
گی چگونه دستگاه سیاست گذاری آلمان چالش هماهن

د؟بین بخشی در حوزه سیاست نوآوری را حل می نمای

نی د جعفر حسی سی
اوری ن ف عات  ل طا م ژوهشکده  پ

ن  ا 1398زمست



؟...خاستگاه طرح مسئله
سیاستموضوعباسیاسیاقتصادپارادایمنزدیکپیوندباعثچینتوسعهمعمایکناردرآسیاشرقکشورهایتوسعه

.گردیدصنعتی



چرا این فرض؟
وجود نهادهای مدیریت توسعه در شرق آسیا با کارکرد فراقوه ای( ب

EPB ،EDB ،MIDA ،MITI...

Ha-Joon Chang: How to ‘Do’ a Developmental State?



؟...خاستگاه طرح مسئله

نگی شکست هماهیکی از مهم ترین کارویژه های سیاست صنعتی حل 

. استبین بخشی  

جهتدرفراقوه اینهادیکوجودآسیاییکشورهایتجربهوتوسعه گرادولتالگویحسب
یضرور(نوآوریوفناوریموضوعدرویژهبه)ایراندرهماهنگیشکستمسئلهحل

.است



چارچوب های نظری بدیل

دنی)استبازنده هاکردنرهابهمنوطباشدبرنده هاانتخابگرودرآنکهازبیشصنعتیسیاستموفقیت

Disciplining).(2010رودریک، Capability)

رافراقوه ایادنهمدلتکراروداشتتأکیدآسیاشرقتجربهبودنفردبهمنحصربرکهخانحسینمشتاقرویکرد

Political)می دانستخورده ایشکستالگویپاکستاننظیردیگریکشورهایتجربهحسب Settlement)



مسئله
ایشکست هحلبرایتوسعهمدیریتنهادیکعنوانبهفراقوه اینهادیکتأسیسایده

کاربردتواندمیایراندرواستجهان شمولچقدرتاهماهنگیشکستویژهبهسیاستگذاری

باشد؟داشته

غربیکشوریکدرهماهنگیشکستمسئلهبامواجههمدلازتطبیقیمطالعهیکانجام:اولیهپاسخ

آلمانانتخاب



چرا آلمان؟
هزار دالری و 40ولی درآمد سرانه بیش از ( برخالف آمریکا و چین)و نیروی کار گران انرژیآلمان کشوری با 

رشد اقتصادی پایدار 

(نبود هرگونه رانت طبیعی)

مکانیسم های سیاست گذاری مناسب در توضیح توسعه یافتگی این کشور نقش پررنگی دارد



چرا آلمان؟
آلمان کشوری با ساختاری فدرالی

.نیازمند هماهنگی بین منطقه ای نیز خواهد بودسیاست ملی عالوه بر هماهنگی بین بخشی، اجرای یک 



پرسش ما؟؟؟
سیاست های قدرت،توزیع از متکثر یک الگوی چگونه یک کشور نظیر آلمان قادر است علیرغم ❑

ملی و فرابخشی ای که یقیناً در دنیای سرشار از تزاحم های سازمانی و محلی نیازمند 

هماهنگی های بین بخشی و ملی باالیی است را به اجرا گذارد؟ 

آیا می توان شواهدی از وجود یک نهاد فراقوه ای مشابه تجربه کشورهای شرق آسیا در❑

آلمان یافت؟



الگوی تحلیل هماهنگی بین بخشی در سیاست نوآوری آلمان

الیه علم و فناوری

بررسی اسنادی

مشارکت نخبگان خارجی

الیه سیاسی



ناوری بررسی اسنادی الیه علم و ف: بخش نخست

زه علم یک راهبرد ملی توسعه ای در حوشکل گیری ساز و کارهای بررسی 

:آلمانو فناوری در کشور فدرالی 

آلماندولت 2020فناوری های هایتک موردکاوی راهبرد 



؟2020چرا راهبرد 
انقالب صنعتی چهارم و انقالب دیجیتال

ی لحظه بر هم خوردن تقسیم کارهای جهان

بازگشت مجدد آلمان به رهبری جهانی فناوری و نوآوری

Policy Response



2020بنیان های راهبرد 
خالقانهمحیط نوآوری و تکریم ایده های تسهیل : 2020هسته اصلی راهبرد 

