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خالصه مدیریتی 

کشور آلمان با مساحتی حدود 357,022 کیلومتر مربع در بخش مرکزی اروپای شمالی واقع شده است و مطابق سرشماری سال 

2011، حدود 80/8 میلیون نفر جمعیت دارد.

اقتصاد آلمان بزرگ ترین اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد بزرگ دنیاست که ساالنه 2/9 تریلیون یورو کاال و خدمات تولید می کند. 

نرخ رشد تولیدات صنعتی آن در سال 2015، برابر با 1/5 درصد و سرانه تولید ناخالص داخلی آن 47,400 دالر بوده است.  

ایتالیا، لهستان و  شرکای اصلی صادرات آلمان در سال 2014 کشورهای فرانسه، بریتانیا، ایاالت متحده، هلند، چین، اتریش، 

سوئیس بودند و برخی از مهم ترین کاالهای صادراتی این کشور عبارتند از وسائط نقلیه موتوری، ماشین آالت، مواد شیمیایی، 

محصوالت الکترونیک، دارو، فلزات، تجهیزات حمل و نقل، مواد غذایی و نساجی. در واردات نیز، شرکای اصلی آلمان در سال 

2014 کشورهای هلند، فرانسه، چین، بلژیک، ایتالیا، بریتانیا، لهستان، جمهوری چک، اتریش و سوئیس بودند. برخی از کاالهای 

وارداتی مهم آلمان عبارتند از: ماشین آالت، وسایل نقلیه، مواد شیمیایی، نفت و گاز، فلزات، تجهیزات الکتریکی، دارو و مواد 

غذایی.

به طور کلی، آلمان کشوری جذاب برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، اما پس از رکود جهانی و بحران منطقه یورو 

در سال 2012، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آلمان دچار تنزل شد به نحوی که در سال 2014 جریان های داخلی 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آلمان کاهش یافت. مطابق گزارش سرمایه گذاری جهانی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان 
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ملل در سال 2014، آلمان هفتمین سرمایه گذار بزرگ جهان محسوب می شود و یکی از 15 مقصد بزرگ سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی دنیا و نیز یکی از 6 کشور مورد عالقه شرکت های چند ملیتی جهت سرمایه گذاری در سال های 2016-2014 بوده است. 

سرمایه گذاران خارجی می توانند از امتیازهایی از قبیل یارانه، وام با نرخ بهره پایین، انواع مشوق ها و ابتکارات مالی از سوی اتحادیه 

اروپا، دولت فدرال و دولت های الندر آلمان بهره مند شوند.

آلمان کشوری پیشرو در عرصه علم، تحقیق و نوآوری است. بخش تحقیقات آلمان فعاالن مختلفی دارد و نظام تحقیق و نوآوری 

آن بسیار متنوع است که تا حدی به دلیل گستردگی این کشور و ساختار فدرال آن است. روش های مختلف تأمین بودجه در 

بخش تحقیق و توسعه، حاکی از تنوع نظام تحقیق و نوآوری آلمان است. پروژه های تحقیق و توسعه ای که توسط نهادهای دولتی 

تأمین بودجه می شوند، می توانند از بودجه های بخش خصوصی نیز بهره مند شوند و به همین ترتیب، برخی از تحقیقات خصوصی 

مشمول بودجه های دولتی نیز می شوند. به عالوه، برنامه های چارچوب تحقیقات که از سوی کمیسیون اروپا ارائه می شوند، نقش 

مهمی در تحقیق و توسعه آلمان ایفا می کنند. در سال 2011، به طور کلی میزان صرف هزینه آلمان در بخش تحقیق و توسعه به 

2/89 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. 

در سال 2014، دولت فدرال بودجه ای معادل 14/4 میلیارد یورو را به تحقیق و توسعه تخصیص داده است. بودجه دولتی بیشتر به 

پروژه هایی که برای جامعه اهمیت دارند، اختصاص داده می شود که البته حوزه هایی مانند تحقیقات پایه را نیز پوشش می دهد. 
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سیاست تحقیق و نوآوری دولت فدرال آلمان هم راستا با اصول راهبرد فناوری پیشرفته است. از سال 2006 تاکنون، دولت فدرال بر 

اساس چارچوب این راهبرد به انسجام و هماهنگی فعالیت های تحقیق و نوآوری کشور می پردازد. راهبرد فناوری پیشرفته به جای 

تمرکز جداگانه روی فناوری ها یا موضوعات تخصصی تحقیقاتی، کل زنجیره ایجاد ارزش را از تحقیقات پایه تا به کار گیری نتایج 

پوشش می دهد. مطابق راهبرد فناوری پیشرفته، مدل ها و اهداف خاصی برای سیاست تحقیق و نوآوری جهت مقابله با چالش های 

عمده جامعه ارائه شده و اولویت های تحقیقات به حوزه های بهداشت/تغذیه، آب  و هوا/انرژی، حمل و نقل، ارتباطات و امنیت 

اختصاص داده می شود. 

در حال حاضر، بیش از 300 مرکز رشد کسب و کار، فناوری و نوآوری و نیز پارک علوم و سایر مؤسسات مشابه در جمهوری 

فدرال آلمان وجود دارد. مراکز رشد از کارآفرینان جوان در حل مشکالت مربوط به کسب و کار آنها حمایت می کنند و 

می توانند از خدمات و زیرساخت های عالی بهره مند شوند.

به فعالیت های تحقیق و نوآوری در آلمان  یا عمومی  نهادهای فدرال و الندر که به صورت تخصصی  بر دانشگاه ها و  عالوه 

می پردازند، این کشور دارای چندین مؤسسه وسیع است که متشکل از مؤسسات زیرمجموعه بسیاری هستند و به فعالیت های 

تحقیقاتی و ارائه خدمات مرتبط در انواع رشته ها و در سطح ملی و بین المللی می پردازند. مهم ترین این مؤسسات عبارتند از: 

فرانهوفر، انجمن هلمهولتز، ماکس پالنک و جامعه علمی لیبنیز. زیرساخت های اصلی تحقیقات آلمان نیز شامل مؤسسات الکترون-
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الکترون آزاد  لیزر  سنکترون آلمان  )DESY(، مرکز سنجش آب و هوای آلمان )DKRZ(، کشتی تحقیقاتی Polarstern و 

FLASH می شود. 

صنایع اصلی آلمان که فرصت های گسترده ای در اختیار سرمایه گذاران خارجی می گذارند عبارتند از: 

انرژی، علوم زیستی، محیط زیست،  الکترونیک و فناوری میکرو، مواد شیمیایی،  خودرو، هوافضا، ماشین آالت و تجهیزات، 

فناوری اطالعات و ارتباطات، اقتصاد دیجیتال، لجستیک، صنایع سبک و صنایع مصرفی.
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1- آلمان در یک نگاه

1-1 جغرافیا

مساحت: کشور آلمان با مساحت حدود 022, 357 کیلومتر مربع در بخش مرکزی اروپای شمالی واقع شده است.

 672, 348 کیلومتر مربع از سطح آن را خشکی و350, 8 کیلومترمربع را آب پوشانده است. آلمان با کشورهای دانمارک، 

لهستان، جمهوری چک، اتریش، سوئیس، فرانسه، لوکزامبورگ، بلژیک و هلند مرز مشترک دارد و دارای سواحلی در کنار 

دریای بالتیک و دریای شمال است. پایتخت آلمان شهر برلین است. 

آب وهوا: ارتفاع آلمان به تدریج از دشت های مسطح در سواحل شمالی آن به سمت تپه ها و جنگل های مناطق مرکزی 

افزایش می یابد و در نهایت در ارتفاعات بلند آلپ در جنوب کشور به اوج می رسد. ارتفاعات آلپ که مرزهای جنوبی آلمان 

را تشکیل می دهند، موقعیت بسیار خوبی را برای ورزش های زمستانی در اختیار مردم این سرزمین قرار داده اند. با توجه به 

موقعیت جغرافیایی آلمان، این کشور از آب و هوای معتدلی برخوردار است و هیچگاه گرما یا سرمای بیش از حد شدیدی 

را تجربه نمی کند، البته هوای این کشور معموالً مرطوب است )1(.

منابع طبیعی: منابع طبیعی آلمان عبارتند از: زغال سنگ، زغال سنگ قهوه ای، گاز طبیعی، سنگ آهن، مس، نیکل، 

اورانیوم، پتاس، نمک، مصالح ساختمانی و الوار.

محصوالت کشاورزی: سیب زمینی، گندم، جو، چغندر قند، میوه، سبزیجات، محصوالت لبنی و دام زنده.

الکترونیکی، خودرو، مواد  نقلیه، وسیله های  بتن، مواد شیمیایی، ماشین آالت، وسایل  آهن، فوالد، زغال سنگ،  صنعت: 

غذایی و نوشیدنی، کشتی سازی و منسوجات. )1( 
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2-1 جمعیت شناسی

جمعیت: مطابق سرشماری سال 2011، جمعیت آلمان 80/8 میلیون نفر است که 91/5 درصد آنها را نژاد آلمانی، 2/4 درصد 

ترک تبار و 6/1 درصد نژادهای دیگر )عموماً یونانی، ایتالیایی، لهستانی، صرب وکروات، روس و اسپانیایی( تشکیل می 

دهند. با توجه به اینکه نرخ ساالنه مرگ و میر نسبت به تولد در این کشور بیشتر است، رشد جمعیت آن به طور کلی نزولی 

است و با مشکل پیری جمعیت رو به  روست که در حال حاضر با پذیرش مهاجر از کشورهای خارجی تا حدودی این مسأله 

جبران شده است، هر چند در بلندمدت این روند نمی تواند تداوم یابد. مطابق پیش بینی ها در صورت ادامه روند نزولی رشد 

جمعیت، جمعیت این کشور تا سال 2060 تا 60 میلیون نفر کاهش خواهد یافت. مهاجرت داخلی )در بین استان ها( در کشور 

آلمان به دلیل اختالف های فرهنگی و نظام آموزش غیرمتمرکز )هر یک از استان ها نظام آموزشی مختص خود را دارند( 

چندان متداول نیست. )1(.  

افراد  اغلب  اما  می شود،  استفاده  انگلیسی  زبان  از  بین المللی  ارتباطات  در  است.  آلمانی  آلمان،  زبان رسمی کشور  زبان: 

تحصیلکرده آلمانی حداقل به یک زبان خارجی دیگر نیز مسلط هستند که معموالً فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی و یا یکی از 

زبان های اسالوی است )1(. 

مذهب: 

34 درصد مردم آلمان دارای مذهب مسیحیت پروتستان، 34 درصد پیرو کلیسای کاتولیک رم، 3/7 درصد مسلمان و 28/3 

درصد پیرو سایر مذاهب هستند. 
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سایر مذاهب
%28/3 مسیحیت پروتستان

%34

مسیحیت کاتولیک
%34

مسلمان %3/7

نمودار )1( : پراکندگی مذاهب در آلمان

3-1 نظام سیاسی

حکومت آلمان، جمهوری مشروطه فدرال است که دارای 16 استان )الندر(1 می باشد. همه رؤسای حاکمیتی )رئیس دولت 

فدرال؛ استان، بخش، شهرداری( از طریق انتخابات تعیین می شوند. مقر مجلس های پارلمان  فدرال آلمان در برلین پایتخت 

این کشور بوده و دیگر نهادهای دولتی در شهرهای دیگر آلمان از جمله بن پراکنده اند. 

پارلمان آلمان متشکل از مجلس عوام و خواص است. نمایندگان مجلس عوام هر چهار سال یکبار با رأی مستقیم مردم 

انتخاب می شوند. دولت توسط حزب یا ائتالف احزاب دارای اکثریت مجلس تشکیل می شود. اعضای مجلس خواص توسط 

1. Lander
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مجالس استانی )الندر( انتخاب می شوند که تعداد نمایندگان هر استان تقریباً متناسب با جمعیت آن می باشد. لوایح مصوب 

پارلمان پس از گرفتن رأی از دو مجلس عوام و خواص با امضاء رئیس دولت فدرال الزم االجرا می شوند. دولت کنونی آلمان 

متشکل از ائتالف دو حزب دموکرات مسیحی و دموکرات سوسیالیست است که دوره حاکمیت آن تا سپتامبر سال 2017 

است. کشور آلمان عضو مؤسس اتحادیه اروپاست و در تمام نهادهای زیرمجموعه آن نقش فعالی دارد )1(.

4-1 شاخص های اقتصادی

اقتصاد آلمان بزرگ ترین اقتصاد اروپا و چهارمین اقتصاد بزرگ دنیاست که ساالنه 2/9 تریلیون یورو کاال و خدمات تولید 

می کند. 
کشاورزی %0/7

صنایع

%30/2

خدمات
%69/1

نمودار )2( : سهم هریک از بخش ها در تولید ناخالص داخلی )2015(
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اقتصاد آلمان تقریباً متشکل از همه انواع صنایع است. اما با توجه به جمعیت دارای تحصیالت خوب و نیروی کار ماهر، 

نویدبخش ترین بخش های صنعت این کشور در حوزه فناوری است که خدمات فنی، تجاری و مالی تخصصی ارائه می کند. 

نرخ رشد تولیدات صنعتی آن در سال 2015 برابر با 1/5 درصد بود. صنایع گردشگری و کشاورزی اگرچه از نظر اقتصادی از 

اهمیت کمتری برخوردارند اما از نظر اجتماعی و فرهنگی جایگاه باالیی دارند. از دیرباز اقتصاد آلمان تولیدی بوده و همواره 

میزان تولید آن بیشتر از مصرف داخلی بوده است. از این رو، به منظور حفظ اشتغال داخلی به صادرات کاال و خدمات وابسته 

است. در سال 2015، نرخ بیکاری 4/8 درصد بود که تقریباً نزدیک به نرخ بیکاری دوره قبل از رکود اقتصادی است. آلمان 

سومین کشور بزرگ صادرکننده و سومین واردکننده بزرگ کاال در دنیاست. برخی از مهم ترین شاخص های کلیدی اقتصاد 

آلمان در سال 2015 عبارتند از:

جدول )1(: برخی از مهم ترین شاخص های کلیدی اقتصاد آلمان در سال 2015

9

3/371 تریلیون دالرتولید ناخالص داخلی )GDP(1 بر حسب برابری نرخ ارز

1/5 درصدنرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی

400 ,47 دالرسرانه تولید ناخالص داخلی

0/2 درصدنرخ تورم

1/442 تریلیون دالرسرمایه گذاری مستقیم خارجی در داخل

1/292 تریلیون دالرمیزان صادرات

983/9 میلیارد دالرمیزان واردات

1. Gross Domestic Product
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الکترونیک و کامپیوتر، وسایل  ماشین آالت، مواد شیمیایی، محصوالت  نقلیه موتوری،  کاالهای صادراتی: وسائط    

الکتریکی، دارو، فلزات، تجهیزات حمل و نقل، مواد غذایی، نساجی، محصوالت الستیک و پالستیک.

    

نمودار )3(: محصوالت اصلی صادرات آلمان در سال 2014 )میلیارد یورو(

 کاالهای وارداتی: ماشین آالت، تجهیزات پردازش داده، وسایل نقلیه، مواد شیمیایی، نفت و گاز، فلزات، تجهیزات 

الکتریکی، دارو، مواد غذایی و محصوالت کشاورزی.

10

وسائط نقلیه موتوری، تریلر و شبه تریلر

ماشین آالت و تجهیزات

محصوالت و مواد شیمیایی

محصوالت اپتیک، الکترونیک و کامپیوتر

تجهیزات الکتریکی

محصوالت دارویی پایه

دیگر تجهیزات حمل و نقل

فلزات پایه

محصوالت غذایی

محصوالت الستیک و پالستیک 40

50
51

61

68

89
107

165

203

48
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  شرکای صادرات: فرانسه، بریتانیا، ایاالت متحده، هلند، چین، اتریش، ایتالیا، لهستان و سوئیس.

 

نمودار )4(: سهم شرکای اصلی صادرات آلمان در سال 2014 )درصد(

شرکای واردات: هلند، فرانسه، چین، بلژیک، ایتالیا، بریتانیا، لهستان، جمهوری چک، اتریش و سوئیس.
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نمودار )5(: سهم شرکای اصلی واردات آلمان در سال 2014 )درصد( 
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2- راه اندازی کسب و کار در آلمان

1-2 انواع شرکت ها

کسب و کارهای خارجی برای راه اندازی فعالیت های خود در آلمان می توانند به صورت شرکت، مشارکت یا شعبه ای از 

شرکت مادر در این کشور فعالیت نمایند. همچنین می توان کسب و کار را به صورت رسمی ثبت نکرد و از طریق ایجاد دفتر 

ارتباط1 و یا صرفاً با استخدام شخصی به عنوان نماینده رسمی شرکت مادر، در این کشور فعالیت کرد. 

تقریباً همه شرکت های آلمانی از نوع  AG 2 )شرکت دولتی محدود( یا  GmH 3 )شرکت خصوصی محدود( هستند. وجه 

تمایز اصلی این شرکت ها این است که سهام شرکت های AG را می توان در بازار بورس به فروش عمومی  رساند، در حالی 

که در شرکت های GmH چنین امکانی وجود ندارد. لذا در صورت عرضه  سهام دولتی، سرمایه گذاران خارجی بیشتر متمایل 

به راه اندازی یک شرکت تابعه در آلمان در قالب شرکت دولتی محدود هستند. و در غیر اینصورت، ترجیح می دهند نوع 

شرکت خصوصی محدود را بیشتر به خاطر سادگی آن انتخاب کنند )1(.  

