


1 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

 

1 
 

  پيشگفتار
كارگيري صحيح اين موارد در به منظور آشنايي هرچه بيشتر عالقمندان با مفاهيم اقتصادي و به

- در مركز پژوهش "سادهاقتصاد به زبان "ارائه بروشورهايي با عنوان هاي اقتصادي، ايده تهيه و تحليل
باشد. مي خروجي اين ايده هفتمين و چهلرو، پيشنسخه  و به اجرا درآمد.هاي اتاق ايران طرح گرديد 

هاي بعدي، در انتها يك فرم ارزيابي تهيه و تنظيم گرديده است كه خواهشمنديم منظور بهبود نسخهبه
 research-center@iccim.irفرم مذكور را تكميل و از طريق دبير كميسيون خود يا آدرس ايميل 

  نظرات ارزشمند خود آگاه سازيد. را از هاژوهشمركز پ

  ديجيتالاقتصاد مفهوم 
مختلف به ويژه بخش هاي در بخش تغييرات قابل توجهي هايي كهيكي از مهمترين حوزهامروزه 

هاي فناوري، توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات (رقم زده هاوكاركسب اقتصادي و پتانسيل
اصطالح اقتصاد  .استايش مفاهيم نويني از قبيل اقتصاد ديجيتال و به تبع آن پيد )ديجيتال

نويسنده و صاحبنظر حوزه تكنولوژي در سال  1ديجيتال براي نخستين بار توسط دان تاپسكات
كه  اي مطرح شددر محافل علمي مطرح و رواج پيدا كرد و در اولين مطالعات به گونه 1995

   ريق اينترنت است.از ط هاوكاربيانگر چگونگي تغيير كسب
المللي فعال در حوزه اقتصاد هاي بيناز جمله سازمان 2هاي اقتصاديسازمان توسعه و همكاري

اقتصاد ديجيتال اقتصادي است كه قسمت اعظم  ديجيتال است كه براساس تعريف اين سازمان،
- ها و ساير فناوريافزارها، نرمهاي ارتباطي، رايانههاي ديجيتال شامل شبكهآن بر پايه فناوري

هاي هوشمند، تجارت الكترونيك، بازارهاي الكترونيك، كارتهاي اطالعاتي استوار است و انواع 
اساس تعريف آنكتاد (كنفرانس تجارت  بر. شودهاي مالي را شامل ميپول الكترونيك و تراكنش

ي ديجيتال مبتني بر هااقتصاد ديجيتال به معناي استفاده از فناورينيز  3و توسعه سازمان ملل)
  باشد.اينترنت براي توليد و تجارت كاالها و خدمات مي

                                                            
1 Don Tapscott 
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هاي معناي انجام فعاليت ترين مفهوم بهبا توجه به تعاريف متعدد، اقتصاد ديجيتال در عام
توان هاي آن مياقتصادي و اجتماعي بر بستر فناوري اطالعات و ارتباطات است و از ديگر نام

  ي، اقتصاد جديد و اقتصاد مبتني بر وب نيز اشاره نمود. به اقتصاد اينترنت

  تاريخچه اقتصاد ديجيتال
مفهومي نيست كه يكباره خلق شده باشد، بلكه يك روند تكاملي آن را شكل  اقتصاد ديجيتال

، اقتصاد 1970توان سير تكامل يافته اقتصاد اطالعات در دهه داده است. اقتصاد ديجيتال را مي
و اقتصاد شبكه و اينترنت  1990، اقتصاد نوين در دهه 1980د الكترونيكي در دهه دانش و اقتصا
  .معرفي نمود 2000در دهه اول 

بيني و اين واژه را ظهور اقتصاد ديجيتال را پيش 1955رغم اينكه دان تاپسكات در سال علي
از تعريف وي كه مطرح نمود، اما در مورد چارچوب و مفهوم آن، تعريف دقيقي ارائه نكرد. بعد 

)، اقتصاد ديجيتال فراتر 2004در سال (اقتصاد ديجيتال را اقتصادي بر پايه اينترنت معرفي نمود، 
- از اقتصاد اينترنت در نظر گرفته شد و منظور از اقتصاد ديجيتالي، اقتصادي بود كه در آن فناوري

اساس تعريف ديگري در ارند. برگذتاثير مي يهاي توليدي و خدماتهاي ديجيتال بر كل بخش
اي از )، اقتصاد ديجيتال در برگيرنده استفاده از فناوري اطالعات براي مجموعه2006(سال

) 2007همچنين در سال (ريزي، مديريت و بازاريابي بود. فرآيندهاي اصلي اقتصادي نظير برنامه
كاربرد فراگير اي به اقتصاد ديجيتال صورت گرفت و اقتصاد ديجيتال به صورت نگاه گسترده

افزار، كاربردها و ارتباطات) در تمامي ابعاد اقتصادي شامل افزار، سختفناوري اطالعات (نرم
  ها و مبادالت ميان افراد تعريف گرديد. ها، مبادالت ميان سازمانكاركردهاي دروني سازمان

جمع جهاني )، اقتصادداني به نام كالوس شوآب (بنيانگذار م2016در همين راستا در سال (
تري به اقتصاد ديجيتال نمود نگاه عميق "انقالب صنعتي چهارم"اقتصاد) در كتاب خود با عنوان

كرد. به عقيده وي، انقالب صنعتي  و اقتصاد ديجيتال را به عنوان انقالب صنعتي چهارم معرفي
مكانيكي  با ساخت راه آهن و اختراع موتور بخار شكل گرفت و نيروي 19و  18هاي اول در قرن

بود كه  20و اوايل قرن  19به كمك انسان آمد. موج دوم انقالب صنعتي، مربوط به اواخر قرن 
هاي امروزي را به وجود آوردند. انقالب صنعتي در آن، اختراع برق و روش توليد انبوه، كارخانه
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راه توسعه سوم با اختراع نيمه رساناها و كامپيوتر شكل گرفت و با معرفي اينترنت و تلفن هم
يافت. موج چهارم انقالب صنعتي كه اين اقتصاددان آن را اقتصاد ديجيتال ناميد، با توسعه 

هاي ديجيتال از يك هاي ديجيتال آغاز شد. در اين انقالب صنعتي، دسترسي به فناوريفناوري
ديل شده ناپذير زندگي تبحوزه جغرافيايي يا يك طبقه اجتماعي خاص فراتر رفته و به جزء جدايي

هاي ديجيتال، الزم و ملزوم ها و فناوريوكاراست. به اعتقاد وي در اقتصاد ديجيتال، كسب
ها به باالترين حد رسيده است. در اين اقتصاد، يكديگرند و وابستگي بشر به اين فناوري

اند؛ ديجيتالي شدني كه نه تنها به محصوالت و خدمات تحت تاثير ديجيتالي شدن قرار گرفته
معناي ظهور كاالها و خدمات جديد ديجيتالي است، بلكه اغلب كاالها و خدمات سنتي نيز كه 

هاي ديجيتال شدند، در اين اقتصاد به مرور تحت تاثير فناوريپيش از اين غيرديجيتالي ارائه مي
 گردند.قرار خواهند گرفت و به صورت ديجيتالي ارائه مي

  ضرورت و اهميت اقتصاد ديجيتال
و افزايش رشد اقتصادي وري، ايجاد اشتغال ارتقاي بهره محوريتسازي اقتصاد با زه ديجيتالامرو
در حال  اغلب آنهاكشورهاي جهان مطرح شده و  كثررويكردهاي غالب در اعنوان يكي از به 

  هستند.سازي و تغيير روند سهم بازار از اقتصاد سنتي به اقتصاد ديجيتال حركت به سمت ديجيتال
با پيدايش  .قرار دارد و به نوعي تكامل يافته آن است 1اد ديجيتال در مقابل اقتصاد سنتياقتص

هاي ؛ به نحوي كه راهگرددمياقتصاد ديجيتال، اقتصاد سنتي با تحوالت قابل توجهي مواجه 
شود و ابزارهاي جديد ميبراي رفع نيازها و انجام وظايف و عملكردهاي قديمي ايجاد  يجديد

  . گرددي براي رفع مشكالت جوامع و دستيابي به توسعه پايدار فراهم ميو متنوع
دهد، پديده نوظهور اقتصاد ديجيتال، شيوه توليد و بازاريابي كاالها و خدمات را تغيير و ارتقاء مي

هاي گيري مدلو همچنين شكل ي موجودوكارهاهاي جديد براي كسبمنجر به ايجاد فرصت
هاي معامالتي، كمرنگ شدن نقش د. اين اقتصاد از طريق كاهش هزينهگردوكار ميجديد كسب

هاي وري، كاهش قابل توجه محدوديتوكار، افزايش بهرههاي كسبگري در برخي حوزهواسطه

                                                            
توان به فروش آنالين كتاب اشاره نمود كه به سرعت در در خصوص اقتصاد ديجيتال و سنتي مييك مثال ساده  ١

  هاي سنتي است.فروشي حال جايگزيني با كتاب
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سطح باالي ارتباط ميان تر جستجو و يافتن محصوالت، هاي پايينجغرافيايي و زماني، هزينه
وكارهاي مختلف، منجر به در كسبت ذينفعان و مشتريان افزايش قدر ها و مشتريان وبنگاه

شود هاي اقتصادي و تسهيل دسترسي به بازارهاي مختلف ميافزايش توان رقابتي در همه بخش
  و افزايش سهم در بازارهاي جهاني را به دنبال خواهد داشت.