((نزدیکی به موضوع دولت کارآفرین)هاب علم و فناوری و پیگیری الگوی آمریکایی ها در چند دهه اخیر )

ردویژهبههایتکفناوری هایعرصهازدولتحمایتاصالح:2020راهبرداصلیکاردستور

عمومیمالیمنابعتخصیص



آلمانتا صد یک سیاست نوآوری در صفر 

یری این دولت آلمان توسط چه نهادی پیشنهاد گردیده است؟ انگیزه های آشکار و پنهان شکل گ2020راهبرد فناوری های 

راهبرد چه بوده است؟

؟اجزای مختلف این راهبرد چیست و در نهایت این راهبرد به دنبال تحقق چه اهدافی در سپهر توسعه آلمان است

نهادهای جدیدی برای استقرار و شکل گیری این مأموریت جدید تأسیس شده است؟چه 

مهم ترین ابزارهای مورد استفاده در اجرای راهبرد مورد نظر چیست؟

آلمان چگونه است؟در سیاست گذاری نوآوری نحوه و مکانیسم ایجاد اجماع 

مکانیسم های ارزیابی در این راهبرد چگونه است؟



نهاد متولی راهبرد
Annetteخانم Schavanفاصلهدرواستآلمانوزیرنخستمرکلخانمحزبیهمونزدیکدوستانازکه

Germany's)آلمانتحقیقاتوآموزشوزیر2013تا2006هایسال Minister for Education and

Research)هایتکنولوژیراهبرد»عنوانبا(2006آگوست)ابتدادرکهاستطرحایندهندهارایهاستبوده

.گردیدمصوبآلماندولتهیئتدروگردیدارایهآلمان«پیشرفته



سه فاز اجرای این راهبرد
نسخهمعموالً ا،بازخوردهدریافتوراهبرداینگذشتازمشخصیطیازپسبهتر،بیانبه.استداشتهفازسهکنونتاراهبرداین

:شودمیارایهآنمتولینهادتوسطراهبردازایشدهترکاملوجدید

2009-2006فاز نخست 

2013-2010فاز دوم 

The High-Tech Strategy for Germanyتا زمان حال-2014فاز سوم 

The New High-Tech Strategy 

Innovations for Germany

The High-Tech Strategy 2020



فاز نخست
حوزهسهبرآلماندرنوآوریازحمایتمسیرتمرکز

(...وانرژیزمین،عمومی،امنیتدارو،)ایمنیوسالمت

(...واطالعاتهوایی،اتوماسیون،)حرکتوارتباطات

(...ومواداپتیک،بیو،نانو،)اثرمتقابلباپیشروهایفناوری



فاز نخست
جهش قابل توجه در حوزه مخارج دولتی تحقیق و توسعه

فناوری هایتک خاص به نحوی که تا 17میلیارد یورو از بودجه عمومی به مسئله تحقیق و توسعه در 6تخصیص ( الف

.میلیارد یورو برسد15سرمایه گذاری در این عرصه به حدود 2009سال 

2010درصد تولید ناخالص ملی تا سال 3رساندن هزینه های تحقیق و توسعه در آلمان به 



(میلیون یورو)مبلغ مورد هزینه نام فناوری

640نانوتکنولوژی

430بیوتکنولوژی

220فناوری های میکروسیستم

310(نوری)فناوری های اپتیک 

420فناوری های مواد

3650فناوری های فضایی

1180فناوری های اطالعات و ارتباطات

250فناوری های تولید

2000فناوری های انرژی

420فناوری های زیست محیطی

770فناوری های مرتبط با اتوماسیون و ترافیک

ر نحوه حمایت مالی دولتی در فاز نخست راهبرد فناوری های هایتک دولت آلمان د
2009-2006بازه 



ک نحوه حمایت مالی دولتی در فاز نخست راهبرد فناوری های هایت
2009-2006دولت آلمان در بازه 

