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 ههای دیجیتهال مها   اقتصاد دیجیتال، اقتصادی است که قسمت اعظم آن بر پایهه ناهای ی

 های اطالعاتی استوا  است.انزا ها ی سایر ناای یها، نرمهای ا تباطی،  ایانهمبکه

 ها هستادترین دا ایی د  اقتصاد دیجیتال دیتا یا دادهترین ی حیاتی هم. 

 ههای اقتصهاد دیجیتهال ترین  زیتترین ی اصلیها  هم قابتی مدن اقتصاد ی کاهش هزیاه

 باماد.  ی

 ها، پریاترههای سهه  صاوعی، ایاترنت امیا،  ایانش ابری، تحلی  کالن دادهها، هوش  یبات

 ههای اقتصهاد دیجیتهال مهااخته های پرداخت دیجیتال به عاوان پیشهرانبعدی ی سیستم

 موند. ی

 گسهترش ی توسهعه  تهوانگیری ی گسترش اقتصاد دیجیتهال  هیترین الزا ات مک از  هم

انهزا ی، گسهترش ههای نهرمی توسهعه زیرسهاختانزا ی، گسهترش های سختزیرساخت

های  رتبط با خد ات، ترییج اقتصاد دیجیتال ی گسهترش اا عهه دیجیتهالی یها زیرساخت

 اا عه اطالعاتی  ا نام برد.

  ی برای اقتصهاد دیجیتهال از اقتصهاد د صد 2.2اتحادیه ا یپا د  یک ساا یوی  حتم  سهم

 بیای کرده است.پیش 2020ا یپا د  سال 
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   مقدمه مقدمه  
اطالعاا   به واسطه رشد تکنولوژی و فنااوری ، کهاقتصادعرصه جدید در  حوزهیک به عنوان اقتصاد دیجیتال مفهوم 

شکل گرفته  ICTبه وجود آمده است ارتباط تنگاتنگی با انقالب صنعتی چهارم دارد. در این نوع از اقتصاد که بر بستر 

رنا  شاده و هناین امار، فرصات های مختلف اقتصادی کا زمانی و مکانی بین بخشها و مرزهای است، محدودیت

را بارای ساایر  و هنچناین گشاایش و گساترا بازارهاای جهاانی پذیری و اثرگذاری بیشتر در اقتصاد جهانیرقابت

ته، خصوص کشورهای کنتر توسعه یافته و در حال توسعه فراه  کرده است. با ایان حاال، هنچاون گذشاکشورها به

هاا و اناد از فرصاتکشورهای توسعه یافته و تعداد اندکی از کشورهای در حال توسعه از جنله چین و یا هند توانسته

 روی آنها برای ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد جهانی قرار داده است استفاده کننادهایی که اقتصاد دیجیتال پیشمزیت

ای خود در جهان و منطقه، اوضاعی متفاو  از سایر کشاورهای در وسعهنیز، برخالف اهداف تدر این میان، کشور ما و 

حال توسعه در بحث اقتصاد دیجیتال دارد. بنابراین، از آنجا که امروزه مسیر رشد و توسعه اقتصادی از مسایر اقتصااد 

دیجیتاال بارای گذاری در حوزه اقتصاد ریزی و سیاستگذرد و هنچنین، نظر به اهنیت و ضرور  برنامهدیجیتال می

رو در مصاحبه با مصطفی امینی، کارشناس ارشد حوزه اقتصااد دیجیتاال و علای توسعه اقتصادی کشور، گزارا پیش

چین، روند اقتصااد دیجیتاال در جهاان، پژوه حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری بالکمیزانی اسکوئی، کارشناس و آینده

  لزاما  توسعه آن را در کشور مورد بررسی قرار داده است.های این نوع از اقتصاد و اها و ویژگیمزیت

  تعریف اقتصاد دیجیتالتعریف اقتصاد دیجیتال  
یک تعریف سنتی از اقتصااد دیجیتاال وجاود بدین صور  که شود، برای اقتصاد دیجیتال تعاریف متعددی مطرح می

دانند و معنوالً در این تعریف اقتصاد دیجیتاال از ساه عنصار های دیجیتال میدارد که آن را اقتصاد مبتنی بر فناوری

، کسب و کار الکترونیکای و ...( سرمایه انسانی ها،افزار، شبکهافزار، سختشامل نرم)زیرساخت کسب و کار الکترونیکی 

ف شاده زماان باازتعری ت که اقتصااد دیجیتاال در گاذر. اما نکته مه  اینجاستشکیل شده استو تجار  الکترونیکی 

اماا  ،دانساتندمی (ICT)اقتصاد دیجیتال را معادل فناوری اطالعا  و ارتباطا  ؛ به عبار  دیگر، در تعریف سنتیاست

تار از اقتصاد دیجیتال بسیار گسترده ،در حال حاضر این رویکرد و تعریف برای اقتصاد دیجیتال کافی نیست و در واقع

و به نوعی اقتصاد دیجیتال با انقالب صنعتی چهارم گره خورده است، بدین صاور  کاه اقتصااد  باشدمی ICTاقتصاد 

-دهد و در این اقتصاد داده یا دیتا نقش اصلی را بازی مایپایه و اساس انقالب صنعتی چهارم را تشکیل می دیجیتال