و  خدمات مالي اين نوع از اقتصاد، امكان دسترسي به خدمات اساسي از قبيل بهداشت، آموزش،
گردد. ديجيتالي دهد كه اين امر منتج به افزايش رفاه اقتصادي در جامعه ميرا افزايش مي غيره

سازد و به نوعي يك راهكار ها را تقويت ميشدن اقتصاد همچنين شفافيت و اثربخشي دولت
-ي زنجيرهسازديجيتالعالوه بر اين، آيد. اساسي در جهت كاهش فساد در كشورها به شمار مي

هاي مختلفي را براي ايجاد ارزش سازد و كانالهاي مختلف متحول ميهاي ارزش را به روش
توان گفت كه اقتصاد ديجيتال، نمايد. در مجموع ميافزوده و تغييرات ساختاري گسترده ايجاد مي

خدمات با توليد كاالها و  وري،بهره ءها و بازارها منتج به ارتقابه واسطه تحول در همه بخش
  . گرددميدسترسي به بازارهاي مختلف  و و با هزينه كمتر تركيفيت

 سازياهميت اقتصاد ديجيتال و حركت به سمت ديجيتال اكنونالذكر، همبا توجه به مطالب فوق
هاي پايه فناوري گيري بردر حال تغيير يا شكل وكارهاو بسياري از كسب بر همگان آشكار شده

وكاري درصدد تغيير شرايط فعلي خود و در اين شرايط چنانچه بنگاه يا كسب هستند. ديجيتال
بكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات در ساختار خود نباشد، توان رقابتي و سهم خود در 

انتقال به اقتصاد ديجيتال يك  . در همين راستادهدميرا از دست  هاي داخلي و خارجيبازار
   آيد.كشورها به شمار مياولويت اساسي براي همه 

  اقتصاد ديجيتال نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در
هاي اقتصادي با پديده اقتصاد ديجيتال روبرو هستند. هسته در عصر حاضر تمام صنايع و بخش

كه يكي از مهمترين  دهدتشكيل مي(فاوا) اصلي اقتصاد ديجيتال را فناوري اطالعات و ارتباطات 
اي از . فناوري اطالعات و ارتباطات شاخهت و توسعه در دنياي كنوني استابزارهاي پيشرف

به عنوان يك  فاواشود. مي افزار، شبكه افزار و فكر افزارافزار، نرمفناوري است كه شامل سخت
ميالدي وارد بازار شد و به سرعت توسعه يافت. اين فناوري به دليل  90فناوري جديد در دهه 
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يك  ،هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگيهاي فعاليتتمامي حوزهقابليت گسترش به 
در وري و كارايي شود و در تسهيل انجام امور و باال بردن بهرهفناوري عمومي محسوب مي

  تاثير قابل توجهي دارد.ها تمامي فعاليت
ي توسعه نقش و كاركردهاي فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان يكي از مهمترين ابزارها

اين فناوري به صورت يك سرمايه دو جانبه است كه از  همه جانبه در نزد همگان آشكار است.
شود و به صورت مستقيم با بهبود به كار گرفته مي يك طرف به عنوان فناوري توليد (يك نهاده)

از طرف  .رشد توليد را به همراه خواهد داشت ها،وري و كاهش هزينهفرآيند توليد و افزايش بهره
به طور غيرمستقيم رشد  ،دانش و ايجاد آثار سرريزنهاده هاي ديگر اين فناوري با داشتن ويژگي

. درواقع ارزش منحصر به دهدتحت تاثير قرار ميوري كل عوامل توليد و رشد اقتصادي را بهره
كار و  فرد فناوري اطالعات و ارتباطات در اين است كه تحوالت اساسي در فرآيندهاي كسب و

كار، وري نيروي ارتقاء بهره ها،كاهش هزينه كند كه منجر بهايجاد مي يساختارهاي سازمان
  گردد.ميو نتيجتا رشد اقتصادي  ، افزايش توان رقابتيوري كل عوامل توليدبهرهبهبود 

 وكارها و به طور كلي اقتصاد را تحت تاثيرفناوري اطالعات و ارتباطات به صورت مستقيم كسب
توان هاي ديجيتال را به خوبي ميدهد و تاثيرات و تحوالت ناشي از بكارگيري فناوريقرار مي

كنندگان، فروشندگان، نيروي كار و بازارها مشاهده نمود. به در محصوالت و خدمات، مصرف
- عنوان مثال محصوالت و خدمات در اقتصاد ديجيتال ديگر در قالب سنتي و فيزيكي ارائه نمي

به  توانهاي بارز آن ميارائه آنها به صورت ديجيتالي و الكترونيكي است كه از نمونه شوند و
اي، تهيه هاي يارانهها، مقاالت و بازيمحصوالت اطالعاتي و سرگرمي نظير مجالت، روزنامه

شوند و بليط، رزروهاي مختلف و خريدهايي كه در محيط اينترنت توسط كاربران انجام مي
آموزش از راه دور، انعقاد قراردادها، جلسات غيرحضوري، خدمات الكترونيكي خدماتي نظير 

  ها و غيره اشاره نمود.دولت
گيري كنند و منجر به شكلاي در ماهيت بازارها ايجاد ميهاي ديجيتال تحوالت گستردهفناوري

است كه اطات اي از تعامالت و ارتبشبكه شوند. بازارهاي الكترونيكيميالكترونيكي بازارهاي 
كنند. بازارهاي ارتباط برقرار مي خريداران و فروشندگان به صورت الكترونيكي با يكديگر آندر 



6 مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان

 

6 
 

برند، لذا تاثير بسزايي در الكترونيكي فضايي تحت وب هستند و مرزهاي جغرافيايي را از بين مي
  رونق تجارت جهاني دارند.

شود، در شبكه اينترنت به تقاضا محسوب مي كنندگان كه جنبه ديگري از اقتصاد ديجيتالمصرف
فناوري اطالعات و  زيرساختپردازند. و جستجو براي خريد كاالها و خدمات موردنظر مي

ارتباطات امكان دريافت اطالعات دقيق محصول، مقايسه با ساير محصوالت، حذف محدوديت 
 سيعي از كاالها و خدمات، دسترسي به طيف وزماني و مكاني براي دسترسي به كاالها و خدمات

نيز به عنوان ديگر فروشندگان  سازد.كنندگان فراهم ميو مواردي از اين قبيل را براي مصرف
 ،تر هستندقادر به ارائه محصوالت و خدمات خود به شكل گسترده ،بازيگران اقتصاد ديجيتال

  افزايش دهند.  و سهم خود در بازارها را هاي خود را كاهشتوانند بسياري از هزينهمي
هاي ديجيتال قرار دارند كه از ها به شدت تحت تاثير فناوريدر اقتصاد ديجيتال همه بخش

توان به بازار نيروي كار اشاره نمود. در اين بازار به واسطه پيدايش ها ميمهمترين اين بخش
الت اساسي ي آنها دچار تحوهاي مورد نياز براهاي ديجيتال، ماهيت مشاغل و مهارتفناوري

هاي ديجيتال به اتوماتيك و خودكار انجام شدن وظايف شده است. از يك سو استفاده از فناوري
گيري مشاغل جديد فراد در فرآيند كار منجر شده و از سوي ديگر شكلامعمولي و حذف برخي از 

مبتني بر مهارت ، مشاغل اين نوع از اقتصادهاي باال را به دنبال داشته است. در واقع در با مهارت
برخورداري از تخصص در انجام وظايف يك مولفه كليدي به بوده و  و دانش منحصر به فرد

  آيد.شمار مي
شود؛ چراكه كه افراد نيازمند مشاركت ها صرفا توسط افراد انجام نمي، فعاليتديجيتال اقتصاد در

افراد در انجام وظايفشان ها همكار فناوري .هاي ديجيتال هستندبا ساير كاركنان و فناوري
وري باالتر هاي ديجيتال براي رسيدن به بهرهها و تكنولوژيشوند و همكاري انسانمحسوب مي

 و بيشتر هاي جديد، بستر همكاري بهترهمچنين حضور اين فناوري دائما در حال افزايش است.
  كند. را فراهم مي و انجام كارهاي تيمي و گروهي ميان كاركنان

ها در پذيري مطلوبي برخوردار است و در آن ضرورتي ندارد كه فعاليتاد ديجيتال از انعطافاقتص
هاي يك زمان و مكان مشخص و محدود انجام شوند. همچنين به واسطه حذف محدوديت
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كه با برعهده گرفتن چند شغل به طور  گرددزماني و مكاني، اين فرصت براي كاركنان فراهم مي
  درآمدهاي بيشتري كسب نمايند.نيمه وقت،  مشاغلتعداد  همزمان و افزايش

