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پیشگفتار

 Digital عنوان  با  گزارشی  انتشار  با  آلمان  فدرال  انرژی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
Strategy 2025 در آوریل 2016 راهبرد دیجیتال 2025 آلمان را معرفی کرده است که 
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اولویت ها، توسعه ظرفیت ها و استفاده از ابزارهای جدید برای دیجیتال سازی آلمان است.
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1. مقدمه



مقدمهراهبرد دیجیتال 2025 آلمان ۱۲

اگرچه مسأله فناوری های دیجیتال طی سال های قبل چشم اندازی آینده نگر و دور از انتظار 
به نظر می رسید، ولی امروزه در پرتو دیجیتال سازی شاهد دنیایی هوشمند، اطالعات محور 
و بسیار مولد و به هم متصل هستیم. فناوری های دیجیتال به ویژه در صنعت خدمات باعث 
بهبود قابل  توجه بهره وری و مدل های کامال جدید کسب وکار در سال های اخیر شده اند. 
در بسیاری از بخش ها مانند موسیقی و سرگرمی یا صنعت خالق و همچنین در حوزه های 
انجام شده است که ازجمله  اقدامات گسترده ای  نیز  بانکداری و گردشگری  نظیر  متعددی 
بازارهای جدید و مشارکت های  به  به ایجاد فرآیندها و محصوالت جدید، ورود  می توان 
جدید اشاره کرد. در این راستا، جامعه نوپای آلمانی از اصول دیجیتال استقبال کرده و موفق به 
تحقق نوآوری های فناورانه و مفهومی شده است که مزایای قابل توجهی را برای شرکت های 
باسابقه و قدیمی دربردارند و امکان ارائه ایده های جدید را فراهم می آورند. به عنوان مثال، 
این امر شامل مشتری مدار شدن تمام فرآیندهای کسب وکار و همزمان بهینه سازی کاربرد 
منابع، الگوبرداری سریع مفاهیم نوآورانه، آزادی مالی بیشتر و چهار چوب های زمانی بیشتر 

برای سرمایه گذاری ها می شود. 

تشکیل  را  و روش های جدیدی  مفاهیم  مستمر  اساس جریان  و  پایه  فناورانه،  پیشرفت 
می دهد که بر کل بخش های اقتصاد تأثیرگذار هستند. به همین دلیل این نکته مهم است که 
کشورها به سرعت نسبت به گشایش بازارهای جدید، تعیین استانداردها و یافتن پاسخ برای 
مسائل اجتماعی ضروری اقدام کنند تا بتوانند در سطح بین المللی رقابت پذیر شده و در این 

روند توسعه از موقعیت پیشگام برخوردار شوند. 

نحوه  به شمار می آیند و  اولیه تحول دیجیتال  ماده  به عنوان  داده ها  شایان ذکر است که 
مدیریت داده ها عاملی مهم در موفقیت کسب وکار مدرن به حساب می آید. روند جمع آوری، 
اقدامات خاص شرکت ها در  از داده ها- و روش ها و  ارتباط و حفاظت  برقراری  پردازش، 
این حوزه- به عنوان توانمندی های کلیدی شرکت های موفق در بلندمدت محسوب می شود. 
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به طور کلی، همگام با افزایش سرعت تغییرات فناورانه، ترافیک داده نیز به سرعت رو به افزایش 
است. گفتنی است که افزایش ارتباط وسیله ها، ماشین آالت و افراد از طریق اینترنت یکی از 
دالیل اصلی این امر به شمار می آید. در سال 2015 تقریباً 20 میلیارد تجهیزات و دستگاه از 
طریق اینترنت به هم متصل بوده اند و پیش بینی می شود این رقم تا سال 2030 به نیم تریلیون 
مورد برسد. به همین سبب آلمان به منظور بهره برداری از این روند، راهبرد دیجیتال 2025 خود 
را معرفی کرده است که حاوی اهداف کشور در حوزه  دیجیتال سازی و اقدامات الزم برای 
تحقق آن هاست. درواقع، این راهبرد بیانگر اقدامات وزارت امور اقتصادی و انرژی فدرال 
ابزارهای جدید برای  از  )BMWi(1 در جهت تعیین اولویت ها، توسعه ظرفیت ها و استفاده 
دیجیتال سازی آلمان است. در این راهبرد، توصیه های وزارت امور اقتصادی و انرژی به منظور 
مقابله با چالش های جدید و حفظ جایگاه پیشتاز آلمان در زمینه کیفیت و فناوری در سال های 
آینده ازطریق تلفیق مزایای رقابتی قدیمی و فناوری های نوین و اجرای روش های مدرن و 
برنامه های حمایتی خاص ارائه شده است. به ویژه، در راهبرد مذکور این نکته مورد تأکید قرار 
دارد که دوره راه حل های منفرد دیگر به پایان رسیده است و تحقق اهداف موردنظر تنها از 
طریق همکاری بین سازمان ها در قالب یک شبکه منسجم و فعالیت های همگرا امکان پذیر 
در حال حاضر  مردم  عموم  و  دولت  علمی،  اتحادیه ها، جوامع  بود. کسب وکارها،  خواهد 
نسبت به توسعه رویکردها و پروژه های مربوط به تحول دیجیتال در آلمان مبادرت می ورزند. 
با زیرساخت دیجیتال،  ارتباط  ابعاد و اهداف موردنظر در  این  بااین حال، جا دارد که تمام 
فرصت های کاری آتی، امنیت داده، آموزش آینده گرا و چهارچوب حقوقی مورد بررسی 
عنوان  تحت   درون دولتی  و  متصل  به هم  سازمانی  تشکیل  که  است  ذکر  شایان  گیرد.  قرار 
سازمان دیجیتال الزمه جامعه دیجیتال است. از آنجا که پیشرفت فناورانه نیرومحرکه آلمان 
آینده  برای  بلندمدت  و  کارآمد  هوشمند،  طراحی  به  نسبت  این کشور  می شود،  محسوب 
دیجیتال خود اقدام کرده است. در ادامه، ابتدا سؤاالت کلیدی در حوزه تحول دیجیتال آلمان 
شرح داده می شود و در بخش بعدی با عنوان »ده گام به سوی آینده« به اهداف و گزینه های 

این کشور در حوزه تحول دیجیتال با توجه پیشرفت کنونی آن پرداخته می شود. 

1. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy
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2. سؤاالت کلیدی در حوزه تحول دیجیتال آلمان
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همانطور که گفته شد، دیجیتال سازی به تغییرات گسترده در کسب و کار، جامعه، محیط 
کاری، مصرف، همکاری و ارتباطات منتهی شده است. در عرصه دیجیتال سازی کشورهایی 
موفق  کشورهایی  به عبارتی،  و  کرد  خواهند  پیدا  سیطره  بازار  در  کنند،  عمل   سریع تر  که 
اقدام  استانداردهای جدید زودتر  تعیین  بازارهای جدید و  ایجاد  به  بود که نسبت  خواهند 
کنند. بنابراین آلمان باید تحول دیجیتال را یکی از اولویت های اصلی در اقدامات سیاسی و 

اقتصادی بداند و برای مسائل زیر پاسخ های جدیدی بیابد:

چگونه می توان زیرساخت های الزم برای تحقق و بهره گیری از پتانسیل دیجیتال سازی  ◉
را ایجاد نمود؟ کانال های توزیع و فرایندهای لجستیک جدید، اینترنت اشیا، رانندگی 
خودکار و انقالب صنعتی چهارم همگی مستلزم ارتباطات باندپهن در زمان واقعی با 
حجم گیگابایت هستند. ازاین رو باید شبکه فیبر نوری با دسترسی وسیع به سرعت در 

آلمان ایجاد شود؛ 

چگونه می توان چهارچوب مقرراتی بر اساس قانون رقابت ایجاد نمود تا دیجیتال سازی  ◉
و  منصفانه  رقابت  هم  زمان  و  تبدیل شود  برای همه کسب و کارها  فرایندی وسیع  به 
و  سرمایه گذاری  حامی  باید  مقررات  شود؟  حفظ  نیز  داده  مالکان  حقوق  تضمین 
نوآوری باشند، مانع سوءاستفاده از موقعیت های غالب بازار شوند، استقالل اطالعاتی 
مصرف کنندگان را تضمین کنند و اینترنت باز را در اختیار همگان بگذارند. عالوه بر 

آن، باید خدمات ویژه ای ارائه شده  و ظرفیت های شبکه ای مازاد ایجاد شود؛ 

ارتقا  ◉ و  نمود  ترغیب  به گونه ای  را  توانمندی و خالقیت کارآفرینی  چگونه می توان 
بخشید که ظرفیت  فناوری های دیجیتال به حداکثر برسد و امکان ایجاد شرکت های 

جدید و ارتقای شرکت های کوچک و متوسط فراهم شود؟؛

چگونه می توان شرکت های تولیدی و فرایندهای تولیدی و ارزش آفرین را به گونه ای  ◉



سؤاالت کلیدی در حوزه تحول دیجیتال آلمانراهبرد دیجیتال 2025 آلمان ۱6

جدیدی  بازارهای  بازیگران  با  بتوانند  که  بخشید  بهبود  و  کرد  سازمان دهی  مجدداً 
تولیدکننده  خود  که  کنند  رقابت  اطالعات(  فناوری  بزرگ  شرکت های  )مانند 
پیشرفت آن ها مرهون  بلکه کنترل واسطه های مشتریان را دراختیار دارند و  نیستند، 
دانش تخصصی و پیشرفته آن ها در حوزه داده هاست؟ دسترسی به مشتریان حتی در 

بخش های صنعتی از اهمیت روزافزونی برخوردار است؛ 

چگونه می توان حتی در بخش خدماِت به شدت نامتجانس آلمان که اغلب شرکت های  ◉
فعال در این بخش کوچک هستند، دسترسی مستقیم به مشتریان را امکان پذیر نمود؟ باید 
از ایجاد وابستگی به پلتفرم های آنالین که اثرات شبکه ای عظیمی دارند، خودداری نمود؛ 

در  ◉ موجود  ظرفیت  های  که  کرد  ایجاد  محیطی  اروپا  و  آلمان  در  می توان  چگونه 
نرم افزار که موجب کاهش وابستگی و  ارتباطات و توسعه  فناوری های اطالعات و 
افزایش رقابت پذیری کشور می شوند را تضمین کند؟ الزم است اکوسیستم دیجیتال 
کشور متشکل از نرم افزار و سخت افزار باشد و کشور نباید به ناچار به اجزای دیجیتال 

خارجی وابستگی داشته باشد و ناگزیر به انتقال داده ها به بیگانگان باشد؛ 

چگونه می توان آموزش و ارتقای مهارت را به شکلی مدیریت نمود که ارزیابی دیجیتال  ◉
و ظرفیت های برنامه های کاربردی به سطحی برسد که بتواند نیازهاِی بسیار متغیر اقتصاد 
نماید؟  تأمین  به خوبی  را  داده  جمع آوری  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی 
مشاغل و پروفایل های حرفه ای به طور کلی تحت تأثیر دیجیتال سازی قرار می گیرند، 
بدین معنا که تخصص های جدید و به همین ترتیب، محتوای آموزشی جدید مورد نیاز 
هستند. کشور باید با سیاست ها و ابزارهای جدید به ویژه از نظر آموزش غیررسمی در 

همه مراحل زندگی کاری بتواند به این چالش جدید پاسخ دهد؛ 

چگونه می توان نوآوری های فناورانه مورد نیاز و توسعه مدل های جدید کسب و کار را  ◉
تأمین مالی نمود؟ باید همه بودجه های تحقیق و توسعه کشور حداقل مشابه نوآورترین 
مناطق دنیا باشد. الزم است استارت آپ ها در جایگاهی باشند که قادر به بسیج منابع 

مورد نیاز برای معرفی محصوالت و خدمات جدید به بازارهای جهانی باشند؛ 
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ایجاد  ◉ آلمان  دیجیتال  تحول  برای  را  کارآمد  مدیریتی  نظام  یک  می توان  چگونه 
نمود؟ موضوعی چنین پیچیده و گسترده مستلزم تدوین یک راهبرد جامع و همچنین 
تشکیل یک مرکز تخصصی مستقل برای همه موضوعات حوزه دیجیتال سازی است. 
درواقع، یک اتاق فکر باید ایجاد شود که ضمن ارائه خدمات و مشاوره های الزم، 
به هماهنگ سازی ارتباط شرکت کنندگان در این فرآیند و ایجاد تخصص های الزم 

برای عملیاتی نمودن ساختارهای بازار بپردازد؛ 

می شوند، چگونه  ◉ )ترکیبی(  هیبرید  بیش از پیش  شغلی  ساختارهای  اینکه  به  توجه  با 
کنیم؟  فراهم  را  هم فرمانی1  امکان  و  خوب  کاری  شرایط  تخصصی  مشاغل  برای 
به لحاظ مکانی و  بیشتر  انعطاف پذیری  برای  را  انقالب صنعتی چهارم فرصت هایی 
زمانی فراهم می کند، ولی این خطر هم وجود دارد که مرز بین کار و خانواده و یا 
باید قوانین مربوط به شرایط استخدام و دستمزد و  زندگی شخصی کم رنگ شود. 

نظام بیمه تأمین اجتماعی بازبینی گردد؛ 

دولت فدرال آلمان تاکنون برنامه ها و پروژ ه های متعددی را در قالب دستور کار دیجیتال2  ◉
اجرا کرده است و وزارت امور اقتصادی و انرژی دامنه فعالیت های آتی خود را گسترش 
داده است. از جمله این که دولت با موفقیت فرکانس های رادیویی باند پهن موبایل را 
به مزایده گذاشته است. به عالوه، اجرای برنامه ارتقای توسعه باند پهن؛ معرفی بیش از 
فناوری  انقالب صنعتی چهارم در »همایش ملی  از طرح  نمونه عملی و ویژه  یکصد 
برنامه  و  هوشمند4«  شبکه های  »راهبرد  بین وزارتی  برنامه  اجرای  )2015(3«؛  اطالعات 
تأمین مالی »فناوری های دیجیتال برای کسب و کارها5« از جمله این برنا مه ها محسوب 
می شود. همچنین، دولت با راه اندازی مراکز تخصصی آموزش انقالب صنعتی چهارم 

در شرکت های کوچک و متوسط6، به دیجیتال سازی این شرکت ها کمک می کند. 