کساب و کارهاای  و شادندن تلقای مایتقریبااً یکساا ICTدر گذشته اقتصاد دیجیتال و اقتصاد  کند. به عبار  دیگر،

های مختلف و ... هنوز به طور جدی مطرح نبودند و های خدما  در حوزههای اینترنتی، پلتفرماینترنتی مثل فروشگاه

این دو تفااو  قائال شاوی   ه بودند اما اگر امروز بخواهی  بینتغییری زیادی در رفتار و سبک زندگی افراد ایجاد نکرد

هاایی اسات کاه اما اقتصاد دیجیتال مربوط باه شارکت ه،بود ICTهای متنرکز بر روی شرکت ICTاد باید گفت اقتص

در باه عباارتی،  .بنا شده است ICTخلق ثرو  و ارزا آنها بر مبنای  ،وکارنیستند اما محل کسب ICTالزاماً در حوزه 

اقتصااد  بادین صاور  کاه ،مطارح کارداز اقتصاد دیجیتاال  توان یک تعریف جدیددوران انقالب صنعتی چهارم می

-که مبتنی بار اکوسیسات  بنامی یک اقتصاد متأثر از هنگرایی میان فضاهای فیزیکی، سایبری و زیستی را دیجیتال 

تعریف جدیدی اسات  ،هستند. این تعریف هادادهترین دارایی این اقتصاد دیتا یا های دیجیتال بنا شده است و حیاتی
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انقالب صانعتی چهاارم ها و خدما  در فعالیت چراکه، مشخصه اصلی باشدصنعتی چهارم نیز میکه سازگار با انقالب 

  1موضوع هنگرایی است.

اقتصااد دیجیتاال، به آن اشاره شده است،   2های مجلس شورای اسالمیدر تعریفی دیگر که در گزارا مرکز پژوهش

افزارها و ساایر ها، نرمهای ارتباطی، رایانهشامل شبکه های دیجیتالاقتصادی است که قسنت اعظ  آن بر پایه فناوری

ها را تغییار های اطالعاتی استوار است و به صور  کامالً بنیادین، شیوه تولید و بازاریابی کاال و خدما  شرکتفناوری

اسات.  هاای مختلاف باه ارمغاان آوردهوکاار را در حاوزههاای جدیاد از کسابداده و بهبود بخشیده و در واقع، مدل

باا  های اقتصادی و اجتناعی بر بستر فناوری اطالعا  و ارتباطاا  اسات کاهاقتصاد دیجیتال انجام فعالیت هنچنین،

هاا در آن های ارتباطی، افراد و سازمانسازی دیجیتالی و توسعه زیرساختفراه  آوردن بستری جهانی از طریق شبکه

هاای اقتصاادی، هنکااری و جساتجوی برقاراری ارتبااط، انجاام فعالیاتبا تجهیز به راهبردها به تعامل با یکدیگر و 

  پردازند.اطالعا  می

  تفاوت اقتصاد دیجیتال با انقالب دیجیتالتفاوت اقتصاد دیجیتال با انقالب دیجیتال  
شود که قبالً وجود نداشته و عناالً باه واساطه تکنولاوژی هایی ایجاد میو ارزا ،هرگاه دیدی  کارها و خدماتی انجام

دیدی  ساختارهای سنتی در حال ضاعیف شادن و ناابود شادن هساتند و سااختارهای اند، خصوصاً هرگاه خلق شده

ایا . اماا صرفاً ابزار آنها شود( اقتصاد دیجیتال را تجربه کرده گیرد)نه اینکه ساختار دیجیتال،دیجیتال جای آنها را می

اساتفاده از ابزارهاای  هرگاه دیدی  هنان کارهای قدینی، هنان فرآیندهای قادینی، هناان عنلکردهاای قادینی باا

شوند، صرفاً با انقالب دیجیتال مواجه هستی  که بسیاری از کشورهای در حال توساعه، تکنولاوژی دیجیتال انجام می

 3کنند.دیجیتال را در این سطح تجربه می

  اقتصاد دیجیتالاقتصاد دیجیتال  هایهایویژگیویژگی  
تر باشد، باه توسعه تکنولوژی بیشتر و سریعاقتصاد دیجیتال، ارتباط تنگاتنگی با رشد تکنولوژی دارد و هر چه رشد و 

کناد. از جنلاه هنان میزان اقتصاد دیجیتال نیز نقش بیشتری در اقتصاد کشورها و هنچنین اقتصاد جهاان ایفاا مای

 توان برشنرد عبارتند از:هایی که برای این نوع از اقتصاد میویژگی

 کند.جدید برای رشد اقتصادی کنک می اقتصاد دیجیتال اقتصادی پویا است که به گشایش بازارهای -

ای بار شایوه زنادگی جامعاه دارد و ارتباطاا  میاان افاراد و جامعاه و اقتصاد دیجیتال تأثیر قابل مالحظاه -

 دهد.ها و نهادها را افزایش میهای اجتناعی و سازمانهنکاری میان گروه

 کند.نوآوری در جامعه فراه  میوری باالتر و اقتصاد دیجیتال، زمینه را برای حرکت به سنت بهره -