270فناوری های هوایی

150فناوری های دریایی

800فناوری های حوزه سالمت و دارو

300(Plants)زمین

80تحقیقات امنیتی

50خدمات

مبلغ هزینهاقدامات متقابل تکنولوژی

:بسته محرک علم و صنعت شامل

طقه گرنت های تحقیقاتی، ایجاد خوشه  های رقابتی، من

...های کارآفرینی، 

600

1840بهبود شرایط برای نوآوری در بنگاه های کوچک

220حمایت از استارت آپ ها

14600جمع کل



داللت های سیاستی فاز نخست
(...وشوراییالگوهایازدوری)مسئولیت هاواختیاراتتمرکز

توسعهوتحقیقمالیتأمیندردولتسهماهرمینقشبهتوجه

افقیسیاست هایبرابردرعمودیسیاست هایبهتوجه

(حذفنهسهمیهتعیینطریقازاولویت گذاری)هایتکحوزه هایتمامیداشتناهمیت

کاروکسبوصنعتنهاستفناوری هاحوزهسهاینبندیتقسیممعیار



(نیازمحوری)شدن مأموریت گرا : فاز دوم
.  به جای تمرکز بر مجموعه فناوری های پیشرو باید بر پروژه های خاصی که رشد آتی اقتصاد دنیا را رقم می زنند متمرکز شد

(اتوماسیون یا فناوری اطالعات یا توسعه صنعت هوشمند؟) 

(اروپا به ویژه در پروژه صنعت نسل چهارم2020تأثیر بر راهبرد )

میلیارد یورو از بودجه دولت فدرال و توسط وزارت آموزش و تحقیقات27با این رویکرد مقرر گردید که 

د تخصیص یاب( مرتبط با توسعه کسب و کارهای خاص)در یک بازه سه ساله به ده پروژه هایتک 



حوزه های اصلی نوآوری و پروژه های ده گانه مرتبط با آنها 

جابجایی

آب و هوا و انرژی سالمت و تغذیه

امنیتارتباطات

جابجایی پایدار
مواد زیستی تجدیدپذیر به عنوان 

جانشینی برای نفت خام

ها با کمک درمان کارآمدتر بیماری
داروهای شخصی

خنثی نمودن دی اکسید کربن، کارایی 
انرژی و شهرهای سازگارتر با آب و هوا

بازسازی هوشمند عرضه انرژی دارا بودن زندگی مستقلی در دوران 
کهولت

سالمت بهتر از طریق رژیم مراقبت 
هدف دار و رژیم غذایی بهینه

هویت های امن
توسعه خدمات وب برای کسب و 

کارها

صنعت موج چهارم

های حوزه
کلیدی 
فناوری



داللت های سیاستی فاز دوم
(مشخصهایپروژهباهایتکهایفناوریازحمایتتقاطع)ماتریسیرویکرد•

ورود به پیش نیاز حداقلی از توانمندی فنی )قابلیت های فناورانه از سطح مشخص و وجود حداقلی از توانمندی عبور •

(استپروژه ها 

مسئله اقتصاد سیاسی آلمان•

....تحقیقات امنیتیخدمات

....

.

نانوتکنولوژیبیوتکنولوژیفناوری هواییفناوری دریایی

خنثی نمودن دی اکسید کربن

تنوع در عرضه انرژی

..........

صنعت نسل چهارم



نوآوریوجامعه:سومفاز
توجه جدی به دنیا و فضای زیست پس از انقالب صنعتی چهارم

تکنیکی بودن یک سیاست نوآوری-اجتماعی

(ده پروژه مورد اشاره تنها ده پروژه فنی نیست)

(آلمان آیندهمحدودیت های و فرصت ها )اصلی شکل دهنده جامعه آلمان در یک یا دو دهه آینده اضالع 



2020راهبردشدناجتماعیلوازم
(مشخصنبایدهایوبایدها)ملیعملیاتیهایبرنامهباپروژه هاارتباط