  هاي مختلف اقتصاد ديجيتالابعاد و حوزه
ي مختلفي هاهاي نوين اطالعاتي و ارتباطي و ظهور اقتصاد ديجيتال، حوزهبا بكارگيري فناوري

  را برشمرد:موارد زير توان اند كه از مهمترين آنها ميتحت تاثير قرار گرفته و دستخوش تغيير شده

گيري رسوخ قابل توجه فناوري اطالعات و ارتباطات در حوزه تجارت سبب شكل :تجارت 
تجارت الكترونيك و افزايش روز افزون حجم اين نوع از معامالت در جهان شده است. تجارت 

فرآيند خريد، فروش، در برگيرنده به عنوان يكي از مظاهر اصلي اقتصاد ديجيتال، الكترونيك 
هاي كامپيوتري در بستر اينترنت است. ال و مبادله كاال، خدمات و اطالعات از طريق شبكهانتق

تجارت الكترونيك در مقايسه با تجارت سنتي داراي مزاياي متعددي است كه از مهمترين آنها 
وري، ها براي مشتريان و فروشندگان، افزايش كارايي و بهرهتوان به كاهش چشمگير هزينهمي

شدن بازار، دسترسي سريع و آسان به اطالعات مورد نظر در معامالت، دسترسي به رقابتي 
هاي زماني و بازارهاي جهاني، افزايش توان رقابتي در عرصه داخلي و خارجي، حذف محدوديت

هاي بيشتر براي آنها در انتخاب مكاني، افزايش قدرت انتخاب مشتريان و ايجاد گزينه
  ان اشاره نمود. محصوالت، خدمات و فروشندگ

ها و ارتباطات اين فرصت را پيش روي دولت هاي اطالعاتامروزه رشد فزاينده فناوري: دولت
ها به ارائه هرچه بهتر و سريعتر خدمات به شهروندان، با استفاده از اين فناوريتا  قرار داده

گيري دولت وكارها، موسسات و كارمندان دولتي بپردازند و اين مسئله منجر به شكلكسب
به دنبال دارد كه  پيامدهاي مثبتيدولت الكترونيك در جوامع گيري شكلالكترونيك شده است. 
افزايش كارايي و اثربخشي كاهش تشريفات دست و پاگير اداري، توان به از مهمترين آنها مي

ش ارتقاء سالمت نظام اداري و كاهخدمات عمومي، و سريعتر ارائه بهتر  ،هاي دولتفعاليت
ارتباط مطلوب و موثر ميان ا، آنهكاهش ها ووري، شفافيت هزينههاي فساد، افزايش بهرهزمينه

هاي زماني حذف محدوديتوكارها و بهبود پاسخگويي دولت به آنها، شهروندان و كسب دولت با
  و مكاني براي ارائه خدمات و غيره اشاره نمود.
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گيري بانكداري حوزه بانكداري، منجر به شكلديجيتال در  هايبكارگيري فناوري :بانكداري
باشد و هاي بانكي در خارج از محل فيزيكي بانك ميالكترونيك شده كه شامل انجام فعاليت

هاي خودپرداز افزارهايي از قبيل همراه بانك، تلفن بانك، اينترنت بانك، دستگاهبدين منظور نرم
ها، رائه خدماتي از قبيل پيگيري صورت حساباست. بانكداري الكترونيك ا و غيره ايجاد شده

هاي مربوط هاي اعتباري، تراكنشانتقال پول، پرداخت قبوض، درخواست وام، درخواست كارت
هاي گيرد. اين نوع از بانكداري، مزايا و فرصتبه معامالت داخلي و خارجي و غيره را در برمي

سترسي به خدمات را به صورت خيلي سريع كند، دها و مشتريان ايجاد ميزيادي را براي بانك
ها از انبوه مراجعات روزانه سازد، شعبات بانكو بدون لحاظ مكان و زمان براي مشتري فراهم مي

   يابد.ها و خدمات بانكي افزايش ميشوند و سرعت، دقت و كيفيت تراكنشفارغ مي

نجر به ظهور پديده سالمت هاي اطالعاتي و ارتباطاي در حوزه سالمت منفوذ فناوري :سالمت
استفاده از در برگيرنده آيد و به شمار ميوجوه اقتصاد ديجيتال  الكترونيك شده كه از يكي از

 به. استهاي پزشكي ود سيستم سالمت و مراقبتببه ه منظورب اطو ارتب هاي اطالعاتفناوري
توانند يماران ميگيري سالمت الكترونيك، بهاي ديجيتال و شكلواسطه بكارگيري فناوري

هاي پزشكي خود داشته باشند، زمينه اتصال كنترل بيشتري بر روي مديريت سالمت و مراقبت
توانند بدون محدوديت زماني و مكاني شود و آنها ميآنها به متخصصان و پزشكان فراهم مي

ز سوي ديگر نسبت به مطرح كردن مشكل خود با پزشكان و دريافت راهكار از آنها اقدام نمايند. ا
ها و مراكز پزشكي، خدمات را با كيفيت بهتر، هزينه كمتر و به آساني در اختيار بيماران بيمارستان
دهند. توزيع مناسب امكانات درماني و بهداشتي، دسترسي آسان مناطق مختلف از جمله قرار مي

گاهي عمومي رساني و آمناطق محروم و روستايي به خدمات سالمت و درماني، افزايش اطالع
هاي درخصوص موارد بهداشتي و امكان دستيابي مسئوالن به اطالعات و آمار در رابطه با زمينه

  شود.مختلف سالمت جامعه، از ديگر مزاياي اين مقوله محسوب مي

و  ، آموزش الكترونيكو اينترنتي الزم به ذكر است كه گردشگري الكترونيك، تبليغات آنالين
ايجاد و توسعه اقتصاد ديجيتال محسوب افزاري از ديگر مصاديق ي نرمهافروشگاهگيري شكل
   شوند.مي
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  توسعه اقتصاد ديجيتال و بسترهاي اساسي الزامات
هاي قابل توجهي به همراه دارد كه ديجيتالي شدن اقتصادي مزايا و فرصتدر جهان حاضر، 

ترهاي اساسي است كه اهم آنها مندي از آنان منوط به به فراهم بودن يكسري الزامات و بسبهره
  عبارتند از :

اي كه در برگيرنده سه مقوله اساسي تدوين يك استراتژي جامع توسعه ديجيتال به گونه .1
 زير باشد:

هاي فناوري اطالعات و ارتباطات و افزايش دسترسي زيرساختو فراهم كردن الف. توسعه  
 هاعموم به اين زيرساخت

هاي بهبود فعاليتو هاي ديجيتالي داخلي موجود و رشد شركت حمايتريزي براي برنامهب. 
  آنها

هاي غيرديجيتالي و اتخاذ هاي فعال در بخشسازي ساير صنايع و شركتج. ديجيتال
وكارهاي فعال در صنايع سنتي به استفاده ها و كسبهايي در جهت تشويق شركتسياست

 هاي ديجيتالاز فناوري
سازي قوانين و مقررات با فضاي اقتصاد ديجيتال ار و متناسبوكمساعد نمودن محيط كسب .2

به عنوان مثال : جديدوكارهاي گيري كسبوكارهاي موجود و شكلبا توجه به تغيير كسب
- گيري كسبفقدان قوانين و مقررات مالياتي مناسب در چنين اقتصادي با توجه به شكل

الياتي و عدم تحقق درآمدهاي هاي موكارهاي الكترونيك ممكن است به تضعيف پايه
 مالياتي منجر گردد.

اي افراد جامعه  و توسعه سرمايه هاي عمومي و حرفهمهارت ارتقاءآموزش نيروي كار،  .3
 با بازار كار جديد در عصر ديجيتال نيروي كارانساني به منظور تطابق 

- و زيرساخت هاي چندمليتي فعال در حوزه توسعه بسترهاگذاري شركتاستفاده از سرمايه .4
  هاي فناوري اطالعات و ارتباطات

ها براي به با اين فناوري آنها هاي ديجيتال به افراد جامعه و سازگاريشناساندن فناوري .5
رساني هاي آموزشي و اطالعكارگيري در زندگي شخصي و كاري از طريق تدوين برنامه

 مستمر
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  اقتصاد ديجيتال هايو چالش مزايا
هايي هاي ديجيتال، مزايا و چالشطالعات و ارتباطات و به طور كلي فناوريفناوري ااستفاده از 

   ها به همراه دارد كه اهم آنها عبارتند از:وكارها و دولترا براي افراد، كسب

  ديجيتالي شدن: يالف. مزايا
 ازي يك رابطه دو سويه برقرار است.سميان نوآوري و ديجيتالايجاد و افزايش نوآوري:  .1

شود كه آنها براي ديجيتالي شدن، سبب مي به سمتوكارها كسبروي آوردن و از يك س
هاي سودمند حاصل مندي از فرصتدستيابي به جايگاه مطلوب در عرصه اقتصادي و بهره