 کند.وکار را فراه  میهای کسباقتصاد دیجیتال، فرصت و زمینه کاهش هزینه -

کننادگان و هنچناین اقتصاد دیجیتال، امکان دریافت محصوال  و خدما  با قینت مناسب را برای مصارف -
                                                           

 11/10/97کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال، . مصاحبه با مصطفی امینی، 1

 به آدرس زیر:  1397، دی ماه «هااقتصاد دیجیتال؛ ابعاد و ویژگی»های مجلس با عنوان . گزارا مرکز پژوهش2

http://rc.majlis.ir/fa/news/show/1094633 

 : های فردی متن  به آدرسو توسعه مهار  . پورتال آموزشی3

https://motamem.org/%D %8 AA%D %8 B %9 D %8 B %1 DB 8% C%D 81%9 -%D %8 A %7 D %82%9 D %8 AA%D %8 B %5 D %8 A %7 D %8 AF-

%D %8 AF%DB 8% C%D %8 AC%DB 8% C%D %8 AA%D %8 A %7 D 84%9/  
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 1کند.ا  فراه  میتوزیع و بازاریابی مؤثر را برای تأمین کنندگان و فروشندگان کاال و خدم

رقابتی شدن اقتصاد مزیت اصالی اقتصااد دیجیتاال  اگر بخواهی  از منظر اقتصادی به اقتصاد دیجیتال بنگری هنچنین، 

های مالی و غیرماالی در معاامال  اسات. مزیات های این نوع از اقتصاد کاهش هزینهترین مزیتاز مه دیگر یکی است. 

اقتصااد دیجیتاال  اقتصادی است و در نهایت، ها و خدما مکان در معامال ، فعالیت کردن مقیاس زمان ورن دیگر، ک 

هاای هاا و فعالیاتفرصتمنجر به ایجاد رن  شود که این موضوع، های صنایع مختلف ک شود، مرز بین محیطباعث می

  شود.میجدید اقتصادی 

 

  های مطرح در حوزه اقتصاد دیجیتالهای مطرح در حوزه اقتصاد دیجیتالدیدگاهدیدگاه  

توان به اقتصااد دیجیتاال مینیز از منظرهای مختلفی از آنجا که تعاریف متعددی برای اقتصاد دیجیتال ارائه شده است، 

در ایان خصاوص ساه دیادگاه  .نگرنادنگریست و کشورهای مختلف نیز از منظرهای متفاو  به این ناوع از اقتصااد مای

شاود بررسی مای، اقتصاد دیجیتال از منظر محیط اقتصادی اولدر دیدگاه  :مختلف نسبت به اقتصاد دیجیتال وجود دارد

یاا اقتصااد دیجیتاال و اقتصااد کاالن و به دنبال بررسی نسبت میان اقتصاد دیجیتاال و اقتصااد خارد  و در این دیدگاه

یاا  چاین اقتصاد باالک ؛ به طور مثال،محیط فناورانه است یهااز منظر انشعاب، اقتصاد دیجیتال در دیدگاه دوم .هستند

دیدگاه سوم، اقتصاد دیجیتال از منظر رویکارد راهباردی ماورد در و  ؛گیردگاه قرار میداقتصاد هوا مصنوعی در این دی

 توان در نظر گرفت که یاک رویکارد، اقتصااد که بر اساس آن، چند رویکرد را در اقتصاد دیجیتال می گیردتوجه قرار می

از  رویکرد ماوردنظر اروپاا در بحاث اقتصااد دیجیتاال که باشدمیاد داده محور اقتص ،رویکرد دیگر ونوآوری محور است 

 2بوده است.تاکنون  2014سال 

  های اقتصاد دیجیتالهای اقتصاد دیجیتالپیشرانپیشران  

 های اقتصاد دیجیتال عبارتند از:ترین پیشرانمه 

 تولید را افازایش ها را سرعت بخشیده و های پیشرفته در صنایع و مشاغل، انجام فعالیتحضور روبا  ها: یبات

هاای بار ها به عنوان فناوریدهد. در این میان، دو فناوری هوا مصنوعی و یادگیری ماشین در کنار روبا می

پایه دیجیتال، تأثیر بسزایی بر رشد اقتصاد دیجیتال خواهند داشت. فناوری روبا  پیشرفته، در کنار تنام مزایاا 

                                                           
 :وکار به آدرسناوری اطالعا  و کسبف. پورتال 1

http://cio.ir/%D %8 A %7 D %82%9 D %8 AA%D %8 B %5 D %8 A %7 D %8 AF 

%D %8 AF%DB 8% C%D %8 AC%DB 8% C%D %8 AA%D %8 A %7 D 84%9/  

 11/10/97مصاحبه با مصطفی امینی، کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال، . 2

های اقتصاد دیجیتالمزیت

رقابتی شدن 

اقتصاد 
ها کاهش هزینه

کردن رنگکم

مقیاس زمان و 

ها مکان در فعالیت

و خدمات 

اقتصادی 

رنگ شدن مرزکم

های بین محیط

صنایع مختلف 

ها و ایجاد فرصت

های جدید فعالیت

اقتصادی
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هایی از جنله لحث مهار  نیروی کار و جایگزینی نیروی کاار هناراه هایی که به هنراه دارد، با چالشو قابلیت

 است که باید بدان توجه شود.