1.
2.
3.

 Contact office
Aktiengesellschaften  
Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
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شرکت های دولتی با مسئولیت محدود

می تواند در بازار بورس عرضه شودسهام
سرمایه مورد نیاز

مدیران
تصمیم گیری  جلسه  تشکیل  با  مدیران  هیأت   -

می کنند.
- در صورت داشتن بیش از 2,000 کارمند، باید 

مدیر منابع انسانی منصوب شود.
-  هیأت نظارتی باید تعیین شود. 

مدیران به صورت گروهی یا فردی و به مسئولیت خود تصمیم گیری 
می کنند.

انسانی  منابع  مدیر  باید  کارمند،  از 2,000  بیش  داشتن  صورت  در 
منصوب شود.

در صورت داشتن بیش از 500 کارمند باید هیأت نظارتی تعیین شود.  

نمی تواند در بازار بورس عرضه شود

-  سهامداران به تصمیمات اتخاذ  شده در جلسات 
سهامداران رأی می دهند.

- در شرایط خاص سهامداران می توانند پیشنهاداتی 
ارائه کنند. 

جدول )2(: تفاوت های شرکت های دولتی محدود و شرکت های خصوصی محدود

سهامداران
سهامداران می توانند در مورد همه تصمیمات ارائه شده نظر بدهند و 

پیشنهادات خود را مطرح کنند.
نیاز به تشکیل جلسه وجود ندارد.

شرکت های خصوصی با مسئولیت محدود

2-2 ثبت شعبه 

ثبت شعبه در آلمان نزد دادگاه محلی منطقه ای که شعبه در آن واقع است، انجام می شود. هیچ محدودیتی از نظر حداقل 

سرمایه مورد نیاز یا الزامات دیگری برای این منظور وجود ندارد )به غیر از شعبه هایی که مشمول نظارت صنعتی خاصی 

هستند(، اما یک )یا تعداد بیشتری( مدیر شعبه محلی باید معرفی شود. ثبت در صورتی ضروری است که فعالیت مورد نظر 

یک واحد کسب و کار مستقل و خودکفا باشد، اما در صورت تأسیس دفتر خدمات فروش یا دفتر ارتباط، نیازی به ثبت 

آن نیست )1(.

حداقل سرمایه سهام 25,000 یوروحداقل سرمایه سهام 50,000 یورو
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United Nations Conference on Trade and Development  
Organization for Economic Cooperation  

3-2 سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آلمان

آلمان کشوری جذاب برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. البته پس از رکود جهانی و بحران منطقه یورو در سال 2012، 

حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آلمان کاهش یافته است. با آنکه میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اتحادیه 

اروپا در سال 2014 تا 13 درصد افزایش داشت، اما جریان های داخلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آلمان کاهش یافت 

)2/1- میلیارد دالر(. مطابق گزارش سرمایه گذاری جهانی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )UNCATD(1  در سال 

2014، آلمان هفتمین سرمایه گذار بزرگ جهان محسوب می شود. همچنین آلمان یکی از 15 مقصد بزرگ سرمایه گذاری 

مستقیم خارجی دنیا و یکی از 6 کشور مورد عالقه شرکت های چند ملیتی جهت سرمایه گذاری در سال های 2014-2016 

بوده است. 

از جمله مزایای آلمان برای جذب سرمایه های خارجی می توان به برخورداری از شبکه صنعتی بسیار قوی، نیروی کار کاماًل 

مجرب و بسیار ماهر و دارای مهارت های زبان انگلیسی، زیرساخت های قابل اعتماد، فضای اجتماعی مطلوب، چارچوب قانونی 

باثبات و موقعیت جغرافیایی خوب در مرکز اروپا اشاره نمود. البته از نقطه ضعف های آلمان در حوزه جذب سرمایه گذاری 

خارجی می توان به نرخ مالیات باال )برای اشخاص حقیقی و حقوقی( و قوانین کار بسیار شدید و غیرمنعطف اشاره کرد.

مطابق گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی )OECD(2 در سال 2014، کشورهای هلند، لوکزامبورگ، ایاالت متحده، 

فرانسه، سوئیس، بریتانیا و ایتالیا از جمله مهم ترین سرمایه گذاران خارجی در آلمان در سال 2012 بودند. همچنین مطابق 

این گزارش، بخش های اصلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل واسطه گری مالی، فعالیت های کسب و کار و اجاره و 

مستغالت، حمل و نقل و لجستیک، تجارت و تعمیرات می باشد )4(.
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جدول )3(: میزان سرمایه گذاری خارجی  ورودی به آلمان و خروجی از آلمان در سال های 2014-2012 )گزارش 
سرمایه گذاری جهانی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در سال 2014( )7(

201220132014سرمایه گذاری مستقیم خارجی

جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی )میلیون دالر(

سرمایه گذاری مستقیم خارجی آلمان 
)میلیون دالر(

20,316

66,089

18,1931,831

30,109112,227

  اقدامات دولت آلمان برای تشویق و ارتقای سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

سرمایه گذاران خارجی برای برخورداری از کمک های دولت آلمان و دیگر نهادها می توانند به آژانس سرمایه گذاری در 

آلمان و کمیساریای فدرال سرمایه گذاری خارجی در آلمان مراجعه کنند و از امتیازهایی از قبیل یارانه، وام با نرخ بهره پایین، 

انواع مشوق ها و ابتکارات مالی از سوی اتحادیه اروپا، دولت فدرال و دولت های الندر آلمان بهره مند شوند. به طور کلی 

اقدامات دولت آلمان در حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب فعالیت های زیر انجام می شود:

-  تأمین مالی توسط اتحادیه اروپا و/یا نهادهای فدرال آلمان؛ 

-  کمک به مرحله آغازین سرمایه گذاری و نیز مرحله عملیاتی پروژه؛

-  ارائه مشوق های تشویقی برای سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه؛

الزم به ذکر است مهم ترین مشوق های جدید به 5 منطقه الندر جدید در غرب آلمان اختصاص یافته است. در این مناطق 

به شرکت ها برای تجهیزات و سازه های حوزه تحقیق و توسعه یارانه اعطا می شود. همچنین دولت آلمان از طریق امضای 



ان
لم ع   آ

ی صنا
ی و 

ناور
ف م و 

عل ام 
نظ رب 

ی 
رمور

1.
2.
3.
 4.
5.

Duisburg
Deggendorf  
Cuxhaven  
Bremerhaven  

 Ernst & Young  
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با کشورهای دیگر )از جمله هند و چک اسلواکی( به حمایت از سرمایه گذاری  کنوانسیون های دوجانبه سرمایه  گذاری 

مستقیم خارجی می پردازد. در صورتی که شرکت ها ساختارهای مستقلی در این مناطق ایجاد کنند، می توانند از وام های 

ترجیهی و ضمانت نیز بهره مند شوند. در سال 2013، جذب سرمایه های خارجی در بخش های انرژی تجدیدپذیر، فناوری های 

بهداشت و شیمیایی، فناوری های مکانیک و الکترونیک و بخش خدمات متمرکز بود. 

کشور آلمان دارای مناطق آزاد تجاری در قسمت شرقی کشور است که از قوانین اتحادیه اروپا در رابطه با مناطق آزاد تجاری 

پیروی می کنند. هامبورگ، دویسبورگ1 ، دگندورف2 ، برمرهاون3  و کاکسهاون4  از جمله این مناطق هستند)4(.  

  فرصت های سرمایه گذاری در آلمان

مطابق مطالعه جذابیت اروپا توسط شرکت ارنست اند یونگ5  در سال 2015، آلمان یکی از جذاب ترین مقاصد کسب و کار 

در دنیاست. در سال های اخیر، سرمایه گذاری های خارجی در 39 بخش از صنعت آلمان صورت گرفته است که بیانگر گستره 

وسیع و متنوع صنایع این کشور برای سرمایه گذاری است. از این میان، بیشترین پروژه ها در حوزه نرم افزار و فناوری اطالعات 

و ارتباطات )18 درصد پروژه های جدید( و کسب و کار و خدمات مالی )15 درصد( بوده است. کاالهای مصرفی به دلیل 

جمعیت زیاد این کشور، کاالهای تولید قرارداد فرعی به دلیل تخصص باالی این کشور در ابزارآالت ماشینی، محصوالت 

فناوری برتر و انرژی تجدیدپذیر از جمله بخش های کلیدی اقتصاد آلمان جهت سرمایه گذاری به شمار می آیند.  
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مهم ترین مزایای آلمان برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شرح زیر می باشد:

-  نیروی کار بسیار مجرب: کشور آلمان به دلیل اجرای نظام آموزشی دوگانه )آموزش و کارآموزی همزمان( از نیروی 

کار بسیار ماهر و متخصصی برخوردار است.

-  استانداردهای عالی تولید: مطابق گزارش فروم اقتصادی جهانی )WEF(1 آلمان بهترین و کارآمدترین فناوری 

فرایند را در اختیار دارد. 

-   هزینه های با ثبات نیروی کار: از سال 2004، کشورهای اروپایی شاهد افزایش هزینه نیروی کار بوده اند و این در 

حالی است که نرخ افزایش هزینه نیروی کار آلمان از متوسط اروپا )2/5 درصد (کمتر و حدود 1/8 درصد بوده است. 

-  قابلیت تولید باال: در دهه گذشته، قابلیت تولید که برابر با هزینه واحد نیروی کار است در آلمان با افزایش چشمگیری 

رو به رو بوده است. برخالف دیگر کشورهای اروپایی، هزینه واحد نیروی کار آلمان طی دوره 2004 تا 2013، ساالنه به طور 

متوسط 0/3 درصد کاهش داشته است )4(.  

3-  نظام تحقیق و نوآوری آلمان

1-3  وضعیت تحقیق، فناوری و نوآوری

برای آینده، تضمین و حفظ  این کشور  اهداف  از جمله  نوآوری است.  پیشرو در عرصه علم، تحقیق و  آلمان کشوری 

موقعیت کنونی و همگام با آن ارتقای جایگاه بین المللی کشور در بخش تحقیقات است. تحقق این اهداف مستلزم سایت های 

تحقیقاتی پیشرفته، عملکرد کلی عالی و البته ارتقای ظرفیت جذب بهترین  استعدادها از سرتاسر دنیا می باشد. بخش تحقیقات 

آلمان بازیگران مختلفی دارد و همچنین نظام تحقیق و نوآوری آلمان بسیار متنوع است که تا حدی به دلیل اندازه و ساختار 
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1.
2.

 Excellence Initiative
 Gross Expenditure on Research and Development  

فدرال این کشور است. 

دولت فدرال و الندر آلمان به منظور ارتقای تحقیق و نوآوری کشور، سه توافق نامه شامل ابتکار تعالی1 ، توافق آموزش عالی 

و توافق تحقیق و نوآوری را تصویب کرده اند. این طرح ها میزان دسترسی نظام تحقیق و نوآوری به سرمایه را بسیار افزایش 

داده است. همچنین بخش علوم با اجرای این طرح ها موفق به بررسی موضوعات جدید، ایجاد فرصت های تازه  برای مطالعات 

تحقیقاتی، محک مفاهیم جدید آموزشی، تأسیس مؤسسات جدید، جذب دانشمندان جوان خارجی، تولید انتشارات در 

سطح کالس جهانی و اجرای راهبردهای پتنت موفق شده است. از این رو، موقعیت کلی تحقیق و نوآوری آلمان بسیار بهبود 

یافته است. به عنوان مثال، در سال 2011، بیش از 32 هزار دانشمند خارجی تحت حمایت سازمان های آلمانی در این کشور 

به کار تحقیقاتی مشغول بوده اند. همچنین درصد محققان خارجی از زمان اجرای توافق تحقیق و نوآوری به میزان چشمگیری 

افزایش یافته  است. به عنوان مثال، در سال2012، در جامعه ماکس پالنک 49 درصد کل دانشجویان دکترا، 86 درصد همه 

فلوهای فوق  دکترا و 31 درصد همه مدیران از کشورهای خارجی بودند. به موجب قانون آزادی علم مصوب سال 2012، 

امتیازهای دیگری نیز به مؤسسات علمی و دیگر سازمان های فعال در حوزه تحقیقات علمی داده شده است که موجب ایجاد 

فرصت های بیشتر برای به کارگیری نیروهای خارجی در فضای به شدت رقابتی کنونی شده است.  

افزایش هزینه ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه )GERD(2 از 50/6 میلیارد یورو در سال 2000 به تقریباً 80 میلیارد یورو 

در سال 2013 و افزایش بودجه نظام علم و فناوری مطابق ابتکار تعالی، توافق آموزش عالی و توافق تحقیق و نوآوری؛ و 

افزایش بیش از 60 درصدی تعداد دانشمندان خارجی شاغل در آلمان طی سال های 2005 تا 2012، دو عامل مهم رشد باالی 

تحقیقات آلمان محسوب می شود. این امر دال بر جذابیت و پیوند بین المللی بخش علمی آلمان است )5(. 
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2-3 بازیگران نظام تحقیق و نوآوری آلمان

    مؤسسات دولتی و سازمان های غیرانتفاعی خصوصی: بخش دولتی شامل مؤسسات آموزش عالی دولتی-

با موضوعات و روش های  این که تمامی دانشگاه ها تحقیقات خود را  با  دانشگاه ها و دانشگاه های علمی/کاربردی است. 

هماهنگی انجام می دهند، ولی عمدتاً تحقیقات دانشگاه های علمی/کاربردی، کاربردی هستند. آموزش دانشمندان و محققان 

جوان از اولویت های کلیدی هر دو دانشگاه است. در کنار طیف وسیعی از دانشکده ها و مؤسسات تحقیقاتی، بازیگران اصلی 

در این بخش شامل 4 سازمان بزرگ هستند که هر یک اولویت ها و برنامه های خاص خود را دارند. مؤسسات جامعه ماکس 

پالنک )82 مؤسسه( بر تحقیقات مستقل و پایه در حوزه های نوآورانه و بین رشته ای متمرکز هستند. مؤسسات فرانهوفر )66 

مؤسسه( بیشتر در حوزه تحقیقات کاربردی و برای شرکت های صنعتی و خدماتی و بخش دولتی فعالیت می کنند. انجمن 

هلمهولتز متشکل از 18 مرکز تحقیقات پزشکی-زیست شناسی و علمی/ فنی است که در 6 حوزه اصلی تحقیقاتی فعالیت 

می کنند: انرژی، زمین و محیط زیست، سالمت، هوانوردی، فضا و حمل و نقل، فناوری  های کلیدی و ساختار ماده. انجمن 

لیبنیز نیز متشکل از 89 نهاد است که تحقیقات کاربردی انجام می دهند و زیرساخت های علمی را در اختیار شرکت ها قرار 

می دهند. 

     مؤسسات فدرال و الندر: فعالیت های تحقیق و توسعه فدرال و الندر از آماده سازی و عملکرد واحدهای اداری و 

سیاسی حمایت می کنند. اتخاذ تصمیم  های سیاسی در حوزه های مختلف از جمله سالمت و تغذیه، انرژی و حفاظت از آب 

و هوا یا امنیت مستلزم بنیان های محکم علمی است. لذا، نهادهای فدرال و الندر در همکاری نزدیک با دیگر وزارت های 

مرتبط، چالش های کلیدی پیش رو را شناسایی می کنند و راه کار های الزم را پیشنهاد می نمایند. همچنین، این نهادها در 
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حوزه تحقیقات خدمات متعددی به صنعت و جامعه ارائه می کنند که خدماتی در حوزه آزمایش، مجوز، تدوین مقررات و 

استانداردهای الزم و خدمات نظارتی را در برمی گیرد. همچنین، نهادهای فدرال و الندر امکان بهبود آموزش دانشمندان و 

محققان جوان را فراهم آورده و شبکه ها و سیستم های اطالعاتی تخصصی را در سطح ملی و بین المللی در اختیار محققان 

قرار می دهند. 

        بخش خصوصی: بخش خصوصی یکی از بخش های پیشرو در تحقیق و توسعه آلمان است. صنایع خصوصی حدود 

دو سوم هزینه های ساالنه تحقیق و توسعه آلمان را تأمین می کند. این تخصیص بودجه شامل هزینه های تحقیق و توسعه 

خود شرکت ها و پروژه های مشترک آنها با شرکای بخش تحقیق و نوآوری است. تحقیق و توسعه بخش خصوصی بیشتر 

کاربردی و در جهت تجاری سازی سریع نتایج علمی می باشد )5(.

3-3 منابع تأمین بودجه تحقیق و توسعه

روش های مختلف تأمین بودجه در این بخش حاکی از تنوع نظام تحقیق و نوآوری آلمان است. به پروژه های تحقیق و 

توسعه ای که توسط نهادهای دولتی تأمین بودجه می شوند، بودجه شخص ثالث نیز تعلق می گیرد و به همین ترتیب، برخی از 

تحقیقات1 خصوصی هم مشمول بودجه های دولتی می شوند. به عالوه، برنامه های چارچوب تحقیقات  که از سوی کمیسیون 

اروپا ارائه می شوند، نقش مهمی در تحقیق و توسعه آلمان ایفا می کنند. در سال 2011، به طور کلی میزان صرف هزینه آلمان 

در بخش تحقیق و توسعه به 2/89 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. 

