق این راهبرد، مجارستان باید بودجه تحقیق و توسعه خود را به 1/8% تولید ناخالص داخلی تا سال 

 )BERD( 52020 و 3% تا سال 2030 افزایش دهد. هدف مکمل این راهبرد این است که تا سال 2020 مخارج تجاری تحقیق و توسعه

خود را به 1/3% افزایش دهد. با این وجود، مجارستان همچنان منابع محدودی را به تحقیق و توسعه در مقایسه با 28 کشور اتحادیه اروپا 

اختصاص داده است و به عبارتی نسبت هزینه های ناخالص داخلی تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی در سال 2012 برابر با 63/1 

درصد 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بود. مطابق رتبه بندی اتحادیه اروپا در سال 2014، هزینه های نوآوری غیر از تحقیق و توسعه به 

عنوان درصد گردش کل شرکت های مجارستان )0/4%(  به اندازه قابل توجهی کمتر از میانگین 28 کشور عضو اتحادیه اروپا )%0/56( 

بود. به طور کلی، عملکرد نوآوری کشور در فاصله سال های 2013-2006 بهبود یافته است و در مقایسه با اتحادیه اروپا، از حدود %60 

در سال 2006 به 63% در سال 2013 افزایش یافته است. 

 Purchase power standard 
Gross domestic expenditure on R&D 
National research-development and innovation strategy (2013-2020( 
 Investment into the future
 Business expenditure for research and development 

1.
2.
3.
4.
5.
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مخارج تجاری تحقیق و توسعه، بیشترین سهام بودجه تحقیق و توسعه را در بر می گیرد و در سال های 2009 و 2012 تقریباً ثابت )%46/4 

و 46/9%  به ترتیب( بوده است. بودجه دولتی در سال 2009 برابر با 41/9% بود که در سال 2012 به 36/9% کاهش یافت. بودجه تحقیق 

و توسعه از خارج از کشور، سهام باال و فزاینده ای از هزینه های ناخالص داخلی تحقیق و توسعه )GERD( )10/9% در سال 2009 و 

15/4% در سال 2012( را دربر می گیرد.

الگوهای عملکرد تحقیق و توسعه بخش ها مشابه میانگین 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در فاصله سال های 2009 و 2012 بود. بخش 

شرکت های تجاری سهام خود را از 57/2% به 65/6% )63/0% در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا( افزایش داده است. سازمان های آموزش 

عالی در مقایسه با میانگین 28 کشور عضو اتحادیه اروپا )23/8%( عملکرد ضعیف تری داشته اند، زیرا سهام آن ها در چهار سال گذشته 

از 21/7% به 18/4% کاهش یافته است. عملکرد تحقیق بخش دولتی از 20/1% به 14/4% کاهش یافته است که به میانگین 28 کشور عضو 

اتحادیه اروپا )12/4%( نزدیک است.

در راهبرد جدید تحقیق و توسعه و نوآوری در فاصله سال های 2020-2013، از ایجاد محیط مناسب برای توسعه و رشد سازمان های 

دولتی و شرکت های نوآوری حمایت قابل توجهی می شود. در این راهبرد بر سه بخش اصلی ایجاد دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش 

تأکید شده است. در این راهبرد، ایجاد سیستمی هدفمند بر مبنای سه محور دارای اولویت شامل مبناهای دانش رقابتی بین المللی، حمایت 

از همکاری های انتقال فناوری و دانش مؤثر و حمایت از همکاری هایی که از نتایج علم و فناوری مدرن بهره برداری می کنند، تأکید 

شده است که نتایجی از قبیل افزایش تقاضای توسعه فناورانه تحقیق و نوآوریRTDI( 1(، ایجاد سیستم سرمایه گذاری و حمایت مؤثر 

و تکمیل اکوسیستم استارت آپ را به دنبال خواهد داشت. 

سرمایه گذاری رقابتی دولت برای تحقیق و نوآوری از برنامه های عملیاتی صندوق ساختاری اتحادیه اروپا )2014-2020(2 تأمین می شود. 

1.
2.

Research Technological Development and Innovation 
 Operational programs of the EU structural funds 
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در برنامه های چندملیتی به ویژه در برنامه عملیاتی توسعه اقتصادی و نوآوریGINOP( 1( و برنامه عملیاتی رقابتی و جامع مجارستان2 

)VEKOP( فعالیت های مبتنی بر توسعه فناورانه تحقیق و نوآوری3  )RTDI( در اولویت قرار دارند. مطابق اسناد برنامه ریزی، مجارستان 

60 درصد از کل وجوه ساختاری موجود در فاصله  سال های 2020-2014 را به اهداف توسعه اقتصادی و حدود 2 میلیارد یورو را به 

توسعه اقتصاد دانش بنیان )به عبارتی حمایت از تحقیق و توسعه و برنامه های تحقیقاتی شرکت( اختصاص خواهد  داد.

مجارستان از تمامی عناصر اصلی نظام ملی نوآوری موفقNIS( 4( برخوردار است. در باالترین سطح سیاسی، کابینه ملی توسعه5  

به  به سیاست توسعه ملی، بررسی تمامی مدارک مقدماتی مربوط  اتخاذ تصمیمات مربوط  )NFK( در سال 2012 تأسیس شد و 

سیاست گذاری ها و همچنین هماهنگ سازی تصمیمات دولتی در زمینه سیاست علم و فناوری و نوآوری از جمله وظایف آن به 

فناورانه  اداره ملی نوآوریNIH(  6( نهادی دولتی است که مسئولیت تحقیق، توسعه و نوآوری  شمار می آید. در سطح عملیاتی، 
از جمله برنامه ریزی و تدوین راهبرد علم، فناوری و نوآوریSTI( 7( و همکاری بین المللی در زمینه تحقیق و توسعه و نوآوری8 
)RDI( را بر عهده دارد. همچنین، هماهنگ سازی فعالیت های نمایندگی های منطقه ای نوآوری )که در تمامی مناطق مجارستان تأسیس 

شده اند( از جمله وظایف اداره ملی نوآوری به شمار می آید. این نمایندگی ها، شبکه ای به نام NETÜRI را در سال 2005 به منظور 

انجام فعالیت های نوآوری منطقه ای، هماهنگ سازی این فعالیت ها، سازماندهی شبکه های نوآوری فناورانه و ارائه خدمات نوآوری به 

شرکت های کوچک و متوسط و استارت آپ را تشکیل دادند. با این وجود، حمایت دولت از نمایندگی های منطقه ای نوآوری محدود 

است و بودجه موردنیاز آن ها به طور عمده از برنامه های بین المللی )به عنوان مثال EU FP 7 و Interreg( تأمین می شود.

صندوق تحقیق و نوآوری فناورانهRTIF( 9( و برنامه های عملیاتی موردنظر در برنامه توسعه جدید Széchenyi که با سرمایه گذاری

Economic development and innovation OP 
 Competitive Central-Hungary OP 
 Research Technological Development and Innovation 
 National innovation system
 National development cabinet 
 National innovation office 
 Science, technology and innovation 
 Research and development and innovation 
Research and Technological Innovation Fund

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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برای فعالیت های تحقیق و توسعه را تأمین می کنند. مدیریت این صندوق ها بر عهده نمایندگی ملی توسعهNFÜ( 1( تا اواخر 2013 بود. 

براساس حکم دولت به شماره XII.17( 475/2013(، دفتر نخست وزیر وظایف نمایندگی ملی توسعه را از اول ژانویه 2014 بر عهده 

گرفت و همچنین وزارتخانه های مورد نظر به عنوان جانشینان مقامات مدیریتی انتخاب شدند که تحت نمایندگی ملی توسعه فعالیت 

می کردند. مطابق برنامه ریزی جدید در فاصله سال های 2020- 2014، پنج وزارتخانه مسئولیت اجرای برنامه های عملیاتی صندوق های 

ساختاری اتحادیه اروپا را بر عهده داشتند. سرمایه طرح های صندوق تحقیق و نوآوری فناورانه و همچنین برنامه  های عملیاتی متعدد از 

منابع اتحادیه اروپا تحت مدیریت نهادی واسطه ای به نام مرکز توسعه اقتصاد مجارستانMAG Zrt( 2( تأمین می شود. براساس حکم 

دولت به شماره )II. 28( 1085/2014 نهادهای واسطه که مسئولیت اجرای برنامه های عملیاتی متعدد را بر عهده داشتند، در پنج وزارتخانه 

تا 15 آوریل 2014 ادغام شده و مرکز توسعه اقتصاد مجارستان که مجدداً سازماندهی شده است، تحت وزارت اقتصاد ملی فعالیت خواهد کرد.

1.
2.

 National Development Agency 
Hungarian economy development center

نمودار )1(: زیر سیستم های حاکمیت نظام ملی نوآوری مجارستان
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مجارستان ازنظام تصمیم گیری متمرکزی برای حوزه های سیاست گذاری اصلی از جمله سیاست های علم، فناوری و نوآوری برخوردار 

است. از اول ژانویه 2013، واحدهای اجرایی منطقه ای جدیدی )سطح NUTS 3( در 19 ناحیه تشکیل شدند که البته در ارتباط با اتخاذ 

تصمیمات مربوط به علم، فناوری و نوآوری نقش چندانی ندارند ]2[.

2-1 تغییرات صورت گرفته در نظام تحقیق و نوآوری 

نظام حاکمیت سیاست علم و نوآوری طی چند سال گذشته به عنوان بخش اصلی سیاست گذاری علم و فناوری و نوآوری ثبات نداشته 

و ساختار بودجه یابی توسعه فناورانه تحقیق و نوآوری )RTDI( نیز تقریباً هر سال مجدداً سازماندهی شده است. شورای ملی سیاست 

تحقیق، نوآوری و علمNKITT( 1( در دسامبر 2010 به منظور هماهنگ سازی تصمیمات دولت در زمینه سیاست علم، فناوری و 

نوآوری تأسیس شد. پس از یک سال و نیم فعالیت، شورای مذکور در دوم ژوالی 2012 منحل شد و نهاد جدیدی به نام کابینه ملی 

توسعه )NFK( تأسیس شد. در سپتامبر 2013، نهاد مشاوره ای جدیدی به نام انجمن ملی سیاست علم و نوآوری2 )NTIT( مطابق حکم 

دولتی IX . 25( 116/2013( تأسیس شد. نخست وزیر به همراه رئیس آکادمی علوم مجارستان3 )MTA( ریاست این انجمن را برعهده 

دارند. مشاوره، ارزیابی و ارائه توصیه های مربوط به موضوعات راهبردی برنامه های علمی، تحقیق و توسعه  و نوآوری، سرمایه گذاری 

مستمر در زمینه این برنامه ها و ارزیابی روش های اجرا شده در مؤسسات علمی از جمله وظایف این انجمن به شمار می آید. عالوه بر 

موارد مذکور، این انجمن طرح های دولت در ارتباط با علم، فناوری و نوآوری را بررسی می کند و بر اجرای راهبرد سیاست علم دولت 

نظارت دارد. همچنین، تصمیمات دولت در زمینه سیاست علم را تدوین کرده و در مشاوره های دولتی در زمینه علم، فناوری و نوآوری 

مشارکت می کند. عالوه بر نخست وزیر، ریاست آکادمی علوم مجارستان، منشی دفتر نخست وزیر، مسئوالن دولتی که مسئولیت تحقیق 

و توسعه و نوآوری، آموزش و هماهنگی سیاست علم را بر عهده دارند و همچنین عضو کابینه که مسئولیت تدوین سیاست ها )به غیر از 

سیاست های مربوط به کاربرد منابع اتحادیه اروپا( را برعهده دارند، ازجمله اعضای انجمن ملی سیاست علم و نوآوری محسوب می  شوند 

.]2[1.
2.
3.