 :امروزه اهنیت هوا مصنوعی در جهان گسترا یافته و در بسیاری از محصوال  و خادما   هوش  صاوعی

هاای ومبیالبینای ترافیاک و اساتفاده در اتگنجانده شده است، از خدما  جستجو و ترجنه آنالیان تاا پایش

کارگیری هوا مصنوعی به منظور پشتیبانی از دستاوردهای اهاداف توساعه ای برای بهخودران. دامنه گسترده

-های اینترنتی الزم و ایجاد بستر مناسب و تبیین سیاساتپایدار وجود دارد. کشورها با فراه  آوردن زیرساخت

فناوری برای مشاغل جدید یا جایگزینی مشاغل موجود  توانند زمینه را جهت استفاده از اینهای مورد نیاز، می

 فراه  آورند.

 :ها بوده و باه اتصاال و ارتبااط اشایا و ها و سازماناینترنت اشیا، موضوع ارتباطا  فراتر از انسان ایاترنت امیا

تفاده از شابکه شود. استفاده از اینترنت اشیا به توسعه پایدار کنک کرده و با اساها با یکدیگر مربوط میدستگاه

هاا، های منابع طبیعی از جنله کیفیت آب و استفاده از آن، موضاوع بهداشات و بینااریحسگر خود به چالش

هاای دیجیتاال از دهاد. فنااوریتغییرا  آب و هوایی و نظار  بر منابع طبیعی، پاسخ مناسب و به موقاع مای

منابع دانشی جدید، نوآوری و مزایایی فاراه  آورد  تواندجنله اینترنت اشیا و اطالعا  به دست آمده از آن، می

هاای توانند به تحلیل سالیق و عالیق مشتریان خود پرداخته و اولویتها میها با استفاده از این دادهکه شرکت

تر باا ترجیحی آنان را مشخص کنند و براساس آن به نوآوری و ارائه محصوال  و خدما  جدید، بهتر و منطبق

اینترنت اشیا اهنیت دارد، حفط حری  خصوصای و امنیات اطالعااتی اقدام کنند. آنچه در رابطه با  نیاز مشتری

 آید و باید الزاماتی در این رابطه توسط دولتنردان وضع و تبیین شود.است که از مشتریان به دست می

 :در رواباط باین ارتباطاا ،  تواند به عنوان یک گام به سنت تغییارتغییر به سنت رایانش ابری، می  ایانش ابری

وکارها و جامعه در نتیجه افزایش بسسیار قدر  پردازا، ذخیره اطالعاا  و سارعت انتقاال بااالی آنهاا باا کسب

-ها در کلاود، از جنباهسازی دادهآوری منابع محاسباتی و ذخیرهها در نظر گرفته شود. انتقال و جنعکاهش هزینه

 ITافازار افازار و نارمهای دسترسی به سختیتال است. هنچنین، کلود هزینههای الزم اقتصاد در حال تکامل دیج

شاود. از لحاا  در منازل مای ITهاای دهد و مانع نیاز به توسع مهاار وکارهای کوچک کاهش میرا برای کسب

موجاود را  هایها و مدیریت برنامهسازی فعالیتهای ادغام و یکپارچهها راهجهانی شدن، یارانش ابری برای شرکت

کند. هنچنین، هنانند اینترنت اشیا، امنیت اطالعا  و حاری  خصوصای ها تسهیل میها و دستگاهدر تنامی مکان

 شود.های این فناوری محسوب میاز جنله چالش

 آوری مقادیر زیادی اطالعاا  در فضاای یک جنبه کامالً جدید از اقتصاد دیجیتال، جنع ها:تحلی  کالن داده

هاا از تناام زوایاای صانایع را ناه تنهاا از طریاق سازی اجازه جریاان یاافتن دادهابری است. دیجیتالیرایانش 

هاای مکالناه باا هاای امنیتای، سارویسسنسورهای کار گذاشته شده در خطوط تولید، بلکه از طریق دوربین

های اجتنااعی و واکانش روزرسانی شبکهمشتری، کلیک آنالین افراد در هنگام خریدهای اینترنتی، وضعیت به

پاذیری و توساعه دهد. دسترسی باه اطالعاا  و تحلیال آنهاا بارای رقاباتمیهای مختلف نیز نسبت به پست

هاا ای به تحلیال دادههای مختلف مه  است. تولیدکنندگان و صادرکنندگان به طور فزایندهها در بخششرکت

اند، بلکه به علت اینکه آنهاا از خادما  خود را دیجیتالی کردههای اند، نه تنها به دلیل اینکه آنها عنلیا وابسته
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-ونقال و تادارکا ، توزیاع خاردههایی مانند حنالکنند که نیازمند دسترسی به دادهای استفاده میپشتیبانی

توانند از توسعه پایادار حنایات ها میدادههای مختلفی وجود دارد که کالنفروشی و اطالعا  مالی است. روا

ای کنند، به ویژه هنگامی که با فناوری موبایل هنراه باشد. به عنوان مثال، در جنوب صحرای آفریقاا، مجنوعاه

شود. باه وری استخراج میهای خاک به منظور تعیین نیازهای کود و افزایش بهرهاط اطالعا  مربوط به ویژگی

هاای کوچاک نیاز لیل آنها حتی برای شرکتها و تحآوری دادهطور کلی با وجود خدما  مبتنی بر کلود، جنع

 مقرون به صرفه خواهد بود.