سازي ها، به ايجاد و تقويت نوآوري بپردازند. عالوه بر اين، ديجيتالاز ظهور اين تكنولوژي
  شود.هاي كاري نيز مياي تيمسبب افزايش نوآوري ميان اعض

- كارها تاثير قابل توجهي در افزايش بهرهوسازي كسبديجيتال وري:بهبود كارايي و بهره .2
هاي ديجيتال، دسترسي ها دارد. در واقع از طريق به كارگيري فناوريوري و كاهش هزينه

گردد و اين امر جهان فراهم مي اي ازها و اطالعات در هر نقطهبه حجم عظيمي از داده
گيري نمايند و از ابزارهاي ها به بهترين نحو تصميمها و بنگاهنمايد كه سازمانكمك مي

  تر كارهاي خود استفاده نمايند. تكنولوژيكي براي انجام بهتر و آسان
- هاي ديجيتالاز مهمترين مزيت يكيهاي جديد ارائه محصوالت و خدمات: ايجاد روش .3

هاي آنالين، ور در اينترنت با استفاده از ابزارهايي مثل فروشگاهوكارها، حضسازي كسب
هاي ها و مواردي از اين قبيل است. اين امر از يك طرف، روشهاي اجتماعي، وبالگشبكه

وكارها ها و كسبجديد و متنوعي را براي فروش محصوالت و خدمات پيش روي سازمان
هاي ارتباطي جديدي را براي برقراري ارتباط با ها و راهدهد و از طرف ديگر كانالقرار مي

توانند با استفاده از ابزارهايي نمايد. بدين ترتيب مشتريان ميمشتريان به آنها معرفي مي
ها ارتباط برقرار ها و بنگاهبا سازمان غيرههاي اجتماعي و افزارها، شبكهنظير ايميل، نرم

 نموده و نيازهاي خود را برطرف نمايند.

وكارهاي الكترونيك به كسب ها و نظرات مشتريان براي بهبود عملكرد:تفاده از ايدهاس .4
توانند از نظرات و مي ديجيتال هايواسطه ارتباط داشتن با مشتريان از طريق فناوري
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كارگيري ها و خدمات خود به راحتي و سريع مطلع شوند و با بهپيشنهادات آنها نسبت به كاال
 ريزي نمايند.براي بهبود و ارتقاء فعاليت و عملكرد خويش برنامه اين نظرات،

شدن، تغيير و  : از ديگر نقاط قوت ديجيتاليگروهي بهبود شرايط كاري و تسهيل كار .5
هاي جديد انجام ها است؛ بدين نحو كه روشها و بنگاهبهبود شرايط كاري در سازمان

هاي كاري متغير از طريق به كارگيري فناوري وظايف از قبيل انجام كار از راه دور و ساعت
- ها و كسبگردد. همچنين به واسطه وجود اهداف مشترك در سازمانديجيتال حاصل مي

شدن باعث بهبود ارتباطات داخلي  هاي ارتباطي جديد، ديجيتاليوكارها و پيدايش كانال
 گردد.و نتيجتا تسهيل و تقويت كارگروهي مي ءميان اعضا

  هاي ديجيتالي شدن:ب. چالش
كه زنجيره تامين محصوالت ديجيتال نسبت به آنجايي  از مالياتي: كاهش درآمدهاي .1

تر است، لذا تشخيص اينكه چه كسي موظف تر و بسيار كوتاهوكارهاي سنتي پيچيدهكسب
شود كه باشد. اين معضل هنگامي آشكارتر ميبه پرداخت ماليات است، امري دشوار مي

مستقر  ،كنندهتوليد نهايي كاالها و خدمات در كشورهايي غير از كشور  كنندگانمصرف
محصول و كنند و نيز به صورت مجازي فعاليت ميدهندگان كاال و خدمات هستند و ارائه
اخت رو عدم پرددهند. از همينرا بدون دخالت انسان در اختيار كاربران قرار مي خدمات خود

يكي از معضالت اقتصاد كاهش درآمدهاي مالياتي و ماليات توسط فعاالن ديجيتالي 
كننده با توجه به اينكه در اقتصاد ديجيتال، اخذ ماليات از مصرف آيد.ديجيتال به شمار مي

هاي غيرمستقيم و اخذ ماليات بر دشوار است، لذا تدوين سازوكاري مبني بر اعمال ماليات
تواند تا حد كاال و خدمات ديجيتال مي دهندگانارزش افزوده و ماليات بر فروش از ارائه

  زيادي اين مشكل را برطرف نمايد.
به از يك طرف  ديجيتالگيري اقتصاد شكل شغلي:هاي هاي مرتبط با مهارتمحدوديت .2

شده  يسبب حذف بسياري از مشاغلخودكار انجام شدن برخي مشاغل،  و واسطه اتوماتيك
دم امنيت شغلي براي افراد با مهارت پايين را و ع شدهكه در گذشته توسط افراد انجام مي

نيروي كار با  شود كه بهمينيز سبب پيدايش مشاغل جديدي  از طرف ديگر است. رقم زده
اقتصاد، محيطي با ريسك باال در نوع از شغلي نيازمند است. درواقع اين جديد باال و مهارت 
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بايد داراي پتانسيل يادگيري سريع  نيروي كار ده؛ به طوري كهبازار نيروي كار به وجود آور
هاي جديد وفق دهد و از آنها استفاده خود را با تكنولوژي هاي جديد باشد تا بتواندمهارت
  نمايد.

توسعه  در جهتريزي كشورها براي مقابله با مشكل نيروي انساني كم مهارت، برنامه
ارتباط مراكز ، ماهر يروي كارتمركز بر آموزش نآموزشي همگام با توسعه صنايع،  هايبرنامه

 ،ها، تالش براي شناسايي و پرورش استعدادها و حمايت از آنهاآموزشي با صنايع و سازمان
 نمايد.كمك شاياني به رفع معضل مدنظر مي

هاي ديجيتال، حجم با بكارگيري فناوري عدم امنيت اطالعات و حفظ حريم خصوصي: .3
شود و ممكن آوري و ذخيره ميها و افراد جمعگاهها، بنقابل توجهي از اطالعات سازمان

ن افشا شدن نگراهمواره هاي محرمانه آنها باشد كه است اين اطالعات مرتبط با فعاليت
 هايهاي اصلي، حفاظت از اطالعات است و نگرانييكي از دغدغه آنها باشند. بنابراين

وكارهاي اد كسبموجود از ناحيه عدم حفظ حريم خصوصي، ممكن است كاهش تعد
در جهت  ربطذيبه ويژه نهادهاي  در همين راستا تالش همگاني را رقم بزند. الكترونيك

تاحد  ،و آشناسازي تمام افراد جامعه در زمينه فضاي سايبري(مجازي) تامين امنيت سايبري 
 سازد.زيادي اين مشكل را مرتفع مي

هاي فناوري صاد ديجيتال را زيرساختاقتاصلي از آنجايي كه هسته  توزيع نابرابر درآمد: .4
دهد، بنابراين محدوديت دسترسي همگان به اين اطالعات و ارتباطات (فاوا) تشكيل مي

هاي قابل شود. درواقع تفاوتهاي اقتصاد ديجيتال محسوب ميها از ديگر چالشزيرساخت
و ارتباطات و  هاي فناوري اطالعاتگيري از زيرساختبهرهتوجه در آمادگي كشورها براي 

هاي درآمدي منجر شود. از در اقتصاد ديجيتال ممكن است كه به تشديد نابرابري مشاركت
اي براي هاي ويژهرو براي جلوگيري از اين امر ضرورت دارد كه كشورها سياستهمين

هاي فاوا اتخاذ نمايند و اينگونه نباشد كه اغلب بخش ثروتمند دسترسي همگان به زيرساخت
  ها بهره ببرند. از اين زيرساخت جامعه
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 جربه كشورهاي موفق در اقتصاد ديجيتالت
  آلمان

سازي آلمان يكي از كشورهاي داراي قدرت اقتصادي برتر در دنيا است كه در زمينه ديجيتال
از آنجايي كه هاي مختلفي را اجرا نموده است. ها و سياستموفق بوده و در اين مسير برنامه

كليدي براي توسعه اقتصاد ديجيتال و دستيابي به جايگاه مناسب در دنياي  يكي از ملزومات
هاي متعددي ن اين كشور برنامهالذا سياستگذار .است اساسيهاي رقابت، مهيا ساختن زيرساخت

هاي اخير ارتقاء دهند. از جمله هاي ديجيتالي خود را طي سالاند تا بتوانند زيرساختتدوين كرده
نمود.  اشاره "1ديجيتالاي براي آلمان اتحاد شبكه"توان به ايجاد تشكلي به نام مي هااين برنامه

اين اتحاديه در اولين قدم براساس قراردادي با دولت، سرعت پهناي باند را در اين كشور افزايش 
ي هاعالوه بر اين، برنامه ريزي براي تجهيز پاركرساند.  2017در سال مگا بايت بر ثانيه  50و به 

، مهيا 2019هاي مناسب به اتصاالت با استفاده از فيبرهاي نوري تا سال تجاري فاقد زيرساخت
هاي و ايجاد زيرساخت 2020ساختن زيربناي موردنياز گسترش پهناي باند نسل پنجم تا سال 

ه از ديگر اقدامات اين اتحادي 2025بايت تا سال م كردن پهناي باند مبتني بر گيگاالزم براي فراه
  شود.محسوب مي

مه دهد و الزبه شدت تحت تاثير قرار مي را هاي ديجيتال، بازار كاراز آنجايي كه نفوذ تكنولوژي
هايي براي آموزش لذا در اين كشور برنامه ، آموزش كاركنان است.فعاليت در اين بازار كار جديد

كار دانشجويان و  حينموزش توان به آاي افراد جامعه اجرا گرديد كه از مهمترين آنها ميحرفه
آموزان اشاره نمود. آموزش افراد مهاجر و فرزندان پناهندگان براي حضور در محيط دانش

  ديجيتالي جديد از ديگر اقدامات اين كشور است.
ها دولت آلمان همچنين از طريق وضع قوانين مناسب در راستاي حفظ امنيت اطالعات سازمان

وري و سازي افزايش داد و منجر به افزايش بهرهرا براي ديجيتالوكارها، انگيزه آنها و كسب
ها و ايجاد آپهمچنين از اقدامات اين كشور در راستاي كمك به استارتخروجي آنها گرديد. 