 National research, innovation and science policy council 
National Science Policy and Innovation Board 
Hungarian Academy of Sciences 
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2-2 تحوالت اخیر سیاست تحقیق و توسعه و نوآوری 

پس از شروع مشاوره دولت در نوامبر 2012، راهبرد ملی تحقیق و توسعه و نوآوری )2020-2013( تحت عنوان »سرمایه گذاری به 

سوی آینده« مطابق حکم دولتی VII.4.( 1414/2013( تصویب شد. افزایش سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و توسعه و نوآوری، 

تقویت اقتصاد مجارستان و افزایش رقابت طلبی این کشور از جمله اهداف راهبرد مذکور به شمار می آید. مطابق این راهبرد، میزان 

بودجه تحقیق و توسعه به 1/8% تولید ناخالص داخلی و نسبت مخارج تجاری تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی به 1/2% افزایش 

خواهد یافت. به عالوه، تعداد محققان از 37000 نفر در سال 2012 به 50000 نفر تا سال 2020 افزایش خواهد یافت.

مطابق حکم 1414/2013، راهبرد تحقیق و توسعه و نوآوری به عنوان سندی هدایتگر برای برنامه ریزی جهت تخصیص بودجه به 

 )           S3( 1تحقیق، توسعه و نوآوری در دوره بعدی 2020-2014 خواهد بود. راهبردهای بخشی و راهبردهای هوشمندتخصصی

چنانچه در برنامه ملی اصالحات )NRP2013(2 )2013( نشان داده شده است، با توجه به چشم انداز، اهداف و روش های تصریح شده 

در راهبرد تحقیق و توسعه و نوآوری تعیین می شوند.

مطابق حکم دولت به شماره )XII.17( 1600/2012 تصمیمات مهمی درباره برنامه ریزی درباره نحوه استفاده از صندوق های ساختاری 

در دوره بعدی برنامه ریزی )2020-2014( از جمله سازماندهی مجدد کل نظام سرمایه گذاری اتخاذ شده است. در ادامه، مهم ترین 

قوانین و دستورالعمل های اتخاذ شده مطابق این حکم شرح داده می شود:

-   منابع صندوق ساختاری باید جهت تقویت رشد بالقوه اقتصاد مجارستان استفاده شوند و از این رو سهام سرمایه گذاری با هدف 

توسعه اقتصادی باید افزایش داده شود و 60% منابع باید به طور مستقیم به اهداف توسعه اقتصادی اختصاص داده شود و 40% مابقی باید 

به توسعه منابع انسانی و زیرساخت، حفاظت از محیط زیست و بهینه سازی انرژی اختصاص داده شود.

RIS3/

1.
2.

National Research and Innovation Strategies on Smart Specialisation 
National Reform Program 
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نظر گرفته شود و همچنین  به عنوان هدفی راهبردی در  باید  استخدام  باال و  افزوده  ارزش  با  تولید  تقویت  برنامه ریزی،  -  هنگام 

اولویت های مفهوم توسعه ملی1، مفهوم توسعه منطقه ای ملی2 و همچنین اهداف تصریح شده در برنامه ملی اصالحات مورد توجه قرار 

بگیرند.  

-  به منظور اجتناب از پراکندگی در جذب منابع، منابع صندوق ساختاری باید به صورت متمرکز در راستای شرایط مذکور در راهبرد      

RIS3 با تأکید بر اولویت های متعدد استفاده شود.

-  نهاد جدیدی باید جهت مدیریت صندوق ساختاری )2020-2014( تشکیل داده شود به طوری که امکان تکمیل تدریجی برنامه ها 

و جذب کامل و بالقوه منابع در زمان برنامه ریزی فعلی میسر شود. 

در حکم دولتی به شماره ).III .21( 1143/2013، اولویت های برنامه های عملیاتی برای دوره بعدی برنامه ریزی مالی در فاصله سال های 

2020-2014 تعیین شده است. از 9 برنامه عملیاتی، سه برنامه در اولویت هستند که به طور خاص به علم، فناوری و نوآوری می پردازند:

الف( برنامه عملیاتی توسعه اقتصادی و نوآوری )از جمله تقویت خالقیت و اقتصاد دانش بنیان، حمایت از نوآوری، تحقیق و توسعه و 

فناوری اطالعات و ارتباطات(؛

ب( برنامه عملیاتی توسعه منابع انسانی )توسعه زیرساخت آموزش و فرهنگ، پیشرفت آموزشی و فرهنگی، بهبود شرایط زیرساخت 

مدیریت دولتی(؛

ج( برنامه عملیاتی رقابتی و جامع مجارستان )برنامه هایی که از توسعه اقتصاد دانش بنیان، یکپارچه سازی اجتماعی و استخدام حمایت 

می کنند(.

راهبرد جدید آموزش عالی در دست اقدام است و پیش بینی می شود تعدادی از مواد قانونی درباره آموزش عالی که در سال 2011 

تصویب شده بود، تغییر یابد.از سال 2010 راهبردهای متعددی در این بخش تدوین شده است ولی هیچ یک از آن اجراء نشده است. 

1.
2.

 National development concept 
 National territorial development concept 
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متولی اصلی، کنفرانس رؤسای دانشگاه مجارستان1 از راهبرد جدید حمایت می کند و انتظار دارد که ریاضت اقتصادی متوقف و از 

اتالف منابع در سال 2014 اجتناب شود. دولت در سال 2013، فقط 123/5 میلیارد فورینت )425 میلیون یورو( را به بخش آموزش 

عالی اختصاص داده است که این رقم در مقایسه با سال 2011 که دولت 187/2 میلیارد فرونیت )645 میلیون یورو( را به بخش آموزش 

عالی اختصاص داده بود، کاهش قابل توجهی )میانگین 33%( یافته است.

در این راهبرد، اصول جدید سرمایه گذاری در بخش آموزش عالی تصریح شده است و پیش بینی می شود سرمایه گذاری با ثبات بیشتری 

صورت گیرد و 70% آن به تعداد دانش آموزان و 30% مابقی به مهارت علمی سازمان های آموزش عالی اختصاص داده شود. به عالوه، 

هدف از این راهبرد افزایش حمایت دولت از بخش آموزش عالی و افزایش میزان سرمایه گذاری به میانگین سرمایه گذاری سازمان 

همکاری اقتصادی و توسعهOECD( 2( در میان مدت می باشد. در راهبرد مذکور، چهار نوع مؤسسه آموزش عالی شامل دانشگاه های 

ملی علوم3 ، دانشگاه ها4، دانشکده ها5  و دانشکده های محلی6  پیشنهاد شده است. مطابق این طرح پیشنهادی، دولت دسترسی به آموزش 

عالی را محدود نخواهد کرد، ولی تعداد دانش آموزان با بودجه دولتی ثابت خواهد شد.

طرح جدید و دو مرحله ای به نام »استارت آپ-13«7 در ژوئن 2013 به منظور حمایت از توسعه اکوسیستم استارت آپ و به ویژه توسعه 

شرکت های فناوری استارت آپ در مجارستان راه اندازی شد. صندوق تحقیق و نوآوری فناورانه، 2/1 میلیارد فروینت )تقریباً 7/2 

میلیون یورو( را به این برنامه اختصاص داده است. حمایت از توسعه شرکت های فناوری و جوان که از نتایج برخی از فعالیت های تحقیق 

و توسعه بهره می برند و به طور بالقوه قابلیت تبدیل به شرکتی پویا در بازارهای بین المللی را دارند، هدف اصلی این طرح محسوب 

می شود.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

 Hungarian Rector›s Conference 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
 National science universities 
 Universities 
 Colleges
 Community colleges 
Start-up -13
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براساس یک بررسی دقیق در سطح بین المللی که توسط اداره ملی نوآوری سازماندهی شد، چهار شرکت در اکتبر 2013 تحت عنوان 

»مرکز رشد معتبر فناوری« معرفی شدند و از این رو موفق شدند در برنامه استارت آپ-13 مشارکت کنند و مبلغ 200/000 یورو 

»حمایت آستانه ای1« را دریافت کردند. با توجه به تقاضای باال، اداره ملی نوآوری دوره های اعتباربخشی بیشتری را پیش بینی می کند 

که آن ها را قادر به راه اندازی استارت آپ با استفاده از بودجه تأمین شده از طرح »استارت-آپ-13« می سازد ]2[.

2-3 برنامه ملی اصالحات 2013 و زیرساخت تحقیقاتی

با توجه به اهداف مرتبط با تحقیق و نوآوری چنانچه در برنامه ملی اصالحات )2013( ارائه شده است، پنج دستاورد اصلی زیر را 

می توان گزارش داد:

1-  مجارستان در زمینه تحقق هدف کّمی تصریح شده در برنامه ملی اصالحات 2013، پیشرفت داشته است. هدف این برنامه افزایش 

میزان بودجه تحقیق و توسعه به 1/8% تولید ناخالص داخلی تا سال 2020 می باشد. مشابه 2011، بودجه تحقیق و توسعه در سال 2012 

افزایش بیشتری یافت و به 1/3 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.  این امر حاکی از افزایش 8 درصدی در سال 2012 در مقایسه با سال 

قبل است. البته الزم به ذکر است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1/7- درصد در این سال می باشد.

2-  راهبرد ملی تحقیق و توسعه و نوآوری 2020 تحت عنوان »سرمایه گذاری به سوی آینده« در سال 2012 به منظور تحقق اهداف 

 )VII .4.( 1414/2013 تحقیق و توسعه  مطرح شد. پس از مشاوره دولتی در نوامبر-دسامبر 2012، راهبرد مذکور مطابق حکم دولتی

در 4 ژوالی 2013 تصویب شد. در راهبرد تحقیق و توسعه و نوآوری از روش های مستقیم و غیرمستقیم، معافیت مالیاتی، تطبیق شرایط 

بازار سرمایه، پیشنهاد خدمات نوآوری جهت ارتقای تخصصی سازی بر مبنای ویژگی های بازیگران محلی و فرآیندهای نوآوری  بازار 

مدار و جامعه مدار استفاده می شود.

3-  چنانچه دربرنامه ملی اصالحات )2013( نشان داده شده است، پیش نویس راهبرد سیاست علم )2020-2014( جهت مشاوره دولتی 

در سپتامبر 2013 منتشر شد. هدف این راهبرد، ارائه مبنایی برای زیرساخت بنیادی تحقیق و سرمایه گذاری بخش دانشگاهی و همچنین 

1.  De minimis support 
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انتشار منظم نتایج علمی می باشد. به ویژه، افزایش جذابیت محیط تحقیق، افزایش مهارت علمی در تمامی رشته ها، برنامه های مدیریت 

استعداد جهت جلوگیری از فرار مغزها از جمله اهداف این راهبرد به شمار می آید. عالوه بر این، انتظار می رود در نتیجه اجرای راهبرد 

مذکور، سازمان های آموزش عالی و مؤسسات آکادمی علوم مجارستان و همچنین مؤسسات تحت حمایت بودجه دولتی و مؤسسات 

غیرانتفاعی بتوانند در برنامه های افق 12020 مشارکت کنند و کمک  هزینه های مناسبی از صندوق های ساختاری و سرمایه گذاری اروپا  

ESIF(2( دریافت کنند. راهبرد سیاست علم در راستای راهبرد تحقیق و توسعه و نوآوری )2020-2013( بوده و توسط دولت در ژوئن 

2013 تصویب شد. مشارکت حوزه دانشگاهی در اجرای راهبرد هوشمند تخصصی )S3( هدف این راهبرد محسوب می شود.