 :بعدی به طور قابل توجهی تولید و الگوهای تجااری را تغییار رود پرینترهای سهانتظار می پریاترهای سه بعدی

قاالم در هار آورناد کاه ابعدی این امکان را فراه  مایافزارهای فرایند چاپ، پرینترهای سهدهند. با استفاده از نرم

هاا و النلل نیز تأثیر خواهد گذاشت و به توسعه صادرا  طرحمکان و زمانی تولید شوند. این فناوری بر تجار  بین

افزارهای مربوط به آن منجر شده و محصوال  فیزیکی نهایی کنتر صادر خواهند شد. هنچنین، اماروز برخای نرم

کنناد. بعادی در تولیاد موتورسایکلت اساتفاده مایرهاای ساهاز کشورهای در حال توسعه از جنله هند از پرینت

 2025بعدی منکن است سود اقتصادی سالیانه تولیدا  صنایع را تا ساال براساس برخی برآوردها، پرینترهای سه

هاای ماواد را کااهش ای این پتانسیل را دارد که هزیناهمیلیارد دالر افزایش دهند. چنین فناوری 550به بیش از 

بعادی قطعاا  و مونتااژ نهاایی سازی را تسریع بخشیده و زنجیره عرضه را کوتاه کند. چاپ سهرعت ننونهداده، س

کند. ساخت ننونه اولیه ساریع و آنها، زمان و هزینه مربوط به حنل و نقل، توزیع و مدیریت موجودی را حذف می

زمان با تقاضاا بارای زماانی کاه محصول ه تواند سرعت فرایند نوآوری را تسریع بخشیده و از تولید ک  هزینه می

 هایی نیز هنراه است.. البته این نوع فناوری با چالشتقاضا ک  یا منحصر است، پشتیبانی کند

 هاای اعتبااری، پرداخات های پرداخت دیجیتال به استفاده از کار سیست  های پرداخت دیجیتال:سیستم

چاین اشااره دارد. در مانناد باالک« فناوری توزیع لجر»نی بر های مبتآنالین و از طریق تلفن هنراه و سیست 

های معامال  و ارائاه ساود حاصال های دیجیتال باعث تسریع معامال ، کاهش اصطکاک و هزینهکل، پرداخت

هاا و کند. با ایان ناوع پرداخات، باناکها را برای حضور در تجار  تقویت میوری شده و انگیزه شرکتاز بهره

ساازی، های مالی و غیرمالی پذیرا دساتی پرداخات، ضابط، شانارا، ذخیارهاز مشکال  و هزینهبازرگانان 

-کنناده و جاباهامنیت، تأخیر، شفافیت ردیابی پرداخت، خطر عدم پرداخت در تحویل نقدی، امنیات دریافات

های مها  چالشتوانند به کشورهای در حال توسعه کنک کنند تا مانند. آنها هنچنین میجایی پول به دور می

های تحت پوشاش را از جنله برخورد با بازارهای سیاه و جلوگیری از پرداخت مالیا  و حنایت مالی از جنعیت

چاین باه طاور های توزیاع لجار مانناد باالکدر آینده منکن است فناوری بانکی بانکی مورد توجه قرار دهند.

قرار گیارد؛ چراکاه باعاث بهباود امنیات شاده، های الکترونیک مرزی مورد استفاده چشنگیری برای پرداخت

هاای دیجیتاال از سرعت مبادال  را افزایش داده، حج  حداقل معامال  قابال قباول را کااهش داده و نساخه

 1کند.قراردادهای سنتی یا هنان قراردادهای هوشنند را اجرایی می

                                                           
 : به آدرس 1397، دی ماه «هااقتصاد دیجیتال؛ ابعاد و ویژگی»های مجلس با عنوان . گزارا مرکز پژوهش1

http://rc.majlis.ir/fa/news/show/1094633 
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  جایگاه اقتصاد دیجیتال در جهان و ایرانجایگاه اقتصاد دیجیتال در جهان و ایران  

رو در حاوزه اقتصااد دیجیتاال هساتند و در برخای آنهاا از کشورهای توسعه یافته از کشورهای پیشدر حال حاضر، بیشتر 

میاان از و در حال حاضار،  گیرددر چارچوب اقتصاد دیجیتال صور  می های اقتصادیریزیها و برنامهجنله آمریکا سیاست

اقتصاد دیجیتال آمریکا رتبه اول را به خود اختصاص داده است. کشورهای اروپاایی نیاز اگرچاه جازو  دررو کشورهای پیش

هاای اقتصااد دیجیتاال در رشاد و توساعه رو در این حوزه هستند، با این حال برای آنکه بتوانند از ظرفیاتکشورهای پیش

اند. براین اسااس، باا توجاه باه آنکاه رویکارد ی کردهبینپیش 2020مند شوند، سه سناریو را برای سال اقتصادی خود بهره

-محاور اسات پایشرویکرد راهبردی تحت عنوان اقتصااد داده به بعد، 2014اتحادیه اروپا در حوزه اقتصاد دیجیتال از سال 

