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  بسمه تعالي

 ينااره جايگاه فناوري اطالعات و ارتباطات دولت فدرال اتريش به پارلمان دربنگاهي به گزارش 
  كشور

  

  عات:ارتباطات و فناوري اطال تكنولوژيگزارش دولت اتريش به پارلمان در باره تحقيق و توسعه با تاكيد بر 

ميليارد يورو  1/10، اين كشور بيش از 2015بر اساس گزارش جامع دولت فدرال به پارلمان اتريش در سال 
درصد توليد ناخالص داخلي خود را به تحقيق و توسعه اختصاص داده است. در اين گزارش به نقش  1/3يا 

ده هاي مرتبط با تحقيق و توسعه تاكيد گرديدانشگاه ها و موسسات تحقيق و توسعه به عنوان زيربناي فعاليت
  است. 

نشگاه ها و مراكز تحقيقاتي مستقل، سه وزارتخانه علوم، تحقيقات و اقتصاد، در اتريش عالوه بر دا
ژي و نوآوري و آموزش و تحقيقات بر امر تحقيق و توسعه در كشور نظارت دارند. موسسه وحمل و نقل، تكنول

كه به طور صد درصد دولتي و زير نظر مشترك  GFF و آژانس توسعه تحقيقات اتريش  AITاتريش  تكنولوژي
و نوآوري و علوم، تحقيقات و اقتصاد سياستگذاري هاي تحقيقاتي را در  تكنولوژيوزارتخانه هاي حمل و نقل، 

ارتباطات و فناوري اطالعات، انرژي، حمل و نقل، محيط زيست، علوم انساني، علوم  تكنولوژيحوزه هايي مانند 
  هدايت مي نمايند.  طبيعي و ساير موارد

و نوآوري و  تكنولوژيتوليدات و نوآوري هاي جديد در حوزه آي سي تي، با حمايت وزارت حمل و نقل، 
وزارت علوم، تحقيقات و اقتصاد اتريش با تاكيد بر مكاترونيك، روبات، مواد جديد، مگا اطالعات و پيوند 

  است.طراحي شده  4بيشتر انسان و ماشين، از طريق صنايع نسل 

در گزارش دولت فدرال اتريش به پارلمان كشور آمده است كه تحقيقات بر روي انرژي و  محيط زيست 
سهم عمده اي در تحقيقات كشور دارد. همچنين گسترش فناوري ارتباطات و اطالعات و ديجيتال سازي 

  جامعه، تاثير مثبتي نيز بر فرآيندهاي اشتغال و كارآفريني داشته است.

  توسعه اشتغال با رشد آي سي تي:انعطاف و 

يكي از اهداف توسعه آي سي تي در اتريش، افزايش اشتغال شركت هاي تك نفره است كه تاثير مهمي 
شركت تكنفره با استفاده از  266910اتريش در حال حاضر يي فعاليت هاي اقتصادي دارد. در در كارا
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نفر از آنان در وين مشغول به فعاليت  60416ارتباطات شكل گرفته است كه فقط  تكنولوژيظرفيت هاي 
  هستند. 

  هزينه كرد تحقيق و توسعه در اتريش و اتحاديه اروپايي:

متوسط هزينه كرد براي تحقيق و توسعه به نسبت توليد ناخالص داخلي در ميان كشورهاي اتحاديه 
، 31/3كشورهاي فنالند، درصد است. البته  1/3درصد است كه اين رقم در اتريش بالغ بر  ١/٢اروپايي، 

، كشورهاي 2011درصد بدين منظور هزينه كرده اند. همچنين در سال  6/3و دانمارك  30/3سوئد 
OECD ،74  درصد از كل هزينه هاي تحقيقات و توسعه جهان را به خود اختصاص مي دادند كه اين رقم
توسعه ). سهم هزينه كرد  درصد بود( به دليل رشد چين و كشورهاي در حال 85حدود  2002در سال 

كشور برتر اتحاديه اروپايي در  15درصد است.  35حدود   OECDتحقيق و توسعه اتحاديه اروپايي در 
ميليارد يورو در بخش تحقيق و توسعه هزينه كرده اند كه از اين ميان آلمان،  273، بالغ بر 2013سال 