 دولت فدرال و الندر: نظام فدرال آلمان به دولت فدرال و الندر اختیار تأمین بودجه و ارتقای تحقیقات را متناسب 

با میزان مسئولیت های آنها داده است. همچنین به موجب قانون، دولت فدرال و الندر موظف به همکاری در زمینه حمایت 

1. Framework Program for Research  
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از مؤسسات تحقیقات علمی و پروژه های مهم منطقه ای هستند. سهم دولت فدرال از صرف هزینه دولتی در تحقیق و توسعه 

از 9 میلیارد یورو در سال 2005 به 13/5 میلیارد یورو در سال 2012 افزایش یافت و در سال 2013 به 14/5 میلیارد یورو رسید. 

بودجه دولتی بیشتر به پروژه هایی که برای جامعه اهمیت دارند، اختصاص داده می شود که البته حوزه هایی مانند تحقیقات 

پایه که باعث تقویت حوزه های تحقیقات کاربردی می شوند را نیز در برمی گیرد. این حوزه ها اگر چه در حال حاضر به طور 

مستقیم تأثیری بر توسعه اقتصادی و فناورانه ندارند، ولی منافعی برای جامعه در بردارند. به عالوه، به تربیت دانشمندان جوان 

نیز کمک می کند. 

  بخش خصوصی: در سال 2011، صرف هزینه تحقیق و توسعه داخلی در بخش خصوصی بالغ بر 51/1 میلیارد یورو بود 

که به طور بسیار متنوع در صنایع مختلف توزیع شده است. 37 درصد کل صرف هزینه تحقیق و توسعه داخلی صنعت در صنایع 

خودروسازی و حدود 16 درصد در تحقیق و توسعه حوزه مهندسی برق سرمایه گذاری شده است. حوزه مهندسی مکانیک 

حدود 10 درصد، صنعت داروسازی حدود 8 درصد و صنعت شیمیایی حدود 6 درصد از صرف هزینه تحقیق و توسعه داخلی 

صنایع را به خود اختصاص داده اند.

بودجه بخش خصوصی حدود دو سوم کل صرف هزینه ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه آلمان را تأمین می کند. در سال 

2011، سهم فعالیت های تحقیقاتی که با بودجه بخش خصوصی انجام می شوند از تولید ناخالص داخلی برابر با 1/90 بود. در 

سال 2011، صرف هزینه تحقیق و توسعه داخلی بخش خصوصی فقط 4 برابر صرف هزینه بودجه های خارجی آن )پروژه هایی 

که بودجه آنها توسط دانشگاه ها، شرکت های دیگر و یا دولت تأمین می شود( بود. 
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1.  Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation ( 

 دیگر سازمان های تأمین بودجه تحقیق و توسعه: مطابق قانون، دولت فدرال و الندر موظف به تأمین بودجه بنیاد 

تحقیقات آلمان )DFG(1  می باشند. این بنیاد یک سازمان علمی مستقل است که مسئولیت شناسایی پروژه های تحقیقاتی برتر 

محققان دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی و تأمین بودجه آنها را بر عهده دارد. 

در کنار این بنیاد، بنیادهای متعدد دیگری در آلمان در زمینه ارتقای کیفیت تحقیق و توسعه فعالیت می کنند. این بنیادها 

 Robert Bosch Foundation،Volkswagen Foundation مکمل تأمین بودجه دولتی هستند. بنیادهای اصلی آلمان مانند

و Klaus Tschira بودجه پروژه ها و مؤسسات تحقیقاتی را در حوزه های مختلف علوم تأمین می کنند. 

اتحادیه اروپا: برنامه چارچوب تحقیقات که توسط شورا و پارلمان اروپا تأیید و توسط کمیسیون اروپا اجرا شده است، 

یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد یک منطقه تحقیقاتی اروپایی است. در ژانویه سال 2014، برنامه چارچوب تحقیقات مطابق 

اولین برنامه چارچوب اتحادیه اروپا برای تحقیق و نوآوری تحت عنوان »افق 2020« تکمیل شد. شایان ذکر است برنامه افق 

2020 یکی از ستون های اصلی نوآوری اتحادیه اروپاست. این برنامه با بودجه ای بالغ بر 77 میلیارد یورو، بزرگ ترین برنامه 

جامع تحقیق و نوآوری دنیاست و در پی ارتقای همکاری بین بخش های صنعت، علم و تحقیق است. به عالوه، برنامه های 

تأمین بودجه تحقیقاتی اروپا بر اساس برنامه افق 2020 تدوین می شوند و مطابق این برنامه، چارچوبی برای تأمین بودجه طیف 

وسیعی از پروژه های تحقیقاتی از تحقیقات پایه گرفته تا تجاری سازی فراهم می شود. همچنین در این برنامه، اولویت های 

جدیدی در ارتباط با تأمین بودجه نوآوری به منظور تمرکز روی چالش های اصلی جوامع مطرح شده است. تأمین بودجه 

فناوری های جدید و در حال ظهور و نیز پذیرش مشارکت کشورهای عضو جدید از جمله جنبه های جدید این برنامه می باشد.  
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در این برنامه دو ساز و کار ویژه تحت عنوان همکاری اروپایی در زمینه علم و فناوری )COST(1 و ابتکار همکاری فناورانه 

شدید در اروپا )EUREKA( ارائه شده است که بر اساس آن ها چارچوب همکاری بین شرکت ها و مؤسسات تحقیقاتی 

اروپا بدون تأمین بودجه مستقیم فراهم می شود. این همکاری ها اساساً در جهت منافع علم و صنعت بوده و مکمل بسیار خوبی 

برای برنامه های چارچوب اروپا هستند. 

برنامه اتحادیه اروپا تحت عنوان »یادگیری در تمام عمر« نیز یک برنامه آموزشی با بودجه ای بالغ بر 7 میلیارد یورو است که 

در دوره 2013-2007 با اقدامات متقابل آلمان و اتحادیه اروپا از طریق پروژه های فراملی در جهت بهبود کیفیت آموزش 

کشورهای اروپایی اجرا شد. این برنامه موجب تسهیل تأمین بودجه شبکه های فراملی تحقیقات فنی و حرفه ای و آموزش 

عالی می شود )5(. 

4-3 سیاست تحقیق و نوآوری دولت آلمان 

سیاست تحقیق و نوآوری دولت فدرال هم راستا با اصول راهبرد فناوری پیشرفته )HTS(2  است. از سال 2006 تاکنون، دولت 

فدرال بر اساس چارچوب این راهبرد به انسجام و هماهنگی فعالیت های تحقیق و نوآوری کشور می پردازد. راهبرد فناوری 

پیشرفته به جای تمرکز جداگانه روی فناوری ها یا موضوعات تخصصی تحقیقاتی، کل زنجیره ایجاد ارزش را از تحقیقات 

پایه تا به کار گیری نتایج پوشش می دهد. مطابق راهبرد فناوری پیشرفته، مدل ها و اهداف خاصی برای سیاست تحقیق و 

نوآوری جهت مقابله با چالش های عمده جامعه ارائه شده و اولویت های تحقیقات به حوزه های بهداشت/تغذیه، آب  و هوا/

انرژی، حمل و نقل، ارتباطات و امنیت اختصاص داده می شود. در واقع، هدف این راهبرد تبدیل آلمان به کشوری پیشرو 

در حل  چالش های جهانی در این حوزه های حائز اولویت است. در نتیجه، این راهبرد درصدد کمک به تقویت نوآوری و 

1.
2.

 European Cooperation in Science and Technology
 High-Tech Strategy  
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ظرفیت رشد در صنعت و حمایت از مشاغل با کیفیت باال در آینده ای نویدبخش است. در سیاست تحقیق و نوآوری دولت 

فدرال، فناوری های کلیدی به منظور ایجاد شرایط مورد نیاز چارچوب نوآوری و رفع نیازهای بنیادی مانند تحقیق در مورد 

آینده مشاغل و نوآوری در آموزش نیز مورد تأکید است. دولت فدرال بودجه ای معادل  14/4 میلیارد یورو را در سال 2014 

به تحقیق و توسعه تخصیص داده است.

 سیاست تحقیق و نوآوری الندر: دولت فدرال آلمان امکان توسعه نقاط قوت، منابع و زیرساخت های منطقه ای 

16 الندر کشور را فراهم آورده است و بر اساس شرایط و نیازهای خود می توانند از بودجه اختصاص یافته استفاده کنند. 

الندرهای آلمان روی نقاط قوت مناطق خود با توجه به ظرفیت های اقتصادی، فناورانه و نوآورانه آنها تمرکز می کنند. این 

برنامه های منطقه ای مکمل اقدامات سراسری دولت فدرال هستند. به عنوان مثال، وقتی دولت الندر اقدامات تأمین بودجه را 

در ساختار فناوری مشابه یا متفاوتی انجام می دهد، اولویت های آنها ممکن است با اولویت های دولت فدرال تفاوت داشته 

باشد. همچنین، اولویت های دولت های الندر با هم تفاوت دارد. در واقع، با این که همگی ابتکارهایی در حوزه هایی مانند 

با  فناوری های اطالعات و ارتباطات، فناوری پزشکی و فناوری های محیط زیست دارند، اما اولویت های هر دولت الندر 

دولت های الندر دیگر تفاوت دارد. البته همه این تفاوت های موجود در اولویت های الندر در جهت تحقق راهبرد فناوری 

پیشرفته و تقویت کلی تحقیق و نوآوری کشور است )5(.  

5-3 مراکز نوآوری آلمان

نیز پارک علوم و سایر مؤسسات مشابه در  در حال حاضر، بیش از 300 مرکز رشد کسب و کار، فناوری و نوآوری و 

جمهوری فدرال آلمان وجود دارد. مراکز رشد از کارآفرینان جوان در حل مشکالت مربوط به کسب و کار آنها حمایت 
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می کنند و می توانند از خدمات و زیرساخت های عالی بهره مند شوند. این چارچوب ایده آل بهترین شرایط ممکن را برای 

بنیان گذاران کسب و کار به منظور دست یابی به رشد سریع و موفق فراهم می کند. در مراکز رشد کالسیک، کارآفرینان 

جوان فقط مدت کوتاهی و به بیان دقیق تر تا زمانی که به رشد کافی برای ورود به عرصه رقابت در بازار رسیده باشند، در 

آنجا می مانند و پس از این مرحله با خروج از مراکز رشد، فضا را در اختیار شرکت های جدید می گذارند. 

چون مراکز نوآوری آلمان اساساً روی شرکت های استارت آپ نوآوری و فناوری محور تمرکز دارند، به همین دلیل این 

مراکز در نزدیکی دانشکده ها و دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی واقع شده اند. در واقع، این شرکت های دانش بنیان مبتنی 

بر تحقیق به افزایش مشاغل جدید و ارزش محلی کمک چشمگیری می کنند. وظایف اصلی مراکز نوآوری عبارتند از: 

راه اندازی و حمایت از استارت آپ ها، فعالیت های حوزه انتقال فناوری و ارتقای توسعه اقتصادی کالسیک. فعالیت های 

مذکور وجه تمایز مراکز نوآوری از مراکز بازرگانی متعارف )که چنین خدماتی ارائه نمی کنند( محسوب می شود. این 

مراکز خدمات خود را با نیازهای خاص مشتریان یا گروه های صنعتی هدف تطبیق می دهند. همچنین این مراکز از طریق 

شرکت های کوچک و متوسط به نوسازی و توسعه ساختارهای اقتصادی منطقه ای به ویژه در مناطق فاقد زیرساخت های 

اقتصادی قوی می پردازند. )3(

  مؤسسات اصلی تحقیقاتی و نوآوری آلمان

تحقیقات حوزه نوآوری در آلمان توسط نهادها و مراکز متنوعی انجام می شود. عالوه بر دانشگاه ها و نهادهای فدرال و الندر 

که به صورت تخصصی یا عمومی به فعالیت های تحقیق و نوآوری در آلمان می پردازند، این کشور دارای چند مؤسسه وسیع 

است که متشکل از مؤسسات زیرمجموعه بسیاری هستند و به فعالیت های تحقیقاتی و ارائه خدمات مرتبط در انواع رشته ها 
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و در سطح ملی و بین المللی می پردازند. این مؤسسات در زیر به اختصار معرفی می شوند:

فرانهوفر1: فرانهوفر تحقیقات کاربردی را برای شرکت های خصوصی و دولتی در جهت منافع عمومی انجام می دهد. 

این مؤسسه که در سال 1949 تأسیس شده است، به بزرگ ترین سازمان تحقیقات کاربردی اروپا تبدیل شده است که 

دارای بیش از 66 مؤسسه و واحد تحقیقاتی در سراسر آلمان است. این مؤسسه دارای فعالیت های بین المللی متعدد و دفاتر 

نمایندگی در اروپا، ایاالت متحده و آسیا و آمریکای جنوبی است. بودجه تحقیقاتی ساالنه فرانهوفر بالغ بر 2 میلیارد یورو 

است که از این میزان مبلغ 1/7 میلیارد یورو از طریق قراردادهای تحقیقاتی تأمین می شود. بیش از 70 درصد قراردادهای 

تحقیقاتی فرانهوفر مربوط به صنعت و پروژه های تحقیقاتی تحت بودجه دولتی است. تنها 30 درصد توسط دولت فدرال و 

الندر در قالب تأمین بودجه سازمانی تأمین می شود.

انجمن مراکز تحقیقاتی هلمهولتز2: انجمن هلمهولتز بزرگ ترین سازمان تحقیقاتی علمی آلمان است و دارای 18 

مرکز تحقیقات زیست پزشکی و علمی- فنی می باشد. بالغ بر 37000 کارمند در این انجمن فعالیت دارند و بودجه ساالنه 

آن  تقریباً برابر با 4 میلیارد یورو می باشد. این انجمن با ارائه بیش از 13000 نشریه، ثبت حدود 400 اختراع جدید و بیش 

از 2500 مورد مشارکت با تجارت و صنعت، در هر دو زمینه تحقیقات پایه و کاربردی از موفقیت شایانی برخوردار است. 

حل مشکالت اصلی جامعه، علم و صنعت از طریق اجرای تحقیقات رده باال مطابق برنامه های راهبردی در 6 رشته اصلی 

شامل نیرو، زمین و محیط  زیست، بهداشت، فناوری های کلیدی، ساختار ماده، هوانوردی، فضا و حمل و نقل وظیفه این 

انجمن محسوب می شود. 

1.
2.

Fraunhofer-Gesellschaft  
Helmholtz Association  
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انجمن هلمهولتز از طریق همکاری با دانشگاه ها فرصت های آموزشی مطلوب و شرایط کاری مناسبی را برای دانشمندان فراهم 

کرده است و به عنوان نمونه می توان به برنامه های فوق دکتری و ویژه اساتید شامل بازدید از دانشگاه ها، حمایت های مالی 

صنعت و جوایز اشاره کرد.

ماکس پالنک1: ماکس پالنک یک سازمان تحقیقاتی مستقل و غیرانتفاعی است که به افتخار ماکس پالنک )1858-1947( 

پزشک شهیر آلمانی نام گذاری شده است. مؤسسات ماکس پالنک تحقیقات پایه به نفع عامه مردم را در زمینه های علوم 

طبیعی، علوم زیستی، علوم اجتماعی و علوم انسانی انجام می دهند. به ویژه، به منظور تکمیل تحقیقات صورت گرفته توسط 

دانشگاه های آلمان، انجمن ماکس پالنک بر بخش های جدید و نوآورانه تحقیقات تأکید دارد. در حال حاضر، 83 مؤسسه 

تحقیقاتی ماکس پالنک فعالیت دارند و تعداد کارمندان آن تقریباً برابر با 17280 نفر از جمله 5654 دانشمند می باشد. به 

عالوه، تقریباً 14860 دانشجوی دستیاری، دانشجوی دکترا، اعضای تحقیقات و فوق دکترا و دانشمند مهمان در این مؤسسات 

فعالیت دارند. در این مؤسسات، فرصت های شغلی متعددی برای دانشمندان تازه کار با هر ملیتی وجود دارد. 50% تمامی 

دانشجویان دکترا و تقریباً 90% تمامی دانشجویان فوق دکترا از ملیت های غیرآلمانی هستند.

جامعه علمی گاتفرید ویلهلم لیبنیز )WGL(2: جامعه علمی لیبنیز که تحت عنوان انجمن لیبنیز شناخته می شود، سازمان 

مادر 89 مؤسسه تحقیقاتی است. این مؤسسات به لحاظ علمی، حقوقی و اقتصادی مستقل هستند. بودجه ساالنه این انجمن 

تقریباً 1/64 میلیارد یورو می باشد. لیبنیز از نظر تنوع موضوعات تحقیقاتی مؤسسات عضو آن معروف است. مؤسسات تحقیقاتی 

لیبنیز زیرساخت های الزم برای تحقیق و خدمات مبتنی بر تحقیق )ارتباط، مشاوره، انتقال( را به عموم جامعه، سیاست گذاران، 

دانشگاه ها و کسب و کار ارائه می کنند.

1.
2.

