
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ؛پژوهشی گزارش

 موضوع:

 "براي کشور اقتصاد ديجيتال هايفرصتمزايا و "
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است:های خبری و تولیدات پژوهشی در بخش های زیر قابل دسترس فرآورده

 http://www.iribnews.irـ وب سایت خبرگزاری صداوسیما  )سرویس پژوهش (  

 فاطمه حسينی پژوهشگر: 

 سياسيمعاونت 
 خبري اهياداره ژپوهش      



 

1 
 

 

نکات برجسته پژوهش خبري     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 الف

   اقتصاد دیجیتال اقتصادی پویا است که بهه شاهایب باراایهای د یه  بهشای ا ه

 کن اقتصادی کمک می

 یهای کهایب یيینهه، یای اقصاد دیجیتال  امل مح ود نبودن به مکان و رمهانفشصت

یها و کهایب یيینهه، دهانی   ن تجاات، دستشسی آسان، افيایب حجم فشوش، تولی 

نیار بهه ، یا و ته ی یای آن  امل حشیم خصوصی و امنیترمان معامالت و حذف واسطه

 با  .می یای ریشساخت تجاات الکتشونیکفق ان تعامل و یيینه، اینتشنت

  داص  است 20تا  15کل اقتصاد دهان چیيی بین میانگین سهم اقتصاد دیجیتال ار. 

  دا ایشان با توده به آنکه دمعیت کاوامان ح ود یک داص  دمعیت دهان اسهت سههم

 .اقتصاد دیجیتال ار کل اقتصاد کاوا نیي  بای  به یک داص  بشس 

 یای آنالین دولتی، حمایهت ار سهشمایهیا با ایجاد مشاکي نوآوای، ایجاد سشویسدولت-

تواننه  بهه توسهعه اقتصهاد پذیش و ت وین چااچوب قانونی مناسب مهیایسک شذاای

 دیجیتال کمک کنن .

 ساری و نبود ریشساخت مناسب دا حوره پهنای بان  اینتشنت کاوا، نبود سیستم فشینگ

آمورش به  هشون ان، نبود امنیت کافی دا  بکه و نبود ااتبها  منسهجم بها اقتصهادی 

قی مناسب بشای به اسهمیت  هناختن تجهاات الکتشونیهک ار دهانی و نبود قوانین حقو

 اوی توسعه اقتصاد دیجیتال دا کاوا است.یای پیبدمله چالب



 

2 
 

  

   مقدمه مقدمه  
امروزه اقتصاد ديجيتال به عنوان يک عرصه نوظهور در اقتصاد جهاني، با سرعت زيادي در حال توسعهه اسعت و توانهعته 

اقتصادي و اجتماعي مردم دنيا اثرگذار باشد. اين بخش از اقتصاد که مزايا و اهميت زيعادي در هاي زندگي در ساير عرصه

ريعزي بهعياري از کشعورها بعه سعمت توسعهه و گذاري و برنامهرشد و توسهه اقتصاد کشورها دارد باعث شده تا سياست

اين حعوزه در درممعدزايي و رشعد توليعد هاي هاي و فرصتمندي از ظرفيتپيشبرد هرچه بيشتر اقتصاد ديجيتال و بهره

-يافته و برخي کشورهاي در حال توسهه پيشتاز ايعن عرصعه معيناخالص داخلي کشور حرکت کند که کشورهاي توسهه

منعد سعازند. از هاي کهب و کار و صنايع خود را از مزاياي اقتصعاد ديجيتعال بهعرهاند تمامي ارکان حوزهباشند و توانهته

رها دير يا زود تحت تأثير اين نوع از اقتصاد قرا خواهند گرفت، شناخت ماهيعت و کعارکرد ايعن نعوع از منجا، تمامي کشو

-تواند در سياسعتگذاري و برنامعههاي اقتصاد ديجيتال مياقتصاد و استفاده از تجارب ديگر کشورها در استفاده از ظرفيت

اقتصاد ديجيتعال،  ،رور باشد. از همين رو، در گزارش پيشريزي کالن کشور براي توسهه اقتصاد ديجيتال در کشور اثرگذا

گيرد و سعس  بعه اثعران من در رشعد توليعد ناخعالص داخلعي برخعي ها و مزايا و مهايب من مورد بررسي قرار ميويژگي

 روي اقتصاد ديجيتال در کشور پرداخته خواهد شد.هاي پيشکشورها و همچنين جايگاه و چالش

   ديجيتالديجيتالتعريف اقتصاد تعريف اقتصاد  

تهريعف کعرد « هاي اقتصادي و اجتماعي بر بهتر فناوري اطالعان و ارتباطعانانجام فهاليت» تواناقتصاد ديجيتال را مي