هايي به منظور حمايت مالي از نوآوران و توان به ايجاد صندوقپي جديد ميآفضاي استارت

                                                            
1 Network Alliance for a Digital Germany 
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ارائه  هاي بزرگ وها و شركتها در جهت همكاري با سازمانآپكمك به استارتها، آپاستارت
  اشاره نمود.وكارهاي جديد اي به اين كسبخدمات مشاوره

  امارات
شود و در هاي ديجيتال محسوب ميامارات يكي از كشورهاي برتر در حوزه استفاده از تكنولوژي

اين كشور هاي سياستهمترين هاي مهمي برداشته است. از ماقتصاد ديجيتال قدم راستاي ايجاد
 2013اشاره نمود. در سال  هاي ديجيتال در ارائه خدمات دولتياستفاده از فناوريتوان به مي

 Dubai“ اولين اقدامات براي ايجاد دولت الكترونيك صورت گرفت و در اين راستا پروژه

Now” دولتي با استفاده  هاياجرا گرديد كه به موجب آن تمام خدمات ارائه شده توسط سازمان
  باشد.افزارهاي قابل اجرا روي تلفن همراه در دسترس عموم مياز نرم

ها، وزارت بهداشت و سالمت امارات به منظور كاهش زمان فرآيند شناسايي و درمان بيماري
سازي كرده كه از طريق آن هاي مربوط به سالمت افراد را پيادهپروژه ثبت الكترونيكي داده

شوند و توسط پزشكان و متخصصان مورد تجزيه و تحليل قرار آوري ميفراد جمعاطالعات ا
هاي حوزه سالمت، پارك بيوتكنولوژي و تحقيقاتي گيرند. همچنين به منظور فعاليت شركتمي

ساله مالياتي، اهداي  50دوبي (دبيوتك) ايجاد شده كه دولت با استفاده از اقداماتي نظير معافيت 
هاي هاي ديجيتال مناسب، احداث آزمايشگاهايگان، فراهم آوردن زيرساختزمين به صورت ر

المللي و همچنين استعدادهاي فعال در حوزه بيوتكنولوژي هاي داخلي و بينمجهز و غيره، شركت
  خواند.از سراسر جهان را به انجام فعاليت در اين منطقه فرا مي

به واسطه  كه اندازي كردهراه "1ويزيت ابوظبي"افزاري به نام سازمان گردشگري اين كشور، نرم
-ها و غيره دسترسي داشته و ميها، رستورانگردشگري، هتلهاي آن كاربران به ليست جاذبه

از اقدامات اين كشور به منظور توانند با استفاده از آن براي رزرو موارد مورد نظر اقدام نمايند. 
هاي مختلف اقتصادي ت و خدمات جديد در حوزههاي نوآورانه و ارائه محصوالانجام فعاليت

گذاران ها، سرمايهآپو اختصاص آن به استارت "17منطقه "اي به نام ايجاد منطقهتوان به مي
هاي هاي حوزهپذير، مراكز رشد، مراكز تحقيق و توسعه و همچنين صنايع و سازمانريسك

  مختلف اقتصادي اشاره نمود.
                                                            
1 Visit Abu Dhabi 
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كنندگان و كاركنان را به طور ويژه هاي ديجيتالي جديد به تحصيلآموزش مهارتامارات مقوله 
اندازي كرده كه يك مورد توجه قرار داده است. در اين راستا، پتلفرم شهروند الكترونيك را راه

برنامه رايگان است و به واسطه آن چگونگي كار با كامپيوتر و فضاي اينترنت در اختيار همه 
از ديگر اقدامات اين كشور است كه از طريق  "1دوروسي"گيرد. اجراي برنامه ر ميقراشهروندان 

شود تا بتوانند از اين آن ويدئوهايي آموزشي در اختيار مدارس در مقطع دبيرستان قرار داده مي
هاي مختلف آموزان را بهبود بخشند و دانش آنها را در زمينهراه توانايي يادگيري بصري دانش

  شند.بهبود بخ

 عربستان

عربستان از جمله كشورهايي است كه قسمت قابل توجهي از اقتصاد آن مبتني بر منابع طبيعي 
هايي را در جهت حركت هاي اخير، دولت عربستان سياستنفت وگاز است، با اين حال طي سال

يجاد از اقتصاد مبتني بر نفت به سمت اقتصاد مبتني بر دانش و تكنولوژي اتخاذ نموده است. ا
از مهمترين اقدامات اين كشور در زمينه دولت الكترونيك است  "2پورتال ملي دولت الكترونيك"

مند توانند از خدمات ارائه شده توسط دولت بهرهوكارها ميكه از طريق آن شهروندان و كسب
ي خشاثرب ياست كه در آن ارتقا "20203برنامه تحول ملي "هاي اين كشور از ديگر برنامهشوند. 

هاي مختلفي مانند سالمت، آموزش، گردشگري، حمل و نقل و غيره با استفاده و كارايي بخش
هاي ديجيتال مورد توجه قرار گرفته و به منظور ايجاد ارزش افزوده و كمك به توليد از تكنولوژي

  هاي داراي تكنولوژي نوظهور در دستور كار قرار گرفت. داخلي، تاسيس شركت
هايي از قبيل ثبت سازي بخش سالمت و بهداشت، برنامهاستاي ديجيتالاين كشور در ر
رساني در زمينه بهداشت از طريق طرح اطالعو  هاي مربوط به بيمارانالكترونيكي داده

  را اجرا نموده است.هاي ديجيتال تكنولوژي
ديجيتال هاي دولت عربستان در راستاي بهبود وضعيت آموزش، به استفاده وسيع از تكنولوژي

هاي هاي آنالين براي كاهش هزينهدر اين بخش روي آورده است. به عنوان مثال از پلتفرم

                                                            
1 Dorothy  
2  National E-Government Portal 
3 National Transformation Program 2020 
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كند كه استفاده هاي سنتي و مدرن آموزش استفاده مين شكاف ميان روشآموزش و از بين برد
هاي آموزشي، منتج به تحصيل و از اين سامانه ضمن دسترسي همه افراد كشور به سيستم

هاي آموزشي گسترده آموزان و همچنين برگزاري دورهالين و رايگان كاركنان و دانشآموزش آن
  گردد.در سراسر عربستان مي

با توجه به اينكه عربستان يكي از مهمترين اماكن مذهبي در دنيا است، لذا اين كشور در راستاي 
اي موبايل، اينترنت افزارهجذب گردشگران بيشتر، از راهنماهاي ديجيتالي پيشرفته مانند نرم

افزارهايي قابل اجرا در به عنوان مثال وزارت حج عربستان نرم نمايد.اشياء و غيره استفاده مي
  ايجاد كرده است.تلفن همراه به منظور راهنمايي مسافران در مسيريابي و آگاهي از رويدادها 

  هاي سنجش اقتصاد ديجيتالشاخص
ميزان همچنين و در كشورها اطالعات و ارتباطات براي ارزيابي وضعيت زيرساخت فناوري 

كه مهمترين  تعريف شده هايي متعدديدر دستيابي به اقتصاد ديجيتال، شاخص آنهاموفقيت 
  آنها عبارتند از : 

المللي توسط اتحاديه بيناين شاخص  :1و ارتباطات.شاخص توسعه فناوري اطالعات 1
قايسه ميزان توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات براي پايش و مگردد كه منتشر مي 2مخابرات

از  ، استفادهICTبه  از سه زيرشاخص دسترسي تركيبيگيرد و ميورد استفاده قرار در كشورها م
ICT هاي مرتبط به و مهارتICT  مشتركين تلفن ثابت، مشتركين تلفن همراه، ركن 11و :

اي دسترسي به كامپيوتر، درصد خانوارهاي خانوارهاي دار المللي، درصدپهناي باند اينترنت بين
داراي دسترسي به اينترنت، كاربران اينترنت، مشتركين اينترنت پهن باند ثابت، مشتركين اينترنت 