Gesellschaft
Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz (Gottfried Wilhelm Leibniz Scientific Community(
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مؤسسات لیبنیز در حوزه تحقیقات میان رشته ای موضوعی و راهبردی فعالیت می کنند و خدمات علمی که ارائه می دهند 

در سطح ملی حائز اهمیت هستند. مؤسسات لیبنیز با دانشگاه ها، صنعت و سایر مؤسسات تحقیقاتی در آلمان و خارج از 

کشور همکاری دارند و تحقیقات آن ها در مجالت علمی رده باال در سراسر جهان منتشر می شود. این مؤسسات، تحقیقات 

متعددی را در طیف گسترده ای از رشته ها از تحقیقات منطقه ای و اقتصاد تا علوم طبیعی و اجتماعی، علوم زیستی، مهندسی، 

تحقیقات زیست محیطی و علوم انسانی انجام می دهند. همچنین، در خوشه های مهارت در رشته های متعدد از جمله ریاضیات، 

فناوری های نوری، تحقیقات مواد، دارو، تحقیقات زیست محیطی، فناوری زیستی و فناوری نانو نقش قابل توجهی را ایفا 

می کنند. 18144 نفر در مؤسسات لیبنیز مشغول فعالیت هستند که 9217 نفر آن ها محقق از جمله 2800 نفر دانشمند می باشند. 

هر ساله حدود 2300 دانشمند خارجی به مؤسسات لیبنیز در آلمان و خارج از کشور ملحق می شوند )6(.

6-3 زیرساخت های تحقیقات آلمان

زیرساخت های اصلی تحقیقات آلمان شامل مؤسسات الکترون-سنکترون آلمانDESY( 1(، مرکز سنجش آب و هوای 

معرفی  اختصار  به  ادامه  در  FLASH می شود که  آزاد  الکترون  لیزر  و   Polarstern تحقیقاتی  )DKRZ(، کشتی  آلمان2 

می شوند:

 مؤسسه الکترون-سنکترون آلمان )DESY(: یکی از مؤسسات پیشگام دنیا در حوزه تحقیقات ساختار ماده است. 

این مرکز در سال 1959 تأسیس شد و یکی از اعضای انجمن هلمهولتز محسوب می شود. این مؤسسه از بودجه های دولتی 

استفاده می کند. این مؤسسه دارای دو سایت در هامبورگ و نزدیکی برلین است که بیش از 650 دانشمند را در اختیار دارد. 

شتاب دهنده ها، علم فوتون و فیزیک ذرات حوزه های اصلی فعالیت این مؤسسه به شمار می آیند. ساالنه بیش از 3000 محقق 

1.
2.

Deutsches Elektronen-Synchrotron
 Deutsches Klimarechenzentrum  
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از 40 کشور دنیا از این مؤسسه بازدید می کنند. در سال 2014، بودجه ساالنه آن بالغ بر 230 میلیون یورو بود. این مؤسسه از 

 FLASH بهترین تأسیسات تابش سنکروترون1  و اولین لیزر الکترونی آزاد برای اشعه ایکس نرم به نام ،PETRA III فناوری

برخوردار است.

 مرکز سنجش آب و هوای آلمان )DKRZ(: مرکز سنجش آب و هوای آلمان یک مؤسسه ملی است که از 

جایگاه منحصر به فردی در بین مراکز سنجش آلمانی برخوردار است. این مرکز در سال 1987 با 4 سهامدار در هامبورگ 

تشکیل شد که بزرگ ترین آنها جامعه ماکس پالنک است. این مؤسسه یک مرکز تحقیقاتی غیرانتفاعی و غیرتجاری است. 

مدل سازی آب و هوا و تحلیل مجموعه های عظیم داده حوزه های فعالیت این مرکز به شمار می آید. مرکز سنجش آب و 

هوای آلمان دارای حدود 80 کارمند است و بودجه ساالنه آن در سال 2015، معادل 9/2 میلیون یورو بوده است. در همین 

سال، این مرکز، فناوری میسترال2 )سیستم سنجش با عملکرد باال در تحقیقات سیستم زمین )HLRE -3((3 را نصب کرد که 

موتور محرکه آزمایشگاه تحقیقات آب و هوای آلمان محسوب می شود. حداکثر عملکرد )پیک( سیستم در مرحله اولیه 1/4 

petaFLOPS است که بعد از توسعه بیشتر در تابستان سال 2016 به petaFLOPS 3 افزایش خواهد یافت و از این رو، این 

مرکز به عنوان یک مرکز پیشگام در ارائه داده های مربوط به آب و هوا نقش گسترده تری ایفا خواهد کرد.

 FLASH : FLASH اولین لیزر الکترون آزاد دنیاست که در سال 2005 در مرکز الکترون- سنکترون آلمان شروع به 

کار کرد. این فناوری اولین لیزر برای اشعه ایکس نرم و فرابنفش کم انرژی است و تاکنون در جهان بی نظیر است. طول این 

لیزر 315 متر و دارای 12 ایستگاه سنجش است. به کمک این فناوری دانشمندان می توانند به ابعاد جدیدی دست پیدا کنند. 

29

1.
2.
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synchrotron radiation facility
 Mistral  
High Performance Computing System for the Earth System Research  3
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به عنوان مثال با استفاده از این فناوری می توانند واکنش های شیمیایی را فیلمبرداری کنند، ویژگی های انواع جدید ذخیره داده 

را بررسی نمایند و مولکول های زیستی را در حین فعالیت مشاهده کنند. 

 کشتی تحقیقاتی Polarstern: این کشتی اولین بار در سال 1982 به آب انداخته شد و از آن تاریخ تاکنون 250 

سفر اکتشافی به مناطق قطب شمال و جنوب داشته است. این کشتی که به طور ویژه برای تحقیقات قطب شمال و جنوب 

ساخته شده است، یکی از بهترین کشتی های تحقیقاتی و تدارکاتی قطبی در دنیاست. این کشتی برای تحقیقات حوزه 

 Polarstern .زیست شناسی، زمین شناسی، ژئوفیزیک، یخچال شناسی، شیمی، هواشناسی و اقیانوس نگاری تجهیز شده است

دارای 9 آزمایشگاه تحقیقاتی است و ظرفیت چندین آزمایشگاه دیگر را نیز دارد. این کشتی توسط مؤسسه آلفرد وگنر و 

مرکز تحقیقاتی دریایی و قطبی هلمهولتز در برمرهاون1  اداره می شود و مالکیت آن متعلق به وزارت تحقیق و آموزش دولت 

فدرال است. این کشتی دارای تقریباً 50 محقق و حداکثر 44 خدمه است و هزینه عملیات آن روزانه 70,000 یورو است. در 

سال 2015، بودجه این کشتی 128 میلیون یورو بود. 90 درصد بودجه این کشتی را دولت و 10 درصد دیگر را سه ایالت 

فدرال تأمین می کنند. دولت فدرال آلمان قصد دارد این کشتی را تا سال 2019 با یک کشتی جدید جایگزین نماید )5(.

4- صنایع آلمان

سازمان تجارت و سرمایه گذاری آلمان ، سازمان متولی امور صادرات و واردات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دولت 

فدرال آلمان است. این سازمان با ارائه مشاوره و حمایت از شرکت های خارجی، در یافتن فرصت های سرمایه گذاری در 

صنایع آلمان و چگونگی راه اندازی کسب و کار به آنها کمک می کند. روند کلی حمایت های این سازمان در نمودار 2 

نمایش داده شده است.

1.
2.

Bremerhaven
Germany Trade and Invest  
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نمودار )6(: خدمات سازمان تجارت و سرمایه گذاری آلمان به شرکت های خارجی

در صنایع اصلی زیر،  فرصت های گسترده ای برای سرمایه گذاران خارجی در آلمان وجود دارد:  

انرژی، علوم زیستی، محیط زیست،  فناوری میکرو، شیمیایی،  الکترونیک و  خودرو، هوافضا، ماشین آالت و تجهیزات، 

فناوری اطالعات و ارتباطات، اقتصاد دیجیتال، لجستیک، صنایع سبک، صنایع مصرفی و خدمات شرکت ها )3(.

31

خدمات تجارت و سرمایه گذاری آلمان به تیم های مدیریت پروژه شرکت های عالقه مند به سرمایه گذاری در آلمان طی مراحل تصمیم گیری 
سرمایه گذاری

راهبرد ارزیابی تصمیم گیری و سرمایه گذاری

تحقیق بازار و تحلیل فرصت 
کسب و کار

کمک در مدیریت پروژه

راهبرد ورود به بازار شناسایی و برقراری ارتباط 
با شریک پروژه

مدیریت پروژه مشترک با 
آژانس توسعه منطقه ای

هماهنگی و مذاکره با 
مراجع محلی

ارائه مشاوره درباره محل و ارزیابی سایت کار

شناسایی عوامل محل پروژه تحلیل عامل هزینه پیش انتخاب سایت
سازمان دهی بازدید از 

سایت
تصمیم گیری نهایی درباره 

سایت

شناسایی مسائل حقوقی و 
مالیاتی مرتبط

خدمات حمایتی

مشاوره درباره مشوق ها و 
تأمین  مالی پروژه

سازمان دهی جلسات با 
مشاوران حقوقی و شرکای 

تأمین مالی

تشریفات راه اندازی و 
حمایت در امور اداریتقاضای مشوق ها 
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1-4 صنعت خودرو

صنعت خودروی آلمان بزرگ ترین صنعت خودرو در اروپا و جهان است و این کشور به عنوان مرکز اصلی تولیدکننده و 

تأمین کننده ماشین های نوآورانه شهرت دارد. کشور آلمان از نظر تخصص صنعت خودرو و برتری مهندسی آن در جهان 

شناخته شده است. از قاره آسیا تا آمریکا، اتومبیل های آلمانی از هر نظر از جمله نوآوری، قابلیت اطمینان، ایمنی و طراحی 

منحصر به فرد هستند. آلمان از نظر تولید و فروش در بازار اروپا با فاصله ای قابل توجه، پیشرو است. زیرساخت های تحقیق و 

توسعه با کالس جهانی، پیوستگی زنجیره ارزشی کامل و نیروی کار بسیار آموزش دیده یک محیط بی همتای بین المللی را 

برای خودرو در آلمان ایجاد کرده است.

صنعت خودرو بزرگ ترین بخش صنعتی در آلمان است. در سال 2014 گردش مالی در بخش خودرو برابر با  384 میلیارد 

یورو بود که 20 درصد از کل مبادالت صنایع آلمان را در برمی گیرد. آلمان، بازار اول خودرو در اروپاست. میزان فروش این 

صنعت در سال 2014 معادل 384 میلیارد یورو بود و 5/6 میلیون وسیله نقلیه تولید داشته است. همچنین آلمان دارای بیشتر ین 

کارخانه های تولید تجهیزات اوریجینال )OEM(1 در اروپاست و در سال 2014 سهم آلمان از بازار OEM برابر با 51 درصد 

بود.

جدول)4(: وضعیت صنعت خودرو آلمان در سال های 2013-2014

1. Original Equipment Manufacture
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تغییر به درصد20132014هزار دالر
کل درآمدهای صنعت خودروآلمان )میلیون دالر(

فروش داخلی
480177
168582

488817

311595
755983

فروش خارجی
تعداد کارمندان

174286
314531
774891

+1/8

+3/4
+0/9
+2/5
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در ادامه برخی از آمارهای مهم مربوط به صنعت خودروی آلمان ذکر می شود:

-  هزینه های تحقیق و توسعه صنعت خودرو در سال 2014 بالغ بر 17/6 میلیارد یورو بود.

-  از هر 5 خودرو در سراسر جهان، یکی از آن ها آلمانی است )2015(.

-   آلمان، محل حضور 43 شرکت مونتاژ و تولید موتور خودرو همراه با ظرفیت بیش از یک سوم تولید خودرو در اروپاست. 

)2015(

-  21 مورد از 100 تأمین کننده خودروی دنیا، شرکت های آلمانی هستند )حدود یک پنجم(

-  حدود 77 درصد خودرو های تولیدشده در آلمان در نهایت به بازارهای بین المللی صادر می شوند که در نوع خود یک 

رکورد محسوب می شود. )2015(

-  تعداد کارکنان بخش تحقیق وتوسعه صنعت خودروی آلمان در سال 2014 به بیش از 93,000 نفر رسید و به طور کلی در 

حدود 775,000 نفر در این صنعت مشغول به کار هستند )3(.

2-4 هوافضا

صنعت هوافضای آلمان طی دو دهه گذشته از موفقیت بی سابقه ای برخوردار بوده است. درآمد صنعت هوافضا از اواسط دهه 

90 بیش از 4 برابر شد و به بیش از 32 میلیارد یورو در سال 2014 رسید. امروزه این صنعت یکی از برترین صنایع کشور از 

نظر نوآوری و عملکرد است. تحلیلگران صنعت حمل و نقل هوایی پیش بینی می کنند با توجه به افزایش تقاضای هوانوردی 

در جهان طی 20 سال آینده، بین30 تا 35 هزار هواپیمای جدید به ناوگان هوایی افزوده خواهد شد. 

آلمان سومین بازار بزرگ صنعت هوا فضا و دفاعی دنیا  و دومین بازار بزرگ هوافضای اروپا محسوب می شود که درآمدهای 

آن در سال 2014 بالغ بر 32/11 میلیارد یورو )بعد از فرانسه با درآمد 50/7 میلیارد یورو( بود. در مقایسه با کشورهای بزرگ 
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حوزه حمل و نقل هوایی همچون آمریکا، کانادا و فرانسه، کشور آلمان به دلیل برخورداری از یک پایگاه قدرتمند تولید، 

دسترسی به استعدادها و بهره وری هزینه از مزایای رقابتی منحصر به فردی برای سرمایه گذاری فعلی و آینده برخوردار است.

آلمان در سال 2014 موفق به ثبت رکورد جدیدی شد و گردش مالی بازار صنعت هوافضای آن به 32/1 میلیارد یورو در 

سال رسید. بیش از 105/500 نفر در این صنعت مشغول به کار هستند که بیش از 50 درصد آن ها را مهندسین دارای تخصص 

باال تشکیل می دهد. بیش از 220 شرکت و مؤسسه مرتبط با این صنعت نیز وجود دارد. در سال 2014، 13/3 درصد )4/3 

میلیارد یورو( از درآمد ساالنه صنعت هوانوردی به تحقیق و توسعه اختصاص داده شده است که صنعت مذکور را به یکی از 

خالق ترین صنایع آلمان تبدیل می کند.

جدول )5(: بازار صنعت هوافضای آلمان در فاصله سال های 2013-2015

شرکت های فعال در صنعت هوافضای آلمان به شدت در زمینه تحقیق و توسعه فعال هستند، به طوری که از مجموع گردش 

مالی، باالترین سطح بودجه به تحقیق و توسعه اختصاص داده شده است. در سال 2014 بیش از 3/4 میلیارد یورو به این هدف 

اختصاص یافته است که نشان از سهم 13/3 درصدی تحقیق و توسعه دارد. در مرکز هوافضای آلمان به عنوان بدنه مرکزی 

تحقیقات هوافضای این کشور، بیش از 8/000 نفر در 33 مؤسسه واقع شده در 16 مکان مختلف استخدام شده اند. مؤسسه 

فرانهوفر، انجمن ماکس پالنک و انجمن لیبنیز که فعالیت های تحقیقاتی مرتبط با هوا- فضا را انجام می دهند، از جمله این 

2015 )تخمین(20132014میلیارد دالر
کل اندازه بازار

کل تولید داخلی
45/2
40/6

47/7

24/4
29

کل صادرات
کل واردات

42/6
25/6
30/7

49/1

44/7
26/9
31/3
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مؤسسات به شمار می آیند )3(.

3-4 ماشین آالت و تجهیزات

بخش ماشین آالت و تجهیزات آلمان بزرگ ترین صنعت ماشین آالت و تجهیزات اروپاست که بیش از 16 درصد از سهم 

تجارت ماشین آالت جهان را به خود اختصاص داده است. شرکت های آلمانی در 16 بخش از 31 بخش صنعت ماشین آالت 

و تجهیزات در بازارهای جهانی پیشرو هستند و در 8 بخش دیگر جایگاه دوم و سوم را دارند. در واقع 72 درصد از گردش 

مالی این صنعت حاصل فروش به مشتریان بین المللی است. نسبت صادرات این بخش 76 درصد و سطح صادرات آن 151/5 

میلیارد یورو است که از سطح پیش از بحران سال 2008 یعنی 145 میلیارد یورو بیشتر است. سهم آلمان از تجارت جهانی 

ماشین آالت 16/3 درصد است. 

این صنعت دارای بیش از 6,000 شرکت است که 90 درصد آنها از نوع شرکت های کوچک و متوسط هستند. در سال 

2014، تعداد شاغلین این بخش از مرز 1 میلیون نفر گذشت و اشتغال در بخش مهندسی مکانیک این صنعت به 18,000 نفر 

افزایش یافت. 

صنعت ماشین آالت و تجهیزات از نظر میزان گردش مالی دومین صنعت بزرگ آلمان است، به نحوی که گردش مالی آن در 

سال 2014 بالغ بر 212 میلیارد یورو بود. در طول یک دهه گذشته، گردش مالی این بخش تا 70 درصد افزایش داشته است. 

چهار صنعت بزرگ آلمان )شیمیایی، الکترونیک، خودرو و مواد غذایی و نوشیدنی ها( بزرگ ترین مشتریان داخلی این 

صنعت هستند. همزمان با افزایش تقاضا برای کارآیی در تولید و انرژی )به واسطه پروژه عظیم آلمان برای انتقال انرژی1(، 

تقاضا برای ماشین آالت و تجهیزات فناوری برتر در این چهار بخش  نیز افزایش یافته است. 

در سال 2013، صنعت ماشین آالت و تجهیزات با میزان کل صرف هزینه تحقیق و توسعه بالغ بر 80 میلیارد یورو، نوآورترین 

1. Energywende
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صنعت آلمان به شمار می رود. میزان صرف هزینه تحقیق و توسعه شرکت ها حدود 5/7 میلیارد یورو است. شرکت های 

آلمانی 25 درصد کل پتنت های ماشین آالت و مهندسی دنیا را به خود اختصاص داده اند. 