1. هم فرمانی )Co-determination(: روش مدیریت صنعتی که در آن کارگران هم در اداره  کارخانه سهیم هستند. 
2. Digital Agenda 
3. 2015 National IT Summit
4. The Interministerial Program for Smart Networks Strategy 
5. The Funding Programme for Digital Technologies for Business
6. Mittelstand 4.0 Centres of Excellence
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۱- ایجاد یک شبکه فیبر نوری گیگابایتی تا سال ۲0۲5

شبکه های باند پهن با کارآیی باال، اساس و محرک دیجیتال سازی به شمار می آیند و 
ازاین رو، برای آینده دیجیتال آلمان اجتناب ناپذیر هستند. آلمان بدون داشتن بزرگ راه های 
اطالعاتی کافی نمی تواند فرآیند دیجیتال سازی را با موفقیت به انجام برساند. به همین دلیل 
آلمان باید یک زیرساخت دیجیتال قابل اجرا و قابل اعتماد ایجاد نماید که سه شرط موردنیاز 

یعنی ظرفیت باال، دسترسی وسیع و تأخیر کم را دربرداشته باشد. 

ظرفیت: حجم انتقال داده از طریق اینترنت در هر دقیقه با سرعتی بسیار باال در همه  ▣
شبکه ها رو به افزایش است. به طور کلی، حجم داده جهانی در شبکه های خط زمینی 

هر 40 ماه و در شبکه های رادیویی موبایل هر 18 ماه دوبرابر افزایش می یابد. 

قابلیت دسترسی: سرعت اینترنت آلمان زیاد نیست. امروزه، 96 درصد از خانوارها  ▣
به شبکه های LTE با سرعت حداقل 2 مگابایت در ثانیه دسترسی دارند و تنها 6 درصد 
به اینترنت باسرعت 16 مگابایت در ثانیه دسترسی دارند. در سه ماهه دوم سال 2015 
میانگین سرعت اینترنت در آلمان 10/7 مگابایت و اوج سرعت 46/8 مگابایت در ثانیه 
بوده است. تنها 15 درصد از نقاط دسترسی به اینترنت به سرعِت باالی 15 مگابایت 
دسترسی  نوری  فیبر  کابل های  به  خانوارها  از  درصد   7 تنها  یافته اند.  دست  ثانیه  در 
دارند و کمی بیش از 1 درصد از مشتریان باندپهن از این نوع ارتباط استفاده می کنند. 
در بسیاری از موارد حتی گزینه های مناسبی برای مشتریان تجاری به ویژه ارتباط های 
تنها  نیست و  برای شرکت های کوچک و متوسط موجود  گیگابایتِی مقرون به صرفه 
شرکت های بزرگ می توانند هزینه های کابل فیبر نوری را تأمین کنند. سایر کشورها 

از این نظر از آلمان بسیار پیشی گرفته اند. 

تأخیر: انتقال بی وقفه داده )با تأخیر کم( نیز در بسیاری از کاربردها به طور مثال جهت  ▣
حوزه  مطالعات  است.  ضروری  متصل  و  ابری  تجاری  نرم افزار  از  گسترده  استفاده 
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تجارت الکترونیک نشان می دهند حتی تأخیر یک ثانیه ای در بارگذاری صفحه باعث 
کاهش حدود 10 درصدی درآمد و درنتیجه، کاهش رضایت مشتری تا 16 درصد 
می شود. همچنین تأخیر در حد هزارم ثانیه که اکنون وجود دارد، موجب اختالل در 

اجرای برخی فرآیندها می شود. 

نوری  فیبر  تا سال 2025 یک شبکه  باید  این سه شرط موردنیاز  به منظور تحقق  آلمان 
گیگابایتی راه اندازی کند. در خطوط تلفن سنتی یا کابل هم محور )کواکسیال( تلویزیون، 
ارسال هم زمان بیشتر از یک سیگنال می تواند منجر به تداخل سیگنال شود و این در حالی است 
که انتقال نوری داده از طریق کابل های فیبر شیشه ای تا حد زیادی در برابر چنین مشکالتی 
مصون است. عالوه بر آن در مقایسه با شبکه های سیم مسی با کارآیی باال، زیرساخت فیبر 
با  است.  بسیار کمتری  انرژی  مستلزم مصرف  نهایی  مشتری  به  داده  انتقال  شیشه ای جهت 
توجه به اهمیت روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات، موضوعات کارآیی انرژی و منابع 
)فناوری اطالعات سبز( باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند. این امر در مورد شبکه ارتباطات 

نیز صدق می کند.

واقعی،  زمان  در  داده  انتقال  قابلیت های  و  باکیفیت  اینترنتِی  خدمات  ارائه  به منظور 
کاماًل ضروری  آپلود  و  دانلود  برای  ثانیه  در  گیگایابت  چند  با سرعت  باندپهن  ارتباطات 
ارتباط های  ارائه  بر  بیشتر  که  آلمان  باندپهن  فعلی  راهبرد  است  الزم  بدین منظور  است. 
غیرمتقارن برای مشتریان خصوصی متمرکز است، هم اکنون به گونه ای تطبیق داده شود که 

توسعه فناوری فیبر نوری در دستور کار آن قرار گیرد. 

گسترش شبکه ملی فیبر تا خانه )FTTH(1 مستلزم سرمایه گذاری به میزان 100 میلیارد 
یورو خواهد بود. حدود سه چهارم جمعیت آلمان در مناطق شهری زندگی می کنند که در 
آن رقابت بازار باندپهن بسیار شدید است و انتظار می رود بازار آن به سوی توسعه شبکه های 
در  متعددی  اقدامات  نیز  روستایی  بازارهای  در  حتی  تردید  بدون  برود.  پیش  گیگابایتی 
زمینه سرمایه گذاری برای بهره گیری از مزایای ناشی از صرفه جویی در هزینه ها و افزایش 
هم افزایی های فرابخشی صورت گرفته است. البته در برخی مناطق که مقرون به صرفه نیست، 

1. Fiber to the Home
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اقدامی جهت گسترش شبکه ها صورت نگرفته است. 

به منظور ایجاد یک زیرساخت دیجیتال قدرتمند و رقابتی، اقدامات زیر باید صورت گیرد:

انتظار  ◉ ایجاد صندوق سرمایه گذاری برای شبکه های گیگابایت در مناطق روستایی: 
می رود صندوقی با سرمایه حدود ده میلیارد یورویی منجر به افزایش سرمایه گذاری  

در این حوزه تا سال 2025 شود؛

بهینه سازی هم افزایی حاصل از برنامه های تأمین بودجه به ویژه از طریق ایجاد ارتباط  ◉
بین دستورالعمل های فدرال مبنی برتأمین بودجه باندپهن و پروژه های مشترک مربوط 
به بهبود ساختارهای اقتصادی منطقه ای که در ارتباط با ارتباطات باندپهن برای مراکز 

تولیدی و تجاری هستند؛ 

برگزاری میزگرد گیگابایت با حضور همه طرفین: ارائه کنندگان خدمات ارتباطات،  ◉
باید  انجمن ها  و  کسب و کارها  محلی،  دولت های  و  فدرال  ایالت های  فدراسیون، 

راهبردهای مشترکی برای تحقق شبکه های گیگابایت در آلمان تهیه کنند؛ 

سرعت  ◉ به  و  ارزان  گیگابایت  شبکه های  با  مایل1«  »لست  مرحله  به  مرحله  توسعه 
مقیاس پذیر: از آنجا که در حال حاضر شرکت های تجاری به شبکه های قابل اجرا 

نیاز دارند، ارائه شبکه های گیگابایت برای آن ها باید در اولویت قرار داده شود؛

روند گسترش  ◉ تسریع  به منظور  گیگابایت:  شبکه های  و ساخت  برنامه ریزی  تسهیل   
باید شیوه های کاری آسان و ساده ای تعیین شوند، فرایندهای  شبکه های گیگابایت 
طوالنی برنامه ریزی تسریع شوند و هزینه های ساخت کاهش داده شوند. با تصویب 
کاهش  به منظور  اروپا  اتحادیه  حکم  اجرای  به  مربوط  )قانون   DigiNetz قانون 
هزینه های دیجیتال سازی( برخی از این اهداف محقق شده اند و به عنوان نمونه می توان 
زیرساخت های  و  زمین  روی  کابل  نصب  مانند  مقرون به صرفه  نصب  روش های  به 

انرژی و حمل ونقل مشترک اشاره کرد؛ 

1. “Last mile” 
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کسب جایگاه پیشگام در زمینه اجرای نسل آینده شبکه های رادیویی موبایل )نسل  ◉
این  استانداردسازی  و  توسعه  برای  صحیحی  راهبرد  باید  اروپا  بدین منظور  پنجم(: 

شبکه ها اتخاذ نماید؛

تأکید بر سرمایه گذاری و نوآوری در مقررات و چهارچوب های نظارتی: در رویکرد  ◉
اتخاذ شده در حوزه رقابت که زیربنای مقررات را تشکیل می دهند، سرمایه گذاری، 
نوآوری و رشد باید بیش از پیش مورد تأکید قرار گیرند. کسب و کارها باید به پذیرفتن 
خطرات سرمایه گذاری تشویق شوند و به همین دلیل ضرورت دارد که رویکردهای 
جدیدی در مقررات لحاظ شوند. دولت در این راستا توصیه هایی را براساس مباحث 
بازنگری  فرآیند  تهیه خواهد کرد و در  نظارتی دیجیتال  به چهارچوب های  مربوط 
ارتباطات در بروکسل به معرفی آن ها می پردازد. همچنین از آنجا که مقررات کنونی 
مانع سرمایه گذاری در زمینه شبکه های گیگابایت هستند، دستورالعمل های مربوط به 

پهنای باند که توسط کمیسیون اروپا صادر شده است باید به روزرسانی شوند؛

گسترش سرمایه گذاری در مناطق روستایی: سرمایه گذاری در این مناطق باید برای  ◉
مثال از طریق ارائه اطالعات بهتر درباره مزایای دیجیتال سازی به ساکنان، شرکت ها 

و نهادهای دولتی گسترش داده شود. 
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۲- آغاز عصر جدید استارت آپ: کمک به استارت آپ ها و ترغیب همکاری 
بین شرکت های نوپا و شرکت های باسابقه

خطرکردن  در  شرکت ها  این  هستند.  دیجیتالی  تحوالت  محرکه  نیرو  استارت آپ ها 
بی مهابا هستند و از روش ها و راه های جدید استقبال می کنند، ساختاری پویا و قابل تطبیق 
به  فراوانی  تمایل  و  دارند  فناوری  و  پژوهشی  جوامع  با  نزدیکی  همکاری  اغلب  دارند، 
مدل های  و  دیجیتال  راه حل های  ارائه  به  نسبت  استارت آپ ها  از  بسیاری  دارند.  موفقیت 
کسب و کاری مبادرت می ورزند که به سرعت قابل  گسترش هستند و می توانند راه حل های 
جالبی را برای شرکت های قدیمی و باسابقه ارائه کنند. از همه مهم تر این که این شرکت ها 

بسیار اشتغال آفرین هستند. 

بین سال های 1995 و  پیشرفته ای که  فناوری  متأسفانه تعداد شرکت های  این وجود،  با 
عوامل  رفع  راستای  در  ازاین رو،  داشته است.  40 درصد کاهش  تا  تأسیس شده اند،   2015
کارآمد  ارتقای  منظور  به  همچنین  و  نوآور  بسیار  در حوزه های  به ویژه  کاهشی  روند  این 

استارت آپ ها اقدامات جدی باید صورت گیرد. 

به منظور تضمین موفقیت استارت آپ ها در بلندمدت و افزایش حضور آن ها در بازارهای 
بین المللی باید بروکراسی اداری غیرضروری حذف شود. حدود 75 درصد از استارت آپ ها 
مایلند در سطح بین المللی حضور بیشتری داشته باشند و بنابراین باید سرمایه کافی در مرحله 
استارت آپ  مالی یک  نیاز  میانگین  به طور  قرار داده شود.  اختیار آن ها  تشکیل و رشد در 
به  وابسته  استارت آپ ها  اغلب  است.  یورو  میلیون   2/5 معادل  سال  دو  مدت  در  آلمانی 
صندوق های  معدودی  تعداد  آلمان  در  هم اینک  اما  هستند،  خطرپذیر  سرمایه گذاری های 
بزرگ فعالیت دارند که سرمایه مورد نیاز استارت آپ ها را تأمین می کنند. این امر اساسا در 

مورد سرمایه گذاری در مرحله رشد صدق می کند. 

استارت آپ های  برلین در حال شکل گیری است.  به ویژه در  امیدبخشی  البته روندهای 
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برلین در سال 2015 موفق به جذب 2/1 میلیارد یورو سرمایه  شده اند و از این نظر در بین 
شهرهای اروپایی در جایگاه اول قرار گرفته است. جایگاه پنجم و ششم نیز به شهرهای آلمانی 
با فاصله زیادی  هامبورگ )296 میلیون یورو( و مونیخ )206 میلیون یورو( تعلق دارد که 
از سرمایه  گذاری های  قرار گرفته اند. حجم عظیمی  پاریس  و  استکهلم  لندن،  از شهر  پس 
صورت گرفته در برلین توسط یک منبع و به عبارتی »راکت اینترنت«1 تأمین می شود. راکت 
اینترنت در چهار شرکت از هر پنج شرکت آلمانی که بیشترین جذابیت برای سرمایه گذاران 

را دارند، سرمایه گذاری می کند. 

به طور کلی اندازه بازار سرمایه خطرپذیر آلمان در مقایسه با پتانسیل اقتصادی آن بسیار 
کوچک است. در آلمان 0/02 درصد از تولید ناخالص داخلی به سرمایه گذاری تخصیص 
می یابد و این در حالی است که در ایاالت متحده آمریکا تقریباً ده برابر )0/17 درصد از 
تولید ناخالص داخلی( صرف سرمایه گذاری می شود. در سال 2014 در آلمان تنها 11 مورد 
در  سال  همان  در  که  است  حالی  در  این  و  داشته است  )IPOs(2 وجود  سهام  اولیه  عرضه 
انگلیس 112 شرکت که برای اولین بار در فهرست بازار بورس لندن ذکر شده بودند، در 

این حوزه فعالیت داشته اند و در ایاالت متحده نیز 288 شرکت وجود داشته اند. 

آلمان به عنوان یک منطقه تولیدی قوی در زمینه برقراری ارتباط بین شرکت های صنعتی 
بزرگ و استارت آپ های نویدبخش عملکرد موفقی داشته است. از یک طرف مبنای سرمایه  
قوی و موقعیت تثبیت شده در بازار و از طرف دیگر ایده های جدید و روش های غیرمتداول 
در مواجهه با چالش های مربوط به انقالب صنعتی چهارم نقش کلیدی ایفا می کنند. حتی 
در بخش خدمات، فرصت های زیادی برای نوآوری در نتیجه ارتباط بین شرکت های نوپا 
و شرکت های باسابقه پدید می آید. بااین حال مطابق بررسی صورت گرفته توسط اکسنچر3، 
هم اکنون به دلیل عدم همکاری یا همکاری ناکارآمد با استارت آپ ها، اقتصاد آلمان تا سال 
2020 حدود 99 میلیارد یورو پتانسیل رشد خود را از دست می دهد که معادل 3/4 درصد از 

تولید ناخالص داخلی فعلی کشور است. 