مورد کعه در من هاي ارتباطي، بهتري جهاني فراهم ميسازي ديجيتالي و توسهه زيرساختکه در اين اقتصاد نوين، شبکه

هعاي اقتصعادي، همکعاري و راهبردها به تهامل با يکديگر، برقعراري ارتبعا ، انجعام فهاليعتها با تجهيز به افراد و سازمان

هعاي پردازند. در تهريفي ديگر، اقتصاد ديجيتال اقتصادي است که قهمت اعظم من بر پايه فناوريجهتجوي اطالعان مي

اطالعاتي اسعتوار اسعت. اقتصعاد ديجيتعال بعه  هايافزارها و ساير فناوريها، نرمهاي ارتباطي، رايانهديجيتال شامل شبکه

هعاي ها را تغيير داده و بهبود بخشيده و در واقع، مدلصورن کامالً بنيادين، شيوه توليد و بازاريابي کاال و خدمان شرکت

 1هاي مختلف به ارمغان مورده است.جديد از کهب و کار را در حوزه

  هاي اقتصاد ديجيتالهاي اقتصاد ديجيتالويژگیويژگی  
تر باشد، بعه ارتبا  تنگاتنگي با رشد تکنولوژي دارد و هر چه رشد و توسهه تکنولوژي بيشتر و سريع اقتصاد ديجيتال،

کنعد. از جملعه همان ميزان اقتصاد ديجيتال نيز نقش بيشتري در اقتصاد کشورها و همچنين اقتصاد جهعان ايفعا معي

 توان برشمرد عبارتند از:هايي که براي اين نوع از اقتصاد ميويژگي

 کند.اقتصاد ديجيتال اقتصادي پويا است که به گشايش بازارهاي جديد براي رشد اقتصادي کمک مي -

اي بعر شعيوه زنعدگي جامهعه دارد و ارتباطعان ميعان افعراد و جامهعه و اقتصاد ديجيتال تأثير قابل مالحظعه -

 دهد.ها و نهادها را افزايش ميهاي اجتماعي و سازمانهمکاري ميان گروه

 کند.وري باالتر و نوموري در جامهه فراهم مييجيتال، زمينه را براي حرکت به سمت بهرهاقتصاد د -

 کند.وکار را فراهم ميهاي کهباقتصاد ديجيتال، فرصت و زمينه کاهش هزينه -
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کننعدگان و همچنعين اقتصاد ديجيتال، امکان دريافت محصوالن و خدمان با قيمت مناسب را براي مصعر  -

 1کند.بي مؤثر را براي تأمين کنندگان و فروشندگان کاال و خدمان فراهم ميتوزيع و بازاريا

  ها و تهديدهاي توسعه اقتصاد ديجيتالها و تهديدهاي توسعه اقتصاد ديجيتالفرصتفرصت  
ها و تهديدهايي است که هر کشعور بعه اقتصاد ديجيتال به عنوان يک حوزه نوظهور در عرصه اقتصاد جهاني همراه با فرصت

هعاي اقتصعاد هعا و مزيعتبا کاهش و يا از بين بردن تهديدهاي اين حعوزه از فرصعتتواند فراخور ظرفيت و توانايي خود مي

هعايي کعه اقتصعاد ديجيتعال پعيش روي هعا و مزيعتمند شود. فرصعتديجيتال در جهت رشد و توسهه اقتصادي خود بهره

 کشورها قرار داده است عبارتند از:

 هعاي اخيعر، بعا تکيعه بعر فنعاوري جاري در سالهاي تمؤسهان مالي و شرکت به مکان و رمان: مح ود نبودن

تر بعا جمهيعت و تنعوع هاي بازارهاي بزرگاند و مزيتهاي مکاني و زماني را تقريباً از بين بردهاطالعان، محدوديت

ها، به شهر و محعل قرارگيعري منهعا محعدود ها و شرکتاند. پيش از اين، بازار فروشگاهبيش از گذشته دست يافته

با گهترش اقتصاد ديجيتال، بهتري بزرگ براي ارائه کاال و خدمان در مقيعا  جهعاني فعراهم شعده و  شد امامي

 هاي گذشته را رفع کرده است.همين امر، بهياري از محدوديت

 شعان در فضعاي مجعازي، بهعياري از با افزايش حضور توليدکنندگان و شرکاي تجاري یای تولی :کایب یيینه