4-  چنانچه دربرنامه ملی اصالحات )2013( نشان داده شده است، طرح جامعی جهت ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه و نوآوری در 

دست اقدام است که در برنامه عملیاتی جدید توسعه اقتصادی و نوآوری )GINOP( در فاصله سال های 2020-2014 اجرا خواهد شد 

و بودجه آن به طور مشترک توسط صندوق تحقیق و نوآوری فناورانه تأمین خواهد شد. طراحی راه حل های کاربردی با هدف تحقق 

اهداف تصریح شده در راهبرد تحقیق و توسعه و نوآوری )2020-2013(، ارزیابی نظام کیفی تحقیق و توسعه، تعیین طرح های مالیاتی 

برای ارتقای تحقیق و توسعه، ایجاد محیط نظارتی مربوطه و تبیین جزئیات نظام حمایتی مستقیم از جمله اهداف این طرح محسوب 

می شود.

5-  در راستای توسعه راهبرد هوشمند تخصصی، کتاب سفید راهبردی و بخشی تحقیق و توسعه و نوآوری )KFI ASFK( در اداره ملی 

نوآوری به درخواست وزارت اقتصاد ملی در اکتبر 2013 تهیه شد. در این کتاب، اهداف راهبردی مربوط به تحقیق و توسعه و نوآوری 

توسط بخش های موردنظر، شناسایی پیشرفت های بالقوه، مداخالت بالقوه به منظور ارائه اطالعات جهت برنامه ریزی طوالنی مدت 

اداره ملی نوآوری  ارائه شده است. کارگروه های متعددی توسط  برنامه ریزی چارچوب مالی محلی )2014-2020(  به ویژه جهت 

تشکیل شده است که بخش های دارای اولویت برنامه جدید Széchenyi که سند برنامه ریزی اصلی در دوره جدید برنامه ریزی پس از 

تغییر دولت در سال 2010 محسوب می شود را در برمی گیرد:

1.
2.

 Horizon 2020 Programs  
European Structural and Investment Funds 
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صنعت بهداشت و درمان؛ صنعت وسایل نقلیه و لجستیک؛ فناوری اطالعات و ارتباطات؛ بخش انرژی؛ حفاظت از محیط زیست؛ 

کشاورزی و پردازش موادغذایی. 

با متولیان، برنامه های اجرایی توسط وزارت اقتصاد ملی تهیه  براساس مجموعه کارگاه های تعاملی )“charette”( و مشاوره بیشتر 

می شوند. مطابق جدول زمانی چنانچه در راهبرد تحقیق و توسعه و نوآوری شرح داده شده است، راهبرد  هوشمند تخصصی سازی و 

برنامه های اجرایی مربوطه در فوریه 2014 تکمیل می شوند ]2[.

در  نوآوری  و  توسعه  و  تحقیق  به  مربوط  سیاست های  تدوین  اروپایی جهت  ویژه شورای  توصیه های   4-2

مجارستان 

شورای اروپایی در می 2012 چنین نتیجه گیری کرد که مجارستان با مشکل عدم تعادل جدی به ویژه در ارتباط با پیشرفت های صورت 

گرفته در زمینه وضعیت سرمایه گذاری خالص بین المللی و مفاهیم ضمنی بدهی باالی دولت مواجه است. بنابراین، شورا بر این باور 

است که بررسی خطرات احتمالی و رفع عدم تعادل مفید است. در این راستا، اقتصاد مجارستان در راستای حوزه نظارت تحت روند 

عدم تعادل اقتصاد کالنMIP( 1( طی یک بررسی عمیق در آوریل 2013 مورد ارزیابی قرار گرفت و موضوعاتی نظیر اقتصاد کالن، 

امور مالی و بازار کار مورد بررسی قرار گرفته است وسیاست علم، فناوری و نوآوری صرف نظر شده است. 

شورای اروپایی در توصیه خاص خود به شماره )10638/2/13 در 26 ژوئن 2013( به کشور مجارستان توصیه کرده است که مشوق های 

مورد نظر را به شرکت های نوآوری اعطا کند. در ارتباط با این توصیه، الزم به ذکر است که در برنامه عملیاتی جدید توسعه اقتصادی 

و نوآوری اقدامات خاصی پیش بینی شده است که بر افزایش رقابت طلبی بخش های تجاری تأکید شده است و به ویژه از فعالیت های 

تحقیق و نوآوری شرکت ها حمایت خواهد شد. مطابق قرارداد مشارکت که در مارچ 2014 به شورای اروپایی ارسال شد، 11 درصد 

کل بودجه موجود در فاصله سال های 2020-2014 به فعالیت های تحقیق و نوآوری اختصاص داده شده که در مقایسه با سال های 

2013-2007، سه برابر رشد یافته است. به عالوه، شرکت های کوچک و متوسط مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند و 15 درصد کل 

1.  Macroeconomic Imbalance Procedure
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بودجه به این بخش اختصاص داده شده است. طرح های حمایتی خاص با تأکید بر تشکیل استارت آپ و توسعه آن ها نیز مورد توجه 

زیادی قرار گرفته است. دولت اظهار داشته است از توسعه بیشتر اکوسیستم استارت آپ مجارستان که در سند تحت عنوان »بوداپست، 

مرکز استارت آپ اروپای شرقی و مرکزی 2/0. 12/0« که در نوامبر 2013 منتشر شده، حمایت می کند. چشم انداز مجارستان در این 

سند این است که طی یک دهه، پایتخت مجارستان به مرکز استارت آپ در اروپای شرقی و مرکزی تبدیل شود. به عالوه، در این سند، 

طرح های متعددی جهت تقویت اکوسیستم رقابتی نوآوری و استارت آپ ارائه شده است که مبتنی بر چهار عنصر شامل آموزش، 

دسترسی به بودجه، مالیات بندی و نظارت و توانمندسازی محیط می باشند. برنامه »استارت آپ-13« نیز اقدام جدید دیگری است که 

در بخش های قبلی شرح داده شد ]2[.  

1. »Budapest Runway 2.0.2.0. – A Start-up Credo« 
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3- عملکرد نظام ملی تحقیق و نوآوری

در جدول زیر عملکرد نظام ملی منطقه ای تحقیق و نوآوری مجارستان شرح داده شده است:

جدول )1(: عملکرد نظام ملی تحقیق و نوآوری
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1- اهمیت سیاست 
تحقیق و نوآوری

)+( دولت ارتقای تحقیق و نوآوری را به عنوان 
سیاستی کلیدی جهت افزایش رقابت طلبی ملی 

و منطقه ای قلمداد می کند.
)+( حتی در دوران بحران نیز رشد کمی داشته 
 )RDI(  1است، زیرا تحقیق و توسعه و نوآوری
در تخصیص بودجه به ویژه در کاربرد بودجه های 

ساختاری از اولویت باالیی برخوردار است.
)_( برنامه های خاصی جهت مقابله با چالش های 
بزرگ طراحی نشده است، اگرچه مجارستان 
اقتصاد کوچکی است که از امکانات محدودی 
جهت تأثیرگذاری قابل توجه بر آن ها برخوردار 

است.

)+( رشد نسبت هزینه های ناخالص داخلی تحقیق و توسعه به تولید 
ناخالص داخلی )1/3درصد در سال 2012(.

)+( هدف منسجم و علمی تحقیق و توسعه )1/8، تولید ناخالص داخلی( 
که در برنامه ملی اصالحات و در سایر اسناد سیاست منتشر شده است.

)+( تصویب راهبرد »توسعه و تحقیق و نوآوری در فاصله سال های 
»2013-2020

افزایش  جهت  مشوق ها  و  اقدامات  از  گسترده ای  طیف   )+(
سرمایه گذاری در زمینه تحقیق و توسعه در بخش تجارت

)_( در راهبرد جدید تحقیق و توسعه و نوآوری، چالش های بزرگ 
منظور نشده است. 

2- طراحی و اجرای 
سیاست های تحقیق و 

نوآوری

فاصله  برای  برنامه ریزی  جدید  دوره  در   )+(
صندوق  درصد   60  ،2014-2020 سال های 
ساختاری به اهداف مبنی بر توسعه اقتصادی 
 2 حدود  آن  از  و  می شود  داده  اختصاص 
میلیارد یورو به تحقیق و توسعه اختصاص داده 

می شود.
)+( صندوق تحقیق و فناوری نوآورانه به عنوان 
به  مربوط  داخلی،بودجه  صندوق  مهم ترین 
فعالیت های مبتنی بر توسعه فناورانه تحقیق و 
نوآوری را به طور مستمر از مالیات نوآوری 
پرداخت شده توسط شرکت ها تأمین می کند، 
که  مبلغی  همان  به  را  بودجه  دولت  اگرچه 

)+( تصویب راهبرد تحقیق و توسعه و نوآوری )2020-2013(؛
)+( انتشار کتاب سفید راهبرد هوشمند تخصصی سازی جهت بررسی 

اولویت های تحقیق و توسعه و نوآوری در سطح ملی و منطقه ای
اطالعات   خدمات  نام  )به  فناوری  و  علم  رصدخانه  تأسیس   )+(

Kaleidoscope( در اداره ملی نوآوری.
)_( عدم بهبود ظرفیت های سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری 

1. Research, development and innovation
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شرکت ها قبل از سال 2010 پرداخت می کردند، افزایش نمی دهد.
)_( ظرفیت های ضعیف سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در 
سطح دولت به دلیل فقدان کارشناسان مجرب در باالترین سطح بخش 
و همچنین فقدان حجم حیاتی کارمندان دولتی که به سیاست علم، 
تصمیم گیری  روش های جدید  از  و  می پردازند  نوآوری  و  فناوری 
نظام  عالوه،  به  می کنند.  استفاده  نوآوری  و  فناوری  علم،  سیاست 
حاکمیت علم، فناوری و نوآوری طی چند سال گذشته به دلیل تغییر 

مکرر وظایف مرتبط ثبات نداشته است.
)_( متولیان و سازمان های غیردولتی در ارتباط با برنامه ها و راهبردهای 
مربوط به علم، فناوری و نوآوری مشاوره می کنند، هر چند معیار و 
سطح مشارکت آن ها را می توان با اختصاص مدت زمان بیشتر برای 

بررسی و اظهارنظر آن ها افزایش داد.
از  چند  هر  است،  نبوده  مؤثر  تاکنون  بررسی  و  نظارت  نظام   )_(
شاخص های بین المللی ارزیابی در بررسی وضعیت راهبرد تحقیق و 

توسعه و نوآوری )2020-2013( استفاده شده است.

افزایش 3- سیاست نوآوری جهت  گرفته  صورت  اقدامات  و  برنامه ها  به  توجه  با   )+(
آگاهی و انتشار نتایج خاص، مفهوم نوآوری به طور گسترده رایج 
شده و همچنین در مراکز جدید علمی، علم و نوآوری به عنوان عامل 

اجتماعی ترویج داده شده است. 
)+( در راهبرد جدید تحقیق و توسعه و نوآوری، اقداماتی جهت ترویج 
خدمات  و  اجتماعی  نوآوری   جمله  از  نوآوری  گسترده تر  مفهوم 

نوآوری در بخش دولتی پیش بینی شده است.
اقدامات  بر  بیشتر  تأکید  نوآوری  و  فناوری  علم،  سیاست  در   )_(
نوع  و  استانداردسازی  نظارتی،  اقدامات  و  بوده  عرضه کننده  طرف 
پیش تجاری کمتر مورد توجه قرار گرفته اند؛ هر چند در راهبرد جدید 
تحقیق و توسعه و نوآوری، این اقدامات ذکر  شده است، ولی زمان و 

نحوه اجرای آن ها به طور دقیق مشخص نشده است.