(جدیدواسطنهادهای)شبکه سازیبهبودبرایجدیدابزارهایتوسعه

استارت آپ هامحوریتبامتوسطوکوچکبنگاه هایازحمایت

مالیابزارهایومالکیترقابت،حقوقزیرساخت هایاصالح

ملیگفتگوهایتقویت



اجماع نخبگانینحوه نظارت و ایجاد 

نخبگانیاجماعایجادونظارتمؤلفهدواینهمزمانی

یاو گذاریسیاستمشاوراناصطالحاًفراینددواینبامرتبطنهادهایمجموعهبهراهبرداینباالدستیاسناددر

شودمیاطالقسیاستمشاورانبدنه

آلمانانیانسعلوموعلومشورایظرفیتازاستفادهکناردرفراینداینپیگیریبراینیازموردنهادهایایجاد

گفتگوفرم هایپلتایجاد



صنعتی-مجمع تحقیقات علمی 
Industry-Science)صنعتی–علمیتحقیقاتمجمع Research Alliance)تحقیقاتوآموزشوزارتنظرزیرکه

ایناجرایحسنبرنظارتبرایبودسیاستودانشگاهصنعت،گانهسهازعضو19ازمتشکلوگردیدایجادآلمان

.گردیدمقررراهبرد



پلت فرم های مختلف گفتگو
(متخصصانگفتگوی)آکادمی ها

Acatech (German Academy of Science and Engineering)

Leopoldina (National Academy of Germany)

(سیاستگذارانودانشگاهیمتخصصانکار،وکسبصاحبانمیانگفتگو)مجامع

(عادیشهروندانباگفتگو)...وجشنواره هااینترنت،

https://en.wikipedia.org/wiki/National_academy
https://en.wikipedia.org/wiki/Germany


نهادهای مرتبط با این راهبرد
ازمندنیپروژهاینراهبریونظارتمجمع،اینبرعالوهکهگردیدمشخصراهبردایناجرایاولسالهمانازاما

کمسییوناساساینبرکهاستنیز(Analysis)شدهاتخاذراهبردهایوضعیتتحلیلجهتتخصصینهادی

Expert)نوآوریوتحقیقاتمتخصصان Commission on Research and Innovation)ازنفر(6)ازمتشکل

درکهدندشانتخابخاصکامالً اختیاراتواساسنامهبااقتصادوفناوریوعلمسیاستگذاریعرصهمتخصصان

ظمصدراعبرایراآلماندرنوآوریوتحقیقاتعرصهدرسیاستگذاریوضعیتخودساالنهمهمهایگزارش

.استبرخوردارزیادیاهمیتازخودنهاداینهایگزارشنوعتحلیل.کنندمیگزارش



و جمع بندی هماهنگی بین بخشی در حوزه علم
فناوری بر اساس بررسی های اسنادی

هماهنگی بین بخشی در 

سیاست گذاری ملی

باال به پایین

تمرکز مسئولیت و 
اختیارات

شاخص سازی  ها و 
هدف گذاری های کمی

پایین به باال

گوایجاد پلت فرم های گفت

نظارت غیردولتی



مشارکت نخبگان خارجی : بخش دوم

مشارکت نخبگان خارجی

ارزیابی نتایج بررسی 

DAADکارشناساناسنادی با













ارجی کمیسیون مشترک سرمایه گذاری مستقیم خ
متشکل از صاحبان صنایع بزرگ در آلمان 



نتیجه اولیه

قرار دارد که زمینه ساز (Hard Point)در ساختار علم و فناوری آلمان 

د این هماهنگی است اما این به معنای وجود یک نهاد فراقوه ای همانن

EPB یاMITIنیست  .