1. Rocket Internet 
2. Initial Public Offerings
3. Accenture
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لذا به منظور تحقق عصر جدید استارت آپ ها اقدامات زیر توصیه می شود:

تخصیص مبلغ 500 میلیون یورو به عنوان تسهیالت رشد )2016( با همکاری صندوق  ◉
سرمایه گذاری اروپا1: این تسهیالت- به عنوان یک صندوق سرمایه گذاری مشترک 
در  سرمایه گذاری  جهت  موفق-  خطرپذیر  سرمایه  گذاری  مدیران  یا  صندوق ها  با 
شرکت های نوآوری آلمانی بین 30 تا 40 میلیون یورو به ازای هر سرمایه گذاری در 

نظر گرفته می شوند. 

با موجودی حدود  ◉  2)HTGF( پیشرفته فناوری  تأسیس سومین صندوق استارت آپ 
300 میلیون یورو تا سال 2017: این صندوق سرمایه اولیه الزم را برای شرکت های 
فناوری جوان و به سرعت رو به رشد فراهم می کند. این صندوق که پس از تأسیس 
اولین و دومین صندوق  استارت آپ فناوری پیشرفته تشکیل می شود، به شرکت های 
و  دولتی  نهادهای  اول،  صندوق  دو  همانند  کرد.  خواهد  مالی  کمک  استارت آپ 

شرکت های تجاری خصوصی می توانند در این صندوق مشارکت کنند؛ 

توسعه قابل توجه برنامه INVEST )اینوست( از سال 2016: در این راستا، یارانه های  ◉
20 درصدی به سرمایه گذاری های خطرپذیر بخش خصوصی تا سقف 500 هزار یورو 
تعلق می گیرد و به سود سهام اینوست بازپرداخت مالیات تعلق می گیرد. همچنین به این 
سرمایه گذاری ها یک گرنت غرامِت متناسب با ضرر تعلق می گیرد. در نهایت، شرایط 

موردنیاز برای برخورداری از این تسهیالت نیز به اندازه قابل توجهی تسهیل می شود؛ 

تبدیل آلمان به مقصد رقابتی جذاب برای صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر: در  ◉
این راستا، چهارچوب مالیاتی و حقوقی این حوزه بهبود می یابد و اصالحات موردنظر 
ارائه شده  با مالیات بر گردش مالی برای خدمات مدیریتی  ارتباط  دادگاه اروپا در 
دوره های  به  انتقالی  زیان  مالیات  می شود.  اجرا  سرمایه گذاری  صندوق های  توسط 
آتی3 در هنگام فروش سهام جنبه مهم دیگری است. هنگامی که شرکت های با رشد 

1. European Investment Fund
2. High-Tech Start-Up Fund
3. Tax loss carryforwards 
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باال تقویت شوند و یا چنانچه سهام توسط سرمایه گذاران راهبردی خریداری شوند، 
مالیات زیان انتقالی به دوره های آتی ممکن است از بین نرود. 

معافیت شرکت های نوآوری از بار مالیاتی سهام های اقلیت و تضمین این که هیچ مانع  ◉
ایجاد نشود: حتی اگر قوانین  تأمین مالی شرکت های نوآوری جوان  برای  جدیدی 
مالیاتی این حوزه مورد بازنگری قرار گیرند، دولت فدرال تضمین می کند برای تأمین 
مالی شرکت های نوآوری و جوان استثنا قائل شود )تدابیری کارآمد و مطابق قانون 

اتحادیه اروپا درباره آن بیندیشد(؛

تبدیل مجدد بازار بورس به منبع تأمین مالی شرکت های نوآوری جوان و دارای رشد  ◉
باال: در این راستا، مسیر خروجی مهمی برای سرمایه گذاری خطرپذیر مجددا گشوده 

خواهد شد؛ 

برنامه  ◉ برنامه ریزی مطابق  اولیه  بالقوه توانمند در مراحل  از استارت آپ های  حمایت 
تجاری  ایده های  برنامه،  این  مطابق  جدید1«:  دیجیتال  نوآوری  استارت آپ  »رقابت 

ارزیابی شده و به بهترین ایده ها جوایزی اهدا می گردد؛ 

اطالعات  ◉ ارائه  طریق  از  مثال  برای  آلمان  استارت آپ های  بین المللی سازی  ارتقای 
عالوه بر  بین المللی:  شتاب دهنده های  توسط  یا  و  حمایتی  و  مشاوره ای  خدمات  و 
شتاب دهنده های سیلیکون ولی و نیویورک، در سال 2015 آلمان به برنامه خود افزود 
تأسیس  به  نسبت  و  کند  راه اندازی  بوستون  در  نیز  را  زیستی  علوم  منطقه  یک  که 

سومین شتاب دهنده  خود در این منطقه اقدام نمود؛ 

کمک به استارت آپ ها در برقراری ارتباط با کسب و کارهای باسابقه و قدیمی: این  ◉
برای دیجیتال سازی همه  استارت آپ ها  نوآورانه  از ظرفیت  بهره گیری  با هدف  امر 

بخش های اقتصاد صورت می گیرد؛ 

مشورتی  ◉ »کمیته  با  نزدیک  همکاری  و   )FRAUEN( کارآفرین2  زنان  طرح  تدوام 

1. the new Digital Innovation Start-up Competition 
2. Women as Entrepreneurs Initiative
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اقتصاد دیجیتال جوان1«؛ 

بهره گیری از پیشرفت های حاصله در زمینه دیجیتال سازی اداره های دولتی در راستای  ◉
روند،  این  نتیجه  در  اداری:  بروکراسی  کاهش  و  شرکت ها  تأسیس  روند  تسهیل 

استارت آپ ها زمان بیشتری برای تمرکز بر رشد خود در بازار خواهند داشت؛

◉ Ansprech- )کاهش بروکراسی اداری در مرحله اولیه: در این راستا، یک نقطه تماس 
partner 2( معرفی خواهد شد و برنامه حذف بروکراسی اداری )one-in-one-out( به 

طور نظام مند پیگیری می شود؛ 

و  ◉ کارآفرینان  برای  مشاوره ای  خدمات  ارائه  و  مربوطه  اطالعات  گردآوری 

استارت آپ های تجاری در پورتال جامع استارت آپ4 2: بدین ترتیب، روند راه اندازی 
شرکت ها ساده تر و کارآمدتر خواهد شد. 

1. Advisory Committee Young Digital Economy 
2. Start-Up Portal 4.0
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۳- ایجاد یک چهارچوب نظارتی برای افزایش سرمایه گذاری و نوآوری

فراهم  دیجیتال  توسعه  برای  بهتری  نظارتی  چهارچوب  که  کشورهایی  کلی،  به طور 
کنند، آینده بخش فناوری اطالعات و ارتباطات در دستان آن ها خواهد بود. از یک طرف، 
دیجیتال سازی یک پروژه تجاری است و از این رو، باید شرایط الزم برای سرمایه گذاری 
شرکتی، نوآوری محصول و خدمات مبتنی بر داده جدید مهیا باشد و از طرف دیگر نیز باید 
یک چهارچوب نظارتی عینی و قابل اعتمادی مدنظر قرار گیرد. چهارچوب نظارتی موردنظر 
مشتمل بر مقررات مربوط به حوزه اختیارات و مسئولیت، قانون کپی رایت و رقابت منصفانه 
است. در این راستا، همه مدل های کسب و کار دیجیتال باید بخشی از رقابت باز و نوآورانه در 
نظر گرفته شوند؛ راه حل های منفرد، امتیازات انحصاری، تمایزها و تبعیض ها باید حذف شوند 
و استانداردها و هنجارهای الزام آوری همواره باید تدوین شوند. شایان ذکر است که حداکثر 
شفافیت محصول و بازار، پایه و اساس آزادی انتخاب را برای مشتریان و مصرف کنندگان 
خصوصی فراهم می کند تا بتوانند انتخاب های آگاهانه و مستقلی داشته باشند. به طور کلی، 

این  قبیل فعالیت ها چشم انداز سیاست نظارتی دیجیتال آلمان را تشکیل می دهند. 

منافع  تنها  که  منفرد  راه حل های  از  باید  اینترنت  فناوری  بین المللی  ماهیت  به  توجه  با 
محدود ملی را مدنظر دارند، دوری نمود. مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا 
به  توجه  با  است،  منافع مشتری  از  به حفاظت  اروپایی  بر رویکرد واحد  دال  این که  ضمن 
اصول بازار آن )تمام بازاریابان بین المللی ملزم به رعایت قانون اروپا هستند( می تواند گامی 
مؤثر به سوی برابری رقابتی در اقتصاد داده نیز باشد. آلمان قصد دارد با چنین رویکردی، به 

تدوین و ارتقای مقررات و استانداردهای دیجیتال سازی خود بپردازد. 

چهارچوب مقررات دیجیتال اروپا تضمینی برای تداوم دیجیتال سازی اقتصاد و جامعه در 
اتحادیه اروپاست و درنتیجه از اهمیت باالیی برای رقابت پذیری آلمان و اروپا در سال های 
آتی برخوردار است. کل اقتصاد کشور از مزایای بازار واحد دیجیتال اروپا بهره مند می شوند 
تولید  لجستیک،  بانکداری،  بخش های  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  بخش  عالوه بر  و 
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خودرو، تجارت خرده فروشی، انرژی و حمل و نقل نیز از این مزایا بهره می برند. برای مثال، 
در همه این بخش ها شرکت ها می توانند ارتباط خود را از طریق استفاده از رایانش ابری، 

اینترنت اشیا و فرایندهای واحد فناوری اطالعات کل شرکت ارتقا بدهند. 

منافع  در خدمت  نباید صرفاً   1)DSM( اروپا  بازار واحد دیجیتال  باید توجه داشت که 
ببرند.  بهره  آن  از  باید  نیز  بزرگ  و  کوچک  تولید کنندگان  بلکه  باشد،  مصرف کنندگان 

اقدامات زیر در این راستا از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند:

و  ◉ هنجارها  حوزه  در  باید  اروپا  اتحادیه  فنی:  دیجیتال  واحد  بازار  یک  ایجاد 
استانداردها در دنیا پیشگام باشد. در فناوری های مدرن اطالعات و ارتباطات، اهمیت 
وسیله ها به توانایی آن ها در برقراری ارتباط با دیگر وسایل بستگی دارد )اثر شبکه(. 
به روزرسانی شده و  فناورانه جهانی  پیشرفت های  با  باید همگام  اروپا  استانداردهای 
در سطح جهانی فرا گیر شوند. گفتنی است هدف در اینجا مقابله با طرح های موفق 
ملی نیست، بلکه هدف این است که کشور بتواند هماهنگی های سیاسی و اقدامات 

حمایتی در فرایندهای استانداردسازی را محقق بخشد؛ 

ایجاد یک بازار واحد دیجیتال نظارتی: در این راستا، تدوین یک چهارچوب نظارتی  ◉
و  زیرساخت ها  درواقع،  است.  ضروری  اروپا  اتحادیه  مخابرات  حوزه  در  عملی 
بازارهای مخابرات در همه مناطق آلمان و اتحادیه اروپا باید به صورت پویا و کارآمد 
به طور کلی، هنگام  بمانند.  باقی  بازارهای جهانی رقابتی  تا همچنان در  یابند  توسعه 
باشند:  داشته  قرار  مدنظر  نکات  این  باید  آلمان  مخابرات  مقررات  آتی  اصالحات 
مشوق های  ایجاد  نظارتی،  ابزارهای  انتخاب  در  انعطاف پذیر  رویکردهایی  اتخاذ 
سرمایه گذاری در توسعه پهنای باند، استفاده بهینه از خدمات 2OTT، اعمال حداقل 
میزان یکسان سازی حقوق مصرف کننده، تقویت و احتماال ساده سازی مفهوم فعلی 

خدمات عام و همچنین بهینه سازی چهارچوب سازمانی؛

1. European Digital Single Market 
 Service توسط یک  و  اینترنت  از طریق  به هر خدمتی گفته می شود که  و  است   Over The Top OTT  مخفف   .2

Provider به کاربر نهایی خواهد رسید
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که  ◉ باشند  سهیم  به گونه ای  مقررات  تدوین  در  باید  واسطه ها  و  آنالین  پلتفرم های 
پلتفرم های آنالین  باشد: بزرگ ترین  برابر  شرایط رقابتی برای خدمات مشابه تقریباً 
روی  و  می کنند  کنترل  را  آنالین  بازارهای  به  دسترسی  که  هستند  جایگاهی  در 
تأثیر  بازار و توانایی آن ها جهت توسعه خود  فعالیت های سایر شرکت کنندگان در 
شکوفایی  برای  مشابهی  شرایط  به  کشور  ازاین رو،  می گذارند.  برجا  توجهی  قابل 
شبکه های دیجیتال و خدمات نوآورانه نیاز دارد. بنابراین در گام اول باید مطالعه ای 
می دهد،  انجام  آنالین  پلتفرم های  نقش  زمینه  در  هم اینک  اروپا  کمیسیون  که  را 
هرچه زودتر و البته در کمال دقت و با حفظ جامعیت آن و بدون توجه به تصورات و 

ایده های قبلی به سرانجام برسد؛

گیرد:  ◉ قرار  مدنظر  آنالین  بازارهای  خاص  ویژگی های  باید  نیز  کارتل1  قانون  در 
در  که  سیطره ای  دلیل  به  است  ممکن  اینترنتی  بزرگ  شرکت های  مثال،  به عنوان 
حوزه خاصی از خدمات )به عنوان مثال جستجوهای آنالین( دارند، بر بازارهای دیگر 
)به عنوان مثال، برای خدمات غیررایگان که به صورت آنالین ارائه می شوند( نیز سلطه 
یابند و از این مسأله سوء استفاده کنند. بااین حال از آنجا که خدمات اصلی بدون هزینه 
به منظور  ازاین رو  نمی دهد.  پوشش  را  شرایطی  فعلی چنین  کارتل  قانون  بوده است، 
جلوگیری از فعالیت های ضدتراست و سوء استفاده از تسلط بر بازار، الزم است در 
قانون به صراحت ذکر شود که حتی درصورتی که پول به طور مستقیم پرداخت نشود، 

می توان چنین فرض کرد که بازار وجود دارد؛

برطرف  ◉ و  شناسایی  باید  فرامرزی  الکترونیک  تجارت  موانع  دیگر  و  قانونی  موانع 
شوند: تجارت الکترونیک فرامرزی امکان دسترسی به طیف وسیع تری از کاالها و 
خدمات را برای اشخاص و شرکت های خصوصی فراهم می کند و آن ها می توانند 
از مزیت قیمت پایین تر بهره مند شوند. امروزه تجارت الکترونیک تقریباً 2/5 درصد 
این در حالی است که سهم تجارت  ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و  تولید  از 

Cartel  .1 یا همان تراست تجاری )business trus t( به کسب و کارهایی می گویند که رقبای اصلی یک بازار هستند که 
با توافق بین خود و تثبیت قیمت ها مانع از رقابت دیگر رقبا )غیرکارتل( در بازار می شوند
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باید موانع موجود  الکترونیک فرامرزی از این مقدار یک دهم است. به همین دلیل 
روش  به  بازار(  فعاالن  ضدرقابتی  عملکرد  از  ناشی  موانع  یا  قانونی  موانع  از  )اعم 

نظام مندی برطرف شوند؛ 

داده  ◉ امنیت  )مانند  مشترک  اصول  براساس  باید  اروپایی  داده  منطقه ای  سیاست 
از  حفاظت  نظیر  بنیادی  حقوق  که  مواردی  در  شود:  تدوین  اطالعاتی(  استقالل  و 
داده های شخصی توسط ارائه کنندگان خدمات مورد توجه قرار داده نشوند، اعتماد 
درصد   22 تنها  گرفته،  صورت  مطالعات  مطابق  می شود.  کمتر  دیجیتال  محیط  در 
جستجوگر،  موتورهای  مانند  اینترنتی  شرکت های  به  اروپا  اتحادیه  شهروندان  از 
و  فنی  مسائل  رو،  این  از  دارند.  اعتماد کامل  ایمیل  اجتماعی و خدمات  شبکه های 
باید  اروپا  اتحادیه  سطح  در  داده ها  فرامرزی  استفاده  و  پردازش  به  مربوط  حقوقی 

به زودی بررسی و برطرف شوند.