نوآوری  و  تحقیق  توسعه  جدید  راهبرد   )+(
)2013-2020(

)+( برنامه های عملیاتی جدید   )2014-2020(
به  و  داخلی  شرکت های  پایین  سهام   )_(
که  متوسطی  و  کوچک  شرکت های  ویژه 
محصوالت و خدمات جدید را به بازار معرفی 

می کنند.
بر عرضه و طرف  مبنی  اقدامات محدود   )_(
تقاضا برای نوآوری در راهبرد جدید تحقیق 

و توسعه و نوآوری )2013-2020(.
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4- میزان و 
قابلیت پیش بینی 

سرمایه گذاری دولت 
در تحقیق و نوآوری

به  عملیاتی  برنامه های  از  منابع  توجه  قابل  میزان   )+(
نوسازی زیرساخت تحقیق و توسعه مؤسسات آموزش 
عالی و تأسیس مراکز تحقیقاتی جدید اختصاص داده 

شده است.
)+( به منظور بهبود رقابت طلبی بین المللی زیرساخت 
دانش، در راهبرد جدید تحقیق و توسعه و نوآوری بر 
حمایت از تأسیس 30 مرکز تحقیقاتی جدید و مهم در 

سطح جهانی تأکید شده است.
مالیاتی  مشوق های  از  قبل  سال ها  از  مجارستان   )+(
استفاده  مالی  مهندسی  روش های  از  زیادی  تعداد  و 
می کند. به عالوه،با تأسیس صندوق Jeremie  در فاصله 
سال های 2013-2010، دسترسی به سرمایه گذاری در 

مرحله اولیه نوآوری بهبود قابل توجهی یافته است. 
یا سرمایه گذاری محدود در  )_( عدم سرمایه گذاری 
زمینه زیرساخت دانش در دهه های اخیر را نمی توان 

طی چند سال جبران نمود.

)+( راهبرد جدید تحقیق و توسعه و نوآوری )2013-2020(
)+( بازسازی زیرساخت تحقیقات مؤسسات آموزش عالی از 
برنامه های عملیاتی صندوق ساختاریدر فاصله سال های 2013-

2007
)+( تأسیس مراکز تحقیقاتی جدید و به روزرسانی تجهیزات 

آزمایشگاهی آکادمی علوم مجارستان
)_( حداقل تأثیر بر نوآوری شرکت های کوچک و متوسط و 

Jeremie خروجی های متعدد سرمایه گذاری صندوق

5- مهارت به عنوان 
معیاری مهم در 

سیاست تحقیق و 
آموزش

در کل  ساختاری  ویژه صندوق   اهمیت  دلیل  به   )+(
سرمایه گذاری ملی که معموالً از طریق درخواست های 
رقابتی توزیع می شوند، به روش مبتنی بر پروژه بودجه 
بین  تعادل  همچنان  می شود.  داده  اختصاص  بیشتری 
سرمایه گذاری سازمانی و سرمایه گذاری مبتنی بر پروژه 

به ترتیب برابر با 40 و 60 درصد می باشد.
)+( مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات تحقیقاتی از 
استقالل زیاد جهت سازماندهی فعالیت های تحقیق و 
توسعه و نوآوری خود برخوردار هستند و 30 درصد 
بودجه خود را مطابق طرح راهبرد جدید آموزش عالی 

کسب می کنند.
و  تحقیق  مجریان  تمامی  ارزیابی  در  مجارستان   )_(
توسعه که واجد شرایط دریافت بودجه دولتی هستند، 
سابقه زیادی ندارد. اگرچه بزرگترین سازمان تحقیقات 
علوم  آکادمی  مؤسسات  و  تحقیقاتی  مراکز  دولتی، 

)+( پیش نویس راهبرد سیاست علم )2014-2020(
)+( پیش نویس راهبرد آموزش عالی

)_( تعداد محدود مؤسساتی که قرارداد اجرایی برای استخدام 
محققان را امضا کرده اند و هنوز عملکرد خود را مطابق آن 

سازماندهی مجدد نکرده اند.
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مجارستان بایستی مرتباً درباره کارایی تحقیقات و نتایج 
به دست آمده گزارش الزم را ارائه دهند.

)_( امکان انتقال بودجه تحقیق و توسعه و نوآوری در 
مرزها و مؤسسات وجود ندارد.

تحقیقات  سازمان های  و  عالی  آموش  مؤسسات   )_(
دولتی حقوق رقابتی برای محققان تعریف نمی کنند و 
از این رو غالباً آن ها جذب شرکت های )چند ملیتی( 

می شوند.

تأمین 6- نظام آموزشی از  دولت  مشوق های  و  سیاست ها   )+(
مهندسی  تخصصی سازی های  در  فارغ التحصیالن 
بررسی داده های  با  و علم حمایت می کند، هر چند 
مربوط به فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی پیشرفت 

کمی تاکنون مشاهده شده است.
کلیدی، حل  تفکر  بر  آموزش  درسی  برنامه  در   )_(
اگرچه  است،  نشده  تأکید  کارگروهی  و  مشکل 
مهارت های بین فرهنگی و ارتباطات به دلیل تبادل از 

قبیل تبادل دانشجوی اراسموس بهبود یافته است.
دانش آموزان  برای  به ویژه  کارآفرینی  آموزش   )_(
مهندسی و علوم در سطح گسترده ارائه نمی شود به 
گونه ای که در بررسی وضعیت راهبرد سیاست علم 

مشهود باشد.

)+( پیش نویس راهبرد سیاست علم )2014-2020(
)_( پیش نویس راهبرد آموزش عالی

7- مشارکت بین 
مؤسسات آموزش 

عالی، مراکز 
تحقیقاتی و کسب 

و کارها درسطح 
منطقه ای، ملی و 

بین المللی

)+( مراکز انتقال فناوری در تمامی مؤسسات آموزش 
عالی    اصلی تأسیس شده اند، اگرچه که آن ها فاقد 
حجم حیاتی هستند. این که در هر دو راهبرد جدید 
علم  سیاست  راهبرد  و  نوآوری  و  توسعه  و  تحقیق 
)2020-2014( بر تقویت این مراکز تأکید شده است، 

نقطه قوت محسوب می شود.
)+( در راهبرد ملی حفاظت از حقوق مالکیت معنوی 
)2016-2013(، قوانین واضحی  درباره حقوق مالکیت 

معنوی تصریح شده است.

)+(  اقدامات متعدد مطابق برنامه عملیاتی توسعه اقتصادی
)+( راهبرد توسعه تحقیق و نوآوری )2013-2020(

)+( راهبرد ملی حفاظت از حقوق مالکیت معنوی )2016-
2013( تحت عنوان برنامه               .

)_( پیش نویس راهبرد سیاست علم و راهبرد جدید آموزش 
عالی
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آخرین پیشرفت هاارزیابیویژگی

)_( فعالیت های تحقیقاتی به اندازه کافی همگام با اقدامات 
حمایتی از تجاری سازی ایده های نوآورانه نیست.

)_( در هیچ کدام از پیش نویس راهبرد سیاست علم و راهبرد 
جدید آموزش عالی، قوانین واضحی در ارتباط با تشکیل و 

راه اندازی اسپین آف های دانشگاه تصریح نشده است

8- شرایط چارچوب 
که سرمایه گذاری 

تجاری در تحقیق و 
توسعه، کارآفرینی 
و نوآوری را ارتقا 

می دهد.

سرمایه گذاری  جدید  برنامه  طریق  از  مساعدی  شرایط   )+(
 Jeremie مهیا شده است و 28 صندوق Széchenyi مخاطره آمیز
همچنین  است.  شده  تأسیس   2010-2013 سال های  فاصله  در 
تعدادی صندوق جدید  Jeremie نیز در مرحله بذرپاشی1  است.  
)+(  راهبرد تحقیق و توسعه و نوآوری بر مبنای نوآوری بوده و در 
ارتباط با مجموعه اقداماتی است که موجب بهبود شرایط نوآوری 

می شوند. 
)+( قوانین مربوط به راه اندازی کسب و کار واضح هستند، البته 

تشریفات اداری را هم می توان کاهش داد.
)-( فرصت های سرمایه گذاری مرحله اولیه و توسعه نیافته که به 
آرامی موجب رشد بازار سرمایه در مرحله بذرپاشی2 یا قبل از 

بذرپاشی  و تعداد محدود فرشتگان تجارت3  می شوند. 
)-( ریسک پذیری به طور کلی بین جمعیت پایین است و مردم 
مجارستان فرهنگ نسبتاً ریسک گریزی دارند. اقدام دولتی جهت 

ارتقای گرایش افراد به ریسک پذیری صورت نگرفته است.

نوآوری )2020- و  توسعه  راهبرد تحقیق و   )+(
)2013

مخاطره آمیز  سرمایه گذاری  جدید  برنامه   )+(
Széchenyi

-2020( نوآوری  و  توسعه  و  تحقیق  راهبرد   )_(
)2013
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آخرین پیشرفت هاارزیابیویژگی

)+(  نیازهای شرکت ها تحت نظارت مستمر می باشد و 
تجزیه و تحلیل سوات از راهبردهای مربوط به سیاست 

علم، فناوری و نوآوری صورت می گیرد.
)+( طیف وسیعی از قراردادهای علم و فناوری دوجانبه 
و همچنین اقدامات حمایتی وجود دارند که موجب 
تسهیل مشارکت در اتحادیه اروپا و سایر برنامه های 

بین المللی تحقیقاتی می شوند.
)+(  طرح جدید و دو مرحله ای با عنوان »استارت آپ-13« 
در ژوئن 2013 با هدف حمایت از توسعه اکوسیستم 
استارت آپ مجارستان و به ویژه توسعه شرکت های 

استارت آپ فناوری راه اندازی شد.
)_( اقدامات گسترده ای- هرچند غالباً مقیاس کوچک- 
در مجموعه سیاست علم، فناوری و نوآوری جهت 

حمایت از تحقیق و نوآوری صورت می گیرد. 
)_( روش های طوالنی مدتی جهت ارزیابی طرح های 
وجود  توسعه  و  تحقیق  اقدامات  و  سرمایه گذاری 
ندارد. از روش ارزیابی هنگام سیاست گذاری استفاده 
نمی شود و یا این که به ندرت ارزیابی صورت می گیرد. 

9- حمایت دولتی از 
تحقیق و نوآوری در 
کسب و کار ساده و 
با کیفیت و به راحتی 

قابل دسترسی است.

)+( راهبرد تحقیق و توسعه و نوآوری )2013-2020(
عنوان  با  دومرحله ای  و  جدید  طرح  راه اندازی   )+(

»استارت آپ-13«

دولتی  بخش   -10
نوآوری  محرک 

قلمداد می شود. 

به منظور  نوآوری  )+( در راهبرد تحقیق و توسعه و 
متعددی  اقدامات  دولتی،  نوآوری بخش  از  حمایت 

پیش بینی شده است.
)_( تدارکات دولتی به عنوان روشی جهت حمایت 
دولتی  خدمات  در  نوآورانه  راه حل های  گسترش  از 

کاربرد قابل توجهی ندارد.
)_( مناقصات دولتی اصوالً با کمترین قیمت ارزیابی 

می شوند.
در  خیلی  نوآوری  اهداف  برای  دولتی  داده های   )_(

دسترس نیستند.

)+( راهبردتحقیق و توسعه و نوآوری )2013-2020(
)_( قوانین و مقررات مربوط به تدارکات دولتی
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 3-1 چالش های ساختاری نظام ملی تحقیق و نوآوری

براساس تحلیل وضعیت  و تجزیه و تحلیل سوات چنانچه در راهبرد ملی تحقیق و توسعه و نوآوری )2020-2013( ارائه شده است، 

مشکالت اصلی نظام ملی نوآوری مجارستان به شرح زیر می باشد:            

ضعف مبنای دانش و تولید دانش: به دلیل کمبود محققان، مشکالت آموزش علمی- فناورانه و تعداد محدود مراکز تحقیقاتی 

رقابتی در سطح بین المللی، روندتکامل فرآیند تولید دانش مدار با ارزش افزوده باال به کندی پیش می رود. 