ماهنگي براي اين فهاالن اقتصادي کاهش يافته است؛ بعه عبعارن ديگعر، صعاحبان کهعب و هاي ارتبا  و ههزينه

توانند يکديگر را در بهتر اينترنت بيابند و به همکعاري بسردازنعد، ايعن در حعالي اسعت کعه در کارها به راحتي مي

 هاي توليدکنندگان و تأمين کنندگان بهيار گزا  بود.صورن نبود چنين بهتري، هزينه

 افزايش فضاي موجود جهت ارائه کاال در بهتر اينترنعت و فضعاي مجعازي و رشعد تهعداد  يایب حجم فشوش:اف

بازديدکنندگان، سبب افزايش چشمگير حجم فروش شده است. بعه عبعارن ديگعر، فضعاي مجعازي ويترينعي بعه 

ن نيعز بعه حجعم بعاالتري از دهد. عالوه بر اين، مشترياوسهت کل اينترنت را در اختيار تجار و فروشندگان قرار مي

 اند.هاي متفاون دسترسي يافتهکاال و خدمان با تنوع و قيمت

 :بعر و پرهزينعه مبعادالن معالي بخش فرميند زمانگهترش اقتصاد مبتني بر فضاي مجازي پايان دستشسی آسان

-اي مجازي، معيوجويي کوتاه در فضهاي سنتي خريد است. امروزه، مشتريان و کاربران با جهتحضوري و روش

اي از اجنا  و خدمان دسترسي يابند و به صورن غيرحضوري بعه خريعد و فعروش توانند به طيف بهيار گهترده

 بسردازند.

 :الملل و مبادالن معالي کعالن در سع   نقش مؤثر اقتصاد ديجيتال بر تههيل تجارن بين دهانی   ن تجاات

تنها خريد را براي مصر  کنندگان خُرد مسان کرده اسعت، بلکعه جهان، امري انکارناپذير است. اقتصاد ديجيتال نه 

هاي مبادالن معالي چعون توان شبکهبرند. امروز ميشماري ميهاي بيتجار و فهاالن اقتصادي نيز از فوايد من بهره

 سوييفت را از مصاديق تجارن الکترونيک در بهتر اقتصاد ديجيتال دانهت.

  

                                                           
 19/4/1396پايگاه خبري اقتصادمنالين؛ . 1

 



 

4 
 

 هاي متصل تبادل پول در س   جهعان بعا از بعين بعردن جهاني شدن شبکه ت:یا و رمان معامالکایب یيینه

هاي سنتي مبعادالن معالي، هاي پرداخت خارجي و ديگر روشهزينه استفاده تجار کشورهاي توسهه يافته از حواله

 کهب و کار فهاالن اقتصادي کالن را تا حدود زيادي تثبيت و تقويت کرده است.

 کنندگان به بازار محصوالن و خدمان در فضاي مجازي، انحصعار بهعياري مهتقيم توليدبا ورود  یا:حذف واسطه

هعا، قيمعت هشها در بازار بودند، کمرنگ شده و همين امر، سبب کاها که سبب افزايش قيمتها و داللاز واس ه

 کنندگان شده است.افزايش تنوع و تشديد رقابت در بازار به نفع مصر 

ريعزي گعذاري و برنامعهدهد و الزم است کشورها با سياسعتروي کشورها قرار ميکه اقتصاد ديجيتال پيشو اما تهديدهايي 

 انديشي نمايند شامل موارد زير است:دقيق و مناسب براي کاهش و يا رفع منها چاره

 :هعاي بعانکي، در اطالعان شخصي و مالي، چون مدر  و شماره تمعا  و رمعز کعارن حشیم خصوصی و امنیت

رو، استفاده مهعتمر ايعن اطالععان در روند. از همينهاي هر فردي به شمار ميترين دادههمه جوامع جزو حها 

شود که بايد بعراي هاي سايبري را موجب ميفضاي مجازي افزايش خ ر هک، نقض حريم شخصي و حتي سرقت

 اد.هاي کاربري را با برخي تدابير افزايش درفع اين تهديد ضريب حفاظت حهاب

 :هاي منتشري شده موثق، تقريباً نيمي از جمهيت کعره زمعين بعه اينترنعت و در براسا  گزارش نیار به اینتشنت

نتيجه بازارهاي فضاي مجازي دسترسي ندارند. بنابراين، امکعان دسترسعي بعه خعدمان حعوزه اقتصعاد ديجيتعال، 

 رود.اين حوزه به شمار مي هاي اساسيمهتلزم دسترسي به اينترنت است و همين امر يکي از ضهف