.این نقاط شامل مجموعه ای از نهادها یا ابزارهای سیاستی است



ی را حل ساختاردهی سیاسی چگونه مسئله شکست هماهنگی بین بخش: بخش سوم

می کند؟

نهادهای ملی( الف

ساختارهای سیاسی( ب



فناوری2020راهبرددرآلمانکالناهداف
هایتکهای

سیمتقزدنهمبربرایمهمیزمانفناورانه،تحوالت:نوآوریوفناوریجهانیرهبریبهآلمانمجددبازگشت

استجهانیکارهای

جهتیفضایایجادوآلمانبهدنیاسرتاسرازنخبگانجذب:خالقانهایده هایتکریمونوآوریمحیطتسهیل

نخبگانبهترزندگی

اقتصادیسیاست گذاریسندمهم ترینعنوانبهامروزهکهاروپااتحادیه2020راهبردجهتدرگذاری هدف

شودمیمحسوباروپااتحادیه



هم در جامعه آلمان توانسته است با فعقل حکمرانی چه 

م این نکته که تحوالت فناورانه، زمان مهمی برای بر ه

زدن تقسیم کارهای جهانی است مسیر جدیدی را برای

یم سیاست های نوآوری این کشور در چند دهه آینده ترس

نماید؟ 



نمایی از ساختار سیاسی آلمان
صدر اعظم

هیت دولت

مجلس آلمان شورای دولت های ایالتی

دادگاه قانون اساسی

مجمع انتخاب رییس جمهور

رییس جمهور 

اعضای منتخب

دولت های ایالتی

رییس دولت ایالتی

دادگاه های قانون اساسی ایالتی

مجالس ایالتی

شهروندان



سه سناریو
ملیامنیتسندعنوانتحتآنبروندادوکشوراینملیامنیتعالیشورای

آلماندرفکراتاق هایواحزاب

جمهوریریاستنهاد



شورای امنیت فدرال
ملی سند امنیت 

(White Paper)

توسعه نقش دولت مرکزی در 

سعه تمرکز بر تو)تصمیمات راهبردی

(رابطه بین وزارتخانه ها

ترجمه دستورکارهای ملی به 

دستورکارهای جزیی در پروژه های 

فراسازمانی توسط شورا



2020مشابهت های سند امنیت ملی و راهبرد 
فناوری2020راهبرد امنیت ملی  سند

والت عزیمت شکل گیری آن انقالب صنعتی چهارم و تحنقطه
.  حوزه سایبر است

بر اینترنت پایه شدن تهدیدات و امنیت ملیتأکید

در مکانیسم سیاست گذاری و حمایت دولتیضرورت اصالح
حوزه فناوری های کلیدی

در ( Key Technologies)نقش فناوری های کلیدی توجه بر
توسعه امنیت ملی آلمان

هایتک عرصه مشخص فناورانه17استخراج  سالمت و توجه به عرصه هایی نظیر دریایی، مواد، انرژی،
...امنیت سایبر و 

ور سیاستگذاری در عرصه فناوری های هایتک به عنوان موت
محرکه تحول در عرصه اقتصاد آینده

های هایتک د بر اقتصادپایه بودن امنیت ملی و نقش فناوریتاکی
در شکل دهی به اقتصاد آینده

تأکید بر دانش به عنوان تنها نقطه مزیت دار آلمان ملیتوجه به دانش به عنوان یک منبع استراتژیک در امنیت

مبتنی بر یک رویکرد 2020پروژه های ده گانه راهبرد تنظیم
(Forward-Looking)پیشرو 

– Forward)داشتن رویکرد پیشرواهمیت Looking ) در
سیاست های امنیت ملی



آکادمی فدرال برای سیاست امنیتی
آلمانملیامنیتالزاماتبرمبتنیکشورارشدمدیرانبهالزمهایآموزشارایه:اصلیکارویژه

:هاویژگی

(هاPartnerبهآموزشواگذاریومستقلآموزشیتیمهیچنداشتن)آنبودنمجازیوایفراوزاتخانهماهیت✓

آنسیاستگذاریشورایدرفدرالامنیتشورایهایوزارتخانهتمامیعضویت✓

امنیتورایشعضووزارینمایندگانرسانه،حوزهکلیسا،نمایندگانسیاسی،اقتصادی،فعاالنازمتشکلنفره20مشاورههیئتیکوجود✓

آموزشیسرفصل هایتعیینجهتدرفدرال

(هستندفکرهایاتاقاینهاPartnerمهمبخش)دولتیاحزاببهوابستهفکرهایاتاقبا(Partner)نزدیکارتباط✓



احزاب و اتاق فکرهای دولتی مرتبط با احزاب
Do Tank or Think Tank?  