قرار  ارزیابی  مورد  دیجیتال سازی  با  ارتباط  در  حقوقی  چهارچوب  باید  نیز  آلمان  در 
گیرد. الزم است مجموعه قوانین حقوقی دیجیتال۱ با توجه به اصول بیان شده در ارتباط 
اروپا  اتحادیه  هماهنگ سازی  و  اطالعاتی  استقالل  و  داده  امنیت  باز،  و  منصفانه  رقابت  با 
تدوین گردد. کشور به یک چهارچوب حقوقی همگرا نیاز دارد که همه رسانه ها را پوشش 
با قانون مخابراتTKG( 2(، قانون  اینترنت یا برخی مفاد مرتبط  به  دهد و مقررات مربوط 
مخابراتی4  ترمینال  تجهیزات  و  رادیویی  تجهیزات  قانون   ،)TMG( ارتباطی3  رسانه های 

)FTEG( و دیگر جنبه های مقررات فنی را دربرگیرد. 

در برخی از جنبه های اصلی مجموعه قوانین حقوقی دیجیتال، عالوه بر هماهنگ سازی 
ظرفیت های موجود باید موضوع گسترش چهارچوب حقوقی مربوط به مسائل دیجیتال نیز 

به شرح زیر مورد توجه قرار گیرد:

ایجاد یک چهارچوب حقوقی واحد برای خدمات مشابه به طوری که ارائه کنندگان  ◉

1. Digital legal code 
2. Telecommunications Act 
3. Telemedia Act 
4. Act on Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment



10۳۳ گام به سوی آیندهراهبرد دیجیتال 2025 آلمان

خدمات اینترنت )عرضه کنندگان خدمات OTT( نیز وارد عرصه رقابت شوند؛

یکپارچه سازی قوی تر اثرات دیجیتال )مانند اثر شبکه، اثر قفل1( با الزامات شفافیت،  ◉
امنیت داده و قابلیت  حمل داده تا حدی که مطابق مقررات عمومی حفاظت از داده 

اتحادیه اروپا در سطح ملی مجاز است؛ 

تطبیق با حوزه های جدید کسب و کار: کالن داده ها/ خدمات مبتنی بر مکان؛ اقدامات:  ◉
قوانین  )بازبینی  شفافیت  و  اطالعاتی  تعهدات  داده،  از  حفاظت  اطالعاتی،  استقالل 
ملی حفاظت داده به ویژه تطبیق قانون مخابرات و قانون رسانه های ارتباطی با مقررات 

عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا(؛

حامی  ◉ حقوقِی  چهارچوب  ایجاد  طریق  از  روزمره  زندگی  در  دیجیتال سازی  ترویج 
نوآوری )مانند کنتورهای هوشمند: قانون دیجیتال سازی انتقال انرژی، قانون سالمت 

الکترونیک(.

با توجه به سرعت توسعه و نوآوری تحول  آفرین، دولت نمی تواند صبر کند تا مقررات 
جدید طی فرایندی پویا شکل گیرند. درواقع، نوآوری در مواردی تحقق خواهد یافت که 
آنها هستند. در چنین شرایطی  توسعه  ایده های جدید و  ارائه  به  قادر  کسب وکارها و علم 
باید فضاهای آزمایشی برای مقررات مربوط به حوزه فناوری ها و مدل های کسب و کار 
افزایش احتمال ارزش آفرینی در یک  جدید ایجاد شود. این روش از یک طرف موجب 
حوزه اقتصادی خاص می شود و از طرف دیگر می توان نوآوری های ارزشمند را به مسیری 
هدایت نمود که دغدغه های شهروندان نیز در نظر گرفته شوند. اینگونه فضاهای آزمایشی 
منطقه ای این فرصت را در اختیار جوامع قرار می دهند که منطقه خود را به محلی ایده آل 
دارای  باید  آزمایشی  فضاهای  چنین  کنند.  تبدیل  خاص  نوآوری های  و  فناوری ها  برای 

ویژگی های زیر باشند:

فضاهای نوآوری باید از نظر مکانی و زمانی و همچنین از نظر گروه آزمایشی کاماًل  ◉

Lock-in effect .1: هر تصمیم و تکنیکی که جایگزین های قابل انتخاب توسط مشتری را محدود نماید یا اساساً حذف 
کند، استراتژی قفل یا Lock-in  نامیده می شود.
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مجزا و متمایز باشند و به نوآوری هایی تخصیص داده شوند که دارای کارآیی باال و 
جنبه های اجتماعی، تجاری و فنی جذاب )مانند حوزه پزشکی از راه دور، رباتیک، 

جابه جایی( هستند؛ 

پروژه های نوآوری باید درصورت لزوم مطابق بندهای تصریح شده در چهارچوب های  ◉
نظارتی یا قانونی که محدود به زمان و احتماال محدود به مکان هستند، تحت حمایت 

قرار داده شوند؛ 

از  ◉ مستقل  به طور  نظارت  و  ارزیابی  است که همیشه  این  استاندارد  الزامات  از  یکی 
نوآوران انجام شود. این ناظران مستقل باید از این اختیار برخوردار باشند که هنگام 
و  دهند  قرار  دسترس  در  را  مقرراتی  آزاد  منطقه  بتوانند  ریسک  جنبه های  بررسی 
را  این وظیفه  را محدود کنند.  بتوانند آن  احتمال وقوع خطری هست،  یا وقتی که 

می توان به سازمان دیجیتال فدرال )مورد 10( محول کرد؛

ارائه توصیه های مربوطه درباره چگونگی تدوین مقرراتی مسئوالنه و مفید که کاربرد  ◉
جهانی در آینده داشته باشند، هدف اصلی این اقدامات آزمایشی و تحقیقات مربوطه 

به شمار می آیند.

شوند.  مطرح  جهانی  بازارهای  سطح  در  اروپا  اتحادیه  و  آلمان  است  الزم  همچنین 
بدین ترتیب مناطق کسب و کار اروپایی نباید با هم رقابت کنند، بلکه باید با هم متحد شوند تا با 
رقبای خارج از اتحادیه اروپا رقابت نمایند. بنابراین یک سیاست رقابتی مدرن باید تدوین شود 
که موقعیت بازار جهانی را مدنظر داشته باشد و محدود به بازار واحد اروپایی نباشد. ازاین رو:

الزم است قوانین کنترل ادغام آلمان اصالح شوند. تاکنون صرفاً درآمد شرکت های  ◉
داشت که حتی  توجه  نکته  این  به  باید  در حالی که  بوده است؛  توجه  مورد  ادغامی 
شرکت های دارای درآمدهای کم به ویژه در حوزه دیجیتال می توانند از نظر ارزش 
معامالت )مانند اکتساب واتساپ توسط فیس بوک( بسیار مؤثر واقع شوند. به منظور 
»قانون  نهم  متمم  به  معامالت  ارزش  درباره  دیگر  بند  یک  شکاف،  این  برداشتن 

ضدموانع رقابت« اضافه خواهد شد؛
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هنگام  اِعمال مقررات کنترل ادغام اروپایی، موقعیت جهانی رقابت نیز باید مدنظر  ◉
جهانی  رقابت  به  مناسبی  پاسخ  نمی تواند  جزئی  بسیار  بازار  محدودیت  گیرد.  قرار 
به ویژه  داشت.  نخواهند  بین المللی  رقابت  امکان  شرکت ها  بازاری  چنین  در  باشد. 
کمیسیون اروپا باید در تفسیر خود از اصطالح »بازار مرتبط« تجدیدنظر کرده و آن 
را به روزرسانی کند. هنگامی که کسب وکارها درک بهتری از روش فعلی ارزیابی 
می توانند  باشند،  داشته  رقابت  قانون  مختلف  مطابق جنبه های  ادغام کنندگان  توسط 

قطعیت حقوقی بیشتری در این زمینه به کار گیرند.
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4- ترویج و توسعه شبکه های هوشمند در زیرساخت های تجاری کلیدی 

هوشمند  شبکه های  که  می دهد  نشان  فرانهوفر  مؤسسه  توسط  گرفته  صورت  مطالعه 
میلیارد  میان، 39  از آن  باشند که  میلیارد یورو سود دربرداشته  می توانند ساالنه حدود 56 
یورو به افزایش کارآیی و 17 میلیارد یورو نیز به افزایش رشد نسبت داده می شود. به منظور 
بهره برداری از این ظرفیت، آلمان طرح های متعددی برای ترویج شبکه های هوشمند اجرا 

کرده است:

اجرای  ◉ راستای  در  را  هوشمند1«  شبکه های  »راهبرد  آلمان  دولت   ،2015 پاییز  در 
»دستور کار دیجیتال 2014-2017 2« به کار بست. این راهبرد دارای چهار عنصر است 
که با همکاری نمایندگانی از جامعه کسب و کار به صورت مشترک تهیه شده است. 
»طرح شبکه های هوشمند« برای اجرای این راهبرد توسط آلمان راه اندازی شده است؛ 

در نوامبر 2015، دولت پیش نویش قانونی را برای دیجیتال سازی انتقال انرژی ارائه نمود؛  ◉

امکان  ◉ قانون  این  شد.  اجرایی  الکترونیک«  سالمت  »قانون   ،2016 سال  اوایل  در 
بهره مندی بیماران از مزایای پزشکِی از راه دور را فراهم می کند که البته هنوز نیاز به 

اصالح و بهینه سازی دارد. 

کشور آلمان باید در راستای کسب موقعیت پیشگام در عرصه شبکه های هوشمند با تکیه 
بر تجربیات به دست آمده از این گونه طرح ها، اقدامات بیشتری انجام دهد. همچنین، دولت 
این موضوع را در راستای سیاست فناوری اطالعات و ارتباطات اتحادیه اروپا نیز پیگیری 
می کند و با ایجاد مناطق نمونه )مدل(، عموم جامعه را از ارزش دیجیتال سازی و اتصال در 

حوزه های متعدد نظیر آموزش و سالمت آگاه می سازد. 

به منظور تحقق این هدف، آلمان باید نسبت به رفع موانع موجود، معرفی مراحل اجرایی و 

1. Smart Networks Strategy
2. Digital Agenda 2014–2017
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حمایت قوی از بخش هایی که این فناوری ها کاربرد دارند، اقدام کند. بدین منظور اقدامات 
زیر باید عملی شوند:

تسهیل سرمایه گذاری و ایجاد قطعیت حقوقی: الزم است شرایط سرمایه گذاری در  ◉
شبکه های هوشمند بهبود یابد و چهارچوب حقوقی نیز به طور مداوم در همه بخش ها 
و  حفاظت  برای  شفاف  قوانین  به ویژه،  گردد.  تضمین  حقوقی  قطعیت  تا  یابد  ارتقا 
استفاده از داده ها بسیار ضروری است. مقررات عمومی حفاظت از داده  اتحادیه اروپا 
که به تازگی در پارلمان اروپا تصویب شده است، می تواند شفافیت و قطعیت حقوقی 

بیشتری با خود به ارمغان بیاورد؛ 

بهبود بنیان شبکه های هوشمند در سطح اروپا: الزم است استانداردهای حوزه شبکه های  ◉
هوشمند تعیین شوند تا محیطی واحد برای بازار اروپایی فراهم شود. سازمان فدرال 
برنامه  به روزرسانی  و  اجرا  روند  راه آهن1  و  پست  مخابرات،  گاز،  برق،  شبکه های 
غلطان استانداردسازی فناوری اطالعات و ارتباطات2 را باقدرت پیش می برد. گفتنی 
است که ترویج شبکه های هوشمند نیز ازجمله اهداف این برنامه می باشد. مقررات 
اروپا  اتحادیه  داده  از  حفاظت  عمومی  مقررات  در  که  اینترنت  بی طرفی  به  مربوط 
پیشنهاد شده است، باید به گونه ای اجرا شوند که بتوان بی طرفی اینترنت را در آینده 
مثال در بخش های  به عنوان  نوآورانه  امکان خدمات خاص  تضمین کرد و همزمان 

سالمت و حمل ونقل را فراهم آورد؛

تقویت تقاضا و ایجاد هم افزایی: داشتن اطالعات بیشتر و ارتباط گسترده تر دولت های  ◉
محلی و ایالت ها با شهروندان و کاربران، از عوامل کلیدی جهت افزایش پذیرش و 
تقاضا برای راه حل های فناوری اطالعات و ارتباطات در شبکه های هوشمند به شمار 
این حوزه  انواع موضوعات  برای همه  تنها مرجع  می رود. طرح شبکه های هوشمند 
است. مطابق این طرح، یک نمایشگاه سیار به منظور فراهم کردن امکان گفت وگو با 
مشارکت کنندگان و افراد عالقه مند در نوامبر 2015 راه اندازی شده است. یکی دیگر 

1. Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway 
2. Rolling Plan for ICT Standardisation
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به عنوان  پلتفرم  این  است.  باز1«  نوآوری  »پلتفرم  شامل  طرح  این  کلیدی  عناصر  از 
یک بازار و تاالر گفتگوی دیجیتال برای همه کارشناسان، کاربران و عموم جامعه 
داشته  این طرح  در  فعالی  بدین ترتیب آن ها می توانند حضور  و  است  قابل دسترسی 
باشند، ایده های جدیدی مطرح کنند و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند. همچنین 
ایجاد هم افزایی در برنامه های درحال اجرا، به ویژه در ساختار انقالب صنعتی چهارم، 
حمایت از تحقیق و نوآوری در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و دیجیتال سازی 

شرکت های کوچک و متوسط از اهمیت باالیی برخوردار هستند؛ 

از  ◉ دولت  نمونه شبکه های هوشمند2: حمایت  مناطق  برای  مالی  تأمین  برنامه   اجرای 
مناطق نمونه و پروژه های فانوس دریایی3 الزمه ایجاد ارزش افزوده قابل توجه برای 
جامعه و اقتصاد به ویژه در حوزه های کلیدی مانند آموزش، سالمت، انرژی، حمل و نقل 
و مدیریت دولتی به شمار می آیند. در راستای حمایت از فضاهای آزمایشی و مناطق 
نمونه، دولت فدرال چهارچوب حقوقی مرتبط با شرایطی که امکان آزمایش فراهم 

می آورند را به صورت نظام مند مورد بازنگری قرار می دهد؛ 

ایجاد برنامه ملی »ائتالف های دیجیتال سازی«: چنین ائتالف هایی با استناد به این ایده  ◉
تشکیل می شوند که دیجیتال سازی روی همه اقشار تأثیرگذار است و فرآیندی عملی 
است که ازطریق تعامل و همکاری بین کسب وکارها، دولت و افراد در سطح محلی 
تکامل می یابد. این ائتالف ها باید مناطق نمونه را راه اندازی کنند و امکان همکاری 
در سطح منطقه ای و محلی و بین نهادهای دولت های مرکزی و محلی، شرکت ها، 
انجمن ها و سازمان های حرفه ای و اشخاص را با هدف تعیین و انجام اقدامات ویژه  

برای دیجیتال سازی در سطح منطقه ای فراهم آورند؛

فراهم  ◉ طریق  از  شتاب دهنده ها  هوشمند:  شبکه  پروژه های  برای  شتاب دهنده   ایجاد 

1. Open Innovation Platform
2. Model Regions for Smart Networks Funding Program

3. پروژه فانوس دریایی یا lighthouse project یک اصطالح است و در مورد پروژه هایی استفاده می شود که عالوه بر 
اهداف اصلی خود، به عنوان الگو و راهنمای عمل برای پروژه های بعدی )مشابه( نیز عمل می کنند و به بیان دقیق تر، 

پروژه های دیگر از آن ها الهام می گیرند و الگوبرداری می کنند. 
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کردن فضای کار، ارائه حمایت راهبردی و فنی، دسترسی به شبکه ها و درصورت 
از  از شرکت های جوان بالفاصله پس  مبالغ جزئی کمک هزینه مالی،  لزوم، اعطای 
سرمایه گذاران(  به  کسب وکار  برنامه  ارائه  تا  توسعه  مرحله  از  )یعنی  آن ها  تأسیس 

حمایت می کنند.
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5- تقویت امنیت داده و توسعه استقالل اطالعاتی

تحول دیجیتال جامعه مستلزم تغییری بنیادین در سیاست های مربوط به داده هاست. داده 
به عنوان عنصر اصلی در اقتصاد دیجیتال به شمار می آید. اشخاص و شرکت های خصوصی 
باید اطمینان حاصل کنند که امنیت داده آن ها به طور کامل تأمین می شود. مصرف کنندگان 
تصمیم  مستقل  به طور  خود  داده های  از  استفاده  چگونگی  درباره  بتوانند  باید  کاربران  و 
و  است  دموکراسی  اصلی  بنیان های  از  اطالعاتی  استقالل  و  داده  امنیت  بنابراین  بگیرند. 
اقتصاد داده محور هم شمرده می شود. چنانچه  قابلیت پذیرش و موفقیت  پیش نیاز  همزمان 
ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  در حوزه  قابل اعتمادی  و  ایمن  زیرساخت های  نتواند  آلمان 
ایجاد کند، با خطر ازدست  دادن رقابت پذیری و توان اقتصادی خود در آینده مواجه خواهد 
شد. همچنین بدون امنیت داده نمی توان شرکت های کوچک و متوسط را به دیجیتال سازی 

ترغیب نمود. 

فناوری  امنیت   ،2015 سال  در   )BSI( اطالعات1  امنیت  فدرال  اداره  گزارش  مطابق 
اطالعات در بسیاری از حوزه ها آسیب پذیر است. همچنین اطالعات ارائه شده توسط انجمن 
نشان  بیتکوم(  )انجمن  آلمان2  رسانه های جدید  و  دور  راه  از  ارتباطات  اطالعات،  فناوری 
می دهد که بیش از نیمی از شرکت های آلمان )51 درصد( طی دو سال گذشته قربانی جرائم 
امنیت  خطر  معرض  در  به شدت  متوسط  و  کوچک  شرکت های  به ویژه،  بوده اند.  سایبری 
سایبری قرار دارند و حدود 61 درصد از آن ها با جاسوسی یا خرابکاری های سایبری مواجه 
شده اند )مطابق بررسی صورت گرفته در سال 2015(. میزان خسارت ساالنه ناشی از خطرات 

امنیتی در اقتصاد آلمان حدود 51 میلیارد یورو تخمین زده می شود. 

ازاین رو انتظار می رود امنیت و حفاظت از داده به صورت کارآمدتری در آلمان محقق 
شود. به ویژه برای آنکه شرکت های کوچک و متوسط بتوانند از تمام مزایای دیجیتال سازی 

1. Federal Office for Information Security 

2. German Association for Information Technology, Telecommunications and New Media )Bitkom)
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بهره مند شوند باید در موقعیتی قرار گیرند که بتوانند خطرات را شناسایی و هشدار های الزم 
از همان مراحل آغازین ساخت محصول و  باید  امنیت و حفاظت داده  نمایند.  را دریافت 

طراحی فرآیند مدنظر قرار گیرند. 

محیط  و  حقوقی  قطعیت  باید  کسب و کارها  و  مصرف کنندگان  برای  کلی،  به طور 
و  تجاری  امنیتی مصرف کننده،  مسائل  بین  باید  منظور  همین  به  فراهم شود.  واحد  رقابتی 
دولتی توازن ایجاد شود. این امر به کمک مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا 
امکان پذیر خواهد بود. همچنین، تدوین قوانینی معتبر برای مدیریت ارتباطات داده ای بین 
اروپا و کشورهای غیراروپایی از اهمیت زیادی برخوردار است. سایر مناطق جهان رویکرد 
متفاوتی برای ایجاد توازن بین مسائل امنیتی و منافع مصرف کننده ها و کسب و کارها دارند و 

تاکنون در این  باره توافق های اندکی بین اروپا و دیگر مناطق شکل گرفته است.

بر همه فعاالن عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات واجب است که در جهت تضمین 
اعتماد، امنیت و حفاظت داده در دنیایی که به شکل روزافزونی دیجیتالی می شود، همکاری 
نزدیکی با هم داشته باشند. عالوه بر دولت، کسب و کارها، جامعه علمی و نیز خود کاربران 
باید در این امر مشارکت داشته باشند. درنتیجه، اقدامات زیر تنها در صورتی موفقیت آمیز 

خواهند بود که همه فعاالن روی آن ها توافق داشته باشند:

نظیر  ◉ دیگری  مقررات  آیا  که  می شود  پرداخته  موضوع  این  به  یکدیگر  همکاری  با 
قوانین مسئولیت در برابر محصوالت در ارتباط با شکاف های امنیتی فناوری اطالعات 
و الزامات امنیتی برای تولیدکنندگان نرم افزار و سخت افزار، ضروری و مفید هستند یا 
خیر. به عالوه، براساس مقررات بین المللی که می توان آن ها را فراتر از مرزهای آلمان 
و اتحادیه اروپا اجرا کرد، باید از جاسوسی صنعتی و حمالت سایبری جلوگیری نمود؛

الزامات  ◉ از شرکت هایی که مشمول  باید تضمین شود که حتی آن دسته  این مسأله 
نیز  نیستند(  اپراتورهای زیرساخت کلیدی  این که  )به دلیل  امنیت نمی شوند  حقوقی 
امنیت داده خود را ارتقا خواهند داد. دولت با همکاری شرکای خود که از جامعه 
»طرح  قالب  در  افزایش حمایت خود  به  نسبت  هستند،  علمی  جامعه  و  کسب و کار 
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امنیت فناوری اطالعات در کسب و کارها1« اقدام می کند؛

مطالعه ای برای تعیین ظرفیت های دیجیتال و توانمندی های کنونی آلمان و مقایسه آن  ◉
با استانداردهای بین المللی انجام خواهد شد و بر اساس آن یک اطلس دیجیتال برای 
کشور تهیه خواهد شد. با استفاده از نتایج این مطالعه، برنامه نظارت بر توانمندی در 
تعامل با ذی نفعان اجرا خواهد شد. در اینجا، هدف فناوری های کلیدی و توانمندی های 
اصلی است که برای حفظ و ایجاد استقالل دیجیتال و حمایت از آن ضروری هستند؛ 

و  ◉ کسب و کارها  منافع  بین  اروپا،  اتحادیه  داده   از  حفاظت  عمومی  مقررات  مطابق 
مصرف کننده  ها توازن ایجاد شده و یک چهارچوب حقوقی آینده نگری در ارتباط با 
تنوع داده و کالن داده فراهم شده است. هنگام اجرای بندهای اختیاری مقررات عمومی 
حفاظت از داده  اتحادیه اروپا، ضرورت دارد این توازن در مقررات ملی حفاظت داده 
نیز لحاظ شود. وزارت امور اقتصادی و انرژی با کسب و کارها و سازمان های حفاظت 

داده جهت تعیین اصول اولیه گواهی حفاظت داده همکاری می کند؛

خصوصی  ◉ حریم  »سپر  درباره  متحده  ایاالت  و  اروپا  کمیسیون  بین  توافق  براساس 
اروپا- ایاالت متحده2« برای انتقال فرااقیانوسی داده ها، تضمین می شود که تصمیمات 
کمیسیون اروپا ضامن حریم خصوصی و حفاظت از اسرار تجاری و امنیت ملی هستند؛

گواهی حفاظت داده که برای رایانش ابری در قالب »برنامه فناوری ابر مورد اعتماد3«  ◉
طراحی شده است، پایه و اساس »برچسب اروپایی4« را تشکیل خواهد داد؛ 

معتبر،  ◉ الکترونیک  امضای  الکترونیک،  شناسایی  بین المللی  اجرای  برای  زمینه الزم 
الکترونیک  خدمات  نیز  و  دولتی  نهادهای  و  کسب و کارها  برای  الکترونیک  مهر 
تراست فراهم خواهد شد و بدین ترتیب استانداردهای مربوط به تبادالت الکترونیِک 

قابل اعتماد و امن در سطح اتحادیه اروپا تعیین خواهد شد. 

1. IT Security in Business initiative
2. EU-US Privacy Shield 
3. Trusted Cloud Technology Program
4. European Label
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6- ایجاد مدل های جدید کسب و کار برای شرکت های کوچک و متوسط، 
بخش خدمات و بخش صنایع دستی

این است که شرکت های کوچک و متوسط در زمینه دیجیتال سازی مشارکت  هدف 
فعاالنه داشته باشند و بتوانند موقعیت بازار خود را در آینده تقویت بخشند و بر بازارهای 
جدید غلبه کنند. هنوز اقدامات زیادی باید جهت تحقق این هدف به ویژه در زمینه افزایش 
آگاهی نسبت به قابلیت های توسعه دیجیتال انجام شود. با آنکه 88 درصد از همه شرکت ها به 
ارتباط بین دیجیتال سازی و موفقیت تجاری پی برده اند، ولی هنوز 51 درصد از شرکت های 
کوچک و متوسط تحت بررسی اظهار داشته اند که دیجیتال سازی را در راهبرد کسب و کار 

خود به کار نمی گیرند. 

آلمان مطابق طرح »دیجیتال سازی شرکت های کوچک و متوسط1« که در حال اجراست، 
به این شرکت ها با ارائه دستورالعمل های ساده، مطالعات موردی و برگزاری رویدادها کمک 

می کند. نهادهای فعال در اجرای این طرح عبارتند از:

اختصاص  ◉ دستی  صنایع  به  ویژه  به طور  آن ها  از  یکی  که  متعدد  تخصصی  مراکز 
یافته است. این مراکز مطابق طرح انقالب صنعتی چهارم در شرکت های کوچک و 

متوسط: تولید دیجیتال و فرایندهای کاری2 تشکیل می شوند؛ 

چهار سازمان در زمینه اجرای طرح انقالب صنعتی چهارم در شرکت های کوچک  ◉
و متوسط فعالیت دارند که بر موضوعات ارتباطات دیجیتال، رایانش ابری، مدیریت 

فرآیند و تجارت متمرکز هستند و خدمات حمایتی ارائه می کنند؛ 

مشاوره  ◉ خدمات  هزینه  آن،  قالب  در  که  شو(  )دیجیتالی   Go-Digital پروژه 
برون سازمانی در سه حوزه امنیت فناوری اطالعات، بازاریابی اینترنتی و فرآیندهای 

1. Digitising SMEs Initiative 
2. SMEs 4: Digital Production and Work Processes 
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صنایع  کسب و کارهای  و  متوسط  و  کوچک  شرکت های  به  دیجیتالی  کسب و کار 
دستی ماهر پرداخت می شود؛ 

برنامه Go-Inno )نوآور شو( که مطابق آن، تسهیالت مالی »مدیریت نوآوری« تأسیس  ◉
شده است و 50 درصد از هزینه خدمات مشاوره برای ارتقای مدیریت نوآوری در 

شرکت های دارای کمتر از 100 کارمند پرداخت می شود.