سال تحصيلي، نرخ ثبت نام در دوره متوسطه و نرخ ثبت نام در دوره ، متوسط پهن باند سيار
هاي ديجيتالي كشورها در سه پيشرفتشاخص منحصر به فرد، امكان مقاي اين .است دانشگاهي

  د.آورهاي مختلف را فراهم ميزمان

                                                            
1 ICT  Development Index (IDI) 
2 International Telecommunication Union (ITU) 
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دپارتمان امور اقتصادي و اين شاخص معياري است كه توسط : 1. شاخص دولت الكترونيك2
استفاده از فناوري در براي سنجش تمايل و ظرفيت يك دولت  2سازمان ملل متحداجتماعي 

. اين شاخص از جمع ارزش شودعمومي به كار گرفته مي ارتباطات براي ارائه خدماتاطالعات و 
به دست  "هاي مخابراتي و شاخص سرمايه انسانيخدمات آنالين، زيرساخت"سه زيرشاخص 

  آيد.مي
به صورت ساليانه گزارش  2001از سال  4مجمع جهاني اقتصاد :3شاخص آمادگي شبكه.3

از شاخص آمادگي شبكه،  زارش با استفادهكند كه در اين گرا منتشر مي 5جهاني فناوري اطالعات
افزايش رقابت  ه منظوربگيري از فناوري اطالعات و ارتباطات ميزان آمادگي كشورها براي بهره

: محيط، آمادگي، استفاده و تاثير زيرشاخص اصلي 4اين شاخص متشكل از  سنجد.ميرا و رفاه 
كار، زيرساخت، توان پرداخت، ومحيط سياسي و قانوني، محيط نوآوري و كسب :ركن 10 و

وكارها، استفاده دولت، تاثيرات اقتصادي و تاثيرات ها، استفاده فردي، استفاده كسبمهارت
  است. اجتماعي

) به 6كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنكتاد :. شاخص تجارت الكترونيك4
عيت كشورها در حوزه تجارت صورت ساليانه شاخص تجارت الكترونيك را به منظور ارزيابي وض

كند. اين شاخص مي را منتشرميزان آمادگي اقتصادها براي پشتيباني از خريد آنالين و الكترونيك 
، 8هاي كاربري اينترنت، ضريب نفوذ حساب7ضريب نفوذ كاربري اينترنتچهار مولفه ميانگين از 

   آيد.بدست مي 10و امتياز قابليت اطمينان سيستم پستي 9سرورهاي اينترنتي امن

                                                            
1 E-Government Development Index (EGDI) 
2 United Nations Department of Economic and Social Affairs 
3 Network Readiness Index (NRI) 
4 World Economic Forum 
5 Global Information Technology Report 
6 UNCTAD E-Commerce Index  
7 Share of Individuals Using the Internet 
8 Share of Individuals with an Account 
9 Secure Internet Servers  
10 Postal Reliability Score 
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به كارگيري فناوري اطالعات  ركن :مجمع جهاني اقتصاد 1پذيري جهانيرقابت شاخص. 5
هاي كه درجه انتشار فناوري است پذيري جهانيشاخص رقابت گانه 12و ارتباطات يكي از اركان 

عيت تواند به عنوان معياري براي تحليل وضسنجد و مياطالعات و ارتباطات را در كشورها مي
  كشورها در دستيابي به اقتصاد ديجيتال مورد استفاده قرار گيرد.

  در ايرانو اقتصاد ديجيتال فناوري اطالعات و ارتباطات وضعيت بررسي 
در هاي پنج ساله توسعه برنامهو  1404اسناد باالدستي كشور به ويژه سند چشم انداز افق در 

ري اطالعات و ارتباطات در كشور تاكيد شده همواره به توسعه و بكارگيري فناواحكام متعدد 
با اين حال بررسي بخش فناوري اطالعات و ارتباطات در لوايح بودجه كشور حاكي از آن است. 

سهم اين  1399تا  1395هاي رغم تاكيد فراوان بر اهميت اين بخش، طي سالاست كه علي
به نحوي كه از  ؛اه بودهبخش نسبت به كل بودجه عمومي كشور با روندي رو به كاهش همر

از طرف  .مشابه سال قبل بوده است نيز 1399ه سال درصد رسيده و در اليحه بودج 2,4به  3,6
در مقايسه با قانون  1399ديگر رشد درآمدهاي حاصل از فناوري اطالعات و ارتباطات در سال 

ه جايگاه اين كدهد ده است. اين آمار نشان ميدرصد پيش بيني ش 7حدود  1398بودجه سال 
بر بكارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات بخش در ايجاد درآمد براي دولت با وجود تاكيد فراوان 

   چندان قوي نيست.ايجاد و توسعه دولت الكترونيك  در
): سهم اعتبارات بخش فناوري اطالعات و ارتباطات از اعتبارات عمومي كشور طي 1نمودار (

  )) (درصد1395-1399هاي (سال

  
	".كل كشور: بخش فناوري اطالعات و ارتباطات 1399بررسي اليحه بودجه سال "هاي مجلس مركز پژوهشمنبع:  	

                                                            
1 The Global Competitiveness Index 

3/6
2/95 2/8

2/4 2/4

0

1

2

3

4

1395 1396 1397 1398 1399
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است كه وضعيت  داخليهاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از جمله سازمان
آمار ارائه شده از سوي كند. هاي فناوري اطالعات و ارتباطات را در ايران بررسي ميزيرساخت

) حاكي از آن است كه بخش فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان هسته 1اين نهاد در جدول (
هاي مختلف هاي اخير رشد مناسبي را تجربه كرده و ضريب نفوذ بخشاقتصاد ديجيتال طي سال

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات  همراه و اينترنت  نشانگر سطح مناسب آن بخصوص تلفن
  نمايد.مي اقتصاد ديجيتال در كشور را تسهيلدر ايران است كه اين مسئله ايجاد و توسعه 

هاي وضعيت زيرساخت فناوري اطالعات و ارتباطات در كشور طي سال ):2نمودار (
  اخير (درصد)

  
  تنظيم مقررات و ارتباطات راديوييمنبع: سازمان 

شاخص توسعه المللي بررسي وضعيت اقتصاد ديجيتال در كشورها، هاي بيناز مهمترين شاخص
آخرين گزارش كه كشور ما در  استالمللي مخابرات فناوري اطالعات و ارتباطات اتحاديه بين

را به خود اختصاص داده  81كشور دنيا جايگاه  167در ميان اين سازمان،  2017 مربوط به سال
و متوسط منطقه  كه از متوسط جهاني(بهترين وضعيت) كسب نموده  10را از  5,58 امتياز است و

امتياز كشورمان در  . در اين شاخص، بيشتر است4,83و  5,11 به ترتيب معادل يبا امتيازهاي
و همچنين  هافناوريهاي دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات، استفاده از اين زيرشاخص

38/42 38/54 38/71 36/02 34/89

96/7 104/19 110/76 113/34
142/07

35/5
53/5

81/3 90/8 94

0

50

100

150

1394 1395 1396 1397 1398

ضريب نفوذ تلفن ثابت ضريب نفوذ تلفن همراه ضريب نفوذ اينترنت پهن باند
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و همچنين  هاهاي دسترسي به فناوري اطالعات و ارتباطات، استفاده از اين فناوريزيرشاخص
 (بهترين وضعيت)  10از   7,32و  3,54، 6,74هاي فناوري اطالعات و ارتباطات به ترتيب مهارت

  بوده است.
در  شاخص توسعه فناوري اطالعات و ارتباطاتوضعيت ايران در ): 1جدول (

  2017سال 
  ميزان  اركان زيرشاخص

به  دسترسي
ICT 

  38,3  نفر  100مشتركين تلفن ثابت به ازاي هر 
  100,07  نفر  100مشتركين تلفن همراه به ازاي هر 

المللي به ازاي هر كاربر رنت بينپهناي باند اينت
  15237,53  اينترنت (بيت بر ثانيه) 

  61,39  (درصد) خانوارهاي داراي دسترسي به كامپيوتر
  62,21  (درصد) خانوارهاي داراي دسترسي به اينترنت

از   استفاده
ICT 

  53,23  (درصد) كاربران اينترنت
  11,58  نفر  100مشتركين اينترنت پهن باند ثابت در هر 
  33,77  نفر  100مشتركين اينترنت پهن باند سيار در هر 

هاي مهارت
مرتبط به 

ICT 

  8,80  متوسط سال تحصيلي 
  89,17  (درصد)متوسطه نرخ ثبت نام در دوره 

  71,88  هاي دانشگاهي (درصد)نرخ ثبت نام در دوره
Source: https://www.itu.int 

شورهاي م     ضعيت ك سي و شا  نتخببرر سعه فناوري اطالعات و ارتباطات در جدول   در  خص تو
سطح جهان و رژيم اشغالگر قدس كشور برتر در     در لند بهترين كشور س يكه ا دهد) نشان مي 2(