 :شعود، امکعان تهامعل ميعان طعرفين اين روش تجارن که غالباً به صورن غيرحضوري پيگيري معي فق ان تعامل

 کنعد.بر معيهاي بهدي را دشوار و زماندهد و روند خدمان پ  از فروش و پيگيريقرارداد را به حداقل تقليل مي

کننعدگان، رهاي ديجيتال عالوه بر افزايش ريهک سرقت اطالعان مصعر ها: استفاده از بهتمهائل امنيتي شرکت

رسعد کعه چعالش رو، به نظعر معيکند. از همينهاي ارائه دهنده خدمان و کاال را نيز با مخاطره مواجه ميشرکت

 اي حل نشده در اين عرصه باقي خواهد ماند.امنيت، همچنان مهئله

 با تغيير تدريجي نظعام اقتصعادي جهعان و افعزايش تمايعل جوامعع  یای ریشساخت تجاات الکتشونیک:یيینه

ها ناچارند دير يا زود وارد اين عرصه شعوند و امروزي به فهاليت اقتصادي در بهتر اينترنت، نهادهاي مالي و شرکت

از هاي فروش و عرضه کاال و خدمان، سرمايه مورد نيعاز جهعت حفاظعت اين امر، با وجود کاهش بهياري از هزينه

 1دهد.موري افزايش ميها را به شکل سرسامهاي ديجيتال و شبکهزيرساخت
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  ويژگی مشاغل در اقتصاد ديجيتالويژگی مشاغل در اقتصاد ديجيتال  
مشعاغل مينعده در  2017در سال  1انداز فناوري و اختالل ديجيتالي اکهنچربا توجه به نتايج به دست ممده از گزارش چشم

 ويژگي زير ههتند: 4حوزه ديجيتال داراي 

  هعا هاي ديجيتال از قبيل هوش مصنوعي و ربانفناوري یای دیجیتال دا کناا یک یگش:یا و فناوایانسانحضوا

مالن بعراي رسعيدن ها و ماشيناند. همکاري انهانهاي مورد نياز براي منها را دچار تحول کردهماهيت مشاغل و مهارن

 2035هعوش مصعنوعي در کشعورهاي توسعهه يافتعه تعا سعال وري باال دائماً در حال افزايش است. براي مثال به بهره

کنعد. طبعق تحقيقعاتي کعه توسع  برابر معي 2درصد افزايش داده و رشد اقتصادي ساليانه را  40وري را تا ميزان بهره

انعد کعه نيازمنعد شرکت در سراسر دنيا به عمل ممده است سه شغل جديد شناسعايي شعده 1000اکهنچر از بيش از 

 ها عبارتند از:ها ههتند. اين شغلها و ماشينانهان همکاري ميان

 هاي مبتني بر هوش مصنوعيهاي سيهتمبراي تجزيه و تحليل خروجي مفسشان و تحلیلگشان: -

 هاي هوش مصنوعيبه منظور بهينه ساختن کارايي سيهتم ااتقا دین ه: -

 هاي هوش مصنوعيبه منظور افزايش ظرفيت سيهتم آمورش دین شان: -

ثال سماسور  يک سازمان غيرانتفعاعي در کنياسعت و بعه دنبعال کعاهش فقعر و بيکعاري از طريعق ايجعاد مشعاغل براي م

نفر را به خدمت گرفته و مموزش داده و بعه صعورن غيرمهعتقيم  9000ديجيتال است. اين شرکت در دهه گذشته بيش از 

د افزايش دهد و موجب فعراهم شعدن امکانعاتي ماننعد درص 40نفر را درگير کرده و توانهته ميزان درممد منها را تا  35000

 مهکن، مموزش و امکانان بهداشتي براي منها شده است.

                                                           

مشعاور معديريت، خعدمان معديريت اي است، که در زمينه ارائه خدمان فناوري، مشعاوره اطالععاتي، شرکت اکهنچر شرکت چندمليتي خدمان حرفه. 1

هاي مشاور جهان بر پايعه ميعزان درممعد سعاليانه کند. اين شرکت يکي از بزرگترين شرکتسساري فرايندهاي تجاري و امنيت رايانه فهاليت ميشده، برون