آلمان مقصد شماره یک سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در بخش ماشین آالت و تجهیزات اروپاست و بین سال های 

2008 و 2014 ، 588 پروژه در این بخش اجرا شده است )3(. 

4-4 الکترونیک و فناوری میکرو

صنعت الکترونیک آلمان از نظر نیمه رساناها و اندازه بازار جایگاه اول اروپا و پنجم دنیا را از آن خود کرده است. منطقه 

سیلیکون ساکسونی آلمان یکی از پنج منطقه برتر نیمه رسانا در دنیاست. حجم بازار آن در سال 2013، حدود 106 میلیارد 

یورو و گردش مالی آن 167 میلیارد یورو بود. مهم ترین مقصد صادرات صنایع الکترونیک آلمان کشورهای چین و آمریکا 

هستند. با توجه به اجرای طرح های اصلی مانند حمل و نقل الکترونیک، انتقال انرژی و کارخانه های هوشمند در آلمان، در 

حال حاضر صنعت الکترونیک آلمان بیش از پیش روی وسایل الکترونیک خودرو و صنعتی متمرکز است. 

از نظر سرانه مصرف میکروالکترونیک، کشور آلمان با سرانه 171 دالر در سال 2013 جایگاه اول را در بازار اروپا و پس 

از ژاپن جایگاه دوم را در دنیا دارد. 80 درصد درآمد این بخش از کاالهای سرمایه ای، 10 درصد از کاالهای واسطه به 

ویژه نیمه رساناها و 10 درصد آن از کاالهای مصرفی است. بخش الکترونیک و فناوری میکرو از نظر حجم نیروی انسانی 

بزرگ ترین صنعت آلمان محسوب می شود. بیش از 845,000 نیروی کار در این بخش فعال است. به عالوه، در بخش تحقیق 

و توسعه آن بیش از 79,000 نفر مشغول کار هستند و از این رو، این بخش یکی از چهار جایگاه تحقیق و توسعه صنعتی کشور 

محسوب می شود. بزرگ ترین خوشه میکروالکترونیک اروپا در شهر درسدن آلمان واقع است. 
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نمودار )7(: بخش های مختلف بازار نیمه رسانای آلمان

 کاربردهای نیمه رساناها: آلمان با در اختیار داشتن 20 درصد بازار نیمه رساناها در دنیا پیشرو است. 42 درصد کل 

بین سال های 2000 و 2013 بخش خودروی  تعلق داشت.  به صنعت خودرو  آلمان در سال 2013  نیمه رساناهای  درآمد 

نیمه رساناها تا 65 درصد رشد داشته است. برخورداری از مهندسان بسیار مجرب و نزدیکی به مشتریان از مهم ترین عوامل 

موفقیت این صنعت در آلمان است. 

دومین بخش بزرگ میکروالکترونیک در آلمان، وسایل الکترونیک صنعتی است که تقریباً 25 درصد صنعت نیمه رسانای 

داخلی را شامل می شود. فناوری های ساختمان، اتوماسیون و سیستم های پرداخت الکترونیک، بزرگ ترین بخش های این 

حوزه محسوب می شوند و بخش های کوچک تر این حوزه شامل نیمه رساناهای الکتریکی است. با توجه به اینکه تا سال 2022، 

آلمان انرژی هسته ای را کنار می گذارد و به منابع انرژی تجدیدپذیر روی می آورد، لذا به تحقیقات و سرمایه گذاری های وسیع 

در حوزه نیمه رساناهای الکتریکی نیاز خواهد داشت. در بخش خودرو نیز مطابق پیش بینی انتظار می رود سهم نیمه رساناهای 

%7 %2

%24

%25

%42
مخابرات
الکترونیک مصرفي 
فناوري پردازش داده
الکترونیک صنعتي 
الکترونیک خودرو 
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الکتریکی از کل هزینه خودرو به تقریباً 30 درصد تا پایان سال 2015 برسد )3(. 

5-4 صنایع شیمیایی

ساختار صنایع شیمیایی آلمان متشکل از مواد جدید، فرآیندهای بهره وری انرژی یا تخصص های مهندسی راه حل-محور 

فناوری های  با  تولیدی آلمان شامل محصوالتی  انواع صنایع محسوب می شوند. مواد شیمیایی  می باشد که محرک رشد 

جدیدتر، بهتر، بادوام تر و کارآمدتر هستند.

کشور آلمان به عنوان رهبر اروپا در حوزه فروش، صادرات، سرمایه گذاری و مخارج توسعه و تحقیق مواد شیمیایی، نقش 

مهمی در تأمین تقاضای مواد شیمیایی در جهان ایفا می کند. صنعت شیمیایی آلمان در اروپا رتبه نخست و در جهان رتبه 

چهارم را پس از کشورهای چین، آمریکا و ژاپن دارد. فروش ساالنه صنعت شیمیایی آلمان در سال 2014  به 191 میلیارد 

یورو رسید. در سال 2012، سهم صادرات مواد شیمیایی به اتحادیه اروپا برابر با 57 درصد )EU- 27(، به کشورهای قاره 

اروپا که جزو اتحادیه اروپا نیستند برابر با 9 درصد، آسیا 8 درصد، کشورهای عضو توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی 

)NAFTA(1 10 درصد و آمریکای التین 5 درصد بوده است.

در سال 2012، میزان هزینه های اختصاص داده  شده برای بخش تحقیق و توسعه برابر 6/9 میلیارد یورو بوده است. در حال 

حاضر، 434,000 نفر در این صنعت مشغول به کار هستند و 3,750 شرکت که 96 درصد آن ها جزء شرکت های کوچک و 

متوسط )با تعداد کارکنان کمتر از 500 نفر( هستند، در این حوزه فعالیت می کنند.

در طول دوره 2010-1996، درآمد صنایع شیمیایی آلمان از 12 میلیارد یورو به 171 میلیارد یورو افزایش یافته است که در 

نتیجه آن متوسط نرخ رشد اسمی معادل 5/4 درصد در سال )و نرخ رشد واقعی 3/1 درصد( افزایش پیدا کرده است. به عالوه، 

در همین فاصله زمانی تعداد کارکنان این صنعت از 458,000 نفر به 415,000 نفر کاهش یافته و افزایش درآمد 16 برابری به 

The North American Free Trade Agreement  
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ازای هر کارمند به 412,000 یورو در سال 2010 رسیده است.

 فناوری زیستی صنعتی: آلمان یکی از کشورهای پیشگام در فناوری زیستی صنعتی است. فناوری زیستی صنعتی در 

ایجاد تغییر بنیادین در صنعت شیمیایی از طریق پاالیشگاه های زیستی سهم باالیی دارد. با افزایش استفاده از مواد خام زیستی 

جهت سنتز محصوالت شیمیایی درجه باال به کمک سیستم های زیستی، وابستگی به سوخت فسیلی تا سطح زیادی  کاهش 

می یابد. 

عامل موفقیت آلمان بستر پیشرفته تحقیق و توسعه آن است. عالوه بر دانشگاه ها، مؤسسات تحقیقاتی غیردانشگاهی مانند 

فرانهوفر و لیبنیز نیز در حوزه پاالیشگاه های زیستی بسیار فعال هستند. همچنین، 40 درصد از شرکت های کوچک و متوسط 

اروپایی فعال در حوزه فناوری زیستی صنعتی در آلمان قرار دارند. 

 فناوری نانو: چشم انداز فناوری نانو آلمان بسیار گسترده و متنوع است و نقش آفرینان صنعتی در اندازه های مختلف 

نیازهای داخلی و خارجی را در سطح وسیع تأمین می کنند. شرکت های آلمانی به ویژه در بازار داخلی در حوزه های خودرو، 

اپتیک، داروسازی و شیمیایی فعال هستند. تقریباً نیمی از شرکت های فناوری نانو اروپا، آلمانی هستند و آلمان در سطح اروپا 

جایگاه نخست را در این حوزه دارد.

10 درصد از کل گردشی مالی بخش فناوری نانو به فعالیت های تحقیق و توسعه تخصیص می یابد و در نتیجه این بخش 

یکی از نوآورترین بخش های صنعت آلمان است. شرکت های تولیدی فناوری نانو در حوزه های مختلفی از قبیل مواد نانو، 

ابزارهای نانو و تسهیل کننده های ابزارهای نانو )مانند فناوری اتاق پاک و خالء، منابع پالسما و غیره( فعالیت می کنند. 80 

درصد شرکت های فعال در حوزه فناوری نانو از نوع کوچک و متوسط و استارت آپ هستند. در سال 2015، آلمان جایگاه 

پنجم فناوری نانو )از نظر تعداد مقاالت ISI( را در دنیا از آن خود کرد. حدود 2000 بازیگر اصلی در صنعت فناوری نانو 
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1.
2.
3.

 Intelligent Roads
 Bug-proof communication  
Fraunhofer Nanotechnology Alliance  

آلمان شامل 40 درصد شرکت های کوچک و متوسط، 13 درصد شرکت های بزرگ، 24 درصد مؤسسات دانشگاهی و 9 

درصد مؤسسات تحقیقاتی و دیگر سازمان ها مانند شبکه های حرفه ای، نهادهای دولتی، انجمن ها یا نهادهای مالی وجود دارد. 

همچنین، برای شرکت های خارجی در حوزه های زیر فرصت های بسیاری وجود دارد:

- کارایی انرژی و حفظ منابع: مواد نانو برای تهیه غیرمتمرکز انرژی، فناوری های ارتقا یافته فیلترها، مواد نانو برای بهبود 

کارایی مواد به عنوان جایگزین منابع محدود، مواد جدید برای مدیریت پایدار آب؛

-  فناوری تولید: فناوری نانو در فرایند تولید مانند تولید نانو ذرات عاری از غبار و فرآوری در غالب مواد ماتریس، اجزای 

ساختمانی جدید و قابل اطمینان، پوشش سطح؛

-  سالمت: تصویربرداری هسته ای، روش های تشخیصی درمانی با استفاده از سنسورهای تشخیصی در کاربردهای درمانی، 

نانو دارو در درمان های تخصصی، ایمپلنت و پروتز های شخصی بلندمدت؛

-  حمل و نقل: فناوری نانو در حمل و نقل کم هزینه با حفظ منابع، فناوری نانو در وسایل نقلیه الکتریکی، مواد نانو در 

جاده های مجهز به فناوری اطالعات و ارتباطات1؛ 

-  ارتباطات: ارتباطات کوآنتوم به عنوان اساس ارتباطات بدون باگ2، الکترونیک ارگانیک یا قابل پرینت.

       تحقیق و توسعه: تقریباً یک سوم از مؤسسات فرانهوفر در حوزه فناوری نانو فعالیت می کنند. فعالیت های ائتالف 

فناوری نانو فرانهوفر3 کل زنجیره ارزش این حوزه را از تحقیقات کاربردی تا کاربردهای صنعتی پوشش می دهد. انجمن 

هلمهولتز نیز روی ادغام میکروسیستم ها و نانوسیستم ها فعالیت می کند. بسیاری از مؤسسات ماکس پالنک نیز روی مواد نانو، 

سیستم های ابرمولکول و روش های تعیین مشخصات نانو ذرات تحقیق می کنند.

 صنعت پالستیک: آلمان بزرگ ترین تولیدکننده و سازنده پالستیک اروپاست و 35 درصد کل تولید پالستیک اروپا 
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را تأمین می کند. در سال 2014، صنعت فرآوری پالستیک دارای فروش ساالنه بالغ بر 59 میلیارد یورو بود. دو سوم تقاضای 

پالستیک اروپا در 5 کشور متمرکز است که آلمان در بین آنها جایگاه اول را دارد.

ماشین آالت، صنایع  فرآوری پالستیک، سازندگان  ارزش صنعت پالستیک شامل سازندگان و واحدهای        زنجیره 

کاربردی، صنعت بازیافت پالستیک و الستیک می باشد. صنعت پالستیک ساالنه دارای گردش مالی بیش از 90 میلیارد یورو 

است. این صنعت بیش از 6 درصد تولید صنعتی آلمان را تشکیل می دهد. 76 مؤسسه  دانشگاهی و غیردانشگاهی کاربردی 

در حوزه تحقیقات پلیمر و مواد همکاری نزدیکی با صنعت پالستیک دارند. این صنعت دارای حدود 7,000 شرکت است 

که 375,000 هزار نیروی کار در آنها مشغول به کار است. فروش صنعت پالستیک در همین سال برابر با 26/7 میلیارد یورو 

بود. در سال 2013، میزان صادرات پالستیک تولیدی آلمان بیش از 12 میلیون تن و میزان واردات پالستیک برابر با 8/5 تن 

بوده است. کل صادرات پالستیک آلمان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا برابر با 72 درصد، به کشورهای اروپایی غیرعضو 

اتحادیه اروپا برابر با 12 درصد و به آسیا برابر با 10 درصد است.

41
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ماشین آالت الستیک و پالستیک

فراوری پالستیک

تولید الستیک

تعداد شرکت ها کارمندان )هزار نفر( فروش )میلیارد یورو(

*اعداد گرد شده اند. 

نمودار )8(: ساختار صنعت پالستیک آلمان )2013(
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در سال 2013، آلمان با ثبت بیش از 2,800 پتنت در اداره پتنت اروپا بعد از آمریکا و ژاپن، جایگاه سوم را در نوآوری 

شیمیایی داشته است. خوشه های صنعت پالستیک آلمان غالباً در قالب سایت های متشکل از چندین تولیدکننده و تحت 

نظارت یک شرکت مدیریت شخص ثالث فعالیت می کنند. بیش از 40 خوشه منطقه ای، شبکه نوآور و مراکز تخصصی علوم 

مواد و پالستیک در آلمان وجود دارد. همچنین در حال حاضر حدود 60 سایت شیمیایی در آلمان وجود دارد که 37 مورد 

از آنها تحت عنوان پارک  شیمیایی فعالیت می کنند و از این میان، 28 پارک در فرآوری پالستیک و تولید پلیمر تخصص 

دارند )3(.

6-4 انرژی

چندین دهه است که آلمان در به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های محیط زیست در دنیا پیشگام است. مفهوم 

جدید انرژی در آلمان مبتنی بر کاهش 80 درصدی انتشار گاز دی اکسیدکربن و افزایش 60 درصدی سهم انرژی های 

تجدیدپذیر از کل مصرف انرژی تا سال 2050 می باشد. 

 صنعت انرژی زیستی: از دهه 90 به بعد توده زیستی به یکی از مهم ترین منابع انرژی تجدیدپذیر در آلمان تبدیل 

شده است و در نتیجه آلمان بزرگ ترین مصرف کننده انرژی زیستی در اروپاست. آلمان موفق به توسعه فناوری های اتانول 

سلولزی، گاز سازی، تولید همزمان و فرآوری گاز برای تزریق گاز زیستی به شبکه گاز طبیعی شده است.  

گردش مالی این صنعت در سال 2012 معادل 12/85 میلیارد یورو و در سال 2011، سهم آن از صادرات برابر با 17 درصد 

بود. در سال 2012، سهم توده زیستی از کل مصرف انرژی برابر با 8/3 درصد بود و در همین سال، 7 درصد کل مصرف 

برق، 9/4 درصد کل مصرف حرارت )معادل 91 درصد کل حرارت تجدیدپذیر( و 5/7 کل مصرف سوخت توسط انرژی 

زیستی تأمین می شد.
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Pellet
Briquette  
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V
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  دسترسی به بازار: با توجه با افزایش قیمت نفت و گاز در سال های گذشته، استفاده از سوخت های زیستی مانند 

پلت ها1 و خاکه زغال قالبی2  در آلمان افزایش یافته است. لذا همزمان با افزایش تقاضا واردات این نوع سوخت ها نیز افزایش 

یافته است. البته شرکت هایی که عالقمند به ورود به بازار پلت آلمان هستند، باید از استاندارد کیفیت DIN 51731  برخوردار 

باشند. در حوزه سوخت های زیستی هم واردکنندگان دیزل زیستی و روغن نباتی باید از حداقل معیار کیفیت استانداردهای   

DIN EN 14214 و E DIN 51605 برخوردار باشند. همچنین، سوخت های زیستی برای برخورداری از کاهش مالیاتی و 

امکان عقد قرارداد در آلمان باید گواهی پایداری از یکی از مراجع پایداری دریافت کنند. برای دریافت اطالعات مربوط 

به فرایند کسب گواهی می توان به آژانس فدرال کشاورزی و تغذیه مراجعه نمود. همچنین به منظور یافتن اطالعات مربوط 

به شرکت های آلمانی متقاضی تهیه کننده های سوخت زیستی می توان به آژانس منابع تجدیدپذیر )FNR(3 و انجمن فناوری 

زیستی، انجمن سوخت زیستی آلمان و اتحادیه ارتقای نیروگاه های پروتئینی و روغنی مراجعه کرد )3(. 