 354اتحادیاه اروپاا ( GDP)تولیاد ناخاالص داخلای در سناریوی بدبینانه سه  اقتصاد دیجیتال از 2020بینی کرده تا سال 

تولیاد میلیاارد یاورو از  739درصادی معاادل  4درصد باشد. در بهتارین ساناریو نیاز ساه   2.2میلیارد یورو یعنی حدود 

بینای کارده بینی کرده است و در سناریوی محتنل، پیشاتحادیه اروپا را برای اقتصاد دیجیتال پیش( GDPناخالص داخلی)

اتحادیاه اروپاا  ( GDPتولید ناخالص داخلی)درصد از  2.6میلیارد یورو معادل  452که سه  اقتصاد دیجیتال از اقتصاد اروپا 

 تواناداناد کاه مایدر نظر گرفتهبه عنوان یک دارایی اقتصادی را ها دادهکشورهای اروپایی باشد. این امر بیانگر آن است که 

هاا تعاداد کنپاانیانتظار دارد  اتحادیه اروپا، به طور مثال باشد.های اقتصادی ها و فعالیتمحرک کارآفرینی و توسعه شرکت

برساد. در واقاع، آنچاه گفتاه شاد  2020هزار کنپانی در سال  395به  2016سال  هزار کنپانی در 255در این اتحادیه از 

باه  ماا این موضاوع هناوز در کشاور ، در حالیکهکه اقتصاد دیجیتال چه جایگاه و سهنی در اقتصاد اروپا دارددهد نشان می

 در حوزه اقتصاد دیجیتال صور  گرفتاه اسات،های مختلف هایی در پژوهشگاهتالا است؛ هرچند ور شفاف تعیین نشدهط

. و جایگاهی در آینده اقتصااد کشاور دارد، وجاود نادارد نشان دهد اقتصاد دیجیتال چه سه  اما هنوز عدد و رق  دقیقی که

فنااوری اطالعاا  و  درصدی اقتصاد دیجیتال و اقتصاد 20  حدود بینی سهتنها آماری که در این خصوص وجود دارد پیش

 فنااوری اطالعاا  و ارتباطاا  ) و اقتصااددر آینده کشور است و از آنجا که، در این آمار اقتصاد دیجیتال (  ICT ارتباطا  )

ICT ) گیاری و توساعه برای شاکلبینی کرد که چه برنامه و سیاستی توان پیشبا ه  در نظر گرفته شده است، باز ه  ننی

هایپیشران

اقتصاد 

دیجیتال

هاروبات

هوش 

مصنوعی

اینترنت 

اشیا

رایانش 

ابری

ن تحلیل کال

هاداده

پرینترهای

سه بعدی

ی هاسیستم

پرداخت 

دیجیتال
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   1اقتصاد دیجیتال در کشور وجود دارد و سه  ایران از اقتصاد دیجیتال جهان نیز چقدر خواهد بود.

   توسعه اقتصاد دیجیتالتوسعه اقتصاد دیجیتالگیری و گیری و شکلشکلالزامات الزامات  
گساترا افزاری مثل های سختگسترا و توسعه زیرساخت آنهایکی از مهنترین  الزاماتی دارد کهتوسعه اقتصاد دیجیتال 

-هاای نارمو ... است. گساترا و توساعه زیرسااختهای بیسی  های پهن باند، گسترا شبکهگسترا شبکه ،دیتاسنترها

، حاری  توسعه اقتصاد دیجیتال در کشاور اسات. موضاوعاتی از قبیال اساتانداردها، امنیات ساایبری الزاما دیگر از  افزاری

الازام دیگاری  گیرند. در این دسته جای می های اقتصاد دیجیتالفعالیتکننده صی، گسترا قوانین و مقررا  تسهیلخصو

 باشاد؛ بادین معنای کاهمایهای مرتبط باا خادما  گسترا زیرساخت که برای اقتصاد دیجیتال در کشور مورد نیاز است

، لجساتیک لهاای دیجیتاابتاوانی  پلتفارم رود و فراگیار شاود، تالا کنی  بحث دولت الکترونیک هرچه سریعتر به پیش

. الزام دیگر، ترویج اقتصااد دیجیتاال در کشاور دهی در کشور گسترا دهی برای سرویس دیجیتال و نوآوری در خدما  را

گساترا ناوآوری دیجیتاال،  ، گسترا اکوسیسات محتوای دیجیتالگسترا  های متفاوتی از جنله است که باید با شیوه

بنیاان در حاوزه های دانشروی کارآفرینان، نوآوران و شرکتفع موانع پیش، رتجار  دیجیتال گسترا ،کارآفرینی دیجیتال

مثال گساترا  ؛اسات امعه دیجیتالی یا جامعاه اطالعااتیگسترا ج دیگر،الزام در کشور دنبال شود. و ...  اقتصاد دیجیتال

و ...؛ در واقع، اگر این اتفاق در کشاور شاکل  شهرهای دیجیتال و شهر هوشنند ،آرشیوهای دیجیتال ،های دیجیتالکتابخانه

های اقتصاادی باه خطاوط شود و بنگاهایجاد میکشور های جدید اقتصادی برای بنگاه اقتصادی فرصت ،بگیرد و توسعه یابد

. هنچنین، صنایع جدیدی متأثر از اقتصاد دیجیتال شکل خواهناد گرفات کاه کسب و کار جدیدی دست پیدا خواهند کرد

های اقتصادی و تجاری جدیدی را پایش یت محصوال  تولیدی آنها نیز کامالً دیجیتالی خواهد بود که این امر فرصتدر نها

  2روی اقتصاد کشور برای ایفای نقش مؤثرتر در اقتصاد جهان ایجاد خواهد کرد.