 شود.شناخته مي

فرصت ها و مزايا

محدود نبودن به مکان و زمان

هاي توليدکاهش هزينه

افزايش حجم فروش

دسترسی آسان

جهانی شدن تجارت

ها و زمان معامالتکاهش هزينه

هاحذف واسطه

معايب و تهديدها

حريم خصوصی و امنيت

نياز به اينترنت

فقدان تعامل

هاي زيرساخت تجارت الکترونيکهزينه
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 :همکاري به مهناي کار کردن افراد در کنار يکعديگر بعه منظعور دسعتيابي بعه  بستشی بشای یمکاای میان کااکنان

هعاي ديجيتعال اهدا  و منافع مشترک است. در اقتصاد ديجيتال افراد نيازمند مشارکت بعا ديگعر کارکنعان و فنعاوري

اي بعارز مشعاغل ههاي اجتماعي از ويژگيهاي ديجيتال جديد از قبيل بهترهاي تهاملي و شبکهههتند. حضور فناوري

کارگيري منها پيوسته در حال افزايش است. بنابر تحقيقاتي که توسع  مؤسهعه جهعاني موانعده مينده است که ميزان به

 77، حعدود 2017اند کعه در سعال شرکت توسهه يافته دنيا بيان کرده 15انجام شده، مديران کهب و کارها در ميان 

درصعد از منهعا بعه دنبعال افعزايش حضعور ايعن  82انعد و جيتال استفاده کردههاي ديها از اين فناوريدرصد از سازمان

 اند.هايشان بودهها در سازمانفناوري

 :اي از وظايف ههعتند کعه از مهعارن و مشاغل در حال تبديل به مجموعه مبتنی بودن بش دانب و وظیفه تخصصی

در صعنايع مختلعف مهتقدنعد کعه در مينعده سعاختار درصد از معديران  79کنند. فرد افراد استفاده ميدانش منحصربه

ها و نوع نيازهعاي مهعارتي منهعا ههعتند. بعا توجعه بعه اععالم مؤسهعه نيروي کار به جاي شغل بيشتر مبتني بر پروژه

درصعد افعزايش  27سال گذشته تهداد کارکنان داراي وظايف تخصصي در سراسر دنيا حدود  20بروکينگ ، در طول 

ين مقدار بهيار بيشتر از تهداد کارکنان ثابت استخدام شده است که حقعو  ثابعت و مهعين دريافعت پيدا کرده است و ا

 کنند.مي

 :فناوري در حال تغيير چگونگي انجام مشاغل اسعت. بعدين ترتيعب کعه ديگعر  قابلیت انجام دا مکان و رمان متغیش

درصعد از معديران  85، 2017ند. در سعال الزم نيهت کارها در يک مکان ثابت و در زمان مهين و محدود انجعام شعو

هعاي متعي هاي خود در سعالاطالعان و تجاري در پي افزايش تهداد کارکنان مهتقل و مزاد سازمان هاي فناوريبخش

هاي جديعد در بعازار نيعروي هاي جغرافيايي و زماني مشاغل، امکان حضور استهدادعا و شغلبودند. با حذ  محدوديت

ميليون نفر بوده که اکثعر منهعا  1.6تهداد مترجمان مزاد در بريتانيا  2016است. براي مثال در سال کار به وجود ممده 

اند. اما مشکلي که در اين زمينه وجود دارد اينکه تا به حال قعوانيني در معورد بازنشهعتگي و ارائعه دار بودهاز زنان خانه

 1خدمان بهداشتي به چنين کارکناني وضع نشده است.
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یای فناوای

دیجیتال دا کناا 
یک یگش

بستشی بشای 
یمکاای میان 
کااکنان

مبتنی بودن بش 
دانب و وظیفه 
تخصصی

قابلیت انجام دا 
مکان و رمان متغیش



 

7 
 

  سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلی جهانسهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلی جهان  
تأثير اقتصاد ديجيتال بر توليد و رشد اقتصادي موضوع بحث بهياري از محافل رسمي و غيررسمي در سراسر دنياسعت و در 

 2016حال حاضر مدارک و شواهد نشان دهنده تأثير مثبت بخش ديجيتال بر اقتصاد تمامي کشورهاي دنياسعت. در سعال 

درصعد از توليعد  30تريليون دالر رسيده است که اين مقدار تقريبعاً  3.4اقتصاد ديجيتال از اقتصاد کل کشور چين به  سهم

ناخالص داخلي اين کشور است. همچنين در اياالن متحده ميزان سعرمايه ايجعاد شعده توسع  اقتصعاد ديجيتعال در سعال 

 1توليد ناخالص داخلي اين کشور را به خود اختصعا  داده اسعت. درصد از 6.5تريليون دالر بوده که  1.2به ميزان  2016