1-6-4 صنایع ذخیره انرژی 

سیستم های ذخیره انرژی بخش مهمی از برنامه انتقال انرژی آلمان را تشکیل می دهند )Energiewende(. اگر چه در اروپا 

نیاز فزاینده ای به ذخیره انرژی وجود دارد، آلمان همچنان بازار اول انرژی اروپاست. در سال های اخیر، با اجرای پروژه 

انتقال انرژی آلمان، این کشور پیشرفت چشمگیری در حوزه ذخیره انرژی داشته است. کاهش انتشار گاز دی اکسیدکربن 

و گسترش انرژی های تجدیدپذیر به عنوان جایگزین در نیروگاه های دارای سوخت فسیلی از مفاهیم بنیادین این پروژه 

هستند. تا سال 2050، میزان انتشار گازهای گلخانه ای باید حداقل 80 درصد کاهش یابد. تا سال 2023 آلمان به تدریج همه 

نیروگاه های هسته ای خود را از مدار خارج می کند. در حال حاضر انرژی های تجدیدپذیر 30 درصد از برق مصرفی آلمان 

را تأمین می کنند که تا سال 2050 باید به حداقل 80 درصد افزایش یابد. 
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 سیستم های باتری کوچک: در طول 25 سال، بیش از 1/4 میلیون نیروگاه انرژی تجدیدپذیر با ظرفیت کل 35/7 

GWp1 )2013( در آلمان راه اندازی شده است. بیشتر این نیروگاه ها از نوع خورشیدی هستند که با ظرفیت کمتر از 10  

kWp 2 روی پشت بام های مسکونی نصب شده اند. این نیروگاه ها اساس توسعه بازار سیستم های کوچک ذخیره انرژی را 

در آلمان تشکیل می دهند. تا سال 2014، حدود 15000 خانوار و واحد تجاری آلمانی روی سیستم های باتری فتوولتائیک 

سرمایه گذاری کرده بودند. انتظار می رود تا سال 2018، نصب این سیستم ها ساالنه به میزان 100,000 سیستم افزایش یابد. 

دولت فدرال به منظور حمایت از نصب این سیستم ها، وام های کم بهره و گرانت سرمایه گذاری اهدا می کند که میزان آنها 

بر حسب اندازه سیستم تفاوت دارد. 

 سیستم های باتری بزرگ: سیستم های باتری بزرگ نقش مهمی در ادغام ایمن مقادیر باالی انرژی بادی و خورشیدی 

در شبکه سراسری برق دارند. در حال حاضر، بخش خصوصی و دولتی در توسعه فناوری های ذخیره انرژی با هم همکاری 

دارند. فرصت های بسیاری برای شرکت ها در ارتقای راه حل ها و تجاری سازی آنها وجود دارد.

 فناوری برق به گاز و هیدروژن سبز: این فناوری ها نقش مهمی در برنامه های بلندمدت ذخیره انرژی و راهبرد 

سوخت دولت در آینده دارند. انرژی مازاد حاصل از منابع تجدیدپذیر را می توان به صورت گاز هیدروژن در شبکه گازی 

وسیع آلمان از طریق الکترولیز ذخیره کرد )فناوری برق به گاز(. به منظور تحقق اهداف حوزه آب و هوا و کاهش میزان 

تقاضا برای انرژی در بخش حمل و نقل، آلمان ناگزیر به استفاده از فناوری های برق به گاز است. کاهش قابل مالحظه در 

میزان تقاضا برای انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در سیستم حمل و نقل تنها با استفاده از فناوری های برق به گاز همراه با 

برقی سازی موتور محرکه )موتورهای برقی( امکان پذیر است. برنامه هایی نیز برای توسعه زیرساخت های هیدروژن در دست 

اجراست.
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فناوری های برق به گاز فرصت های سرمایه گذاری بسیاری را در همه زنجیره ها از ذخیره بلندمدت، تولید و خرید و فروش 

گاز گرفته تا فشرده سازی گاز و اندازه گیری هوشمند گاز فراهم می کنند. آلمان بیشترین سلول های سوخت و پروژه های 

عرضه فناوری های هیدروژن را در سراسر اروپا دارد )3(.

2-6-4 کارایی انرژی و ساختمان سبز

آلمان کشوری پیشتاز در حوزه کارایی انرژی در دنیاست. سیاست های حمایتی و فضای قیمتی انرژی و نیز فرهنگ خاص 

این کشور که برای کارایی و پایداری انرژی اهمیت زیادی قائل است، موجب ایجاد بازاری بزرگ در حوزه کارایی انرژی 

به ارزش ساالنه 100 میلیارد یورو در آلمان شده است. تعهد به کاهش مصرف به نصف میزان کنونی در کنار حفظ سرعت 

رشد اقتصادی تا سال 2050، محور کلیدی پروژه انتقال انرژی آلمان محسوب می شود. 

 ساختمان های سبز و شهرهای هوشمند: آلمان نه تنها بزرگ ترین بازار ساخت و ساز اروپا را دارد، بلکه از 

بزرگ ترین انباشت ساختمان اروپا معادل 40 درصد مصرف انرژی ملی این کشور نیز برخوردار است. هدف آلمان رسیدن 

به ساختمان های دوستدار آب و هوا تا سال 2050 است که بخشی از برنامه انتقال انرژی آلمان محسوب می شود.

آلمان بر اهمیت حیاتی شهرها در تضمین پایداری و رفاه هر چه بیشتر در آینده واقف است و به همین دلیل این کشور در ارائه 

راه حل های فناوری هوشمند برای شهرها در دنیا پیشتاز است. پروژه های آزمایشی و نوآوری های مورد استفاده در زندگی 

امروزی، تصویری از فضای شهری اروپا در آینده را ترسیم می کنند که شرایط بهتری را برای شهروندان و محیط زیست 

نوید می دهند.

 کارایی انرژی صنعتی: با آنکه آلمان در کارایی انرژی از کشورهای پیشرو است، اما هنوز فرصت های بسیاری برای 

سرمایه گذاری در حوزه فناوری و فرایندهای تولید با کارایی انرژی باال در این کشور وجود دارد.
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کسب و کارهای آلمانی به طرز فزاینده ای به رویکردهای سیستماتیک در صرفه جویی انرژی روی می آورند. به عنوان مثال، 

تاکنون آلمان بیشتر از هر کشوری از سیستم مدیریت انرژی ایزو1 50001 استقبال کرده است. طبق نتایج مطالعه اخیر دانشگاه 

اشتوتگارت )2014(، کارایی انرژی دلیل اصلی سرمایه گذاری 35 درصد از تولیدکننده های آلمانی در حوزه انرژی است 

و صرفاً به دلیل اثر جانبی مثبت به کارگیری تجهیزات جدید متمایل به سرمایه گذاری در این حوزه نیستند. دولت فدرال نیز 

وام ها و گرانت های جذابی برای حمایت از کارایی انرژی ارائه می کند. 

 تولید همزمان برق و حرارت )CHP( و سلول های سوخت: آلمان بزرگ ترین بازار تولید همزمان برق و 

حرارت )CHP(2 را در اروپا دارد و به عبارتی 36 درصد کل بازار اروپا در تأسیسات و صنایع CHP و 83/5 درصد کل 

تأسیسات اروپا در میکرو CHP را در اختیار دارد. با آنکه سهم نسبتاً کمی از برق آلمان )16 درصد در سال 2013( به روش 

CHP تولید می شود، اما در حال حاضر پیشرفته ترین بازار اروپا را در تأسیسات غیر متمرکز میکرو CHP دارد که دارای یک 

زنجیره تهیه نوآوری محور است و فرصت های بسیاری را برای سرمایه گذاران فراهم می آورد. کشور آلمان استانداردهای 

جهانی میکرو CHP را تعیین می کند )50 درصد سازندگان اروپایی فناوری CHP در کشور آلمان مستقر هستند(. این 

کشور قصد دارد سهم تولید برق از طریق CHP را تا سال 2020 به 25 درصد افزایش دهد که مستلزم اصالحات بسیاری 

در سیاست های انرژی این کشور است. 

برای سرمایه گذاری  مناسبی  است، محل  پیشرو در صنعت سلول سوختی  معدود کشورهای  از  آلمان  اینکه  به  توجه  با 

شرکت هایی است که دارای محصوالت نوآورانه هستند. از سال 2010 دولت فدرال آلمان بیش از 3 میلیارد یورو در 

تحقیقات انرژی هزینه کرده است که بیشتر آن در حوزه پروژه های تحقیق و توسعه صنعتی و آکادمیک در رابطه با کارایی 

انرژی و انرژی تجدیدپذیر بوده است. دولت آلمان مشوق هایی اعم از بودجه تحقیقات یا گرانت های تحقیقاتی را به محققان 

2.

1. هدف این استاندارد بین المللي، توانمند سازي سازمان ها براي ایجاد سیستم ها و فرایندهاي ضروري براي بهبود عملکرد انرژي شامل کارآیي، استفاده و مصرف انرژي است. با اجرای این 
استاندارد، انتشار گاز گلخانه ای، هزینه انرژي و سایر پیامدهاي مرتبط با محیط زیست از طریق مدیریت نظام مند انرژي کاهش می یابد 

Cogeration Heat and Power



ان
لم ع   آ

ی صنا
ی و 

ناور
ف م و 

عل ام 
نظ رب 

ی 
رمور

آلمانی یا غیرآلمانی که در این حوزه فعالیت می کنند، ارائه می نماید )3(.

7-4 علوم زیستی 

آلمان به عنوان پرجمعیت ترین کشور اروپا، بزرگ ترین بازار محصوالت بهداشتی و علوم زیستی را در اختیار دارد. همچنین، 

کشور آلمان دارای بزرگ ترین جمعیت میانسال و سالخورده اروپاست که با توجه به نیازهای خاص و قدرت خرید باالی 

این رده سنی، در این کشور بازار بزرگی برای کاالهای خدماتی و مصرفی مختص این رده سنی مشاهده می شود. در سال 

2013 ارزش بازار صنعت فناوری زیستی آلمان معادل 2/86 میلیارد دالر آمریکا بود. فناوری زیستی یکی از بخش های 

)Baden-Wuerttemberg(، کلن/دوسردورف،  بادن-وورتمبرگ   )Rhine Westphalia( باواریا،  مناطق  استراتژیک در 

برلین/براندنبرگ و مونیخ است. سیاست های فناوری زیستی آلمان بر حوزه های تشخیصی، داروهای درمانی و پیشگیری در 

تحقیقات زیست پزشکی و فناوری های زیست پزشکی مبتنی بر تحقیقات متمرکز بوده است )2(.

 بازار دیجیتال سالمت: با استفاده از فناوری های اطالعات و ارتباطات در بخش سالمت، امکان استفاده از مدل های 

جدید کسب و کار به منظور افزایش کارایی در عین حفظ کیفیت باال در ارائه خدمات سالمت فراهم می شود. مطابق نتایج 

تحقیقات مؤسسه فرانهوفر، دیجیتال سازی نظام سالمت می تواند ساالنه تا 9/6 میلیارد یورو برای آلمان صرفه جویی به ارمغان 

آورد. جامعه کاربردهای تلماتیک وظیفه دارد کارت بیمه سالمت الکترونیک و دیگر برنامه های کاربردی )App( حوزه 

تلماتیک را به جامعه ارائه نماید. این نهاد مسئول ساخت و راه اندازی زیرساخت های تلماتیک نیز می باشد. هدف نهایی، 

برقراری ارتباط بین همه ذینفعان حوزه سالمت اعم از بیماران، بیمه گذاران و تهیه کننده های حوزه سالمت است.

همچنین، در زمینه پزشکی از راه دور کشور آلمان به پیشرفت های چشمگیری دست یافته است. از جمله، در حال حاضر بیش 

از 300 پروژه پزشکی از راه دور در آلمان در دست اجراست. به عنوان مثال، بیمارستان های دارای واحدهای سکته از راه دور 
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)بیش از 250 مرکز( با ارائه خدمات به مناطقی که امکان دسترسی به بیمارستان جهت درمان سریع سکته را ندارند، به حفظ 

جان بیماران کمک شایانی می کنند. این واحدها از سال 2011 در کشور آلمان راه اندازی شده اند.

سالمت موبایل شامل برنامه های کاربردی  پزشکی است که روی دستگاه های پزشکی یا سنسورهای پزشکی مانند دستبندها 

و ساعت ها نصب می شوند و یا به صورت سیستم های راهنمای شخصی، اطالعات بهداشتی و دارویی استفاده می شوند. 

سالمت موبایل مهم ترین محرک رشد بازار سالمت دیجیتال هستند. مطابق پیش بینی ها، درآمد سالمت موبایل در سال 

2017 به 18/8 میلیارد یورو خواهد رسید که این درآمد بیشتر از طریق فروش سخت افزارهای حوزه سالمت موبایل و نه 

دانلود نرم افزار، خواهد بود. 

حدود 45 درصد جمعیت آلمان از موبایل های شخصی جهت سالمت موبایل استفاده می کنند. مهم ترین بخش سالمت 

موبایل در آلمان پایش سالمت )مانیتورینگ( است که 72 درصد کل درآمد سالمت موبایل در سال 2017 از این بخش 

تأمین خواهد شد. مطابق قانون، برنامه های کاربردی پزشکی )مانند پایش فشار خون و ضربان قلب با گوشی های تلفن 

هوشمند( در کشور آلمان جزء ابزارهای پزشکی محسوب می شوند و باید مورد تأیید مراجع پزشکی اروپا قرار گیرند. 

را داراست.  فناوری  زیستی پزشکی  بزرگ ترین صنعت  از آمریکا  فناوری زیستی پزشکی: کشور آلمان پس   

در طول سه دهه گذشته، 36 خوشه فناوری زیستی آلمان تحت عنوان مناطق زیستی به پیشروترین مراکز فناوری زیستی 

جهان تبدیل شده اند. هر منطقه در یک حوزه خاص تخصص دارد و همکاری بین دانشگاه ها، مؤسسات تحقیق و توسعه 

و شرکت های بخش خصوصی را تسهیل می کند. مناطق زیستی پارک های فناوری را در خود جای  داده اند که متناسب 

با نیازهای شرکت های فناوری زیستی آن منطقه طراحی شده اند. این مراکز دارای زیرساخت های عالی از جمله فضای 

آزمایشگاهی و فضای اداری مناسب و انواع خدمات برای شرکت های استارت آپ و شرکت های با سابقه طوالنی هستند. 
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 در حال حاضر 578 زیست دارو در سطح بالینی در آلمان در حال استفاده است. از این میان، بیشترین سهم به آنتی بادی های 

مونوکلونال با 314 پروژه تعلق دارد. در سال 2012، بازار زیست دارو شاهد فروش باالی 7 میلیارد بود که معادل 21 درصد 

از کل بازار داروسازی این کشور است. کشور آلمان که همواره به "داروخانه دنیا" معروف بوده است، از ثبات خوبی در 

بازار داروسازی برخوردار است. بخش صنعت طبیعی شامل 899 شرکت داروسازی است که صدهزار نیروی کار ماهر دارد. 

برخالف بخش داروسازی زیستی، این بخش ظرفیت رشد کمتری دارد و در سال 2012 فقط 2 درصد رشد داشت. با این 

حال، حجم بازار آن بالغ بر 32/2 میلیارد یورو بود. 

 فناوری پزشکی: کشور آلمان از نظر فناوری پزشکی در دنیا پیشرو است و تولیدکنندگان آن پس از آمریکا دومین 

دارنده پتنت در حوزه فناوری پزشکی هستند. آلمان بزرگ ترین بازار اروپا و سومین بازار بزرگ دنیا را در حوزه وسایل 

پزشکی دارد که ارزش ساالنه آن بالغ بر 30 میلیارد یوروست.

جدول )6(: ارزش بازار وسایل پزشکی آلمان در سال های 2013-2015

2015 )تخمین(20132014میلیارد دالر
کل اندازه بازار

کل تولید داخلی
29/5
29/8

31

20/5
21/1

کل صادرات
کل واردات

30/6
21/2
21/6

31/5

31/3
21/8

22
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در سال 2012، میزان صرف هزینه در تحقیق و توسعه بخش فناوری پزشکی معادل 9 درصد گردش ساالنه بود. این بخش 

متشکل از 1,200 شرکت است که بیشتر آن را شرکت های کوچک و متوسط تشکیل می دهند. شرکت های این بخش 

حدود 9 درصد از گردش مالی ساالنه خود را صرف فعالیت های تحقیق و توسعه می کنند. در واقع نقطه قوت مزیت رقابتی 

آلمان در همکاری نزدیک بین مؤسسات تحقیق و توسعه و تولید کنندگان تجهیزات است.  

بازار بزرگ دنیاست. کل فروش  بازار اروپا و چهارمین  بازار داروسازی آلمان بزرگ ترین   صنعت داروسازی: 

محصوالت دارویی در سال 2013 بیش از 34 میلیارد یورو و ارزش تولیدات دارویی بیش از 29 میلیارد یورو بود. در آلمان 

920 شرکت داروسازی با بیش از 120 هزار نیروی کار وجود دارد. بازار داروسازی آلمان عالوه بر شرکت های بزرگ 

بین المللی دارای 800 کسب و کار کوچک و متوسط و شرکت های جوان فناوری زیستی است. در سال 2013، شرکت های 

آلمانی 4/5 میلیارد یورو در تحقیق و توسعه هزینه کرده اند. 

در زمینه بازار داروهای فروش بدون نسخه، آلمان جایگاه اول را در اروپا دارد. در سال 2013 فروش محصوالت بدون نسخه 

بالغ بر 7/3 میلیارد یورو بود. سه گروه اصلی داروهای فروش بدون نسخه در آلمان عبارتند از: داروهای سرماخوردگی، 

داروهای مسکن و محصوالت پوستی. 