برنامه هایی که در حال اجرا هستند باید به طور مستمر توسعه یابند. به همین دلیل پویش 
دیجیتال سازی برای شرکت های کوچک و متوسط۱ راه اندازی شده است تا مشوق های 
ویژه ای به شرکت های کوچک و متوسط بابت سرمایه گذاری در زمینه دیجیتال سازی اعطا 
شود. بخش اصلی این پویش شامل برنامه سرمایه گذاری دیجیتال برای شرکت های کوچک 
و متوسط2 است که در سال 2018 معادل 1 میلیارد یورو به این برنامه اختصاص داده شده است. 
در این پویش عالوه بر این که نقاط ضعف مربوطه مورد بررسی قرار می گیرند، برنامه های 
نوآوری کنونی مرتبط با شرکت های کوچک و متوسط نیز توسعه می یابند. برنامه نوآوری 
مرکزی برای شرکت های کوچک و متوسط )ZIM(3 و برنامه تحقیقات صنعتی مشترک4 
)IGF( از جمله این برنامه ها به شمار می آیند که به ترتیب بالغ بر 700 و 200 میلیون یورو به 
این برنامه ها اختصاص داده شده است. به طور کلی این پویش شامل بخش های زیر خواهد بود:

به  ◉ نسبت  آگاهی  بهبود  راستای  در  دیجیتال سازی  برای  کاربردوست  پورتال  یک 
از دریافت کنندگان  به طیف گسترده تری  فعلی و دسترسی  بودجه  تأمین  برنامه های 

آتی کمک های مالی ایجاد می شود؛

کمک ها در قالب خدمات متعدد نظیر تحلیل و مشاوره، توسعه سازمانی و کارکنان،  ◉
برای  سرمایه گذاری  گرنت های  اعطای  هدف،  گروه های  ویژه  فناوری های  توسعه 
ترغیب سرمایه گذاری و پروژه های اجرایی فناوری اطالعات در شرکت های کوچک 

و متوسط )ازجمله کمک به فرآیند اجرایی( ارائه می شوند؛ 
1. Digitisation Campaign for SMEs 
2. Digital Investment Program for SMEs 
3. Zentrales Innovations-programm Mittelstand
4. Industrial Collective Research program
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این اقدامات باید به توسعه پلتفرم های مبتنی بر اینترنت و مدل های کسب و کار جدید  ◉
نیز کمک کنند؛

دیجیتال  ◉ اتصال  تقویت  امکان  باید  مذکور  مالی  تأمین  و  حمایتی  خدمات  این 
شرکت های کوچک و متوسط آلمان در اروپا را از طریق ایجاد شبکه های اروپایی و 

بین المللی به عنوان بخشی از تحول دیجیتال فراهم آورند؛

برای این که شرکت های کوچک و متوسط به دانش گسترده ای درباره راه حل های  ◉
فناوری اطالعات و ارتباطات دسترسی داشته باشند، خدمات مشاوره بیشتری همراه با 

»دستورالعمل های دیجیتال سازی« در اختیار این شرکت ها قرار داده می شود؛

از آنجا که نوآوری های غیرفنی محرک های مهمی برای مدل های جدید کسب و کار  ◉
در  جدیدی  بودجه  تأمین  برنامه های  و  جدید  طرح های  می آیند،  شمار  به  دیجیتال 

ارتباط با اینگونه نوآوری ها ارائه می شوند؛

در برلین یک خانه دیجیتال سازی1برای شرکت های کوچک و متوسط با کمک های  ◉
ملی و اروپایی ساخته می شود که به عنوان محلی برای گفت وگو و نمایش قابلیت ها و 

امکان سنجی این پروژه ها عمل می کند؛ 

سازمان های  ◉ و  استارت آپ ها  و  باسابقه  شرکت های  بین  ارتباط  برقراری  طریق  از 
تحقیقاتی و ارائه نمونه هایی که بهترین کارآیی را داشته اند )به اشتراک گذاری تجربیات 

موفق میان کسب وکارها(، نسبت به تقویت فرآیند دیجیتال سازی اقدام می شود؛ 

یک گروه ویژه دیجیتال سازی شرکت های کوچک و متوسط به عنوان یک سازمان  ◉
تک ایستگاهی ایجاد می شود که به هماهنگی فعالیت های مختلف پرداخته و به وزارت 
می کند.  کمک  مربوطه  طرح های  مستمر  توسعه  زمینه  در  انرژی  و  اقتصادی  امور 
همچنین بخشی از هزینه موردنیاز جهت تأسیس و راه اندازی یک اداره مرکزی تأمین 

می شود تا به گروه ویژه مذکور به عنوان یک سازمان تک ایستگاهی کمک کند؛ 

1. Digitisation House
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در  ◉ ویژه  بخشِی  رویکردهای  ضرورت  آلمان،  خدمات  متنوع  بسیار  بخش  در 
مراقبت و صنعت سالمت مشهود  تجارت، صنایع دستی، خدمات  مانند  حوزه هایی 
است. تاکنون از هر پنج شرکت تنها یک شرکت توانسته است مدل کسب و کار خود 
مایلند کمک های  تطبیق دهد. شرکت های خدماتی  قابلیت های دیجیتال سازی  با  را 
موفق  تجربیات  معرفی  و  اتصال  راهنمایی،  اطالعات،  با  ارتباط  در  به ویژه  بیشتری 

دریافت کنند. 
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آلمان  برای مدرن سازی  انقالب صنعتی چهارم  از طرح  بهره برداری   -7
به عنوان یک مرکز تولید

دیجیتال سازی صنعت می تواند حدود 425 میلیارد یورو ارزش افزوده به اقتصاد آلمان 
دیجیتال سازی  نتیجه  در  که  گفت  می توان  گرفته  صورت  پیش بینی های  مطابق  بیفزاید. 
صنعت، ساالنه بهره وری 30 درصد، کارآیی 3/3 درصد و کاهش هزینه ها 2/6 درصد بهبود 
خواهد داشت. بخش هایی که به بیشترین میزان از مزایای دیجیتال سازی طی پنج سال آینده 
 13/6( افزایش درآمد  یورو  میلیارد  با 52/5  از: صنعت خودرو  عبارتند  بهره  مند می شوند، 
درصد(، مهندسی مکانیک با 32 میلیارد یورو )13/2 درصد(، صنایع فرآوری با 30 میلیارد 
یورو )8/1 درصد(، صنعت الکترونیک با 23/5 میلیارد یورو )13 درصد( و فناوری اطالعات 

و ارتباطات با 15 میلیارد یورو افزایش درآمد )13/4 درصد(. 

و  کرد  خواهد  تغییر  چهارم  صنعتی  انقالب  طرح  مطابق  آن  طراحی  و  تولید  مفهوم 
تمایز بین تولید و خدمات از  اهمیت کمتری برخوردار خواهد بود. همچنین رقابت تولید 
خواهد  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  یا  دیجیتال  فناوری های  بر  مبتنی  جهانی  سطح  در 
بود. به طور کلی، آلمان از فرصت های زیادی برخوردار است تا از پیشرفت صنعتی خود 
کند.  بهره برداری  پیچیده  تولیدی  فرایندهای  یا  دیجیتالی خودروها  کنترل  حوزه  در  مثاًل 
بدین منظور آلمان باید توانایی خود را برای ساخت اجزای فناوری دیجیتال به شدت توسعه 
دهد. زیرا تنها در این صورت می تواند از ظرفیت های عظیم خود برای تولید مشتری محور، 
با مدل های جدید کسب و کار ارزش  با صرفه  جویی منابع بهره برداری کند و  کارآمدتر و 

افزوده بیشتری ایجاد کند. 

از  به غیر  از شرکت های آلمانی تصور می کنند رقابت در بخش های دیگری  نیمی  اما 
فناوری اطالعات،  از بخش  به غیر  مثال در بخش دیگری  به عنوان  بخش های خاص خود 
شش  تنها  آلمانی  شرکت   ده  هر  از  طرفی،  از  می زند.  صدمه  آن ها  اصلی  کسب و کار  به 
ازاین رو  برخوردارند.  انقالب صنعتی چهارم  طرح  تحقق  برای  آمادگی خوبی  از  شرکت 
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به نظر می رسد شرکت های تولیدی باید مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند در طرح انقالب 
صنعتی چهارم حضور فعال داشته باشند. وزارت امور اقتصادی و انرژی در پلتفرم انقالب 
صنعتی چهارم گروه های مشترکی از بخش کسب و کار و جامعه علمی را تشکیل داده است 
که به ارائه رهنمودها و توصیه های کاربردی در حوزه های استانداردسازی، امنیت فناوری 
اجرای  چگونگی  درباره  مستمر  آموزش  همچنین  و  کار  حقوقی،  چهارچوب  اطالعات، 
اصول طرح انقالب صنعتی چهارم در شرکت ها می پردازند. همچنین با برگزاری رویدادهای 
منطقه ای امکان همکاری با اتاق بازرگانی و صنعتی محلی جهت ارائه اطالعات مربوط به 
نتایج این گونه اقدامات و بررسی نمونه های خاص نحوه اجرای طرح انقالب صنعتی چهارم 

میسر خواهد شد.

تبدیل آلمان به عرضه کننده و استفاده کننده پیشگام فناوری های انقالب صنعتی چهارم و 
درنتیجه، مدرن ترین مرکز صنعتی در جهان هدف اصلی طرح انقالب صنعتی چهارم به شمار 
می آید. دولت قصد دارد به شرکت های کوچک و متوسط صنعتی کمک نماید تا بتوانند 
راهبردهای دیجیتال سازی و مدل های جدید کسب و کار خود را تهیه کنند. اقدامات زیر باید 

به منظور بهره برداری و تقویت پتانسیل انقالب صنعتی چهارم انجام شود:

باید از همه برنامه های کمک به شرکت های کوچک و متوسط بهره برداری شود تا  ◉
ضمن افزایش آگاهی آ ن ها، اطالعات و سرمایه الزم در اختیار این شرکت ها قرار 
گیرد )به مورد 6 تحت عنوان مدل های جدید کسب وکار برای شرکت های کوچک 

و متوسط رجوع شود(؛

فناوری  ◉ شود.  معرفی  باید  میکروالکترونیک  حوزه  برای  بودجه  تأمین  برنامه  یک 
سنسور و محرک در ماشین آالت و ربات ها که برای انقالب صنعتی چهارم موردنیاز 
است، بدون قطعات میکروالکترونیک امکان پذیر نیست. همچنین با توجه به اهمیت 
باید یک »پروژه تحقیق و نوآوری  قطعات میکروالکترونیک در استقالل دیجیتال، 

اروپایی« به حوزه میکروالکترونیک اختصاص داده شود؛ 
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توصیه های مربوط به انقالب صنعتی چهارم که در نمایشگاه هانوفر1 توسط پنج گروه  ◉
کاری پلتفرم انقالب صنعتی چهارم به ویژه در حوزه های استانداردسازی، چهارچوب 
حقوقی و امنیت فناوری اطالعات مطرح شده اند، باید عملی شوند. موضوعات موردنظر 
اصول  بیشتر  توسعه  ضرورت  ایمن،  فراشرکتی  ارتباطات  و  ایمن  هویت  از:  عبارتند 
الزامات استانداردسازی و کیفیت یا افزایش آگاهی کارکنان  راهنمای ماشین آالت، 
به ویژه در حوزه الزامات امنیتی. به عالوه مطابق پلتفرم انقالب صنعتی چهارم باید یک 

فهرست بازبینی )چک لیست( درباره امنیت فناوری اطالعات به سرعت منتشر شود؛ 

شود.  ◉ تهیه  باید  چهارم  صنعتی  انقالب  طرح  استانداردسازی  برای  عمل  برنامه  یک 
کارشناسانی خارج  نیز  و  این حوزه  فعاالن  همه  از  انرژی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
از وزارت دعوت می کند تا در این زمینه به مشورت و تبادل تجربه بپردازند. هدف 
وزارت توافق درباره یک برنامه عمل مشترک است تا هرچه سریع تر استانداردسازی 
طرح انقالب صنعتی چهارم در سطح بین المللی آغاز شود. RAMI 4.0 2 نقش کلیدی 
در این زمینه خواهد داشت و باید مورد توجه آن دسته از سازمان های ملی و بین المللی 

قرار گیرد که مسئولیت تعیین استانداردها و هنجارها را برعهده دارند؛

کشورهای  ◉ با  دوجانبه  همکاری های  شوند.  تقویت  باید  بین المللی  همکاری های 
شریک کلیدی می تواند به پیشرفت و تحول انقالب صنعتی چهارم کمک کند. برای 
نمونه، همکاری دوجانبه با چین در راستای اهداف انقالب صنعتی چهارم می تواند 
انقالب  پلتفرم  همچنین  بخشد.  ارتقا  را  چین  بازار  در  آلمانی  شرکت های  موقعیت 
صنعتی چهارم امکان همکاری با کنسرسیوم اینترنت صنعتی )IIC( 3 واقع در ایاالت 

متحده در حوزه هایی مانند آزمایش مشترک را فراهم خواهد آورد. 

1. Hanover Fair
2. Reference Architectural Model Industrie 4.0
3. Industrial Internet Consortium 
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8- کسب تخصص عالی در ارتباط با تحقیق و توسعه و نوآوری در حوزه 
فناوری دیجیتال

کاربردهای  به  آلمان  شرکت های  ساالنه  تحقیقات  بودجه  از  درصد   14 تنها  امروزه 
شرکت های  هزینه کرد  آنکه  حال  می شود،  داده  اختصاص  دیجیتال  فناوری های  تجاری 
در  فعالیت های خود  باید  آلمان  بنابراین  است.  بیشتر  دوبرابر  این حوزه  در  متحده  ایاالت 

حوزه تحقیقات دیجیتال به ویژه در صنایع سنتی را توسعه دهد. 

توجهی  قابل  اندازه  به  مربوطه  تحقیقات  اجرای  با  می توان  را  دیجیتال  اقتصاد  بلوغ 
بودجه  تأمین  برنامه های  در  حاضر  حال  در  انرژی  و  اقتصادی  امور  وزارت  داد.  گسترش 
الگومانند  راه حل های  بتواند  تا  دارد  تأکید  کالن داده ها  و  چهارم  صنعتی  انقالب  بر  خود 
برای کاربردهای فناوری پیشرفته را ارائه کند. همچنین، وزارت مذکور با اجرای طرح های 
تأمین مالی فناوری محور نظیر برنامه نوآوری مرکزی برای شرکت های کوچک و متوسط، 
مشوق های مهمی برای ارتقای فعالیت های این شرکت ها به عنوان کاربران و عرضه کنندگان 

فناوری های دیجیتال ارائه می کند. 