و در ايران نيز با توجعه بعه  2درصد است 20تا  15همچنين، ميانگين سهم اقتصاد ديجيتال از کل اقتصاد جهان چيزي بين 

د بعه يعک منکه جمهيت کشورمان حدود يک درصد جمهيت جهان است سهم اقتصاد ديجيتال از کل اقتصاد کشور نيز  بايع

 که در حال حاضر، فاصله مهناداري تا دستيابي به اين هد  وجود دارد.  3درصد برسد

  هاي مالياتیهاي مالياتیتأثير اقتصاد ديجيتال بر سياستتأثير اقتصاد ديجيتال بر سياست  
 نهعا ايعهاي استفاده از اين فناوريهاي مالياتي دارند. يکي از چالشهاي ديجيتال تأثيري عميق بر ماليان و سياستفناوري

هيف پايه ماليعاتي کشعور ضتوانند به تاست که در صورن عدم وضع قوانين و مقرران مناسب و تمهيد الزامان پيشگيرانه، مي

هاي سنتي هعر کشعور اسعت. در هاي ديجيتال بهيار متفاون از شرکتهاي مالياتي براي شرکتمنجر شوند. تدوين سياست

شعد تعا هاي فيزيکي منها بود. اين حضعور فيزيکعي سعبب معيو فهاليت هاهاي سنتي حاصل از داراييگذشته درممد شرکت

اعمال قوانين مالياتي از طر  نهادهاي مربوطه تههيل شوند و مراجع قانوني بتوانند کاالها و خعدماتي را کعه شعامل قعوانين 

ر الکترونيکعي جديعدي از هاي کهعب و کعاهاي ديجيتال، مدلشوند به راحتي شناسايي کنند. با افزايش فناوريمالياتي مي

اند. هعر کعدام از قبيل بازار ديجيتال، جوامع مجازي، خدمان مبتني بر اطالعان اشتراکي، تجارن منالين و ... ظهور پيدا کرده

دهد که با حداقل حضور فيزيکي در بازار درممد کهب کنعد و ايعن امعر هاي کهب و کار به ماليان دهنده اجازه مياين مدل

تواننعد بعا تغييعر رويکعرد خعود و ها ميشود. در مقابل، دولتکننده ميذاري مالياتي براي کشورهاي مصر موجب سياستگ

هايي از قبيل دريافت ماليان غيرمهتقيم از توليدکننده اين چالش را برطر  نمايند. به عبعارن ديگعر، کاالهعا اعمال سياست

شوند نيز بايد مورد هد  قوانين مالياتي ماننعد ماليعان بعر مي و خدمان ديجيتالي که توس  تأمين کنندگان خارجي فراهم

 4ارزش افزوده و ماليان بر فروش قرار گيرند.

  ها در توسعه اقتصاد ديجيتالها در توسعه اقتصاد ديجيتالنقش دولتنقش دولت  
هعا دولعتتعا  انجامد؛ به همين دليل الزم استتوسهه اقتصاد ديجيتال به رشد اشتغال پايدار و افزايش رشد اقتصادي مي

-. از جمله راهکارهايي که دولعتبه ارائه راهکارهايي براي توسهه اقتصاد ديجيتال بسردازند هدفمند سياستگذاريبا اتخاذ 

 توان به موارد زير اشاره کرد:ها بايد براي توسهه اين نوع از اقتصاد انجام دهند مي

کنند. در بهعياري از کشعورهاي مي ميند و با يکديگر همکاريکه در من کارمفرينان گرد هم مي ،ایجاد مشاکي نوآوای -

دهنعدگان کعار از هاب در کنيا اشاره کرد، که در من کارمفرينان و توسههتوان به ميدنيا چنين مراکزي وجود دارد که مي
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-گعذاران ريهعکسازي با سرمايهگيرند و به شبکهها و خدمان همديگر ياد ميطريق برقراري ارتبا  با يکديگر از مهارن

 پردازند.هاي خود ميي ادامه فهاليتپذير برا

براي حمايت از توسهه دهندگان محلي و مراکز داده محلي با توجعه بعه افعزايش  ،یای آنالین دولتیایجاد سشویس -

 مندي از خدمان منالينتقاضا براي بهره

مثال کشعور هنعد بعا  ها در داخل کشور. برايبراي کمک به ايجاد استارتاپ ،پذیششذاای ایسکحمایت ار سشمایه -

گعذاري ميليعون دالري بعه منظعور حمايعت از سعرمايه 306اي اي به نام صندو  مرزوي هند با بودجعهتأسي  مؤسهه

 پذير به کارمفرينان فرصت انجام فهاليت دلخواه خود را داده است.ريهک

هعاي گعذاري در شعرکتکه باعث تشويق منعابع معالي نعومور بعه منظعور سعرمايه ،ت وین چااچوب قانونی مناسب -

ها بتوانند از موانهي که در بازارهاي داخلي وجود دارنعد بعه راحتعي عبعور شود اين شرکتشود و موجب ميديجيتال مي

 کنند و به رشد برسند.