انجام برخی اقدامات 
اجرایی

Do Tank

تعریف مسأله ……………………………………….

زشی، فرم های تعاملی نظیر پلت فرم های رسانه ای، برگزاری دوره های آموتوسعه : اقدامات اضافه
ایجاد مکتوباتی با زبان های غیر آکادمیک، انجام البی و مذاکرات مؤثر 

نحوه مواجهه ذی نفعان با یک سیاست، درک آنها و ایجاد ذهنیت واحد از مراحل مختلف یک سیاست: کاویژه مهم



Party Foundation or Political Foundation
اتاق اقدام

Partner برای سیاست امنیتی فدرال آکادمیهای اصلی

استقالل کارکردی ولی وابستگی نهادی و مالی به احزاب

هر حزب یک اتاق اقدام به خصوص

تصریح به آن در قانون اساسی آلمان



Konrad-Adenauer Stiftung (KAS(

CDU-related (Christian Democratic Union)

Some  Recent Important Publication:

Humanity Will Not So Swiftly Replace Itself

Rules for Robots

Of Facebook Revolutions and Twitter Presidents

More than Just Bitcoin

Of Streams of Data, Thought, and Other Things

……………….

http://www.kas.de/wf/en/33.52114/
http://www.kas.de/wf/en/33.52115/
http://www.kas.de/wf/en/33.52116/
http://www.kas.de/wf/en/33.52121/


ریاست جمهورینهاد 

Presidency

Reserve Power/Countersignature
…………………………

تیاداره کشور در شرایط بی ثبا✓
اجازه به دولت برای اجرای ✓

قوانین خاص
شنیدن صدای منتقدان و ✓

اثرگذاری بر مباحث حوزه 
عمومی

دوری از ورود به مسائل روزمره ✓
سیاسی

پیگیری مسئله های مهم امنیت✓
ملی وروندهای کالن آلمان

✓…….



حل مسئله شکست 

هماهنگی

بازارسازی

(مدل کره ای)

بازی سازی

(مدل آلمانی)



بحث تکمیلی

لکرد نسبت ساختارهای سیاسی و عم
اقتصادی 



پارادایم اقتصاد سیاسی پارادایم غالب اقتصاد توسعه  

تقدم، تأخر یا همزمانی؟؟؟؟: بازار و دموکراسی

پرسش بزرگ اقتصاد توسعه

چگونه می توان تعارض میان بین مبادالت بازاری و مبادالت غیربازاری را کاهش داد؟

..…خاستگاه طرح مسئله



ادی نسبت ساختارهای سیاسی و عملکرد اقتص

زاری افزایش کارایی مبادالت غیربا
(مبادالت در عرصه سیاست)

:  تعریف دقیق شغل سیاسی و تمیز آن از بروکرات ها
قدرت افرادی که کارآنها سیاست پیشگی و حضور در مناسبی است که واجد اعمال

(Coercion )هستند  .

اسیالگوی عزل و نصب در یک ساختار سی

الگوی مالیه عمومی

تتعیین حدود و اختیارات اعمال قدر

ه شغل های سیاسی که به عنوان پاداش برند) سهم و نقش نهادهای انتصابی
(شدن در بازی قدرت انتخاباتی نمی توان به آنها دست یافت

نقش نیروهای مسلح 

و برگزاری انتخاباترأی گیری مدل 



الگوی عزل و نصب ها

اگرحتی. شودمیبرکنارنیزمجلستوسطومی شودانتخابمجلستوسطمستقیماًوزیرنخستایالتیدولت هایدر

بهاقدامنندمی تواراحتیبهندهندتشخیصمناسبرادولتعملکردایالتیمجالسبودجه،قانوننظیرمواردیدر

.نماینددولتانحالل

راروزییکعزلدرخواستصدراعظمازنمایندگانمجلسنیزوزرابرکناریخصوصدرحتیفدرال،سطحدر

.کندردیابپذیردراآنمی تواندصدراعظمکهصادرکند




