اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ ﮐﻪ ﺑﺎزوی اﺟﺮاﯾﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺪﯾﺪی از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ را ﺑﺮای اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داده اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻣﺘﯿﺎز ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم و وﯾﺰای ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻐﺮ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ را از ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻬﺎن ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺎﮐﻨﻮن  ۲۵ﮐﺸﻮر در ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن ،ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن و ﮐﺮواﺳﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﻤﺎﯾﺖ و
در آن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ زودی و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را ﺗﻐﺮ
دﻫﻨﺪ.

در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ:

ﻣﺎ در اروﭘﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻮﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﯾﺠﯿﺘﺎل
و اﺳﺘﻘﻼل اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ اروﭘﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ از اروﭘﺎ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺧﻮد در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب و ﻋﺎدﻻﻧﻪای ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﻓﻨﺎوری در اروﭘﺎ ﺑﺮای ﻣﺪتﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻈﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل را
ﺟﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺎزون ،اﭘﻞ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک و ﮔﻮﮔﻞ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻫﻮاوی ،ﺗﻨﺴﻨﺖ ،ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ و ﺷﯿﺎﺋﻮﻣﯽ در ﭼﯿﻦ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اروﭘﺎ ﻫﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻬﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ
ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای
اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺪ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ

ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دارای
ﺣﻖ رای ،ﺣﻖ ﺳﻬﺎم ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد.

اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ »ﯾﮏ روز« ﺗﺴﺮﯾﻊ

ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰۰ﯾﻮرو ) ۱۱۹دﻻر( ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻨﻮان ﺷﺪه
ﮐﻪ زﻣﺎن ﭘﺮدازش و ﺻﺪور وﯾﺰا ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺷﻮد.
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی را در ﻣﻮرد ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻬﺎم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺻﻼﺣﺎت دﯾﮕﺮی را اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻢ ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻬﺎم ﮐﺎرﻣﻨﺪان
اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻌﺪادی از ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اوﻟﯿﻪ از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ» .ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻣﯿﻨﯿﻮت« از ﺷﺮﮐﺎی »اﯾﻨﺪﮐﺲ وﻧﭽﺮز« ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ﺷﺪ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎ ﯾﮏ ﮔﺎم در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری Atomico؛ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺶ از  ۴۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﻮدﺟﻪ ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﺎﻻﻧﻪ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻓﻨﺎوری و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب اﻗﺘﺼﺎدی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ رﮐﻮرد ﺗﺎزهای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