  عوامل تعيين کننده در سياستگذاري اقتصاد ديجيتالعوامل تعيين کننده در سياستگذاري اقتصاد ديجيتال  
گعذاري در خعدمان سعازي صعنايع و سعرمايهها و راهکارهعاي مختلعف در زمينعه ديجيتعالاعمال سياستگذاران با تسياس

هعاي مربعو  بعه گيعريتوانند بر تصعميمديجيتال کمک کننده ههتند. برخي عوامل تهيين کننده در سياستگذاري که مي

 گذاري در حوزه ديجيتال تأثير بگذارند عبارتند از:سرمايه

شعود، زيعرا قعوانين هعا مربعو  معيهاي تمام حوزهزمينه خدمان ديجيتال تا حدودي به شرکتسياستگذاري در  .1

 هاي گوناگون تأثيرگذار است.ها در حوزهها بر فهاليت تمامي شرکتمربو  به امنيت سايبري و حفاظت از داده

هعا را تحعت کار شعرکت تواند کهب وشود، ميمالحظاتي که براي کاهش هزينه براي مشتريان در نظر گرفته مي .2

توانعد تعأثيري منفعي بعر عملکعرد منهعا هاي واردان و ماليان مربو  به فناوري معيتأثير قرار دهد. باال بودن تهرفه

درصعدي بعر خعدمان  17بگذارد که قابل مالحظه است. براي مثال دولت تانزانيا با وضع ماليان بعر ارزش افعزوده 

( شده است که موجعب عقعب مانعدن 3Gز پهناي باند نهل سوم اينترنت )تلفن همراه باعث کاهش نرخ استفاده ا

درصد ماليعان بعر  16منها از ساير کشورهاي من قه شده است. در مقابل، کنيا خريداران تلفن همراه را از پرداخت 

 هاي خريداري شده توس  مردم را سه برابر کرده است.ارزش افزوده مها  کرده و از اين طريق ميزان گوشي

 شود.گذاري ميتدابير مالياتي براي کاهش هزينه استفاده از فناوري اطالعان و ارتباطان باعث تقويت سرمايه .3

قابليت استفاده از خدمان دولت الکترونيک باعث تقاضاي کهب و کارهعا بعراي دسترسعي بعه اينترنعت و افعزايش  .4

 1شود.کارايي منها در فهاليتشان مي

  اقتصاد ديجيتال در ايراناقتصاد ديجيتال در ايران  
-هاي موجود در کشور و توسع  زيرسعاختتجربه چند سال اخير در کشور به خوبي نشان داده است که با توجه به پتانهيل

ها و خدمان جديد، بايد منتظعر رشعد قابعل هاي مبتني بر فناوريهاي مربو  به فناوري اطالعان و ارتباطان و رشد شرکت

هاي ديجيتال کشعور بعه هاي استارتاپشور باشيم. نگاهي به حوزه فهاليتمفريني اقتصاد ديجيتال در اقتصاد کتوجه در نقش

هاي اقتصاد ديجيتال در کشور است. هر چند که در حال حاضر بيشترين درصعد خوبي نشان دهنده روند رو به رشد فهاليت
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هعا ها به ساير حوزهاستارتاپگذاري منالين کاالست اما ورود ها مربو  به بخش خريد و فروش و به اشتراکفهاليت استارتاپ

مندي بيشتر اقتصاد ديجيتال در توسهه و رشد اقتصعادي کشعور اسعت کعه بعا نشان دهنده توان و ظرفيت کشور براي بهره

 40تعا  20ميليون نفر از جمهيت کشعور در سعنين  33توجه به پتانهيل عظيم و قابل توجه جمهيت جوان کشور )بيش از 

ميليون دانشعجو کعه ايعران را در رتبعه  5هاي تحصيالن دانشگاهي در جهان)داشتن باالترين نرخسال ههتند( و با در نظر 

التحصيالن فني و مهندسي قرار داده است( و همچنين ظرفيت باالي نعوموري در پنجمين کشور دنيا از حيث دارا بودن فارغ

تلفن ثابت ثبت شده اسعت  129نفر،  100زاي هر فضاي مجازي)براي مثال در شاخص نفوذ تلفن همراه در ايران به ا حوزه

توان اينگونه گفت که توجه به حعوزه اقتصعاد ديجيتعال در است( مي (96( و اياالن متحده)121از ملمان) باالتر که اين رقم

 1س   سياستگذاري و کالن امري الزم و ضروري است.