ست.  منطقه  شاخص  هرچند بوده ا سال  جايگاه ايران در اين  سبت به   2017در  بهبود  2016ن
به   ، اما نســـبترســـيدهوضـــعيت)  بهترين 10( 5,58به  5,04امتيازمان از به نحوي كه يافته 

  در جايگاه مطلوبي قرار ندارد.به ويژه منطقه  ي موردنظركشورها
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): وضعيت كشورهاي منتخب در شاخص توسعه فناوري اطالعات و 2جدول (
  ارتباطات

  كشور 167رتبه در ميان   )10تا  0امتياز (دامنه   كشور
  1  8,98  ايسلند
  2  8,85  كره
  10  8,43  ژاپن

  23  7,87  شغالگر قدسرژيم ا
  39  7,21  قطر
  40  7,21  امارات
  54  6,67  عربستان
  62  6,43  عمان
  67  6,08  تركيه
  81  5,58  ايران

Source: https://www.itu.int  

سازمان  دولت الكترونيك  ها، شاخص كشور  ارزيابي ديجيتالي شدن اقتصاد  هاي از ديگر شاخص 
سازمان در  گزارش اخرين لل متحد است. در  م وضعيت دولت الكترونيك در  ، 2018 سال   اين 

سي قرار     193 شور مورد برر سب  را  86رتبه ايران كه گرفته ك   1تا  0(از  0,60كرده و امتياز ك
ــعيت)  ــت كه نمره ايران را بهترين وض ــت. الزم به ذكر اس ــاص داده اس در اين   به خود اختص
هاي در اين شاخص نسبت به سال كشوروضعيت  و انگين جهاني باالتر استشاخص از نمره مي

  است.  ، بهبود يافته0,46و  0,45هاي با امتياز 2016و  2014
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  2018وضعيت ايران در شاخص دولت الكترونيك در سال ):3جدول (

  
زيرشاخص  EGDIشاخص 

خدمات 
  آنالين

زيرشاخص 
سرمايه 
  انساني

زيرشاخص 
زيرساخت 

  رتبه  امتياز  يمخابرات

دو كشور 
برتر 
  جهان

  0,79  0,94  1  1  0,91  دانمارك

  0,74  1  0,97  2  0,90  استراليا

دو كشور 
برتر 
  منطقه

  0,85  0,68  0,94  21  0,82  امارات

  0,84  0,78  0,79  26  0,81  بحرين

كشورهاي 
  منتخب

  0,84  0,87  0,97  3  0,90  كره 
  0,84  0,84  0,95  10  0,87  ژاپن
  0,67  0,66  0,79  51  0,71  قطر

  0,53  0,81  0,79  52  0,71 عربستان
  0,42  0,81  0,88  53  0,71  تركيه

  0,45  0,73  0,63  86  0,60  ايران
  0,41  0,41  0,56  -  0,54  متوسط جهان

Source: https://www.un.org (E-Government Survey 2018) 
 

در كشورها است  ICTكارگيري اي از ديگر معيارهاي بررسي وضعيت بشاخص آمادگي شبكه
كشور مورد  139در ميان  مورد نظرايران در شاخص ،  2016كه براساس آخرين گزارش در سال 

(بهترين وضعيت) كسب نموده  7را از  3,7را به خود اختصاص داده و امتياز  92بررسي جايگاه 
ارگيري فناوري ركن بك اين شاخص در مطابق جدول زير، كشور ما بدترين رتبه را دراست. 

تحقق  يكي از ملزوماتها كسب نموده، اين در حاليست كه اطالعات و ارتباطات توسط بنگاه
  باشد.كارها ميوتوسط كسبهاي ديجيتال اقتصاد ديجيتال، افزايش بكارگيري فناوري
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  2016در سال  ايآمادگي شبكهشاخص  در ايران): وضعيت 4جدول (

 7تا  1 امتياز (دامنه  ركن زيرشاخص
  )بهترين

رتبه در ميان 
  كشور 139

  91  3,5  محيط سياسي و قانوني  محيط
  76  4,2  محيط نوآوري و كسب و كار

  آمادگي
  101  3  زيرساخت

  37  6  توان پرداخت
  80  4,8  هامهارت

  استفاده
  90  3,3  استفاده فردي

  126  3,1  استفاده كسب و كارها
  93  3,5  استفاده دولت

  100  2,9رات اقتصاديتاثي  تاثير
  101  3,5  تاثيرات اجتماعي

Source: The Global Information Technology Report 2016                               

بهترين كشور سنگاپور  ،2016اي جهان در سال در شاخص آمادگي شبكهالزم به ذكر است كه 
. آيندبه شمار ميجز كشورهاي برتر منطقه  ، امارات، قطر و بحرينقدسو رژيم اشغالگر جهان 

 3,7به  3,6از  واندكي بهبود داشته  2015نسبت به سال اين در حاليست كه هرچند امتياز ايران 
 نامطلوبيافزايش يافته، اما نسبت به ساير كشورها در جايگاه بهترين وضعيت)  7تا  1( دامنه 
  است.قابل توجه بسيار  هاي برتر منطقهو فاصله آن با كشور قرار دارد
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سال  دركشورهاي منتخب  اي درآمادگي شبكهوضعيت شاخص ): 5جدول (
2016  

  كشور 139رتبه در ميان   )7تا  1(دامنه  امتياز  كشور
  1  6  سنگاپور
  10  5,6  ژاپن
  13  5,6  كره

  21  5,4  رژيم اشغالگر قدس
  26  5,3  امارات
  27  5,2  قطر
  28  5,1  بحرين
  33  4,8  عربستان
  92  3,7  ايران

Source: The Global Information Technology Report 2016                               

اقتصاد ديجيتال در كشورها مورد  وضعيتنيز براي بررسي شاخص تجارت الكترونيك آنكتاد 
تجارت ، ايران در شاخص 2019گزارش آنكتاد در سال آخرين براساس كه گيرد استفاده قرار مي

 امتياز كشور در اينو كسب نموده كشور  153در ميان را  42رتبه  ،پله جهش 7با الكترونيك 
. است يافته بهبوددرصد رشد)  1,1(حدود  2019در سال  76,9به  2018در سال  70,9شاخص از 

كشور براي  تمايل و آمادگيگوياي  ،پيشرفت كشور در زمينه استفاده از تجارت الكترونيك
در اين گزارش، هلند مانند سال قبل باشد. الزم به ذكر است كه اقتصاد ديجيتال مي بي بهدستيا

   مندي از مزاياي تجارت الكترونيك به ثبت رسانده است.بهترين عملكرد را در آمادگي از بهره
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 دركشورهاي منتخب  تجارت الكترونيك آنكتاد در): وضعيت شاخص 6جدول (
  2019سال 

  كشور 152رتبه در ميان   )100تا  0دامنه ( امتياز  كشور
  96,4  1  هلند
  89,4  19  كره
  87,6  21  ژاپن

  86,3  22  رژيم اشغالگر قدس
  83,8  28  امارات
  76,9  42  ايران
  74,2  47  قطر

  73,3  49  عربستان
Source: UNCTAD B2C E-COMMERCE INDEX 2019 

ركن بكارگيري فناوري  توان بهشورها مياستفاده از فاوا در ك از ديگر ابزارهاي بررسي وضعيت
در ركن  2019ايران در سال   كه اشاره نمود پذيري جهانياطالعات و ارتباطات شاخص رقابت

(بهترين وضعيت) را كسب نموده كه نسبت به سال قبل  100از  50,8و امتياز  84رتبه  مذكور،
  ) وضعيت كشور در اين ركن بهبود يافته است.47,6(امتياز 

  2019 پذيري جهاني): وضعيت ايران در شاخص رقابت7دول (ج

ميزان  /امتياز  ركن و نماگرها
   100از 

رتبه از 
 كشور141

  84  50,8  ركن به كارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات
  85  90,4  نفر جمعيت) 100تعداد اشتراك تلفن همراه (در هر 

نفر  100تعداد اشتراك اينترنت پر سرعت بي سيم (در هر 
  80  ناموجود  جمعيت)

  69  24 نفر جمعيت) 100تعداد اشتراك اينترنت پر سرعت باسيم (در هر 
  125  ناموجود  نفر جمعيت) 100تعداد اشتراك اينترنت فيبر نوري (در هر 

  68  70  تعداد كاربران اينترنت (براساس درصد از جمعيت)
Source: The Global Competitiveness Report 2019 
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سال      الذكر حاكي از آن آمارهاي فوقسي  برر شور طي  ضعيت ك ست كه هرچند و هاي اخير در ا
ــاخص  با اندكي هاهاي مرتبط با بخش فناوري اطالعات و ارتباطات و بكارگيري اين فناوريش

، اما در قياس با ســاير كشــورها به ويژه كشــورهاي منطقه از جايگاه مطلوبي همراه بودهبهبود 
  يم و تا دستيابي به اقتصاد ديجيتال در كشور فاصله قابل توجهي داريم.باشبرخودار نمي