البته این گونه اقدامات، گام نخست به حساب می  آیند. نوآوری در حوزه اقتصاد داده در 
مناطق رقابتی دنیا بسیار پویاست. به طور مثال در ایاالت متحده 49 درصد از کل تقاضاهای 
ثبت پتنت ها در سال 2012 متعلق به راه حل های کالن داده بوده است، درحالی که در آلمان 
این رقم تنها 5 درصد بوده است. هم اکنون شرکت های آلمانی هنوز از فناوری های قدیمی 
از  بررسی  تحت  شرکت های  یک  چهارم  در  تنها  و  می کنند  استفاده  داده ها  تحلیل  برای 
فناوری های جدید استفاده می شود. همچنین تنها یک پنجم شرکت ها در زمینه تجزیه و تحلیل 
داده های رسانه های اجتماعی فعالیت دارند. البته باید گفت تقریباً کل اروپا در مقایسه با رقبا 

در حوزه تحقیقات فناوری اطالعات و ارتباطات و نوآوری های دیجیتال عقب مانده اند:

اروپا تنها 0/21 درصد از تولید ناخالص داخلی را در فناوری اطالعات و ارتباطات  ◉
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ایاالت  در  درصد،   0/57 ژاپن  در  رقم  این  درحالی که  کرده است،  سرمایه گذاری 
متحده 0/58 درصد و در کره جنوبی 1/47 درصد است؛

اروپا تنها 6 درصد از کل پتنت های جهان در حوزه فناوری های اینترنت اشیا را از آن  ◉
خود کرده است که بسیار عقب تر از ایاالت متحده، کره جنوبی و ژاپن است؛

از  ◉ بیشتر  پنج برابر  متحده  ایاالت  در  دور  راه  از  ارتباطات  حوزه  در  پتنت ها  تعداد 
اتحادیه اروپاست. 

فزاینده ای  اهمیت  از  سه بعدی(  )چاپ  افزوده  تولید  تولید،  روش های  با  ارتباط  در 
میلیون   529 از  افزوده  تولید  و خدمات حوزه  فروش جهانی محصوالت  برخوردار  است. 
دالر در سال 2003 به 3/07 میلیارد دالر در سال 2013 رسیده و انتظار می رود این رقم در 
سال های آتی افزایش یابد )سهم شرکت های آلمانی برابر با 15-20 درصد است(. در آلمان 
تقریباً 1000 شرکت در این حوزه فعال هستند و حدود 90 درصد آن ها شامل شرکت های 
 24/6( سریع  الگوسازی  برای  به ویژه  افزوده  تولید  از  تاکنون  هستند.  متوسط  و  کوچک 
و  سریع  تولید  اما  شده است،  استفاده  درصد(   28/9( فناوری  پایه  آزمایش های  و  درصد( 

ابزارسازی سریع نیز اهمیت فزاینده ای یافته اند )9/6 درصد(. 

ربات های خدماتی نیز در حوزه های مختلف به ویژه در لجستیک، تولید و کمک در 
کارهای یدی و تولید سری های کوچک کاربردهای متعددی دارند. همچنین کاربردهای 

رباتیک در حوزه های سالمت و خدمات مراقبت در آینده بسیار گسترده تر خواهد شد. 

تغییرات  دستخوش  دیجیتال  پلتفرم های  درنتیجه  نیز  هوشمند(  )خانه  خانگی  اتصال 
اساسی شده است. خانه هوشمند به عالوه »برنامه گواهی ساختمان«1، اولین گام برای رسیدن 
به مفهومی جامع برای یک پلتفرم ادغامی باز بود که امکان اتصال فراتر از محدودیت های 
هماهنگی  زمینه  در  موفقیت  کسب  برای  امر  این  می ساخت.  میسر  را  فناوری  و  سیستم 
متوسط در  تولید کنندگان و عرضه کنندگان در سطح شرکت های کوچک و  فعالیت های 

آلمان و ایجاد بستر الزم برای ورود به بازار انبوه بین المللی ضروری است. 

1. Building Certification Program 
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فناوری های دیجیتال امکان دسترسی به داده های ذخیره شده را از هر نقطه جهان از طریق 
اینترنت فراهم می آورند و با استفاده از نرم افزارهای تحلیلی می توان این داده ها را پردازش 

کرد. تمام فرآیندهای کسب وکار به صورت منعطف و با سرعت عملی می شوند.

بودجه  باید  آلمان  داده محور،  اقتصاد  حوزه  در  جهانی  پیشتازان  با  رقابت  به منظور 
در  افزایش دهد.  قابل توجهی  میزان  به  را  اقتصاد  توسعه در حوزه دیجیتال سازی  و  تحقیق 
حال حاضر بودجه اختصاص داده شده به این حوزه فقط یک دهم بودجه تخصیص یافته به 
حوزه انرژی یا هوافضاست. با ارتقای پروژه های تحقیق و توسعه در مرحله نوآورانه، دولت 
آلمان تضمین می کند که موضوعات آینده نگر در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را به 
زودی در این کشور مورد بررسی قرار دهد و روند تبدیل نتایج علمی درباره فناوری های 
پیشگام بازارمحوری که کاربردهای قابل توجهی دارند را تسریع بخشد. همچنین الزم است 
اعطا شود.  متوسط  و  به شرکت های کوچک  تحقیقاتی  برای هزینه های  مالیاتی  امتیازهای 

اقدامات موردنیاز در راستای تحقق این هدف عبارتند از:

فناوری  ◉ در  سرمایه  گذاری  به  را  مالیاتی، شرکت ها  تخفیف های  ارائه  طریق  از  باید 
دیجیتال تشویق نمود. سرمایه گذاری در فناوری دیجیتال و نرم افزار کمک بزرگی 
به نوآوربودن شرکت ها می کند. با توجه به کوتاه تر شدن چرخه های سرمایه  گذاری، 
عمر مفید )دوره استهالک( سخت افزار و نرم افزار و همچنین عمر مفید همه وسیله های 

فناوری دیجیتال باید به حداکثر سه سال کاهش یابد؛ 

برنامه های حمایتی آلمان به ویژه بر فناوری های نوآورانه و کاربردهای آن ها متمرکز  ◉
خواهند بود و پروژه های فانوس دریایی شناسایی خواهند شد. نمونه های خاص در حوزه 
پلتفرم اقتصادی شامل برنامه فناوری دنیای خدمات هوشمند؛ در حوزه فناوری های 
سیستم های  برنامه  شامل  خودکار  سیستم های  و  چهارم  صنعتی  انقالب  به  مربوط 
خودکار برای انقالب صنعتی چهارم؛ در حوزه مهندسی محصول/لجستیک/ربات های 
خدماتی/کاربردهای تولید سه بعدی صنعتی و ارتباطات صنعتی شامل برنامه PAICE؛ 
این  می شوند.  هوشمند  داده  برنامه  شامل  کالن داده ها  و  هوشمند  داده  حوزه  در  و 
حوزه  در  جدیدتری  عناوین  تا  می یابند  گسترش  مستمر  به طور  فناوری  برنامه های 
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اینترنت اشیا و چالش های امنیت فناوری اطالعات را پوشش دهند؛ 

آلمان می خواهد استقالل فنی خود را حفظ کند. این امر مستلزم اجرای پروژه هایی با  ◉
دامنه اجرایی گسترده و مشارکت شرکایی از صنعت و جامعه تحقیقات در سطح ملی و 
اروپاست. به ویژه باید بودجه موردنیاز برای عرضه کنندگان تجهیزات آلمانی یا اروپایی 
در حوزه های ارتباطات صنعتی، تحلیل داده زمان واقعی و مهندسی محصول تأمین شود؛ 

شرکت های  ◉ به  توسعه  و  تحقیق  مالیاتی  تخفیف های  اعطای  درصدد  آلمان  دولت 
قبیل کمک ها در  این  ارائه  کوچک و متوسِط دارای حداکثر 1000 کارمند است. 
به  موفق  هنوز  که  استارت آپی  شرکت های  به  می تواند  مالیاتی  کمک هزینه  قالب 

سودآوری نشده اند، کمک  کند تا از امتیازهای مالیاتی برخوردار شوند. 
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9- ارائه آموزش دیجیتال در همه مراحل زندگی

و  موفق  کاری  زندگی  پیش نیازهای  از  یکی  به  فزاینده ای  به طرز  دیجیتال  آموزش 
دیجیتال  حوزه  توانمندی های  عمومی  ارزیابی  و  خودسازمانی  برای  الزم  شرایط  همچنین 
بیان  به  و  است  نیز در حال ظهور  امکانات جدیدی  نیازها،  این  در کنار  تبدیل شده است. 
امکان  تعاملی  یادگیری  روش های  و  دانش  توزیع  و  تدریس  جدید  روش های  دقیق تر، 
افزایش دسترسی به دانش را فراهم آورده اند. با این حال با آنکه تقریباً همه مدارس آلمان به 
اینترنت دسترسی دارند، ولی در استفاده از رسانه ها و اشکال جدید یادگیری مانند استفاده 

از تبلت بسیار کند عمل می کنند. 

شرکت های آلمانی مدت هاست که به ضرورت ایجاد تغییر و تحوالت گسترده در نظام 
آموزش و پرورش کارکنان فعلی و آینده خود واقف هستند. امروزه نیز از هر 10 شرکت، 
در  شرایط  واجد  کار  نیروی  بیشتر  آموزش  که  هستند  معتقد  بخش ها  تمام  در  شرکت   8
حوزه دیجیتال برای توان رقابتی آن ها کاماًل ضروری است. بنا به اظهار این شرکت ها، در 
حوزه های مهارت های تحلیل داده )45 درصد(، مهارت های کار با رسانه های اجتماعی )35 
درصد( و برنامه ریزی )35 درصد( بیشترین نیاز به آموزش مشهود است. حفاظت از داده و 

امنیت داده نیز اهمیت نسبتاً باالیی )25 درصد( برای آن ها دارد. 

و  توافق  مورد  که  دارد  نیاز  دیجیتال۱«  یادگیری  »راهبرد  یک  به  آلمان  بنابراین 
حمایت همه ذی نفعان باشد. فناوری دیجیتال باید به یکی از اجزای اصلی سیاست آموزشی 
تبدیل شود. مطابق نتایج یک بررسی نشان داده شده است که عالوه بر جامعه کسب وکار و 
سیاستمداران، سه چهارم معلمان )73 درصد( نیز خواهان ادغام فناوری های دیجیتال در نظام 

آموزشی هستند. 

اهداف آلمان در این حوزه عبارتند از:

1. Digital Learning Strategy
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علوم  ◉ حوزه  در  پایه  دانش  دارای   2025 سال  تا  باید  مدارس  دانش آموزان  همه 
اطالعات، چگونگی کارکرد الگوریتم و برنامه ریزی باشند. به منظور دستیابی به این 
هدف باید دوره های آموزشی مناسب در مقاطع ابتدایی و متوسطه و در مراکز تربیت 

مدرس طراحی شود؛ 

زیرساخت های  ◉ حوزه  در  پیشگام  کشورهای  از  یکی  به   2025 سال  تا  باید  آلمان 
دیجیتال در بخش آموزش تبدیل شود؛ 

تا سال 2025 محیط کار باید اولین جایی باشد که در آن امکان دسترسی به جدیدترین  ◉
دانش مربوط به فناوری اطالعات فراهم است؛ 

همه مؤسسات آموزشِی دارای بودجه دولتی باید تا سال 2025 محتوای آموزشی خود  ◉
را به صورت آنالین در دسترس کاربران خود قرار دهند. 

به منظور تحقق این اهداف، آلمان باید با قدرت به توسعه نظام آموزشی خود در تمامی 
مقاطع در حوزه دیجیتال بپردازد و بر ادغام آموزش دیجیتال در مدارس- ازجمله استفاده از 
نظام آموزش دوگانه فنی و حرفه ای- و دانشگاه ها و آموزش پیوسته حرفه ای متمرکز باشد. 
ترویج آموزش دیجیتال و بهبود زیرساخت دیجیتال در بخش آموزش منوط به همکاری 

نزدیک دولت فدرال و دولت های ایالتی است. 

آموزش در سطح مدارس در کسب دانش عمومی دیجیتال بسیار حائز اهمیت است. 
اهداف مربوط به این حوزه عبارتند از:

باید از نظر استفاده از رسانه  های دیجیتال، خود را به سطح پیشتازان  ◉ مدارس آلمان 
بین المللی برسانند؛ 

مفاهیم  ◉ به اشتراک گذاری  طریق  از  مثاًل  باید  آموزشی  مؤسسات  و  شرکت ها  پیوند 
نوآوری و مدیریت دانش کسب وکارها با مؤسسات آموزشی تقویت شود؛

به استارت آپ های بخش آموزش که از پلتفرم های دیجیتال استفاده می کنند باید کمک  ◉
شود تا به ظرفیت خالقانه و دانش کارشناسی معلمان دسترسی بیشتری داشته باشند. 
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»نظام آموزش دوگانه فنی و حرفه ای« از عناصر اصلی در راهبرد مربوط به رفع نیاز 
به نیروی کار ماهر در آینده به شمار می رود. نظام آموزش دوگانه فنی و حرفه ای باید ارتقای 
کیفیت و توانمندی نوآوری )برنامه ساخت آلمان( را تضمین نماید. اهداف آلمان در این 

حوزه عبارتند از:

آلمان قصد دارد به  همسوسازی نظام آموزش دوگانه فنی و حرفه ای با نیازهای اقتصاد  ◉
با همکاری و  باید  برنامه های آموزشی فعلی و آتی  بپردازد. در این راستا،  دیجیتال 
توانمندی های  آموزش  هدف  با  و  کارکنان  از  نمایندگانی  و  مدیریت  مشارکت 
دیجیتال ضروری به روزرسانی شوند. این امر بدین معناست که مهارت های حل مسئله 
باید مورد حمایت مالی بیشتری قرار داده شوند. در شرکت هایی که خودشان واحد 
تحقیق و توسعه ندارند، کارکنانی که مدرک دانشگاهی ندارند به بخش الینفک و 

کلیدی فرآیند نوآوری تبدیل می شوند؛

مراکز آموزشی »آموزش پیوسته در کل صنایع« باید آموزش های دیجیتال خود را در  ◉
سطح باالتری ارائه نمایند. تأمین مالی این گونه مراکز باید در اولویت قرار گیرد و به 
همین دلیل از سال 2016 تا 2018 بالغ بر هشت میلیون یورو به این مراکز اختصاص 

داده شده است؛ 

فناوری اطالعات  ◉ برای آموزش مشاغل حوزه  نظام آموزش دوگانه فنی و حرفه ای 
به جای  تا شرکت ها  داده شود  موردنیاز سوق  کاربردی   مهارت های  به سمت  باید 
اقدام  دوره ها  این  فارغ التحصیالن  استخدام  به  نسبت  دانشگاهی،  فارغ التحصیالن 
نمایند. در حوزه برنامه نویسی و توسعه نرم افرازهای تخصصی، نظام آموزش دوگانه 
به دلیل رویکرد کاربردی خود مزایای قابل توجهی دربردارد. محتوای درسی، دامنه 
فناوری اطالعات  فنی و حرفه ای در حوزه  و مشخصات ویژه چهار رشته تحصیلی 
همچنین  و  کارکنان  و  کارفرمایان  دانش آموزان،  معلمان،  از  نمایندگانی  توسط 
نمایندگان ایاالت فدرال )تا پاییز سال 2016( مورد بازبینی و بررسی قرار گرفته است. 
مدرن سازی دوره های آموزشی زیر براساس نتایج این بررسی صورت خواهد گرفت: 
اطالعات،  فناوری  کارشناس  اطالعات،  فناوری  سیستم های  الکترونیک  تکنسین 
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کارشناس پشتیبان سیستم فناوری اطالعات و مدیر فناوری اطالعات؛ 

ضرورت تطبیق مشاغل موجود و ایجاد حرفه های جدید باید همواره مورد توجه قرار  ◉
داشته باشد و از تجربیات به دست آمده در این حوزه  استفاده شود. هم اکنون دولت 
آلمان با نمایندگان کارکنان و مدیریت شرکت ها در حال مذاکره برای ایجاد یک 

حرفه جدید با عنوان »مدیر تجارت الکترونیک«1 است. 