 
 

  هاي پيش روي اقتصاد ديجيتال در کشورهاي پيش روي اقتصاد ديجيتال در کشورچالشچالش  
تر از کشعورهاي پيشعرفته دنيعا دارد ها با کمي تأخير وارد کشور شده و اوضاعي متفاونديجيتال همچون ديگر حوزهاقتصاد 

گعردد. نبعود هاي مناسب ارتباطي و تا حدودي شراي  اقتصادي ايران بعازميکه اين متفاون بودن شراي  به نبود زيرساخت

نبود سيهتم فرهنگهازي و مموزش به شهروندان، نبود امنيعت کعافي زيرساخت مناسب در حوزه پهناي باند اينترنت کشور، 
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در شبکه و نبود ارتبا  منهجم با اقتصادي جهاني و نبعود قعوانين حقعوقي مناسعب بعراي بعه رسعميت شعناختن تجعارن 

 1رو در توسهه اقتصاد ديجيتال کشور است.هاي پيشالکترونيک از جمله چالش

 

  بنديبنديجمعجمع  
ترين مباحعث معورد بحعث کشعورها گهترده و اثرگذاري اقتصاد ديجيتال در اقتصاد جهاني يکي از مهمدر حال حاضر رشد 

توانعد معيو دولتمردان کشورهاي مختلف مواجه شده است و از منجا که اين نوع از اقتصاد با استقبال سياستگذاران  است که

کشعورها بعه همعراه داشعته باشعد از اهميعت و توجعه رفت تغييران گهترده اقتصادي و اجتماعي را در جهت توسهه و پيش

هاي کالن کشورها برخوردار است. با اين حال نحوه ورود و استفاده کشورها از اين فرصعت در کشعورهاي تبهزايي در سياس

-يافته و برخي کشورهاي در حال توسهه از جمله چين و هنعد و... توانهعتهمختلف متفاون است و تاکنون کشورهاي توسهه

هعاي مختلعف از جملعه، صعنايع، کهعب و کعار، تجعارن، معديري بازارهعا، هاي اين عرصه در حوزهها و ظرفيتند از فرصتا

مهير اقتصاد جهعاني بعه دهد که مند شوند. اين امر نشان ميتهامالن مالي در س   جهاني و ... بيش از ديگر کشورها بهره

اري در اقتصاد جهان و دست يافتن به جايگاهي قابل قبعول در ايعن سمت اقتصاد ديجيتال در حرکت است و الزمه اثرگذ

هعاي عرصه نيازمند اراده و تالشي جدي در جهت حرکت به سمت اقتصاد ديجيتال با فراهم کردن الزامعان و زيرسعاخت

چراکعه افزاري در اين حوزه و همچنين سياستگذاري هدفمند در جهت توسهه اقتصاد ديجيتال است؛ افزاري و نرمسخت

اي نزديعک، کشعورهايي کعه از اقتصعاد روز در حعال گهعترش اسعت و در مينعدهتنيدگي اقتصادي کشورها روزبعهدر هم

ها و خدمان اقتصادي به کشعورهاي پيشعرو در ايعن اند، وابهتگي بيشتري را در حوزه فهاليتبهرهبهره يا بيديجيتال کم

-هاي اقتصاد ديجيتال براي کشور و سياستگذاري و برنامعهت و فرصتحوزه تجربه خواهند کرد. از اين رو، شناخت ماهي

ساز بعروز تواند زمينههاي توسهه براي رشد و توسهه اين نوع از اقتصاد در کشور، ميريزي دقيق و هدفمند در قالب برنامه

 و ظهور هرچه بيشتر اثرگذاري اقتصاد کشور در اقتصاد من قه و جهان باشد.

                                                           
 19/04/1396. پايگاه خبري اقتصادمنالين، 1

 

چالش هاي پيش روي اقتصاد ديجيتال در کشور

نبود زيرساخت مناسب در حوزه پهناي باند اينترنت کشور 

نبود سيستم فرهنگسازي و آموزش به شهروندان

نبود امنيت کافي در شبکه اينترنت

نبود ارتباط منسجم با اقتصادي جهاني

کنبود قوانين حقوقي مناسب براي به رسميت شناختن تجارت الکتروني