  شناسي اقتصاد ديجيتال در ايرانآسيب
و پايين بودن توان رقابتي  اقتصاد ايرانبا توجه به ساختارهاي سنتي حاكم بر توليد و تجارت 

ست؛ توسعه اقتصاد وري پايين، رشد اقتصادي نازل و نرخ بيكاري باال همراه اكه با بهره كشور
  باشد. از مشكالت كشور ضرورتي انكارناپذير مي قسمت اعظميديجيتال براي حل 

ترين محورهاي تحول و توسعه در اقتصاد، فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان يكي از اصلي
ه كند. براي مواجمي ها و امور ايفانقش بسيار مهمي را در ايجاد تغييرات اساسي در همه بخش

 هاي بلندمدت و قوانين مدون هستند.شدن با اين تغييرات، كشورها نيازمند اهداف روشن، برنامه
كشور ما نيز از اين قاعده مستثني نيست و طي يك دهه گذشته، سياستگذاران با تدوين اسناد 

ا مندي از مزاياي اقتصاد ديجيتال رند كه مسير حركت جامعه براي بهرهاهمختلف، در تالش بود
سند مختلف و مرتبط با فناوري اطالعات و ارتباطات و حوزه  38رو تاكنون هموار سازند. از همين

 حاكم بر اين اسناد نگاه دهد كهاقتصاد ديجيتال تدوين شده است. بررسي اين اسناد نشان مي
بوده و كمتر به آن به عنوان ابزاري براي خلق  فاوا به عنوان يك زيرساخت عموميحوزه به 

تواند مانعي وكارهاي جديد توجه شده است. اين مسئله ميكسبارزش در صنايع مختلف و ايجاد 
در راستاي تحقق اقتصاد ديجيتال در  قدماولين رو براي توسعه اقتصاد ديجيتال باشد. از همين

كه در آن به بخش فاوا به عنوان است  تهيه يك سند استراتژي جامع اقتصاد ديجيتالكشور، 
هاي اقتصادي از قبيل بهداشت و سالمت، و تمام حوزه ندساز اقتصاد ديجيتال نگريسته شودتوانم

  برگيرد.در خدمات دولتي، حمل و نقل، آموزش و پرورش و ... را 
وجود نهادهاي متعدد و متفاوت در حوزه فاوا و اقتصاد ديجيتال و تشابه و تداخل كاركردها و 

ها ها و عدم يكپارچگي در سياستگذاري، تداخل فعاليتكاريوظايف آنها كه منجر به موازي
رو كارآمدسازي هاي توسعه اقتصاد ديجيتال در كشور است. از همينشود، از ديگر چالشمي
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تعيين وظايف و اختيارات ها و نهادهاي مرتبط با بخش فناوري اطالعات و ارتباطات و سازمان
  ير است.آنها به صورت دقيق و جزئي ضرورتي انكارناپذ

هاي ها و نهادهاي مرتبط در راستاي تامين زيرساختهرچند تاكنون اقدامات مهمي توسط دولت
فناوري اطالعات و ارتباطات و بكارگيري آنها انجام شده، اما نياز كشور به مراتب بيشتر از 

ر كشور هاي فاوا داي در زمينه بهبود زيرساختاقدامات گذشته و حال است و بايد تمهيدات ويژه
و امكان دسترسي همگان به آن انديشيده شود تا به اين ترتيب زمينه تحقق اقتصاد ديجيتال 

توان به تكميل شبكه ملي اطالعات، ساماندهي فراهم شود. از مهمترين اقدامات در اين راستا مي
ش هاي الكترونيكي و ارتباطي، پوشهاي قابل انتقال به داخل كشور، توسعه زيرساختترافيك

كامل شبكه ارتباطي براي همه نقاط كشور، افزايش پهناي باند اينترنت، ارتقاي سطح دولت 
ها، توجه ويژه به بخش فاوا در اسناد هاي اطالعاتي مختلف دستگاهاندازي سامانهالكترونيك، راه

  باال دستي و لوايح بودجه كشور و افزايش سهم اين بخش و غيره اشاره نمود. 
نكه استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات، هر روز تغييرات قابل توجهي در كسب با توجه به اي

سازي نوني مرتبط با بخش فاوا و متناسبرفع خالهاي قا آورد، بنابراينو كارها به وجود مي
كشور با اقتصاد ديجيتال از ديگر موارد مهمي است كه بايد بدان توجه ويژه  قوانين و مقررات

راستا، بحث حفظ حريم خصوصي و حفاظت از اطالعات از جمله مباحث مهم در در اين  شود.
اقتصاد ديجيتال است كه بايد قوانين و مقررات مناسبي در اين خصوص اتخاذ گردد و امنيت 

  فضاي مجازي برقرار گردد.
گيري اقتصاد اركان اصلي شكلديگر هاي الزم از نيروي كار ماهر، توانمند و داراي مهارت

يتال است كه فقدان وجود اين سرمايه انساني در كشور به يكي از موانع ايجاد و توسعه ديج
ريزي براي افزايش مهارت نيروي كار اهميت برنامه از اينرواقتصاد ديجيتال تبديل گرديده است. 

 گردد. سازي سيستم آموزشي كشور با اقتصاد ديجيتال بيش از پيش آشكار ميو متناسب
 هاي آموزشي در راستايها و كارگاه، برنامهت كه برگزاري رويدادهاي مختلفشايان ذكر اس

كه به  هاي نوآورياطالع رساني در خصوص اقتصاد ديجيتال و همچنين ايجاد مراكز و هاب
هاي ديجيتال واسطه آنها زمينه گرد هم آمدن فعاالن و بازيگران اصلي حوزه نوآوري و فناوري

  نمايد. نقش آفريني اقتصاد ديجيتال در كشور مي ني بهشود، كمك شايافراهم مي
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  بندي جمع
هاي ت و و رسوخ قابل توجه فناورياامروزه تحوالت چشمگير در حوزه فناوري اطالعات و ارتباط

ها موجب گرديده كه ايجاد و توسعه اقتصاد ديجيتال به عنوان يك هدف ديجيتال به همه بخش
اقتصاد ديجيتال پديده  قرار گيرد. ستگذاران در بسياري از كشورهاسياريزان و مهم مدنظر برنامه

ها و بازارها، منتج به افزايش نوظهوري است كه به واسطه ايجاد تغيير و تحول در همه بخش
هاي ها، حذف محدوديتشيوه توليد و كيفيت كاالها و خدمات، كاهش هزينه يوري، ارتقابهره

ها، تسهيل دسترسي جديد كسب و كار، افزايش توان رقابتي بنگاههاي زماني و مكاني، ايجاد مدل
ديجيتالي كنوني، در عصر . بنابراين گرددبه بازارهاي مختلف و نتيجتا افزايش رشد اقتصادي مي

حركت به سمت اقتصاد ديجيتال ضرورتي و  ت اقتصاد ديجيتال بر همگان مشهود استاهمي
و  يي و افزايش سهم در بازارهاي داخلتوان رقابترتقاء اانكارناپذير براي هر اقتصاد در جهت 

   آيدخارجي به شمار مي
، دستيابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و 1404براساس سند چشم انداز افق در كشور ما 

در نظر گرفته شده كه تحقق اين امر، بدون توسعه  اصلي فناوري در سطح منطقه به عنوان هدف
گيري اقتصاد ديجيتال ميسر نخواهد بود. درواقع به ويژه بخش فاوا و شكل هابخش اغلبو ارتقاء 

داشت، در اين مسير نقش  ها نمود فراواني خواهدبخش ديگربخش فاوا كه رونق و توسعه آن در 
هاي مختلف كند و به عنوان موتور توسعه منجر به رشد، حركت و توسعه بخشكليدي ايفا مي

هاي كليدي كه بخش فاوا در ايران همواره به عنوان يكي از بخش اقتصادي خواهد شد. هرچند
مورد توجه بوده و از برنامه سوم توسعه به بعد، اقداماتي در راستاي توسعه اين بخش صورت 

تعدد اسناد حوزه فاوا، وجود نهادهاي متعدد و مختلف در اين بخش، گرفته، اما عواملي نظير 
وا، فقدان نيروي كار ماهر و داراي مهارت الزم و غيره موجب وجود خالهاي قانوني مرتبط با فا

هاي ديجيتال و تحقق اقتصاد ديجيتال در جايگاه مطلوبي گرديده كه در خصوص توسعه فناوري
رو براي آنكه بتوانيم در عصر ديجيتال كنوني كه همه كشورها در قرار نداشته باشيم. از همين

توان رقابتي مناسب برخوردار باشيم و به جايگاه  د، ازيكديگر هستن حال رقابت تنگاتنگ با
هاي فناوري اطالعات المللي دست يابيم، ضروريست كه توسعه زيرساختمطلوب در عرصه بين

يدات ويژه مهها و انديشيدن تهاي ديجيتالي نوين در همه بخشاستفاده از تكنولوژيو ارتباطات، 
ريزان كشور طور جدي مورد توجه سياستگذاران و برنامهبراي ايجاد و توسعه اقتصاد ديجيتال به 

  قرار گيرد.
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