در واقع یکی از بهترین راه های ورود به بازار داروی آلمان از طریق داروهای فروش بدون نسخه و عرضه به وسیله داروخانه های 

بود  داروخانه های خرده فروش  از طریق  نسخه  بدون  فروش محصوالت  در سال 2014، 77 درصد  است.  خرده فروشی 

)برخالف آمریکا و بریتانیا، داروخانه های زنجیره ای در آلمان وجود ندارد( )3(.

8-4 فناوری های محیط زیست 

فناوری های محیط زیست یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد آلمان است. با توجه به سیاست های محیط زیست و چارچوب 
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حقوقی پیشگامانه آلمان که حاوی استانداردهای شدیدتری است، آلمان در همه بازارهای سبز دنیا پیشرو می باشد. در سال 

2013، حجم بازار محیط زیست در حوزه فناوری های آب پایدار معادل 53 میلیارد یورو، در حوزه بازیافت 17 میلیارد یورو 

و در حوزه مواد خام و کارایی مواد 48 میلیارد یورو بود. سهم آلمان در بازار جهانی بازیافت 24 درصد است )آلمان در 

وسیله های جداسازی مواد 64 درصد بازار جهانی را در اختیار دارد(. سهم آلمان از بازار جهانی فناوری های آب پایدار 20 

درصد است. آلمان همچنین کشوری پیشرو در زمینه صادرات حوزه فناوری های محیط زیست است. آلمان 17 درصد از 

صادرات جهانی هر یک از فناوری های بازیافت و آب و فاضالب را به خود اختصاص داده است.  

 فناوری های آب و فاضالب: بخش آب پایدار دارای باالترین نرخ رشد قابلیت تولید در همه سطوح بازارهای 

بخش  و  است  این حوزه سرمایه گذاری شده  در  یورو  میلیارد  از 100  بیش  از سال 1990،  است.  زیست  محیط  فناوری 

خصوصی گیرنده اصلی صرف هزینه های زیرساخت های آب بوده است. آلمان در صادرات فناوری های تصفیه آب در 

بین کشورهای اروپایی پیشرو است و صادرات فناوری های آب و فاضالب شرکت های آلمانی در سال 2012 برابر با 914 

میلیون یورو بوده است. از نظر پتنت های حوزه فناوری، آلمان پس از آمریکا در جایگاه دوم جهان قرار دارد. در سه بخش 

اصلی شرکت های تولیدی، ریزآالینده های آب و آب باران بیشترین فرصت برای تهیه کننده های فناوری و خدمات آب و 

فاضالب وجود دارد. 

به دلیل افزایش میزان تقاضا برای فناوری های صرفه جویی در انرژی، شرکت های تهیه کننده فناوری های آب پایدار که 

امکان کاهش میزان فاضالب، بهبود فرایندها و تقویت عرضه و مدیریت آب را برای شرکت های تولیدی فراهم می کنند، از 

فرصت های بسیاری در بازار برخوردار هستند. بخش تولید 11 درصد کل آب برداشتی در اروپا را مصرف می کند که نیمی 

از آن صرف فرایندهای فرآوری شده و نیم دیگر در خنک سازی مصرف می شود. 
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مطابق گزارش آژانس محیط زیست فدرال، یکی از چالش های عمده محیط زیست در عصر حاضر، آلودگی سیستم های 

آبی به وسیله ریزآالینده ها در نتیجه افزایش استفاده از داروها یا کشاورزی عمقی است. آلمان ساالنه صدها تن زباله های 

دارویی را در طبیعت دفن می کند که گاه به دلیل دفن نامناسب موجب آلودگی سفره های آب زیرزمینی می شود. همچنین 

به دلیل آلودگی های خاک ناشی از کودهای کشاورزی که منجر به آلودگی آب های زیرزمینی می شود، بسیاری از منابع 

آب زیرزمینی بالاستفاده شده است. 

سیستم های مدیریت آب باران موجب حفظ سفره های آب، دست یابی به اهداف مدیریت چرخه آب و کاهش هزینه ها 

می شوند. در طول 35 سال گذشته کشور آلمان با ساخت بیش از 35 هزار تصفیه خانه آب باران سعی در مدیریت صحیح 

آب باران داشته است. 

عالوه بر نیاز بازار داخلی به محصوالت و خدمات حوزه فناوری های آب و فاضالب، بازار جهانی نیز رشد فزاینده ای در 

سال های اخیر داشته است. مدیریت آب پایدار دومین سهم بزرگ را از بازار محیط زیست دنیا دارد که طبق پیش بینی ها تا 

سال 2020 ساالنه 5 درصد رشد خواهد داشت. در سال 2011 شرکت های مستقر در آلمان 11 درصد سهم بازار مدیریت 

آب پایدار دنیا را در اختیار داشتند. در حال حاضر، آلمان صادرکننده اصلی اروپا و بعد از آمریکا دومین صادرکننده بزرگ 

دنیا در این حوزه است و در سال 2012 شرکت های معادل 914 میلیون یورو صادرات محصوالت و خدمات آب و فاضالب 

داشته اند. بزرگ ترین مقصد صادرات آلمان کشور روسیه و به دنبال آن فرانسه بوده است.

 تولیدکننده های باتری: در حال حاضر 1/6 میلیون سیستم انرژی تجدیدپذیر غیرمتمرکز در سراسر آلمان نصب 

شده است. پیش بینی می شود تا سال 2050، سهم انرژی های تجدیدپذیر از ترکیب برق آلمان از 30 درصد کنونی به 80 

بلندمدت در  و  نوسان های کوتاه مدت  آلمان جبران  انرژی  انتقال  یابد. در حال حاضر مهم ترین چالش  افزایش  درصد 

انرژی های تجدیدپذیر شبکه برق است و لذا نیاز فزاینده ای به ذخیره انرژی در این کشور وجود دارد و فرصت های فراوانی 
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برای شرکت ها جهت تولید محصوالت نوآورانه فراهم است.

 فناوری های بازیافت: در حال حاضر آلمان بزرگ ترین بازار فناوری های بازیافت را در اروپا دارد. فرصت های این 

بازار شامل یافتن منابع جایگزین تهیه عناصر کمیاب، ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا و مسائل قیمتی می شود. منابع جایگزین 

می تواند شامل احیای عناصر کمیاب از زباله های الکترونیکی و زباله های دیگر مانند المپ های فلورسنت سوخته، آهن رباها و 

باتری های مصرف شده باشد. در دو بخش کلیدی معادن شهری و بازیافت هواپیما، فرصت های بسیاری برای صنعت بازیافت 

وجود دارد.

به طور کلی، همه مناطق شهری پرجمعیت معادن شهری محسوب می شوند. کشور آلمان در بازیافت مواد خام از زباله های 

شهری در اروپا و جهان پیشگام است. معادن شهری به دو دسته بلندمدت وکوتاه مدت تقسیم می شوند. معادن شهری بلندمدت 

شامل ساختمان های دارای مواد خام ثانویه1  و محل دفن زباله ها می شود. معادن شهری کوتاه مدت شامل زباله های خانگی، 

صنعتی و زیرساختی از جمله فلزات کهنه، کاغذ، پالستیک و وسایل الکترونیکی می شود.

مطابق گزارش انجمن بازیافت ناوگان هواپیمایی )AFRA(2، در دو دهه آینده 1200 هواپیما از رده خارج می شود و در 

نتیجه فرصت بسیاری برای بخش بازیافت هواپیما به وجود می آید. بازیافت هواپیما در آلمان یکی از بازارهای جدید بازیافت 

و یک منبع ثانویه تهیه مواد خام محسوب می شود. از دیرباز بازیافت هواپیما روی فروش قطعات و استفاده مجدد آنها در 

هواپیماهای قدیمی متمرکز بوده است، اما امروزه بازیافت هواپیما بر احیای مواد خام از قبیل آلومینیم، تیتانیم، مس و فوالد 

متمرکز است. مطابق گزارش شرکت ایرباس، تا 60 درصد یک هواپیما قابل احیا می باشدکه از این مقدار فقط 50 درصد 

را می توان بازیافت نمود. )البته شرکت ایرباس پروژه های متعددی برای ارتقای میزان بخش های قابل بازیافت سری جدید 

هواپیماهای خود در دست اجرا دارد( )3(.

2.
  1. مواد خام ثانویه یا secondary raw material به ضایعات قابل بازیافت گفته می شود.

Aircraft Fleet Recycling Association
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جدول)7(: اندازه بازار بخش های صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات

2015 )تخمین(20132014میلیارد دالر
نرم افزار

الکترونیک مصرفی
18/1
10/7

19/1

21/2
9/3

سخت افزار فناوری اطالعات 
ابزارهای مخابراتی

10/2
22/5

9/4

20/2

9/9
22/8

9/5
6/16/36/5زیرساخت های مخابرات

9-4 فناوری اطالعات و ارتباطات

و  متبحر  کار  نیروی  عالی،  زیرساخت های  اروپاست.  بازار  بزرگ ترین  آلمان  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بازار 

دستمزدهای معقول باعث شده است شرکت های بین المللی استقبال خوبی از بازار فناوری اطالعات و ارتباطات آلمان 

داشته باشند. 

 صنعت نرم افزار: آلمان بزرگ ترین بازار نرم افزار اروپا را دارد. این کشور 24 درصد ارزش کل بازار نرم افزار 

اروپا را در اختیار دارد. بیشتر شرکت های این بخش متشکل از شرکت های کوچک و متوسط هستند که دارای تخصص 

بسیار باال و مزیت رقابتی عالی در بازار بین المللی هستند. عالوه بر شرکت های کوچک و متوسط که در آلمان تحت 

عنوان Mittelstand شناخته می شوند، شرکت های بین المللی بزرگی چون مایکروسافت، IBM، Oracle و SAP نیز در 

بازار آلمان حضور فعال دارند.

فناوری های داده بزرگ1 اگر چه در شمال آمریکا بنیان گذاشته شد، اما اروپا و به ویژه آلمان به سرعت در حال از میان 

1. Big Data  
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برداشتن فاصله خود با آمریکاست. اگر چه بازار داده بزرگ آلمان در ابتدای راه است، اما انتظار می رود از 650/5 میلیون 

یورو در سال 2013 به حدود 1/7 میلیارد یورو در سال 2016 افزایش یابد. در حال حاضر فناوری داده بزرگ آلمان در 

بخش های تبلیغات، بازرگانی الکترونیک و اینترنت به کار گرفته می شود. بهترین فرصت های سرمایه گذاری در این حوزه 

عبارتند از: سخت افزار و زیرساخت، پهنای باند و خدمات مربوط به تسریع و به ویژه فناوری های تحلیل و پایگاه داده.

امنیت فناوری اطالعات: با توجه به پیشرفت های فراوان در حوزه فناوری اطالعات و ارتباط وسیع بین سیستم های 

مختلف اطالعاتی، امنیت فناوری های اطالعات روز به روز بیشتر می شود. ارتباط بین زیرساخت ها و سیستم های فناوری 

برای  این حوزه  فراوان در  به معنی فرصت های  امر  این  امنیتی است و  ارتباطات مستلزم رویکردهای جامع  اطالعات و 

امنیت  اهمیت  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  و  نرم افزار  و سریع صنعت  به رشد گسترده  توجه  با  است.  سرمایه گذاری 

فناوری اطالعات نیز روز به روز بیشتر می شود. نرخ رشد مورد انتظار برای امنیت فناوری اطالعات در سال 2013 معادل 

5 درصد بود و مقابله با حمالت هکرها، قوانین و مقررات استفاده از شبکه های اجتماعی، امنیت ابری و حمایت از حریم 

خصوصی و داده ها از جمله رویدادهای اصلی در سال مذکور به شمار می آیند. 

 محاسبات ابری: چشم انداز محاسبات ابری در آلمان نویدبخش است. انعطاف پذیری و مقرون به صرفه گی محاسبات 

ابری از مهم ترین دالیل توجه به راه حل های مربوط به این حوزه می باشد. بین سال های 2012 و 2013، تمایل شرکت های 

آلمانی به استفاده از محاسبات ابری افزایش چشمگیری داشته است و بیش از یک سوم شرکت های آلمانی از محاسبات 

ابری استفاده می کردند، به نحوی که نرخ رشد این حوزه 32 درصد در سال بود. 5 درصد از کل صرف هزینه فناوری 

اطالعات کسب و کارها مختص محاسبات ابری است که در سال 2013 بالغ بر 4/6 میلیارد یورو بود. با توجه به نرخ رشد 
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باالی این حوزه، انتظار می رود سهم صرف هزینه تحقیق و توسعه آن در سال 2017 تا 18 میلیارد یورو افزایش یابد.

  برنامه ریزی منابع سازمانی )ERP(1: برنامه ریزی منابع سازمانی، موضوع چندان جدیدی در حوزه فناوری 

اطالعات و ارتباطات و صنعت نرم افزار نیست. اما با توجه به حجم اقتصاد آلمان و چشم انداز بسیار متنوع صنعت آن، 

آلمان هنوز بازار وسیعی در حوزه برنامه ریزی منبع سازمانی دارد. در سال 2013، سهم این حوزه از کل صرف هزینه 

دولتی و شرکتی بخش نرم افزار 11 درصد بود و انتظار می رود تا سال 2016 میزان صرف هزینه در این بخش به ساالنه 

2/5 میلیارد در سال برسد.

بهترین فرصت های بازار در این حوزه مربوط به آن دسته از محصوالتی است که به دلیل راه حل های صنعتی ویژه خود 

دارای مزایای رقابتی متمایزی هستند و در عین حال از ارتقای کاربرد، ظرفیت های تحلیلی کسب و کار برای پردازش 

داده بزرگ و ادغام و ترکیب با سیستم ها و فرایندهای کسب و کار در محل نیز برخوردار می باشند. همچنین، تقاضای 

راه حل های  مقابل  در  سازمانی  منابع  برنامه ریزی  کار جهت  و  هر کسب  با  متناسب  راه حل های  ارائه  برای  فزاینده ای 

استاندارد و عمومی وجود دارد.

 بسترهای کسب و کار اجتماعی هوشمند: به کارگیری بسترهای کسب و کار اجتماعی در شرکت ها چیزی 

بیش از یک نیاز مقطعی است و امروزه استفاده از این بسترها در رابطه با مسائل داخلی شرکت ها بیش از پیش اهمیت 

البته  هستند.  آلمان  در  اجتماعی  کار  و  کسب  راه حل های  ارائه کننده های  بهترین   IBM و  مایکروسافت  است.  یافته 

فرصت های فراوانی نیز برای ارائه کننده های کوچک تر وجود دارد. در حال حاضر سرمایه گذاری در بسترهای کسب 

واحد  ارتباطات  و  سیستم های همکاری  در  9 درصد کل سرمایه گذاری  در محل حدود  و  اجتماعی هوشمند  کار  و 

1.
2.

Enterprise Resource Planning  
Unified Communications and Collaboration Systems 
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)UCC(2  را در آلمان تشکیل می دهد و انتظار می رود این میزان تا سال 2016 به یک چهارم افزایش یابد.

  انرژی الکترونیک و شبکه های هوشمند: مفهوم انرژی الکترونیک آلمان امکان استفاده از فناوری اطالعات 

نیاز  با توجه به این که فناوری اطالعات و ارتباطات پیش  و ارتباطات را در همه سطوح شبکه برق فراهم آورده است. 

مدیریت عرضه و تقاضا در شبکه انرژی برای »هوشمند ساختن« آن است، در همه مراحل تولید و عرضه برق از این فناوری 

استفاده می شود. لذا پروژه انتقال انرژی آلمان )Energywende( یکی از بزرگ ترین پروژه های زیرساختی کشور است 

که با هدف ایجاد یک شبکه عرضه برق قابل اعتماد، سازگار با محیط زیست و مقرون به صرفه به منظور تبدیل آلمان به 

یکی از بزرگ ترین اقتصادهای سبز و دارای کارایی انرژی اجرا می شود )3(.

10-4 اقتصاد دیجیتال

حدود 77 درصد جمعیت آلمان به طور مرتب آن الین هستند و این کشور باالترین تعداد کاربران اینترنتی را در اروپا دارد 

و به همین دلیل بازار خوبی برای شرکت های بازرگانی الکترونیک، بازی و اینترنت بین المللی است. در سطح بین المللی 

فقط تعداد مصرف کننده دیجیتال چین، ژاپن و ایاالت متحده بیشتر از مصرف کننده های آلمان است. 

  بازرگانی الکترونیک: آلمان 25 درصد کل گردش مالی اروپا را در حوزه بازرگانی الکترونیک تأمین می کند و 

دارای سریع ترین رشد بازار بازرگانی الکترونیک در اروپای غربی است. به اعتقاد کارشناسان، بازرگانی الکترونیک آلمان 

تا سال 2017 می تواند بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور را تأمین کند و گردش مالی آن باید تا سال 2020 

به 100 میلیون یورو یعنی جایگاه اول اروپا برسد. در سال 2013، آلمان دارای 43 میلیون خریدار دیجیتال بود که مطابق 

پیش بینی تا سال 2016 به 46 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، آلمان بیشترین ظرفیت را در بین کشورهای 
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اروپایی در این حوزه دارد و فرصت های فراوانی را در اختیار تهیه کننده های خدمات و خرده فروشان آن الین در سطح 

بین المللی قرار می دهد. در سال 2014، بخش بازرگانی الکترونیک 9 درصد کل صنعت خرده فروشی آلمان را در اختیار 

داشت. این ارقام دال بر ظرفیت قابل توجه آلمان در بازار بازرگانی الکترونیک بنگاه با مصرف کننده  )B2C(1 می باشد.