ضعف انتقال فناوری و دانش: سازمان های انتقال دانش عملکرد ضعیفی دارند و هر چند مراکز انتقال فناوری دانشگاه در تمامی 

دانشگاه های اصلی کشور تأسیس شده اند، ولی تجربه آن ها محدود است و به عبارتی فقط 5-3 سال تجربه دارند. این سازمان های 

واسطه هنوز آمادگی ندارند که بین بخش تجاری و دانشگاه ها ارتباط مؤثری برقرار کنند و نتایج تحقیق صورت گرفته را به شرکت ها 

انتقال دهند. این امر بر تولید خدمات و کاالهای با ارزش افزوده باالتر و همچنین افزایش سطح اقتصاد کشور به میانگین 28 کشور 

عضو اتحادیه اروپا تأثیر شگرفی دارد.

)از یک طرف،  اقتصادی دوگانه  از عواقب اصلی ساختار  این مسأله یکی  به کارگیری دانش در شرکت ها:  رفع موانع  

شرکت های چندملیتی بسیار پیشرفته که در زنجیره های تأمین جهانی قرار دارند و فعالیت های مهم تحقیق و توسعه را انجام می دهند و 

از طرف دیگر شرکت های کوچک و متوسط داخلی که بدون انجام فعالیت های تحقیق و توسعه و یا مشارکت بسیار محدود در تحقیق 

و توسعه درصدد بقای خود هستند( است که شرکت های چندملیتی که در مجارستان فعالیت دارند قادر به خرید جدیدترین فناوری ها 

و کسب دانش مدیریت هستند، در حالی که شرکت های کوچک داخلی نمی توانند کارآیی پایین خود در زمینه نوآوری را ناگهانی 

افزایش دهند ]2[.
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3-2 رفع چالش های ساختاری نظام ملی تحقیق و نوآوری

ویژگی متناقض نظام ملی تحقیق و نوآوری مجارستان این است که برخالف تعداد گسترده سیاست های اتخاذ شده در زمینه علم، 

فناوری و نوآوری، کارآیی نظام نوآوری مجارستان در حد متوسط است. به عالوه، عدم تعادل شدید اقتصاد کالن به طور مکرر 

حداقل طی چند سال مشاهده می شود. در چنین محیط نامعلومی، شرکت ها به بقای روزانه خود تأکید دارند و از این رو فعالیت های 

مبتنی بر توسعه فناورانه تحقیق و نوآوری به ندرت در راهبردهای تجاری مورد تأکید است. به طور کلی، نظام ملی تحقیق و نوآوری 

مجارستان با پنج چالش ساختاری و اصلی مواجه است. در جدول زیر، چالش های ساختاری، سیاست های اتخاذ شده و تأثیر آن ها 

بر این چالش ها به اختصار شرح داده می شود ]2[. 
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جدول )2(: چالش های ساختاری نظام ملی تحقیق و نوآوری، سیاست اتخاذ شده جهت بررسی چالش و تأثیر آن ها بر این چالش ها

سیاست اتخاذ شده چالش ها
ارزیابی تناسب، کارآیی و اثربخشی سیاست های اتخاذ شدهجهت بررسی چالش1 

چالش1:
فعالیت های نوآوری 

محدود به ویژه در 
شرکت های کوچک 

و متوسط

مستقیم  حمایتی  اقدامات    -
از صندوق تحقیق و نوآوری 

فناورانه و برنامه های عملیاتی
-  مشوق های مالیاتی

و  توسعه  و  تحقیق  راهبرد    -
نوآوری )2013-2020(

-  کتاب سفید راهبرد هوشمند 
)S3( تخصصی سازی

اگرچه شرکت ها می توانند اقدامات مناسبی به عنوان مثال از نظر هدف کلی آن ها، 
گروه های هدف مورد نظر و روش های اعمال شده )گرانت ها و مشوق های مالیاتی( 
انجام دهند، ولی کارآیی این اقدامات مقوله دیگری است، زیرا کارآیی نوآوری 

بخش های تجاری طی دهه گذشته بهبود قابل توجهی نیافته است.
فرهنگ و دیدگاه ریسک گریزی در جامعه مجارستان ریشه دارد. از این رو، با توجه 
به این که تحقیق و نوآوری بسیار پرمخاطره است و مستلزم پول زیادی است، بخش 

تجاری درصدد روش های دیگری برای عملیات و بقای خود می باشند.
همچنین، جالب نیست که کمک هزینه ها فقط مشمول پروژه های کم خطر می باشند 
و به عنوان مثال شرکت های متقاضی باید به مدت 2 سال سابقه فعالیت تجاری داشته 
باشند. به عالوه، طرح های دولتی که مستلزم شرکت های با مدیریت باال هستند، تهیه 

نشده اند و از مشارکت در مناقصه و ارسال طرح های مقدماتی صرف نظر می شود.

چالش 2:
 همکاری محدود 

بازیگران کلیدی در 
زمینه فعالیت های 

نوآوری

- اقدامات متعددی با هدف 
حمایت از همکاری بین 

بخش های تجاری و دانشگاه ها 
صورت گرفته است که به 

عنوان مثال می توان به تأسیس و 
راه اندازی مراکز دانش دانشگاه 

و دفاتر انتقال فناوری  اشاره 
کرد.

-  طرح های خوشه ای2 
-  راهبرد تحقیق و توسعه و 

نوآوری )2013-2020(  
- کتاب سفید راهبرد هوشمند 

)S3( تخصصی سازی

به طور کلی، طرح های موجود مناسب هستند و استداللی قوی جهت استفاده از بودجه 
دولتی برای این هدف وجود دارد. با این وجود، بودجه های دولتی به طور مؤثر به کار 

برده نمی شود. الف( برخی از این اقدامات با یکدیگر تداخل پیدا می کنند؛
به همکاری سطحی و  باعث راهبردهای رانت جویی می شوند و  اقدامات  این  ب( 
موقتی به جای تسهیل گردش دانش و بهره گیری از آن به طور پیوسته منجر می شوند. 
- اثربخشی اقدامات به اندازه قابل توجهی با اصالح بخشی تحقیقات دولتی، اجرای 
تحقیقات پرمخاطره تر که به طور بالقوه در جهان جدید است یا بررسی چالش های 
جهانی/ ملی و به ویژه تأکید بیشتر بر قابلیت کاربرد دانش در هنگام ارزیابی طرح های 

مقدماتی تحقیق، افزایش می یابد.

1. تغییرات صورت گرفته در قوانین و سایر طرح هایی که الزاماً در ارتباط با سرمایه گذاری نیستند، نیز منظور شده است. 
 Cluster initiatives2.
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چالش 3:
تعداد ناکافی و مکمل 
برای  انسانی  منابع 
و  توسعه  و  تحقیق 

نوآوری

- افزایش سهمیه دانش آموزانی که 
دانشکده های  در  دولتی  بودجه  با 

علوم و مهندسی ثبت نام کرده اند.
علوم  آکادمی  کمک هزینه های   -
سازمان  بزرگترین  مجارستان، 
مثال  عنوان  )به  دولتی  تحقیقاتی 

بولیای1(
تحصیلی  هزینه های  کمک  ارائه   -
در مقطع فوق دکتری در مؤسسات 

آموزش عالی     

شده  اعطاء  حقوق  با  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دولتی  تحقیقاتی  مراکز 
نمی توانند  رو  این  از  و  نیستند  رقابت  قابل  چندملیتی  شرکت های  توسط 

فارغ التحصیالن با کیفیت باال را جذب کنند.
مهندسی   ثبت نام در شرکت های علم و  میزان  افزایش  یا  مالی  مشوق های 
بدون ایجاد تغییرات اصلی در نظام تحقیق و آموزش و اقدامات مستمر و 

هماهنگ دولتی و بخش تجاری نتیجه ای دربرندارد.

سیاست اتخاذ شده چالش ها
ارزیابی تناسب، کارآیی و اثربخشی سیاست های اتخاذ شدهجهت بررسی چالش1 

چالش 4:
 شرایط نامطلوب برای 

نوآوری

- اقدامات مبتنی بر ریاضت اقتصادی 
و سیاست های اقتصادی که از ژوئن 
باعث  است،  شده  شروع   2010

افزایش تنش های مالی شده اند.
- دولت به صندوق تحقیق و نوآوری 
فناورانه هیچ سهمی نمی پردازد و از 
»مالیات  اساس  بر  صندوق  رو  این 
نوآوری« پرداختی توسط شرکت ها 

فعالیت می کند. 

ساختار اقتصادی تحت سلطه شرکت های چندملیتی بزرگ است که از رقبای 
داخلی خود در توسعه فناورانه تحقیق و نوآوری    عملکرد بهتری دارند، ولی 
تقاضای کافی برای شرکت های کوچک و متوسط نوآوری و مراکز تحقیق 

دولتی ایجاد نمی کنند.
به طور کلی، فرهنگ کارآفرینی در این کشور توسعه نیافته است و کارآفرینی 
فناوری پیشرفته یا استارت آپ بین دانشمندان )جوان( رایج نیست. این موارد 
به عالوه شدت و نوع رقابت به نظر می رسد که بر عملکرد شرکت ها چنان 
تأثیر می گذارند که طرح های سیاست علم، فناوری و نوآوری قادر به ارائه 

مشوق های کافی به منظور غلبه بر این تأثیرات نامطلوب نیستند.

چالش 5:
در  ضعف  نقاط 
علم،  حاکمیت  نظام 
و  نوآوری  و  فناوری 

چارچوب نهادی

علم،  سیاست  حاکمیت  نظام   -
سال  در  که  نوآوری  و  فناوری 
شده  سازماندهی  مجدداً   2010
مجدداً  نیز   2012 سال  در  بود، 

سازماندهی شد.
و  منطقه ای  سطح  سازمان های   -
و  دارند  نامعلومی  آینده  ها  واسطه 

برای بقای خود تالش می کنند.

به منظور رفع کمبودهای شناخته شده که در بررسی سازمان همکاری های 
اقتصادی و توسعه در سال 2008 منتشر گردید، اقدام خاصی صورت نگرفته 

است.
مشکالت  تشدید  موجب  سیاست  حاکمیت  زیرسیستم  مجدد  سازماندهی 

ناشی از بی ثباتی به شرح زیر شده است:
الف( فقدان ظرفیت های سازمانی جهت آموزش سازمانی و از این رو تدوین 

سیاست ضعیف و توانمندی های اجرایی؛ 
ب( بار مسئولیت غیر ضروری بر مجریان توسعه فناورانه تحقیق و نوآوری. 

1.  Bolyai
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شایان ذکر است سه چالش اول در اسناد سیاست متعدد و همچنین در جدیدترین راهبرد تحقیق و توسعه و نوآوری )2020-2013( مورد 

بررسی قرار گرفته اند. البته هنوز به دو چالش دوم و به بیان دقیق تر شرایط نامطلوب برای نوآوری و نقاط ضعف نظام حاکمیت علم، 

فناوری و نوآوری به عنوان چالش های اصلی کشور پرداخته نشده است. در ارتباط با سه چالش اول، اقدامات متعددی با هدف ارتقای 

فعالیت های مبتنی بر توسعه فناورانه تحقیق و نوآوری در شرکت ها، تقویت همکاری صنعت و دانشگاه و افزایش تعداد فارغ التحصیالن 

علوم و مهندسی صورت گرفته است و بهبود جزئی در این سه زمینه صورت گرفته است. با این وجود، هنوز سیاست های علم، فناوری 

و نوآوری چندان مؤثر عمل نکرده اند ]2[. 