  يورو بوده است.ميليارد  32ميليارد و انگليس  48ميليارد، فرانسه  82

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

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

 سرمايه گذاري بيشتر در تحقيقات بخش خصوصي -

 توسعه حمايت ها از جوانان با استعداد -

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

 توسعه موسسات تحقيقاتي -

 توسعه شبكه هاي تحقيقاتي بين المللي -

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

 تشويق استارت آپ ها( شركت هاي نوظهور) -

 تدوين راهبرد ملي مالكيت معنوي -

( RTIيكي از هدف گذاري هاي اتريش در حوزه گسترش تحقيقات و نوآوري، راه اندازي ابتكار 
Resaearch, Technology and Innovation است كه زير نظر صدراعظم و با مشاركت وزارت حمل (
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و نوآوري، وزارت علوم، تحقيقات و اقتصاد، وزارت دارايي و وزارت آموزش و تحقيقات دنبال  تكنولوژيو نقل، 
  مي شود. 
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  زمينه هاي تحقيقاتي در اين ابتكار شامل:

 شناسايي ظرفيت هاي انساني كشور  -

 غييرات آب و هواييكمبود منابع و ت -

 كيفيت زندگي و تغييرات جمعيتي -

 زيرساخت تحقيقات -

 انتقال دانش فني و استارت اپ ها -

 تحقيقات مشترك -

 جهاني سازي سياست خارجي -

 جايگاه بين المللي  -

اهداف اين ابتكار بر پايه توسعه ظرفيت هاي مرتبط با تحقيق و توسعه در اتريش به منظور بهبود 
به منظور  2020در ميان كشورهاي داراي دانش فني باال در اتحاديه اروپايي تا سال  ارتقاء جايگاه كشور

تقويت توان رقابتي اقتصاد و همچنين تضمين رشد و شكوفايي در كشور است. در اين مسير بهره برداري 
ت راز ظرفيت هاي علوم، تحقيقات و نوآوري و دانش فني، به منظور مقابله با چالش هاي آينده يك ضرو

  ارزيابي گرديده است.

از نكات جالب توجه ديگر در گزارش دولت فدرال به پارلمان اتريش، مشاهده ارتباط مستقيم بين 
ارتباطات و فناوري اطالعات با اشتغال است. مطالعات در آمريكا، ژاپن و نه كشور  تكنولوژيرشد مصرف 

عالوه بر ايجاد اشتغال، درخواست جذب  برتر اتحاديه اروپايي نشان مي دهد كه رشد مصرف آي سي تي،
افراد با تحصيالت عاليه را نيز افزايش داده است. همچنين رشد اشتغال افراد با تحصيالت باال در شركت 

  ها، به رشد توليدات و ابتكارات نوآورانه كمك كرده است. 

مطالعات بازار بايد در اين گزارش همچنين گفته شده است شكاف بين تحقيقات، توسعه توليدات و 
بالفاصله از ميان برداشته شود. همچنين به اين نكته تاكيد گرديده برخالف انتظار عمومي، رشد مصرف آي 
سي تي در اتريش، هيچگونه خللي به روند ايجاد شغل ايجاد نكرده بلكه تاثيرات مثبتي نيز در تعداد درخواست 

داده است. بطور مشخص اشتغال مهندسين و افراد با هاي شركت ها براي استخدام مهندسين را افزايش 
  درصد بوده است. 5درصدي داشته و در شركت هاي توليدي اين نرخ باالتر از  3تحصيالت باال ساالنه رشدي 
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  ارتباطات و فناوري اطالعات: تكنولوژي

ارتباطات و فناوري اطالعات، طي چند دهه گذشته در مقام يكي از پر رونق ترين اجزاء  تكنولوژي
زندگي جوامع انساني و همچنين اقتصاد جهاني و موتور محركه رشد و توسعه بوده است. اين رشته، سنگ 

 5حاضر در حال  ICTو دانش فني است كه مي تواند به تحرك و پويايي جوامع مدد رساند.  تكنولوژيبناي 
  درصد است.  20درصد توليد ناخالص داخلي اتحاديه اروپايي را دربر گرفته اما سهم آن در بهره وري، بالغ بر 

  جامعه اطالعاتي:

از نظر اتحاديه اروپايي رشد جامعه اطالعاتي يك ضرورت انكارناپذير است. به منظور دستيابي به اين هدف كه 
يد، كشورها موظف شدند بررسي كاملي از ميزان نفوذ آي سي تي در براي اولين بار در ليسبون طراحي گرد

ها يدو بخش خانوار و همينطور شركت ها و موسسات اقتصادي خود به عمل آورده و از نتايج آن در سياستگذار
  بهره برداري نمايند.