شرکت آمازون بزرگ ترین خرده فروش آن الین در آلمان از نظر تعداد خریداران آن الین و حجم گردش مالی است. 

شرکت هایی مانندOtto ، Tchibo و Conrad Electronics دارای باالترین رتبه خرید آن الین در آلمان )جزء 10 شرکت 

اول( هستند. بسیاری از شرکت های خرده فروش آن الین آلمان در سطح بین المللی در بخش بازرگانی الکترونیک فعالیت 

دارند. در سال 2014، 28 شرکت بازرگانی الکترونیک آلمان جزء 100 شرکت برتر بازرگانی الکترونیک اروپا بودند.

بازرگانی موبایل )از طریق گوشی های هوشمند(2 یکی از اشکال رو به رشد بازرگانی الکترونیک است. در حال حاضر 

26 درصد از خریداران آلمانی هنگام خرید قیمت ها را از طریق گوشی خود مقایسه می کنند که در مقایسه با میانگین 40 

درصدی 23 کشور مورد مطالعه هنوز رقم پایینی است.

 صنعت بازی:کشور آلمان با 26 میلیون گیمر )کاربر بازی رایانه ای(، بزرگ ترین بازار بازی اروپا را دارد. بازی 

رایانه ای و خدمات مرتبط با آن از صنایع اصلی آلمان محسوب می شود و درآمد آن بیشتر از صنعتی چون فیلم سازی 

است. با افزایش رشد کاربران تلفن های هوشمند در آلمان، میزان تقاضا برای بازی های رایانه ای ویژه گوشی نیز رو به 

افزایش است. در سال 2012 گردش مالی بازار بازی رایانه ای آلمان بالغ بر 1/85 میلیارد یورو بود و در همین سال بیش 

از 1/7 میلیارد برنامه کاربردی )app( در این کشور دانلود شد. 

1.
2.

Business to Consumer  
M-Commerce 

58



ان
لم ع   آ

ی صنا
ی و 

ناور
ف م و 

عل ام 
نظ رب 

ی 
رمور

کشور آلمان به واسطه شرکت های آلمانی بزرگی مانند BigPoint ، Gameforge و  Wooga به یکی از مراکز جهانی 

تولید بازی های آن الین تبدیل شده است. برلین، هامبورگ، راین و روهر، مهم ترین مراکز بازی رایانه ای در آلمان را 

تشکیل می دهند.  

توسط  که  می کند  ارائه  غیرآلمانی  و  آلمانی  از  اعم  رایانه ای  بازی  شرکت های  به  را  بسیاری  امتیازات  آلمان  کشور 

ایاالت فدرال و خوشه های محلی در قالب برنامه های مشخص در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. این امتیازات به صورت 

کمک های مالی، وام های کم بهره، تأمین مالی/سرمایه سهام، تخصص و مشاوره، تضمین و دسترسی به منابع بودجه محلی 

می باشد. 

 اقتصاد اینترنتی: کشور آلمان با برخورداری از بیشترین تعداد کاربران اینترنت و باالترین رقم کل قدرت خرید 

اروپا )1,636 میلیارد یورو در سال 2012( یکی از بازارهای اصلی اقتصاد اینترنتی دنیاست. بین سال های 2009 و 2011 

اقتصاد اینترنتی آلمان از رشد 24 درصدی برخوردار بود و سهم آن از تولید ناخالص داخلی از 2/6 درصد به 2/9 درصد 

افزایش یافت. یکی از ویژگی های مهم اقتصاد آلمان جایگاه خاص شرکت های کوچک و متوسط در آن است. این 

این  نیروی کار در  شرکت ها 99/7 درصد کل شرکت های فعال در آلمان را تشکیل می دهند و تقریباً 80 درصد کل 

شرکت ها مشغول به کار هستند. این شرکت ها با پیروی از اصل نوآوری بازار و فناوری تقریباً در همه حوزه ها در دنیا 

پیشگام هستند، به ویژه در حوزه اقتصاد اینترنتی از تنوع باالیی برخوردار هستند و فضای مناسبی را برای شرکت های 

تازه تأسیس یا شرکت های اسمارت آپ1 برای عرضه ایده های نوآورانه خود فراهم آورده اند. بازار اقتصاد اینترنتی آلمان 

هنوز در حال رشد است و در مقایسه با اقتصاد فناوری اطالعات و ارتباطات توسعه کمتری یافته است. حوزه بنگاه با 

1. Smart up
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بنگاه )B2B(1 هنوز در حال توسعه است و روند دیجیتال سازی کنونی می تواند پیشرفت های بسیاری در بخش های چاپ، 

روزنامه نگاری، تلویزیون و فیلم ایجاد کند )3(.

11-4 لجستیک 

موقعیت مرکزی آلمان در بازارهای اروپا این کشور را به محلی ایده آل برای لجستیک و توزیع اروپا تبدیل کرده است. 

در واقع، این کشور اروپای غربی و شرقی را به یکدیگر متصل می کند. بخش لجستیک آلمان از نظر آموزش عالی در 

دنیا پیشرو است و فارغ التحصیالن مجرب و ماهر آن، نیروی کار قابل اعتمادی را برای بخش لجستیک آلمان فراهم 

پیشرفته حوزه لجستیک را در آلمان  تأمین دانش  از 100 دانشگاه و دانشگاه علوم کاربردی مسئولیت  بیش  می آورد. 

بر عهده دارند که به حفظ پیشگامی آلمان در تولید فناوری های نوآورانه پیشرفته و عرضه آنها به بازار کمک بسیاری 

می کنند.  

مطابق گزارش شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی در سال 2014، آلمان رتبه اول را در بین 160 کشور دارد. آلمان 

غول لجستیک اروپاست که درآمد ساالنه آن تقریباً معادل 230 میلیارد یورو می باشد که از مجموع درآمد بریتانیا و 

فرانسه-کشورهای دوم و سوم در لجستیک اروپا بیشتر است. آلمان بزرگ ترین صادرکننده لجستیک داخلی  دنیاست 

که ارزش صادرات آن معادل 13 میلیارد یوروست. از بزرگ ترین شرکت های بین المللی آلمان که در دنیا پیشرو هستند، 

می توان به )DHL،DB Schenker ،Deutsche Post World Net (Nº1 وDachser  اشاره نمود.

مطابق گزارش رقابت پذیری جهانی 2012-2011، با توجه به کیفیت جاده ها و فرودگاه ها، زیرساخت های بنادر و راه آهن 

و زیرساخت های عالی انرژی و ارتباطات، زیرساخت های وسیع آلمان از نظر کارایی باال در حمل و نقل کاال و مسافر 
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جایگاه اول را در دنیا دارد. زیرساخت لجستیک آلمان شامل بندر هامبورگ به عنوان دومین بندر بزرگ کانتینری اروپا، 

داخل خشکی  بندر  بزرگ ترین  عنوان  به  دویسبورگ  بندر  و  اروپا  بندر خودرو  بزرگ ترین  عنوان  به  برمرهاون1  بندر 

بین قاره ای آلمان و 250 بندر داخل خشکی دیگر می شود.

آلمان دارای شبکه فرودگاهی وسیعی با 25 فرودگاه بین المللی است. فرانکفورت، هفتمین فرودگاه بزرگ دنیا از نظر 

حجم جابه جایی کاال و نهمین فرودگاه از نظر تعداد مسافر است. 

راه آهن آلمان بلندترین خط آهن دنیا به طول 37,900 کیلومتر به شمار می آید و با برخورداری از قطارهای پر سرعت 

)300 کیلومتر بر ساعت( چهارمین شبکه راه آهن بزرگ دنیا محسوب می شود )3(. 

12-4 صنایع مصرفی 

ثابت  در سال های اخیر به واسطه سطح بدهی خصوصی و بیکاری پایین در آلمان، هزینه های مصرفی این کشور نسبتاً 

بوده است. کشور آلمان بزرگ ترین بازار کاالهای مصرفی اروپا را دارد و به دلیل موقعیت جغرافیایی آن و برخورداری 

از زیرساخت  های عالی، محل بسیار مناسبی برای شرکت های خارجی جهت عرضه کاالهای مصرفی به شمار می آید. 

  خرده فروشی و بازارهای مصرفی: کشور آلمان با 82 میلیون جمعیت بزرگ ترین بازار مصرفی اروپا را دارد 

بازار مصرفی  این کشور،  در  لذا  است.  امروزی  تا مصرف کنندگان  سنتی  از مصرف کنندگان  وسیعی  شامل طیف  که 

برای صنعت خرده فروشی با تخفیف و همچنین برندهای معروف دنیا مشاهده می شود. مصرف کنندگان باالی 50 سال، 

بزرگ ترین گروه مصرف کننده و با باالترین قدرت خرید بوده و از این رو، گروه بسیار جذاب تری برای عرضه کنندگان 

داخلی و خارجی هستند. 

1. Bremerhaven
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 صنعت غذا و نوشیدنی: صنعت غذا و نوشیدنی آلمان بزرگ ترین بازار اروپا را دارد و این صنعت تالش می کند 

تا محصوالت با کیفیت و سالمی در اختیار جمعیت سالخورده این کشور قرار دهد. با توجه به حجم تقاضا برای غذاهای 

فراسودمند1 ، آلمان در این حوزه در اروپا پیشتاز بوده و در یک دهه اخیر، بخش غذاهای ارگانیک شاهد افزایش 250 

درصدی فروش بوده است. در سال 2013، کل درآمد خرده فروشی مواد غذایی به 180/4 میلیارد یورو رسید و صادرات 

آن بالغ بر 53/6 میلیارد یورو بود. صنعت مواد غذایی و نوشیدنی آلمان چهارمین بخش صنعتی بزرگ آلمان است که در 

سال 2013 ارزش تولید آن معادل 175/2 میلیارد یورو بود. تعداد زیادی شرکت های کوچک و متوسط )6000 شرکت( 

درصد(،   23( سوسیس  و  گوشتی  محصوالت  دارد.  کار  نیروی  نفر   560,000 حدود  که  دارند  فعالیت  بخش  این  در 

محصوالت لبنی )16(، مواد غذایی پخته )9 درصد( و شیرینی جات )18 درصد( بزرگ ترین بخش های این صنعت بر 

 Nestlé ، Vion Food حسب ارزش تولید به شمار می آیند. شرکت های بزرگ این بخش شامل برندهای معروفی چون

Group ،Tchibo, ،Coca-Cola ، Dr Oetker وMondelez Internationa  می شود. در سال 2013، صادرات کاالهای 

کشاورزی و محصوالت غذایی فرآوری شده برابر با 64/2 میلیارد یورو بود که بیش از 30 درصد مواد غذایی فرآوری 

شده آلمانی را در برمی گرفت. کشور آلمان واردکننده خالص محصوالت غذایی و نوشیدنی است و از این رو بازار بسیار 

مناسبی برای تولیدکننده های خارجی محسوب می شود. واردات کاالهای کشاورزی و محصوالت غذایی فرآوری شده 

در آلمان در سال 2013 معادل 71/5 میلیارد یورو بود.

 

1. Functional foods  
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گوشت 23/3 درصد

لبنیات 16/2 درصد

شیرینی جات 7/7 درصدمحصوالت پخته 8/8 درصد

نوشیدنی های الکلی 7/3 درصد

میوه و سبزیجات فرآوری شده
 5/7 درصد

غذاهای آماده و غیره 5/1 درصد

نوشیدنی های غیرالکلی از جمله آب 
معدنی 4/4 درصد

چربی ها و روغن های خوراکی 4 درصد

غیره 5/9 درصد  

  شکر 2/1 درصدماهی 1/2 درصد    

چای و قهوه 2/3 درصد
انواع سس ها 2/4 درصد

فرآورده های دانه های آسیا شده و نشاسته 3/6 درصد

کل ارزش تولید 175/2 میلیارد یورو

نمودار )9(: صنعت مواد غذایی و نوشیدنی بر حسب بخش )2013(

  صنعت فرانشیز: در دهه اخیر، صنعت فرانشیز آلمان رشد بسیار خوبی داشته است. ارزش کل آن در سال 2012  

بالغ بر 61/2 میلیارد یورو بود و گردش مالی آن در همین سال تا 1/3 درصد افزایش یافت. در سال 2012، 1000 شرکت 

فرانشیز در آلمان فعالیت داشتند که 48 درصد نظام فرانشیز در بخش خدمات بود و پس از آن، بخش خرده فروشی با 27 

درصد، خدمات غذایی و هتل با 17 درصد و حرفه های تخصصی با 8 درصد بیشترین سهم را در صنعت فرانشیز داشتند. 

البته تعداد سیستم های فرانشیز فعال در آلمان در مقایسه با کشورهای دیگر هنوز پایین است؛ به عنوان مثال، در فرانسه 
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تعداد آنها 40 درصد از آلمان بیشتر است. تنها 20 درصد سیستم های جدید فرانشیز خارجی است و ساختار فرانشیز چند 

برندی هنوز در آلمان به خوبی شناخته  نشده است. 

  صنعت گردشگری و تفریحات: امروزه صنعت گردشگری و تفریحات آلمان به سرعت در حال رشد است. 

اماکن  تفریحی،  و  ورزشی  فعالیت های  برای  فراوان  فرصت های  متنوع،  چشم انداز های  از  برخورداری  با  کشور  این 

فرهنگی، رویدادهای بین المللی مهم و شهرهای جذابی چون برلین، کلن، درسدن، هامبورگ و مونیخ، محیط جذابی 

در  آلمان   2013 سال  در  سفر،  و  گردشگری  رقابت پذیری  گزارش  مطابق  است.  خارجی  و  داخلی  گردشگران  برای 

بین 147 کشور پس از سوئیس رتبه دوم را داشت. از عوامل مهم در این موفقیت می توان به عملکرد خوب آلمان در 

زیرساخت های زمینی، هوایی و فناوری اطالعات و ارتباطات، منابع فرهنگی، بهداشت و سالمت و ثبات محیط زیست 

و  ایتالیا هستند  و  بریتانیا  متحده،  ایاالت  هلند، سوئیس،  از کشورهای  آلمان  بیشترین گردشگران خارجی  نمود.  اشاره 

شمالی-وست فالیا  راین  برلین،  باواریا،  مانند  معروفی  گردشگری  مناطق  آلمان،  در  خارجی  گردشگران  اصلی  مقاصد 

و بادن-ورتمبرگ است و برلین، مونیخ، فرانکفورت، هامبورگ و کلن نیز 5 شهر اول در جذب گردشگران خارجی 

محسوب می شوند )3(.

13-4 صنایع سبک

توسعه و استفاده از راه حل های سبک در ساخت و ساز از ضروریات حفظ رقابت پذیری صنعت آلمان است. صنایع سبک 

برای صنایعی مانند ساخت خودرو و حمل و نقل، مهندسی مکانیک، بخش های فناوری تولید و نیز صنعت ساخت و ساز 

از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از مزایای این صنعت، کاهش هزینه محصوالت و نیز تولید محصوالت کاماًل جدید 
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است. با استفاده از این صنعت، شرکت ها می توانند مزیت رقابتی خود را افزایش دهند. ساخت و ساز سبک در آلمان به 

سه روش ار ائه می شود: طراحی و فرایند ساخت و ساز، تخصص یافتن در فناوری های تولید و انتخاب مواد مناسب )3(. 

نمودار )10(: حوزه های حائز اهمیت در صنعت ساخت و ساز سبک )2015( 
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14-4 خدمات شرکت ها

بازار  در  باالیی  بسیار  از رشد  آلمان  و  است  بوده  رقمی  اخیر شاهد رشد دو  و کار در سال های  خدمات کسب 

صنعت برون سپاری فرایند کسب و کار )BPO(1 ، مرکز خدمات مشترک )SSC(2 و مرکز ارتباط )CC(3  برخوردار 

است. شرکت های داخلی و بازیگران بین  المللی به طرز فزاینده ای دامنه استفاده از BPO، SSC و CC را به منظور 

بهینه سازی کارکردهای غیرمتمرکز خود گسترش می دهند. شرکت های برون سپار بین المللی نیز از مراکز آلمانی 

استفاده  آلمانی  مشتریان  برای  باال  کیفیت  و  داده  امنیت  برای  نیاز  مورد  شرایط  ارائه  و  ارائه خدمات خود  برای 

می کنند. در واقع جمعیت زیاد، نیروی کار مجرب، افزایش تقاضا برای خدمات با کیفیت باال و وجود مراکز ارتباط 

باثبات زمینه مناسبی را برای رشد روزافزون  متعدد، زیرساخت های بهینه، نرخ قابلیت تولید باال و سطح دستمزد 

صنعت خدمات کسب و کار در این کشور فراهم کرده است. در سال 2012 حدود 6,900 مرکز ارتباط در آلمان 

وجود داشت. آلمان دومین بازار بزرگ مرکز ارتباط را در اروپا دارد و بیشتر مراکز آن در حوزه مالی، مخابرات و 

فناوری اطالعات فعال هستند. شرکت های اصلی فعال در حوزه مرکز ارتباط در آلمان عبارتند از: 

telegate AG و Sitel،arvato direct services GmbH ،D+S europe AG ،SNT Deutschland GmbH

همچنین شرکت هایACS ،ADP ،HP  و Paychex از جمله شرکت های بزرگ حوزه برون سپاری فرایند کسب 

و کار در آلمان به شمار می آیند )3(.  
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نمودار )11(: حوزه فعالیت ارائه کنندگان خدمات در سال 2012
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