3-3 نتیجه گیری

بر اساس ارزیابی صورت گرفته در زمینه پیشرفت ملی در راستای تعهدات اتحادیه نوآوری و پیشرفت ملی در زمینه تحقق اهداف مورد 

نظر در حوزه تحقیقات اروپاییERA( 1(، نتایج زیر حاصل گردید:

-  در حوزه سیاست گذاری و اجرایی، ارتباط تحقیق و نوآوری با بهبود رقابت طلبی ملی به خوبی شناخته شده است. از نظر کارآیی، 

در زمینه تعهدات و کاهش اختالف بین آمار ملی و 28 کشور عضو اتحادیه اروپا چنانچه در شاخص های کلیدی تحقیق و توسعه و 

نوآوری ارائه شده است، پیشرفت هایی مشاهده شده است. به عالوه، اسناد راهبردی جدیدی )از قبیل راهبرد تحقیق و توسعه و نوآوری، 

راهبرد سیاست علم، کتاب سفید راهبرد هوشمند تخصصی سازی، راهبرد حفاظت از حقوق مالکیت معنوی و ...( در سال 2013 منتشر 

گردید و در تمامی آن ها، اقدامات متعددی جهت تقویت کارآیی نظام ملی نوآوری مجارستان پیش بینی شده است. 

-  هر چند در مجموعه سیاست علم، فناوری و نوآوری، اقدامات متعددی مطرح شده است، ولی مؤثر به نظر نمی رسند. در واقع، تا 

زمانی که نظام جامع ارزیابی و نظارتی وجود نداشته باشد، نمی توان به راحتی درباره نحوه تغییر مجموعه سیاست علم، فناوری و نوآوری 

در راستای تحقق سریع تر اهداف و تعهدات ملی تصمیم گیری کرد. 

1. European Research Area 
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-  به طور کلی، مسئولیت سنگین اجرایی، تشریفات اداری زیاد، تقاضا و رویه تحقیق و توسعه و نوآوری نسبتاً پیچیده در مجارستان مانع 

مشارکت بسیاری از بازیگران در این زمینه شده است و مشارکت شرکت های کوچک و متوسط و همکاری مشترک بخش تجاری 

و دانشگاه ها در زمینه فعالیت های مبتنی بر توسعه فناورانه تحقیق و نوآوری را نیز تا حد زیادی تحت الشعاع قرار داده است. از این رو، 

ساده سازی مقررات و نظارت دقیق بر روند همکاری ها و کارآیی تحقیق و توسعه و نوآوری تأثیر شگرفی دارد. 

-  کاربرد روش های مشارکتی و مدرنجهت تدوین سیاست )به عنوان مثال پیش بینی( به منظور طراحی مفاهیم توسعه فناورانه تحقیق و 

نوآوری، راهبردهای بخشی و همچنین ارزیابی منظم برنامه ها و اقدامات در این کشور رایج نیست. به عالوه، مشارکت گسترده متولیان 

و اختصاص زمان قابل توجه به مشاوره های دولتی در مرحله تدوین سیاست به افزایش کارآیی واثربخشی سیاست منجر می شود. 

- حمایت از مهارت و استفاده از این اصل در هنگام سرمایه گذاری روش متداولی است و به ویژه اقدامات متعددی مبنی بر حمایت از 

مهارت توسط آکادمی علوم مجارستان مطرح شده است. به عالوه، در صورت تصویب پیش نویس راهبرد آموزش عالی، تأمین بودجه 

برای سازمان های آموزش عالی بیش از پیش منوط به مهارت خواهد شد. 

-  بررسی خدمات نوآورانه و خدمات جدید در سازمان های دولتی چنانچه در راهبرد تحقیق و توسعه و نوآوری )2020-2013( پیشنهاد 

شده است، موجب بهبود فرهنگ ریسک گریزی کارمندان دولتی می شود. به عالوه، بررسی چالش های اجتماعی و تعیین عملکرد 

واضح برای کارمندان تحقیق در دانشگاه های دولتی و سازمان های تحقیقاتی دولتی موجب افزایش کیفیت کلی نتایج علمی می شود.

-  با وجود تأسیس دفاتر انتقال فناوری در تمامی مؤسسات آموزش عالی،نتایج تحقیقات دولتی از جمله انتقال دانش و ایجاد اسپین آف 

هنوز به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته است. به عالوه، جذب متخصصان جوان وکم سابقه از شرکت ها به سازمان های تحقیقات دولتی 

و دانشگاه ها جهت معرفی روش های مدیریت حرفه ای تحقیق، توسعه همکاری با شرکت ها و مؤسسات تحقیق و توسعه خارجی باعث 

افزایش قابل توجه مهارت و کارآیی سازمانی می شود. 

-  تعداد نسبتاً زیادی از سازمان های واسطه )به عنوان مثال نمایندگی های منطقه ای نوآوری و دفاتر انتقال فناوری( در نظام ملی نوآوری 

34



ستان مجار وری 
نوآ سعه و  تو تحقیق،  نظام 

مجارستان فعالیت دارند، با این حال از نظر اندازه و یا مسئولیت آن ها به حجم حیاتی1 )حداقلی از اندازه و اثربخشی( نرسیده اند. افزایش 

سرمایه گذاری هدفمند موجب گسترش تخصص و کسب حجم حیاتی آن ها می شود و می توانند به عنوان بازیگران کلیدی در نظام 

ملی نوآوری فعالیت کنند. 

در ادامه، پیشرفت ملی در راستای تعهدات اتحادیه نوآوری و پیشرفت ملی در زمینه تحقق اهداف مورد نظر در حوزه تحقیقات 

اروپایی)ERA( به ترتیب در جدول )3( و )4( شرح داده می شود ]2[.

جدول )3(:پیشرفت ملی در راستای تعهدات اتحادیه نوآوری

ارزیابی مختصر پیشرفت/ دستاوردهاتغییرات اصلیتعهدات اتحادیه نوآوری 

راهبردهای کشور عضو 
در ارتباط با شرایط 

استخدام  آموزش 
ن محققا

)+( راهبرد جدید آموزش عالی
)+( حمایت از تحرک دانشجویان، اساتید 

دانشگاه و کارمندان اجرایی در سطح 
بین المللی مطابق برنامه دانشگاهی مجارستان

)_( کاهش بودجه ملی آموزش عالی 

)+( تببین شرایط استخدام به طور واضح
)+( قراردادهای همکاری و پروژه های مشترک جدید

)_( کاهش جذابیت فرصت های شغلی در دانشگاه در اثر 
کاهش بودجه 

)_( الحاق فقط 13 مؤسسه مجارستان به منشور و موازین 
اخالق پژوهش 

EURAXESS انتشار پست های خالی محدود در وب سایت )_(
چارچوب حوزه تحقیقات 

)ERA( اروپایی
اولویت زیرساخت تحقیق 

اروپایی 
)+( ارائه اطالعات مربوط به زیرساخت های 
ثبت  در  مجارستان  اصلی  تحقیقات 

زیرساخت تحقیق ملی2 
)+( تعهد دولت به اختصاص اعتبار مالی به 

ELI-ALPS
)+( همکاری رهبران دانشگاهی در کشورهای 

ویشگرد3 
)_( بودجه ملی محدود برای زیرساخت 

تحقیقات جدید و به روزرسانی زیرساخت 
تحقیقات قدیمی

تحقیقاتی  زیرساخت های  با  همکاری  و  راحت تر  ارتباط   )+(
مجارستان 

ELI-ALPS میزبانی محققان در سطح جهانی در )+(
)+( همکاری نزدیک تر بین دانشمندان اروپای مرکزی و شرقی 

در برنامه افق 2020
)_(کاهش جذابیت فرصت های شغلی در بخش تحقیق به دلیل 

عدم به روزرسانی زیرساخت تحقیق ملی 
موجود 

1.
2.
3.

Critical mass 
National Research Infrastructure Register
Visegrad countries
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ارزیابی مختصر پیشرفت/ دستاوردهاتغییرات اصلیتعهدات اتحادیه نوآوری 

مشارکت شرکت های 
کوچک و متوسط

)+( افزایش توجه به شرکت های کوچک 
مطابق   )gazelles( باال  رشد  با  متوسط  و 

راهبرد ملی تحقیق و توسعه و نوآوری 
فناوری-  مرکز رشد  برنامه  راه اندازی   )+(

استارت آپ-13
قابل  سرمایه گذاری  فرصت های  ارائه   )+(
توجه برای شرکت های کوچک و متوسط 
مطابق  گرفته  صورت  اقدامات  نتیجه  در 

برنامه عملیاتی توسعه اقتصادی

از  زیادی  تعداد  توسعه ای  فعالیت های  از  حمایت   )+(
شرکت های کوچک و متوسط توسط صندوق های ساختاری
)_( ضرورت افزایش حمایت مالی از شرکت های کوچک و 

متوسط 
)_( مشارکت رقابتی تعداد محدودی از شرکت های کوچک 

و متوسط با رشد باالی داخلی در بازارهای جهانی 

صندوق های سرمایه گذاری 
مخاطره آمیز

)+( راه اندازی در مجموع 28 صندوق
I-IV(  JEREMIE( در فاصله سال های 

 2010-2013

)+( وفور سرمایه گذاری مخاطره آمیز برای پروژه های نوآورانه 
)_( فقدان پروژه های آماده جهت سرمایه گذاری 

)_( تاکنون، مشاهده فقط یک خروجی موفق 
)_( فقدان  نظام مالیاتی که به نفع سرمایه گذاری های فرشته 

باشد

بررسی چارچوب کمک 
دولتی

 %60 تخصیص  بر  مبنی  دولت  تصمیم   )+(
اقتصادی  توسعه  برای  اروپا  اتحادیه  بودجه 

در فاصله سال های 2014-2020
کلیدی  فناوری های  از  حمایت  طرح   )+(
توانمندسازی و بررسی چالش های اجتماعی 
راهبردهای  سفید  کتاب  پیش نویس  در 

هوشمند  تخصصی سازی

)+( تعداد رو به رشد تقاضای رقابتی برای طرح های پیشنهادی و 
کاهش تعداد تصمیمات ویژه سرمایه گذاری 

)_( برآورد نسبت سرمایه گذاری رقابتی در مقابل 
سرمایه گذاری سازمانی به ترتیب حدود 40 درصد به 60درصد 

مالکیت پتنت اتحادیه اروپا حقوق  از  حفاظت  راهبرد   )+(
)Jedlik معنوی )2016-2013( )برنامه

اتحادیه  پتنت  که  مجارستانی  مؤسسات  و  افراد  از  )+( حمایت 
Jedlik  اروپا را صادر می کنند مطابق برنامه

)_( پیش بینی اثربخشی محدود پتنت اتحادیه اروپا به دلیل تعداد 
محدود متقاضیان داخلی 

بررسی چارچوب نظارتی

36



ستان مجار وری 
نوآ سعه و  تو تحقیق،  نظام 

ارزیابی مختصر پیشرفت/ دستاوردهاتغییرات اصلیتعهدات اتحادیه نوآوری 

برنامه آزمایشی تدارکات پیش تجاری1  تدارکات دولتی  )+(
)PcP( در اداره ملی نوآوری

)+( استفاده از روش تدارکات پیش تجاری 
به عنوان روشی جدید برای گسترش پویایی 
نوآوری مطابق راهبرد ملی تحقیق و توسعه 

و نوآوری 

)_( عدم راه اندازی برنامه یا اقدام مبنی بر تدارکات پیش تجاری

)+( صدور حکم دسترسی آزاد توسط ریاست دسترسی آزاد
آکادمی علوم مجارستان

)+( ضرورت ارائه انتشارات علمی واحدهای تحقیقاتی و 
گروه های تحقیقاتی آکادمی علوم مجارستان 

)_( عدم اتخاذ سیاستیخاص مبنی بر گسترش انتشار آزاد دانش 
در مرزهای ملی 

)+( پیش بینی تقویت دانشگاه های تحقیقاتی انتقال دانش
و دفاتر انتقال فناوری در راهبرد ملی تحقیق 

و توسعه و نوآوری
)+( توسعه خوشه معتبر

)+( تأسیس دفاتر انتقال فناوری در تمامی دانشگاه های اصلی 
ظرف 10-5 سال گذشته 

)+( اقدامات متعدد صندوق های ساختاری جهت همکاری 
دانشگاه و صنعت

)+( فعالیت 21 خوشه نوآوری معتبر که بیش از 600 شرکت 
کوچک و متوسط را ادغام می کنند. 