نترنت تر، ايارتباطات در شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي، استفاده از كامپيو تكنولوژيدر بخش نفوذ   
در خانوار، مصرف تجهيزات  تكنولوژيپرسرعت و ميزان خريد و فروش اينترنتي شركت ها و در نفوذ اين 

  سال مورد توجه قرار گرفت. 74تا  16الكترونيكي افراد از سنين 

  فناوري ارتباطات در خانوار:

از اينترنت پرسرعت،  81ه مي كنند. درصد خانوارها در اتريش از اينترنت استفاد 82بر اساس نتايج بررسي ها، 
درصد از اينترنت پرسرعت  53درصد اينترنت پرسرعت ثابت( شامل دي اس ال، كابل و فيبر نوري) و  65

  موبايل استفاده مي كنند.

سال طي سه ماه قبل از بررسي، از اينترنت استفاده كرده اند. مهمترين  74تا  16صدرصد از افراد  84  
درصد جستجوي  74درصد، ارسال و دريافت ايميل بوده است.  90ستفاده از اينترنت با سهم و بيشترين دليل ا

درصد مراجعه  54درصد امور مالي و بانكي و  61درصد اخبار و جرايد و مجالت و آنالين،  67كاال و خدمات، 
  به شبكه هاي اجتماعي صورت گرفته است.

ه شبكه هاي اجتماعي استفاده كرده اند، روزانه از اينترنت درصد از افرادي كه به اينترنت براي ورود ب 65
  سال بوده اند. 24تا  16استفاده كرده اند كه در اين ميان بيشترين آنان در سنين بين 

درصد از مصرف كنندگان اينترنت  76درصد حد اقل هفته اي يكبار از اينترنت استفاده كرده اند. همچنين  27
ر و بوسيله موبايل از اينترنت استفاده كرده اند. هر چه سن افراد كمتر بوده، استفاده در خارج از خانه و محل كا
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ساله از  34تا  25درصد افراد  93ساله و  24تا  16درصد افراد  98از وسايل ارتباطي موبايل بيشتر بوده است. 
  اينترنت موبايل استفاده كرده اند.

درصد از موبايل و  72ايل از لپ تاپ و يا تبلت استفاده كرده و درصد از استفاده كنندگان از اينترنت موب 41
  اسمارت فون استفاده كرده اند.

درصد از استفاده كنندگان اينترنت در يكسال قبل از بررسي، از اين امكان براي خريد كاال و خدمات  58
كاالهاي ورزشي بوده  درصد، لباس و 65استفاده كرده اند. بيشترين وسايل خريداري شده از اين طريق با 

درصد بليط مسابقات و مناسبات  38درصد كتاب و جزوات آموزشي،  49درصد خدمات مسافرتي،  55است. 
  درصد خريد تجهيزات الكترونيكي بوده است. 32و 

  فناوري ارتباطات در شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي:

فعاليت ها و خدمات شركت ها و بنگاه هاي  اطالعات و ارتباطات نقش اثرگذاري براي توسعه تكنولوژيمصرف 
 99اقتصادي دارد. كامپيوتر و اينترنت از سال ها قبل در شركت هاي اتريشي وارد شده و اينك نفوذي بالغ بر 

درصد شركت هاي اتريشي، صرف نظر از حجم و تعداد كاركنان،  از اينترنت پرسرعت  96درصد دارد. بيش از 
از شركت هاي اتريشي از اينترنت پرسرعت موبايل استفاده مي برند. اما تفاوتي  درصد 77استفاده مي كنند. 

  بين اندازه شركت و مصرف اينترنت پرسرعت در ميان شركت هاي اتريشي بدين شكل قابل مشاهده است:

 نفر. 49تا  10درصد از شركت هاي كوچك با كارمندان بين  74 -

 نفر. 249تا  50ن درصد از شركت هاي متوسط با كارمندان بي 93 -

 نفر از اينترنت پرسرعت استفاده مي كنند. 250درصد از شركت هاي بزرگ با كارمندان بيش از  98 -

درصد شركت هاي اتريشي از شبكه هاي اجتماعي استفاده مي كنند كه در اين ميان  39بطور متوسط، 
  درصد است. 58درصد و بزرگ  49درصد، متوسط  37سهم شركت هاي كوچك، 

درصد از شركت هاي اتريشي يكي از تجهيزات الكترونيكي ارتباطي را به كارمندان خود داده اند كه  78
  درصد بوده است. 73درصد و كوچك  93درصد، متوسط  98از اين ميان شركت هاي بزرگ 