 
 

  های پیش روی اقتصاد دیجیتالهای پیش روی اقتصاد دیجیتالسناریویسناریوی  
تحات عناوان  ی اول،ساناریو ؛چهار سناریو در نظر گرفته شده است 2025برای اقتصاد دیجیتال در آینده به خصوص سال 

. در ایان ساناریو، باازیگران اقتصااد دیجیتاال بار روی خارده گوینادمی یا مال باشگاه است که به آن سناریوی مرکز خرید

                                                           
  11/10/97. مصاحبه با مصطفی امینی، کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال، 1

 11/10/97. مصاحبه با مصطفی امینی، کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال، 2

-الزامات شکل

گیری و توسعه 

اقتصاد دیجیتال

گسترش و توسعه 

-های سختزیرساخت

افزاری 

گسترش و توسعه 

افزاریهای نرمزیرساخت

های گسترش زیرساخت

مرتبط با خدمات 

الترویج اقتصاد دیجیت

الی گسترش جامعه دیجیت

یا جامعه اطالعاتی
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تاری داشاته ر و راحاتتشوند و به دنبال این هستند شرایطی را فراه  کنند که کاربران خریدهای سادهفروشی متنرکز می

های بسته هستند به این معناا کنند به دنبال ایجاد یک سری حلقههایی که این سناریو رو انتخاب میباشند؛ معنوالً شرکت

کاه از ایان ساناریو هاایی شرکت خدماتی بدهند تا وفاداری آنها را افزایش دهند. ای از مشتریان خودکه بتوانند به مجنوعه

  .های مردم دارندن وابستگی زیادی به دادهامیز کام، آلفابتمار ، بریتیش تله، والمثل آمازونکنند، پیروی می

دنباال ایان  د و باهبیننادر این سناریو، وب را شبیه به لگو مای ؛سناریوی تکنولوژی یا سناریوی باز است ،سناریوی دوم

ایان ساناریو نیاز وفااداری در  .های بااز اساتفاده کنناددسترسی باز و نوآوری باز و داده ،هستند که از خاصیت باز بودن

را هاای عناده کننادهکه خرده فروشان قابلیت اتصال به عرضهو ویژگی دیگر آن نیز این است  مه  است مشتریان بسیار

-باینا (OpenNet)ناتهایی مثل اوپانشرکت .ای به مشتریان خود ارائه کنندداشته باشند و خدما  اختصاصی شده

 .کننداز این سناوری پیروی می (NBN)ان

کنند مثال اوبار، که از این سناریو پیروی میهایی شرکت ؛سناریوی هزینه ک  یا خودکارسازی شده است ،سناریوی سوم

و  ها به شاد  روی بااز باودن فنااوری و دیتاابرای کاهش هزینهو ها هستند به دنبال به اشتراک گذاری منابع و پلتفرم

 .شوند تا بتوانند تولید ک  هزینه داشته باشندمتنرکز می چیده دادههای پیتحلیل

از ایان ساناریو کاه هایی مثل اپال شرکت شود ومطرح میاعتناد سناریوی چهارم تحت عنوان سناریوی سپر یا سناریوی و 

باه  انجاام دهناد؛کناد به ازای اعتنادی که مشتری باه آن پلتفارم مای پرداخت راکنند به دنبال این هستند که تبعیت می

  .ها بسیار مه  استدر این سناریو امنیت و حفاظت از دادهگیرد. پرداخت به ازای اعتناد صور  می ،عبار  بهتر

 

  اقتصاد دیجیتال ضرورت توسعه اقتصادی در کشور اقتصاد دیجیتال ضرورت توسعه اقتصادی در کشور   توسعهتوسعه    
چین یا هنان زنجیره بلاوکی بالکها و مصادیقی که در حوزه اقتصاد دیجیتال مطرح است، مربوط به حوزه یکی از مؤلفه

یافتاه باشد. طی چند سال گذشته بسیاری از کشورها از جنله، آمریکا، چین، امارا  و برخی دیگر از کشورهای توسعهمی

گاذاری های اقتصادی مناسابی را در حاوزه ماالی و سارمایهاند با استفاده از این فناوری فرصتو در حال توسعه توانسته

مندی از این تکنولوژی و فنااوری بحاث رمزارزهاسات کاه اگرچاه در های بهرهاد ننایند. یکی از خروجیکشور خود ایج

هاای بسیاری از کشورها هنوز صور  قانونی به خود نگرفته است، اما تقریباً این اجنااع وجاود دارد کاه یکای از فرصات