)_( عملکرد ضعیف دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه ها و عدم 
توانایی آن ها در مدیریت مؤثر فرآیندهای انتقال فناوری

بازار دانش اروپایی برای 
پتنت ها و اعطای جواز

مالکیت  حقوق  از  حفاظت  راهبرد   )+(
)Jedlik معنوی )2016-2013( )برنامه

مالکیت  حقوق  ملی  سازمان  تأسیس   )+(
سازمانی  عنوان  به   HIPAVILON معنوی 

غیرانتفاعی و محدود

)+( اقدامات حمایتی جهت حفاظت از حقوق مالکیت معنوی
)+( ارائه مشاوره  و اطالعات مربوط به پتنت و اعطای جواز 

توسط سازمان ملی حقوق مالکیت معنوی
)_( فقدان سیاست مبنی بر توسعه بازار برای پتنت و اعطای 

جواز 

حفاظت از حقوق مالکیت 
معنوی

1. pre-commercial procurement  
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صندوق های ساختاری و 
تخصصی سازی هوشمند

هوشمند  منطقه ای   راهبردهای  تهیه   )+(
تخصصی سازی

)+( امضای پیش نویس نهایی قرارداد مشارکت
)+( تهیه راهبردهای طوالنی مدت و در سطح 

کشوری و شهری 
راهبردهای  سفید  کتاب  پیش نویس   )+(

هوشمند تخصصی سازی

)+( مشارکت متولی و مشاوره دولتی از طریق نمایش سیار
)_( مشارکت محدود متولی به دلیل عالقه محدود شرکت ها 

به مشاوره های دولتی

برنامه های صندوق ساختاری 
پس از سال 2013

)+( تعریف برنامه های عملیاتی جدید 
ضمن تعیین اولویت ها و اختصاص بودجه 

)+( امضای پیش نویس نهایی قرارداد 
مشارکت

راستای  در  جدید  عملیاتی  برنامه های  اولویت های  تعیین   )+(

تحقیق و توسعه و نوآوری و اختصاص 60% بودجه به توسعه 
اقتصادی توسط دولت

)_( دشواری هماهنگ سازی و برقراری رابطه بین برنامه های 
عملیاتی 

برنامه آزمایشی نوآوری 
اجتماعی اروپایی1 

)+( طرح اقدامات مبنی بر نوآوری اجتماعی 
در راهبرد ملی تحقیق و توسعه و نوآوری

)+( تأکید بر توسعه محلی مبتنی بر اجتماع2  
روستایی  توسعه  ملی  راهبرد  در   )CLLD(

)2020(

)+( اجرای روش توسعه محلی مبتنی بر اجتماع در راهبردهای 
توسعه روستایی

)+( طرح اقدامات مربوط به نوآوری بخش نوآوری بخش دولتی
و  توسعه  و  تحقیق  ملی  راهبرد  در  دولتی 

نوآوری

)+( بخش های دولتی موردنظر جهت اعمال نوآوری عبارتند 
از: بهداشت و درمان، حفاظت از محیط زیست، بخش انرژی، 

آموزش و حمل و نقل
)+( پیگیری روند نوآوری بخش دولتی از طریق خدمات نظارتی 

Kaleidoscope اداره ملی نوآوری به نام
)_( عدم پیشبرد برنامه های آینده نگر بر اساس شواهد موجود

مشارکت های نوآوری 
اروپایی

)+( فعالیت شرکت کنندگان مجارستانی در مشارکت های 
نوآوری اروپایی در بخش های مربوط به پیری سالم و فعال، 

آب و موادخام 

1.
2.

European Social Innovation Pilot 
Community led local development
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ارزیابی مختصر پیشرفت/ دستاوردهاتغییرات اصلیتعهدات اتحادیه نوآوری 

سیاست های یکپارچه 
جهت جذب بهترین 

محققان

علوم  آکادمی  محققان  دیدار  برنامه   )+(
مجارستان

اقامت  برنامه »دعوت 13«1 جهت  )+( طرح 
کوتاه مدت در واحدهای تحقیقاتی آکادمی 

علوم مجارستان

)+( اقدامات متعدد آکادمی علوم مجارستان به عنوان بزرگترین 
سازمان تحقیقاتی دولتی جهت جذب بهترین محققان در 

مجارستان
)_( اجرای اقدامات نسبتاً محدود 

EURAXESSانتشار تعداد محدودی پست خالی در وب سایت )_(

همکاری علمی با سایر 
کشورها 

زمینه  در  دوجانبه  همکاری  قراردادهای   )+(
با 34 کشور که 18  نوآوری  فناوری و  علم، 
اروپا  اتحادیه  از کشورهای غیر عضو  کشور 

هستند.
 11 در  فناوری  و  علم  وابسته های  شبکه   )+(

کشور

)+( اجرای قراردادهای دوجانبه با هدف ارتقای تحرک و همکاری 
بین المللی و سازماندهی سمینارها و کارگاه های علم و فناوری 

زیرساخت های تحقیق 
جهانی

)+( تصویب راهبرد ملی تحقیق و توسعه و 
نوآوری توسط دولت

علم  سیاست  راهبرد  پیش نویس  انتشار   )+(
جهت مشاوره دولتی 

)+( تهیه کتاب های سفید راهبردی و بخشی

)+( پیشبرد هدف کّمی تصریح شده در برنامه های ملی 
اصالحات )2013( 

)_( پیشبرد هدف تعیین شده تا سال 2020 با سرعت پایین 
)_( فقدان اطالعات عمومی درباره کتاب های سفید راهبردی 

و بخشی 

وینگر2   فیزیک  تحقیقاتی  مرکز  افتتاح   )+(
در  مجارستان  علوم  آکادمی  به  وابسته 
بوداپست در ژوئن 2013 به عنوان »مرکز مغز« 

)CERN(  3آزمایشگاه فیزیک ذرات اروپا

تأسیس  جهت  مجارستان  کوچک  کشور  توانایی  فقدان   )_(
زیرساخت های تحقیقات جهانی

برنامه های ملی اصالحات 
)2013(

1.
2.
3.

Invitation 13 
Winger Research Center for Physics
”European Laboratory for Particle Physics’s (CERN( “brain centre 
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)ERA( پیشرفت ملی در زمینه تحقق اهداف مورد نظر در حوزه تحقیقات اروپایی :)جدول )4

اولویت حوزه 
تحقیقات اروپایی

اقدام صورت گرفته در 
حوزه تحقیقات اروپایی

ارزیابی پیشرفت در حوزه تغییرات اخیر
تحقیقات اروپایی

تحقیق  ملی  نظام   -1
مؤثرتر

گسترش  یا  معرفی   :1 فعالیت 
سرمایه گذاری رقابتی از طریق 
درخواست طرح های پیشنهادی 

و ارزیابی های سازمانی

و   توسعه  و  تحقیق  ملی  راهبرد   )+(
نوآوری )2013-2020(

)+( پیش نویس راهبرد سیاست علم
)+( حمایت از پروژه های  توسعه فناورانه 

تحقیق و نوآوری 
)+( پیش نویس راهبرد آموزش عالی

)_( افزایش  اختصاص بودجه یا هزینه های 
توسعه1   و  تحقیق  زمینه  در  دولت 
)GBAORD( در سال 2012 در مقایسه 

با سال های قبل

)+( طرح افزایش بیشتر بودجه های رقابتی در 
اسناد سیاست جدید 

مؤسسات  بودجه  درصد  اختصاص30   )+(
آن ها  علمی  مهارت  براساس  عالی  آموزش 

مطابق پیش نویس راهبرد آموزش عالی 
بین  نتیجه2  به  مقید  مالی  اعتبار  توزیع   )+(
مراکز تحقیقات براساس کارآیی آن ها توسط 

آکادمی علوم مجارستان 
)_( اعتبار مالی مقید به نتیجه مؤسسات آموزش 

عالی هنوز مبتنی بر ارزیابی سازمانی نیست.

اجرای  تضمین   :2 فعالیت 
ارزیابی های  اصلی  اصول 
تمامی  توسط  بین المللی 
بخش های دولتی که مسئولیت 
را  تحقیق  بودجه  تخصیص 

برعهده دارند.

)+(ارزیابی های بین المللی توسط آکادمی علوم عدم معرفی اقدام جدید 
مجارستان مطابق برنامه جذب محققان

)_( عدم تغییر فرهنگ ارزیابی 
و  تحقیق  پروژه های  ارزیابی های  اجرای   )_(
توسط  سازمانی  ارزیابی  و  نوآوری  و  توسعه 
و  داخلی  کارشناسان  از  متشکل  گروه های 

بدون توجه به معیارهای ارزیابی بین المللی.

2- همکاری و رقابت 
بهینه و فراملیتی

کار  دستور  اجرای   :1 فعالیت 
ارتباط  در  مشترک  تحقیق 
ارائه  و  اصلی  چالش های  با 
فعالیت ها  به  مربوط  اطالعات 
اولویت  دارای  بخش های  در 
توافقی، اختصاص بودجه ملی 
به این بخش ها   به اندازه کافی 
و به لحاظ راهبردی در سطح 

اروپایی 

و  توسعه  و  تحقیق  ملی  راهبرد   )_(
نوآوری )2013-2020(

در  مشترک  تحقیق  دستورکار   )_(
ارتباط با چالش های اصلی، درخواست 
مشترک یا برنامه ریزی مشترک با سایر 

کشورها

جهانی  اجتماعی  چالش های  بررسی   )+(
مطابق  ممتاز  تحقیق  زیرساخت  اهمیت  و 
اولویت بندی راهبرد تحقیق و توسعه و نوآوری

)+( استفاده از تجربیات سایر کشورهای اتحادیه 
اروپا در تعیین اولویت های ملی سرمایه گذاری 

)+( عملیات شبکه وابسته های علم و فناوری
)_( عدم اجرای فعالیتی خاص جهت حمایت از 

فعالیت های مشترک با سایر کشورها 

1.
2.

 GBAORD: Government Budget Appropriations or Outlays on R&D 
block funding 
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اولویت حوزه 
تحقیقات اروپایی

اقدام صورت گرفته در 
حوزه تحقیقات اروپایی

ارزیابی پیشرفت در حوزه تغییرات اخیر
تحقیقات اروپایی

اجرای  تضمین  فعالیت2: 
ارزیابی  ها مطابق استانداردهای 
عنوان  به  ارزیابی  بین المللی 
تصمیمات  اتخاذ  برای  مبنایی 

ملی در زمینه سرمایه گذاری 

)+( به کارگیری ارزیابی های بین المللی 
و   »استارت آپ-13«  برنامه  ارزیابی  در 
علوم  آکادمی  محققان   جذب  برنامه 

مجارستان

)_( عدم اجرای فعالیتی خاص جهت حمایت از 
معرفی کارشناسان خارجی در ارزیابی ها

فعالیت 3: حذف موانع قانونی 
و سایر موانع جهت همکاری 
برون مرزی در زمینه برنامه های 
سرمایه گذاری  بر  مبنی  ملی 
مشترک از جمله همکاری با 
کشورهای غیر عضو اتحادیه 

اروپا در موارد مرتبط

تأیید تعهدات مالی  فعالیت 4: 
برای ساخت  و راه اندازی  انجمن 
زیرساخت  اروپایی  راهبرد 
زیرساخت   ،)ESFRI( تحقیق1 
به ویژه  اروپایی  شبه  تحقیق 
هنگام تهیه نقشه راه های مالی 
صندوق های  برنامه های  و 

ساختاری بعدی

انجمن  نقشه راه  دو  در  مشارکت   )+(
راهبرد اروپایی زیرساخت تحقیق2 

)+( ثبت زیرساخت تحقیق ملی جهت ارائه 
اصلی  زیرساخت های  به  مربوط  اطالعات 

تحقیق مجارستان 
 ELI-ALPS سرمایه گذاری جهت )+(

)زیرساخت تحقیق( مطابق حکم دولتی 
برای مرحله اول و دوم تأسیس زیرساخت 

ابرنورELI(3( در سگد واقع در جنوب شرقی 
مجارستان

1.
2.
3.