کارکنان بسیار مجرب به عنوان عناصر ضروری ظرفیت نوآورانه و رقابت پذیری کشور 
می شوند.  قلمداد  دیجیتال  نوآوری  مرکزی  هسته  به عنوان  دانشگاه ها  و  می آیند  شمار  به 

اهداف کشور آلمان در این حوزه عبارتند از:

ایجاد کرسی های آکادمیک بیشتر و تقویت مؤسسات تخصصی موجود در حوزه های  ◉
دیجیتال به ویژه در علوم اطالعات به عنوان مثال، در حوزه های تحلیل کالن داده ها، 
نرم افزارهای صنعتی و امنیت فناوری اطالعات. بدین منظور کشور آلمان به ترغیب 
همکاری نزدیک تر با کسب و کارها به طور مثال از طریق تأمین مالی شخص ثالث و 

بنیادها مبادرت می ورزد؛ 

اینترنت به عنوان حوزه های بین رشته ای باید در  ◉ سیستم های اطالعات، تحلیل داده و 
دیگر دوره های آموزشی به ویژه در دانشکده های تجارت و حقوق، علوم سیاسی و 
سیاسی-  ارزیابی  با  باید  فنی-علمی  ظرفیت  شوند.  ادغام  اجتماعی  علوم  رشته های 
دیجیتال سازی  اینکه  به  توجه  با  گردد.  تقویت  مقرراتی  توانمندی  های  و  اقتصادی 
شرکت ها برعهده بخش فناوری اطالعات آن ها نیست و در سطح اقتصاد کالن نیز 
دیجیتال سازی صرفاً جزء مباحث بخش فناوری اطالعات در نظر گرفته نمی شوند، 
مرزهای بین رشته های دانشگاهی باید شکسته شود و موضوع دیجیتال سازی باید وارد 

بخش ها و رشته های مختلف گردد؛

گسترش برنامه  تأمین بودجه تشکل های کسب و کار در دانشگاه ها )اگزیست(2 امری  ◉

1. E-Commerce Officer
2. Funding Business Formations at the Universities )EXIST)
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و  گیرد  قرار  کسب و کارها  اختیار  در  باال  سطح  تخصصی  دانش  تا  است  ضروری 
برنامه های مربوطه در سطح آلمان و اروپا اجرا شوند؛

فرصت های آنالین مانند دوره های آنالین باز و انبوه )MOOCs(1 بهتر است در آینده  ◉
در دوره های دانشگاهی ادغام شوند. یادگیری الکترونیک باید در کالس های درسی 

به کار گرفته شود و بدین ترتیب، امکان نوعی یادگیری ترکیبی میسر شود؛

یادگیری  در  پیوسته عنصر کلیدی  آموزش  فنی،  پیشرفت های  باالی  دلیل سرعت  به 
مادام العمر محسوب می شود. در این راستا اقدامات زیر باید صورت گیرد:

دولت باید با اتحادیه های صنفی و کارفرمایان در زمینه ایجاد روش های منعطف تر  ◉
و متمایزتری از آموزش پیوسته دیجیتال همکاری کند و بدین ترتیب، دانش پایه و 
کاربردی حوزه فناوری اطالعات و دانش تکمیلی درباره ارتباطات و کار پروژه در 
اختیار کارکنان در تمام بخش های صنعت قرار گیرد. وزارت امور اقتصادی و انرژی 
اتخاذ کرده است و  پیوسته دیجیتال  برای آموزش  در حال حاضر رویکردی خاص 
کارگاه های نیم روزه به ویژه برای کارکنان شرکت های کوچک و متوسط برگزار 
ارائه  پیوسته  آموزش  عرصه  فعاالن  همه  برای  نزدیک  آینده  در  طرح  این  می کند. 
خواهد شد و در مورد چگونگی اجرای دوره های آزمایشی آن صحبت خواهد شد. 
همچنین، وزارت امور اقتصادی و انرژی بودجه این دوره های آزمایشی را برای مدتی 
کوتاه تأمین می کند که البته منوط به احساس تعهد مشارکت کنندگان این دوره های 

آموزشی است؛

روش های  ◉ و  گیرند  قرار  خاص  تأکید  مورد  باید  متوسط  و  کوچک  شرکت های 
آموزش سریع و پیوسته کارکنان به آن ها آموزش داده شود. با توجه به پیشرفت های 
در  حتی  گسترده تر  آموزش  ارائه  راستای  در  باید  بیشتری  اقدامات  فناوری،  سریع 
باتجربه انجام شود. »مراکز تخصصی آموزش  شرکت های باسابقه و برای کارکنان 
انقالب صنعتی چهارم در شرکت های کوچک و متوسط« می توانند به شرکت ها در 

1. Massive Open Online Courses 
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حوزه آموزش دیجیتال کمک کنند و آموزش الزم را ارائه دهند؛

که  ◉ کارکنانی  برای  پیوسته  آموزش  گواهی  صدور  نظام های  و  آموزش  توسعه 
جذابیت  تا  یابد  تداوم  باید  ندارند،  شرکتی  پیوسته  آموزش  برنامه های  به  دسترسی 
و ماهیت این گونه اقدامات بیشتر روشن شود و به طور کلی، به انعطاف پذیری بیشتر 
آموزش پیوسته کمک شود. برگزاری دوره های آنالین »آموزش پیوسته ضمن کار« 

ازجمله این اقدامات به شمار می آید؛ 

برای  ◉ را  اینترنتی  منابع  از  استفاده  توانایی  همگان  تا  یابد  ارتقا  باید  رسانه ای  سواد 
و  دیجیتال  اطالعات  کیفیت  زمینه  در  بتوانند  و  باشند  داشته  خودآموز  یادگیری 

آموزش های ارائه شده، قضاوت کنند. 
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۱0- ایجاد یک سازمان دیجیتال به عنوان مرکز تخصصی مدرن

دیجیتال سازی باعث شده است که سیاست عمومی و مراجع نظارتی دولتی با چالش های 
بزرگی مواجه شوند. رقابت منصفانه، محرمانگی ارتباطات، امنیت سیستم های مورد استفاده 
می آیند.  شمار  به  حوزه  این  در  درخورتوجه  مسائل  ازجمله  مصرف کننده  از  حمایت  و 
هم اینک چنین مسائلی توسط چندین سازمان فدرال همچون سازمان فدرال شبکه های برق، 
گاز، مخابرات، پست و راه آهن، دفتر امنیت ملی فدرال آلمان1، مرجع نظارت مالی فدرال2 
)BaFin(، اداره فدرال حمایت از مصرف کننده و ایمنی مواد غذایی3 و اداره کارتل فدرال4 

مدیریت و رسیدگی می شود. 

آنکه  برای  هستند.  پراکنده  بسیار  در حال حاضر  دیجیتال سازی  در حوزه  توانمندی ها 
نهادهای ذی ربط بتوانند در ارتباط با پویایی و حوزه گسترده دیجیتال سازی عملکرد مناسبی 
به  پاسخ  در  دارند.  نیاز  سیاست ها  اجرای  و  توسعه  برای  مدرنی  مفاهیم  به  باشند،  داشته 
سؤاالت حوزه دیجیتال سازی در ارتباط با قانون رقابت، بازار و مصرف کننده ها، عالوه بر 
تدوین یک دستور کار دیجیتال باید یک سازمان دیجیتال نیز تأسیس شود تا به عنوان یک 
نماید.  عمل  فدرال  در سطح  بین المللی  ارتباطات  دارای  و  کارآمد  بسیار  تخصصی  مرکز 
این مرکز به عنوان اتاق فکر در تدوین سیاست ها و به عنوان یک بازوی خدماتی در روند 
بلندمدت، بی طرفانه و تخصصی  بدین ترتیب، کمک های  اجرایی سیاست ها عمل کرده و 
خود را به دولت فدرال ارائه می کند. به عالوه، در فرآیند دیجیتال سازی نیز به عنوان نماینده 

مصرف کنندگان و کسب وکارها مشارکت خواهد داشت. 

به کمک یک رویکرد جامع و پایداری که سازمان دیجیتال می تواند در اختیار آلمان 
باشد.  پیشگام  بین المللی  سطح  در  دیجیتال سازی  عرصه  در  می تواند  کشور  این  بگذارد، 

1. Federal Office for Information Security
2. Federal Financial Supervisory Authority
3. Federal Office of Consumer Protection and Food Safety
4. Federal Cartel Office
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در کشورهای عضو گروه هفت نیز گروه های ویژه مشابهی تشکیل شده اند، با این تفاوت 
که آن ها دارای وظایف خاصی )به ویژه در حوزه دولت الکترونیک( هستند و هیچ وظیفه 
عمومی در زمینه دیجیتال سازی برعهده ندارند. به طور کلی، سازمان دیجیتال آلمان باید بر 

سه محور اصلی متمرکز باشد:

ِگردهم آوردن همه صالحیت ها و توانمندی ها؛ ◉

حمایت از دستور کار سیاسی دیجیتال سازی؛ و ◉

توسعه مستمر قابلیت های دیجیتال سازی. ◉

محتوا،  سطح  در  آغاز  از  و  می شود  شامل  را  دیجیتال  ارزش  زنجیره  کل  فرایند  این 
مانند  موضوعاتی  می دهد.  پوشش  را  کاربران  و  وسیله ها  و  اتصال  تا  کاربردها  و  خدمات 
باید همواره  فناوری اطالعات  امنیت  از داده و  استانداردسازی، حفاظت  تحقیق و توسعه، 
فرآیند  در  متناقض  مسائل  حل کردن  سیلو1هنگام  ذهنیت  شکل گیری  از  تا  باشند  مدنظر 

دیجیتال سازی جلوگیری شود.

در وهله اول، باید قابلیت تجزیه و تحلیل و قدرت عمل سازمان فدرال شبکه ها گسترش 
همچنین  است.  کنونی  مقرراتی  و  حقوقی  چهارچوب  توسعه  به  منوط  امر  این  شود.  داده 
الزم است در راستای گسترش نظارت بر بازار و فعاالن آن اقدامات الزم صورت گیرد تا 
مقررات جدید اروپا درباره حفظ بی طرفی اینترنت نیز رعایت شود. همچنین، انتظار می رود 
اروپا، وظایف مراجع  اروپا توسط کمیسیون  بازنگری فعلی چهارچوب حقوقی  در هنگام 
مقرراتی ملی در زمینه بازار واحد دیجیتال گسترده تر شود. هنگام ایجاد شبکه های دیجیتال/ 
پلتفرم های اینترنت، در اولین قدم برای گسترش فعاالنه صالحیت ها و توانمندی ها باید یک 

تیم استارت آپ تشکیل داده شود. 

بااین حال در میان  مدت، سازمان دیجیتال باید به عنوان یک مرکز خدماتی عمل کند که 
وظیفه آگاه ساختن شرکت ها و مصرف کنندگان را برعهده دارد. عالوه بر آن، این سازمان 

1. ذهنیت سیلو یا Silo Mentality به وضعیتی گفته می شود که در آن بخش ها و افراد یک سازمان/ شرکت تمایلی به 
اشتراک گذاری داده ها و اطالعات خود با دیگران ندارند. 
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باید به عنوان مرجع صالحیت مرکزی برای سازمان های دولتی عمل کند و موانع راهبردهای 
فدرال  اداره  یا  زیست1  محیط  فدرال  سازمان  همانند  نماید.  برطرف  و  شناسایی  را  سیاسی 
مهاجرت و پناهندگانBAMF( 2(، سازمان دیجیتال می تواند به رفع یکی از چالش های مهم 

اجتماعی کمک کند. دامنه وظایف این سازمان می تواند شامل موارد زیر باشد:

تجزیه و تحلیل، نظارت بر بازار و ارائه گزارشات مربوط به دیجیتال سازی؛ ◉

کمک های  ◉ ارائه  به عالوه  کسب و کارها  و  مصرف کنندگان  برای  مشاوره  خدمات 
عملی و مؤثر؛

کاهش هزینه های مربوط به هماهنگی ها و اطالعات کالن اقتصادی؛ ◉

حمایت از بخش های مهم کاربر )صنعت و خدمات( در بهره برداری از ظرفیت های  ◉
دیجیتال سازی؛

حل وفصل اختالفات و رسیدگی به شکایت های مصرف کنندگان؛ و ◉

و  ◉ اروپایی  نهادهای  فدرال،  ایاالت  شهرداری ها،  با  همکاری  و  ارتباط  برقراری 
بین المللی و نیز شرکت ها، انجمن ها و ذی نفعان.

سازمان دیجیتال عالوه بر تدوین دستور کار دیجیتال، در زمینه ایجاد توانمندی های الزم 
جهت دیجیتال سازی پایدار در حوزه های اقتصادی، حقوقی و فنی نیز فعالیت دارد. با توجه 
اینترنتی، عناصر  انقالبی و تا حدی تحول آفرین دیجیتال سازی و اتصال  اثراِت تا حدی  به 
و عوامل مؤثر در این فرآیند باید به صورت مستمر تحلیل و رصد شود )سنجش فناوری(. 
به  توجه  با  و  دیجیتال  تحول  زمینه  در  تجربه  و  دانش  از  برخورداری  با  دیجیتال  سازمان 
عملکرد خود به عنوان یک اتاق فکر بی طرف به لحاظ اقتصادی، وظیفه ارائه مشاوره های 

تخصصی در زمینه دیجیتال سازی به دولت فدرال را برعهده دارد. 

1. Federal Environment Agency 
2. Federal Office for Migration and Refugees
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