سناریوهای 

روی پیش

الاقتصاد دیجت

سناریوی 

باشگاه یا 

مرکز خرید

سناریوی 

ا تکنولوژی ی

باز

سناریوی 

هزینه کم یا 

خودکارسازی 

شده 

پر سناریوی س

یا اعتماد 
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یک دهه اخیر که بالک چین و رمزارزها باه طول گذاری میان مد  است. در پربازده و سودآور اقتصادی در بحث سرمایه

هازار دالر در  20به قینات  2009دالر در سال  0.06ه از مبلغ هد رشد سریع آنها بودی  به طوریکشا ،دنیا معرفی شدند

تاا  و ریزا شدید مواجه شادرسید، هرچند که این قینت، یک قینت واقعی نبود و پس از مد  کوتاهی با  سال گذشته

نظاام آیناده  ،رمزارزهاا داشت این اسات کاهای که باید به آن توجه هزار دالر کاهش یافت. با این حال، نکته 4000مرز 

هاا و بینیطبق پیشدر مسیر اقتصاد دیجیتال است. فرصت بزرگ اقتصادی برای تنام مردم دنیا یک و  هستنددنیا  یپول

کاوین شااخص آنهاا محصاوب سال آینده، رمزارزها که بیات هایی که در این حوزه صور  گرفته نیز، تا سهپژوهیآینده

هاای متاأثر از اقتصااد دیجیتاال در کنند. در این شرایط، یکای از فرصاتبرابر را تجربه می 50شود رشدی تا حدود می

های اقتصادی به دلیال پیچیادگی سااختاری آن در های این حوزه در سایر بخششرایطی که هنوز بسیاری از زیرساخت

ریازی چین و رمزارزها باشد که نیاز است در سیاستگذاری و برناماهتواند حوزه فناوری بالکر فراه  نشده است، میکشو

هاا در ایان بخاش پیچیاده ها، زیرسااختاقتصادی کشور مورد توجه مسئوالن امر قرار گیرد؛ چراکه برخالف سایر حوزه

ساازی و ای دیجیتال در کشور مورد بررسی قرار گرفته و آمادههای حوزه ارزهنیست و تا حدودی نیز قوانین و زیرساخت

از مسیر اقتصاد دیجیتال سهنی بارای اقتصااد  اگر بخواهی  از نظر ارزآوری و کنک به اقتصاد کشور ،بنابراینشده است. 

ای پایش روی هچین در شرایط کنونی اقتصاد کشور یکی از فرصتکشور در نظر بگیری ، توجه به رمزارزها و حوزه بالک

، ببارد پایشبه دیگری ذاری گرا به مراتب بیشتر از هر سرمایهتواند نهادهای مالی کشور میکشور در این حوزه است که 

افزاری حوزه اقتصاد دیجیتاال، بایش از هار افزاری و نرمهای سختدر کنار آن، توجه به فراه  کردن و توسعه زیرساخت

 1 ای کشور مدنظر قرار گیرد.و بلندمد  توسعهمد  های میانچیز باید در برنامه

  بندیبندیجمعجمع  

اند جازو شوی  کشورهایی که به حوزه اقتصاد دیجیتال اهنیت دادهاگر رشد اقتصادی کشورها را بررسی کنی  متوجه می

از  کشورهای پیشتاز در زمینه افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی و سرانه درآماد ملای هساتند؛ چاین یاا برخای دیگار

-ها و ورود باه حاوزهکشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از جنله این کشورها هستند که با فراه  آوردن زیرساخت

اند؛ با این حاال، اگرچاه بحاث اقتصااد های مختلف اقتصاد دیجیتال مسیر موفقیت و توسعه اقتصادی را در پیش گرفته

های گذشاته صاور  گرفتاه و توسعه اقتصادی برخی کشورها طی سال ای این اقتصاد درمندی از مؤلفهدیجیتال و بهره

هایی انجام شده است، اما در کشاور ماا، هناوز برداشات گذاریریزی و سیاستمندی بیشتر در آینده نیز برنامهبرای بهره

عناوان اقتصااد دیجیتاال به ( ICT فناوری اطالعا  و ارتباطا  )مشخصی از اقتصاد دیجیتال وجود ندارد و عنوماً اقتصاد 

در مجنوع، مسیر اقتصاد جهانی نیز به سنت اقتصاد دیجیتال در حرکت است و در حال حاضار، اقتصااد شود. مطرح می

درصدی را از اقتصاد جهان به خود اختصاص داده است؛ بناابراین، الزماه اثرگاذاری در اقتصااد  20تا  15دیجیتال سه  

بل قبول در این اقتصاد نیازمند اراده و تالشی جدی جهت حرکات در مسایر اقتصااد جهان و دست یافتن به جایگاهی قا

تنیادگی افزاری در این حاوزه اسات؛ چراکاه در ها افزاری و نرمهای سختدیجیتال با فراه  کردن الزاما  و زیرساخت

یی کااربرد تکنولاوژی و ای نزدیاک، کشاورهایی کاه توانااروز در حال گسترا است و در آینادهاقتصادی کشورها روزبه

هاا و خادما  خود نداشته باشند، وابساتگی بیشاتری را در حاوزه فعالیات توسعه صنعتی و رشد اقتصادیفناوری را در 

   به کشورهای پیشرو در این حوزه تجربه خواهند کرد. اقتصادی 
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