European Strategy Forum on Research Infrastructures
European Strategy Forum on Research Infrastructures
Extreme Light Infrastructure
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اولویت حوزه 
تحقیقات اروپایی

اقدام صورت گرفته در 
حوزه تحقیقات اروپایی

ارزیابی پیشرفت در حوزه تغییرات اخیر
تحقیقات اروپایی

فعالیت 5: حذف موانع قانونی 
و سایر موانع جهت دسترسی 
زیرساخت های  به  فرامرزی 

تحقیق

مغز آزمایشگاه  مراکز  از  نیمی  میزبانی   )+(
فیزیک ذرات اروپا در مرکز وینگر

)+( مراکز تحقیق آکادمی علوم مجارستان 
برای جامعه تحقیق بین المللی

)+( شفاف سازی حفاظت از داده و حقوق 
مانع  عنوان  به  طوری که  به  معنوی  مالکیت 

برای محققان قلمداد نمی شود.
از  جزئی  بخش  فقط  نمودن  قلمداد   )_(
به عنوان  مجارستان  تحقیق  زیرساخت 

زیرساخت تحقیق بزرگ 

بر  مبتنی  داده های  مرکز  افتتاح   )+(
تحقیق رده باالی اروپای مرکزی در 
مرکز تحقیق فیزیک وینگر وابسته به 

آکادمی علوم مجارستان
)+( برنامه »دیدار محقق« و فراخوان 

»دعوت-13« آکادمی علوم 
مجارستان جهت جذب محققان 

برجسته به منظور اجرای تحقیق در 
مراکز تحقیق آکادمی مجارستان

اولویت 3- بازار 
کار آزاد برای 

محققان

فعالیت 1: حذف موانع 
قانونی و سایر موانع جهت 
استخدام محققان به روش 
راحت، شفاف و مبتنی بر 

امتیاز

مربوط )_( پیش نویس راهبرد آموزش عالی قانون  شده  پیش بینی  اصالحیه   )_(
به آموزش عالی که معیارهای استخدام به 
ارائه  امتیاز  بر  مبتنی  و  شفاف  آزاد،  طور 

نشده است.
میزان  با  مقایسه  در  پایین  حقوق   )_(
از  بسیاری  جذب  مانع  که  بین المللی 

محققان خارجی می شود.

فعالیت 2: حذف موانع 
قانونی و سایر موانع 

موجود جهت دسترسی 
برون مرزی و قابلیت 
ملی کمک هزینه های 

)_( کمک هزینه های ملی به ملیت هایی به 
غیر از ملیت مجارستانی تعلق نمی گیرد.

به  ملی  کمک هزینه های  انتقال  امکان   )_(
کشورهای دیگر وجود ندارد.

فعالیت 3: حمایت از اجرای 
منظور  به  تعهد  اعالمیه 
خدمات  و  اطالعات  ارائه 
به  هماهنگ  و  شخصی 
شبکه  طریق  از  محققان 
EURAXESS3 شبه اروپایی

در   EURAXESS3 شبکه  تأسیس   )+(
منطقه  هفت  تمامی  تقریباً  در  دانشگاه ها 

مجارستان
)+( تأیید اطالعات تماس نقاط شبکه محلی   
   EURAXESS پورتال  در   EURAXESS3

مجارستان 
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اولویت حوزه 
تحقیقات اروپایی

اقدام صورت گرفته در 
حوزه تحقیقات اروپایی

ارزیابی پیشرفت در حوزه تغییرات اخیر
تحقیقات اروپایی

فعالیت 4: حمایت از راه اندازی 
نوآورانه  آموزشی  برنامه های 
و سازمان یافته دکترا بر اساس 
اصول آموزش نوآورانه دکترا1 

که  دکترا  مدارس  عملکرد  بررسی   )+(
توسط دانشگاه ها راه اندازی شده اند، توسط 
کمیته اعتباربخشی مجارستان و اعالم نتایج 

آن ها در وب سایت مربوطه
نوآورانه  آموزش  اصول  تصریح  عدم   )_(

دکترادر مقررات مدارس دکترا

چارچوبی  ایجاد   :5 فعالیت 
توانمند جهت اجرای راهبرد 
منابع انسانی برای محققانی که 
اخالقی  موازین  و  منشور  به 

پژوهش ملحق می شوند.

علم  سیاست  راهبرد  پیش نویس   )+(
)2014-2020(

و  منشور  به  رؤسا  الحاق  به  تأکید   )+(
کنفرانس  در  پژوهش  اخالقی  موازین 

رؤسای دانشگاه مجارستان 
)+( آغاز فرآیند تحقق لوگودر دو دانشگاه 

مجارستان
اخالقی  موازین  و  منشور  تصریح   )+(
علم  سیاست  راهبرد  پیش نویس  پژوهشدر 
تسهیل  به  مربوط  فعالیت های  اجرای  و 

دسترسی به این چارچوب ها 
به  مجارستانی  مؤسسه   15 الحاق   )+/-(

منشور و موازین اخالقی پژوهش

اولویت 4- برابری 
جنسیتی و مسیر 

اصلی جنسیت در 
تحقیق

فعالیت 1: ایجاد محیط 
قانونی و سیاسی و ارائه 

مشوق ها

)+( راهبرد ملی ارتقای برابری 
جنسیت )2010-2021(

با  جنسیت  برابری  ارتقای  ملی  راهبرد   )+(
جایگاه های  در  زنان  نسبت  افزایش  هدف 
توسط  سهمیه ای  هیچ  چند  هر  اصلی، 

دولت تعیین نشده است.

فعالیت 2: مشارکت 
با نمایندگی های 

سرمایه گذاری،  سازمان های 
تحقیقاتی و دانشگاه ها به 

منظور ترویج تغییر فرهنگی و 
سازمانی درباره جنسیت

خانم  محققان  به  جایزه  اعطای   )+(
در  مجارستان  علوم  آکادمی  در 

»هفته علم مجارستان« 
زنان  به  هزینه  کمک  اعطای   )+(
فعال در حوزه علم مجارستان تحت 

»لورئال-یونسکو2« عنوان 

سطح  در  محدود  فعالیت هایی  اجرای   )_(
و  فرهنگی  تغییرات  ترویج  جهت  سازمانی 

سازمانی درباره جنسیت 

1.
2.

Principles for Innovative Doctoral Training
L’Oréal-UNESCO Hungarian Grant for Women and Science
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اولویت حوزه 
تحقیقات اروپایی

اقدام صورت گرفته در 
حوزه تحقیقات اروپایی

ارزیابی پیشرفت در حوزه تغییرات اخیر
تحقیقات اروپایی

که  این  تضمین   :3 فعالیت 
زنانی  40درصد  حداقل 
مشارکت  کمیته ها  در  که 
استخدام  مرحله  در  می کنند، 
و یا پیشرفت شغلی و ارزیابی 

قرار دارند.

در این مورد اقدامی صورت نگرفته است. 

اولویت 5: انتشار 
بهینه و دسترسی 
به دانش علمی و 

انتقال آن از طریق     
بخش تحقیق 

)ERA( اروپایی
دیجیتال

فعالیت 1: تعیین و 
هماهنگی سیاست های 
مربوط به دسترسی به 

اطالعات علمی و محافظت 
از آن ها

)+( ضرورت انتشار رایگان انتشارات 
علمی تولید شده با کمک هزینه صندوق 

)OTKA( 1ملی تحقیقات علمی
محققان  انتشارات  ثبت  ضرورت   )+(
وابسته به آکادمی علوم مجارستان و بیشتر 
دانشگاه های کشور در پایگاه داده فهرست 

کتب علمی آکادمی علوم مجارستان 
)-( فقدان راهبرد ملی دسترسی آزاد 

فعالیت 2: تضمین 
مشارکت تحقیق دولتی 

در زمینه نوآوری آزادانه 
و ترویج انتقال دانش بین 
بخش خصوصی و دولتی 
از طریق راهبردهای ملی 

انتقال دانش 

زمینه عدم معرفی اقدام جدید در  متعدد  سرمایه گذاری های   )+(
بر  مبنی  شرایطی  حاوی  توسعه  و  تحقیق 

انتقال دانش 
)+(  تأسیس دفاتر انتقال فناوری در تمامی 

دانشگاه های اصلی در سرتاسر کشور 
جهت  ملی  اقدامی  تصویب  عدم   )-(
دفاتر  مدت  طوالنی  عملیات  از  حمایت 
انتقال فناوری، علی رغم حمایت اداره ملی 

نوآوری از آن ها
)-( عدم تصریح شرایط مبنی بر حمایت از 
انتقال دانش و دفاتر انتقال فناوری در قانون 

مربوط به آموزش عالی 

1. National Scientific Research Fund
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اولویت حوزه 
تحقیقات اروپایی

اقدام صورت گرفته در 
حوزه تحقیقات اروپایی

ارزیابی پیشرفت در حوزه تغییرات اخیر
تحقیقات اروپایی

فعالیت 3: هماهنگ سازی 
دسترسی به سیاست های 

مربوط به زیرساخت های 
الکترونیکی دولتی مرتبط با 

دانش و تحقیق و خدمات 
تحقیقاتی دیجیتال مربوطه 

که امکان تشکیل کنسرسیوم 
انواع متعدد شرکای دولتی و 
خصوصی را فراهم می آورد.

)+( تعیین چارچوب و طیف گسترده ای 
از خدمات  اطالعات و ارتباطات 

و  همکاری مطابق برنامه ملی توسعه 
زیرساخت اطالعات که بودجه آن از 

بودجه مرکزی تأمین می شود. 

فعالیت 4: تطبیق و اجرای 
راهبردهای ملی در ارتباط با 
الکترونیکی محققان  هویت 

به طوری که امکان دسترسی 
فراملیتی آن ها به خدمات 

میسر  تحقیقاتی دیجیتال 
گردد. 

عدم معرفی اقدام جدید

منبع:

 https://www.cia.gov/library/Publications/the-world-factbook/
 Dőry Tibor,«ERAWATCH Country Reports 2013: Hungary«, European Commission, Joint
Research  Centre – Institute for Prospective Technological Studies, 2014
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فهرست عالئم اختصاری 

 PPS: Purchase power standard
 GERD: Gross Domestic Expenditure on R&D
 BERD: Business Expenditures for Research and Development
 NIS: National Innovation System
 RTDI: Research Technological Development and Innovation
GINOP: Economic Development and Innovation OP
VEKOP: Competitive Central-Hungary OP

 NFK: National Development Cabinet
NIH: National Innovation Office

 STI: Science, Technology and Innovation
NFÜ: National Development Agency

 RDI: Research and Development and Innovation
RTIF: Research and Technological Innovation Fund

 NKITT: National Research, Innovation and Science Policy Council
 NTIT: National Science Policy and Innovation Board
 MTA: Hungarian Academy of Sciences
RIS3/S3: National Research and Innovation Strategies on Smart Specialisation
OECD:Organisation for Economic Co-operation and Development
ESIF:European Stuctural and Investment Fund
MIP: Macroeconomic Imbalance Procedure
ERA: European Research Area

 GBAORD: Government Budget Appropriations or Outlays on R&D
 PcP: Pre-commercial Procurement
ELI: Extreme Light Infrastructure