درصد شركت ها در اتريش داراي وبسايت هستند. مهمترين خدمات وبسايت شركت ها معرفي كاال و  88
و همچنين فهرست قيمت بوده است. يك سوم از شركت ها داراي لينك به شبكه هاي اجتماعي خدمات 
  درصد از شركت ها داراي امكان خريد آنالين، رزرو و سفارش هستند. 24هستند. 
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 83درصد از شركت هاي اتريشي با استفاده از اينترنت خريد انجام داده اند.  68،حدود 2014در سال 
  درصد از شركت هاي كوچك. 67درصد شركت هاي متوسط و  77بزرگ،  درصد از شركت هاي

درصد  7ميليارد يورو كاال و خدمات فروخته اند. همچنين  6/12درصد از شركت هاي اتريشي بيش از  14
ميليارد يورو گردش  2/70از شركت هاي اتريشي با استفاده از ساير روش هاي خريد اينترنتي، بيش از 

  مالي داشته اند. 

  اتريش ديجيتال:

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

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

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

  ر پايه ايجاد امكانات و فرصت هاي ذيل براي مردم راه اندازي شده است:دولت الكترونيك در اتريش ب

 ارسال هرگونه درخواست و يا تكميل هرگونه فرم اداري -

 دريافت هرگونه اطالعات اداري در هر نقطه از كشور -

  كاهش انجام مراحل اداري -

هاي مشتريان در همچنين اتصال و انطباق تمامي شهروندان و مديريت حفاظت اطالعات و جهت گيري 
  طراحي اين زيرساخت، داراي بيشترين اولويت است.

  ICTشركت هاي برتر اتريش در بخش 

هزار نفر  97شركت در بخش آي سي تي به فعاليت مشغول هستند. همچنين  14798در اتريش بيش از 
بالغ بر درصد كل شاغالن كشور است در اين حوزه فعال هستند. حجم گردش مالي اين بخش  4كه حدود 

 ميليارد يورو است. همچنين مهمترين شركت هاي اتريش در اين بخش عبارتند از: 27

ICT world market leader from Austria  

 AT&S is a globally positioned producer and technology leader on the market for high 
quality circuit boards. 
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 austriamicrosystems ranks among the leading semiconductor developers in the world. 
Its microchips have now found their way into almost every area of life e.g. mobile 
phones, audio/video players, e-book readers, heart pacemakers, computer tomography 
and digital radiology. 

 BEKO is the leading Austrian supplier of comprehensive cross-industry systems 
solutions for industrial companies, the public sector, the telecommunications and 
financial sectors. 

 Bernecker & Rainer, specializing in process automation, develops control systems for 
industrial facilities which are used just as much by packaging companies such as 
Tetrapak as automotive firms such as Audi and BMW. 

 Kapsch TrafficCom is a global supplier of intelligent traffic systems. It has reference 
projects in 44 countries in its core business of electronic toll systems. 

 Runtastic, an Upper Austrian start-up, has been able to attract 110 million customers 
for its mobile phone App for joggers. The Springer Group acquired a stake in Runtastic 
in 2013 

 SkiData, part of the Swiss Kudelski Group since 2001, is the leading supplier of access 
control systems in the public sphere, and boasts some 10,000 custome. 

  

  مالحظه:

اتريش ممكن است كشور بسته و كوچك و در محاصره كوه هاي بلند به نظر آيد اما اين كشور به هيچوجه 
فرودگاه بين المللي،  6هزار كيلومتر بزرگراه و  2هزار كيلومتر خط آهن،  6ايزوله و جدا نيست. بهره مندي از 

است. مشاركت اتريش در پروژه هاي زيرساخت هاي ارتباطي منحصر به فردي را براي اين كشور فراهم نموده 
پروژه تحقيقاتي اتحاديه  64مهم آي سي تي اتحاديه اروپايي به نحوي كه متخصصان اتريشي هم اينك در 

درصد كل تامين مالي پروژه هاي آي سي تي اتحاديه اروپايي به اتريش اختصاص  5/3اروپايي مشاركت داشته و 
 وژيتكنولكشور است. در كنار اين ظرفيت ها، موسسات تحقيقات  مي يابد، نشان بارزي از ظرفيت هاي اين

اتريش در حال حاضر مشغول تحقيق بر روي نسل آتي اينترنت و نرم افزارهاي آي سي تي هستند. جايگاه 
  اتريش در اين عرصه در ميان مهمترين كشورهاي اروپايي و در كنار فرانسه، انگليس، بلژيك و هلند است.

  منابع:

  دولت فدرال به پارلمان اتريش 2015ال گزارش س -
Sta  مركز آمار اتريش - s k Austria, data from 2011, May 2014  

 


