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  :شاخصهاي تجارت الکترونیک
   مطالعه موردي ایران

  
   اعظم السادات میري

  مرکز آمار ایران 
  

  چکیده 
کند تا شاخصهاي آماري متناسبی براي اندازه گیري  میرشد و توسعه اقتصاد و جامعه مبتنی بر اطالعات و تکنولوژي ایجاب 

تجارت  ،مطرح در دنیاي مبتنی بر اطالعات موضوعاتیکی از . ودمفاهیم و موضوعات جدید بوجود آمده، ایجاد و تعریف ش
آن بر اقتصاد کشورها نیاز شدیدي به شاخصهاي آماري مناسب براي  وجه به اهمیت این موضوع و تاثیربا ت. باشد میالکترونیک 

ن، تجار و کسانیکه به ؛ سرمایه گذاراپژوهشگرانسیاستگذاران؛ محققان و . شود میبررسی جنبه هاي مختلف مسئله احساس 
اما با توجه به . باشند میگیر فعالیتهاي اقتصادي هستند؛ از عمده گروههاي متقاضی شاخصهاي تجارت الکترونیک نوعی در

از . گستردگی ابعاد و همچنین رشد و توسعه سریع و روزافزون تجارت الکترونیک، تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است
و تدوین، پیش رو قرار  تهیهباشد لذا طیف وسیعی از شاخصها جهت  میي آماري مبتنی بر تعاریف آنجائیکه تدوین شاخصها

اند تا تعریف و  فعالیتهاي بسیاري انجام داده ...المللی، مراکز پژوهشی و به همین سبب کشورها، سازمانهاي بین. گیرد می
قابلیت شوند  در این صورت آمارهایی که گردآوري می. دگیري تجارت الکترونیک ارائه نماین شاخصهاي یکسانی جهت اندازه

در این مقاله ابتدا تعاریف و شاخصهاي تجارت الکترونیک مورد تجزیه و تحلیل . باشند المللی را دارا می مقایسه در سطح بین
شده و وضعیت  بدنبال آن وضعیت کشورمان در زمینه تهیه و تولید شاخصهاي تجارت الکترونیک بررسی .قرار خواهد گرفت
  . گردد مطلوب ترسیم می

  
  شاخصهاي آماري، تجارت الکترونیک : واژگان کلیدي
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  مقدمه 
  

که اثرات آن در کمترین  هفناوري اطالعات، جوان ترین اما پر نفوذترین فناوري بشر، انقالبی را در جامعه و اقتصاد ایجاد نمود
هاي مختلف الکترونیکی نظیر  پدیده. نمودال توسعه سرایت پیدا الخصوص کشورهاي در ح زمان ممکن به تمام کشورها علی

، پیرو بکارگیري دستاوردهاي این انقالب.. .دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، بهداشت الکترونیکی و
که به برخی از آنها اشاره  دهتعاریف متعددي از تجارت الکترونیک ارائه ش. 1هاي فعالیت بشري ظهور پیدا کرده است در حوزه

  : شود می
  ؛) 2 2002توربان ( "اي نظیر اینترنت خرید و فروش کاالها، خدمات و اطالعات از طریق شبکه هاي رایانه"
  ؛ ) 19973ونگ ( "تسهیل و آسان سازي یک مبادله تجاري بوسیله ابزارهاي الکترونیک "
  ؛  4)2004 پاپازافیرو( "شود سازمانها و افراد انجام می درون و بین ،مبادالت تجاري که بصورت دیجیتالی "
 "که از طریق یک شبکه کامپیوتري تکمیل شودهر مبادله اي شامل انتقال حق یا مالکیت استفاده از کاالها و خدمات "
  ) 5 کسب و کار دانشگاهی انجمن آمریکایی مدارس(

ات در زمینه اقتصاد، مبادالت و فرایندهاي تجاري را دگرگون ساخته هاي فناوري اطالع تجارت الکترونیک بعنوان یکی از پدیده
تجارت الکترونیک بعنوان یکی از زیر بخشهاي اقتصاد مبتنی بر . شود و روز به روز بر شدت و وسعت این دگرگونی افزوده می
شورهاي مختلف داراي درجات در ک هر چند اینگونه پیامدها .ته استاطالعات، پیامدهاي مثبتی براي کشورها به همراه داش

کشورهاي توسعه یافته بدلیل پیشرو بودن در این . گوناگونی است و بستگی به توسعه یافته یا در حال توسعه بودن جوامع دارد
زمینه و همچنین دارا بودن زیرساختهاي مناسب به خوبی از مزیتهاي تجارت الکترونیک بهره برده و با گذشت زمان قابلیتها و 

کشورهاي در . برند می اي از آن ي روز افزون و فزایندهها ات جدیدي در زمینه تجارت الکترونیک ابداع نموده و استفادهامکان
اند به خوبی از  حال توسعه نیز در صورتیکه به اهمیت فناوري اطالعات و بخصوص تجارت الکترونیک پی برده باشند، توانسته

وجود براي هر دو گروه بسیار مهم و حیاتی است تا نسبت به تمام ابعاد موضوع اشراف  با این. بوجود آمده سود برند يظرفیتها
در واقع براي داشتن تصویري از نحوه عمل و همچنین روند تجارت الکترونیک و ایجاد زمینه براي . و احاطه داشته باشند

عالوه بر جنبه سیاستی در زمینه هاي . دارد تدوین سیاستهاي مناسب نیاز مبرم و غیر قابل انکاري به شاخصهاي آماري وجود
در قسمت بعد به بررسی . باشد تحقیقاتی و تدوین استراتژیهاي بازرگانی نیز چنین شاخصها و نماگرهاي آماري مورد نیاز می

  . پردازیم میبرخی تالشهاي صورت گرفته در راستاي تهیه و تدوین شاخصهاي آماري تجارت الکترونیک 
  
  

  و تدوین شاخصهاي آماري تجارت الکترونیک به سوي تهیه 
  

اما چه تعداد . امروزه در مورد نفوذ تجارت الکترونیک در زندگی افراد و فرایندهاي کاري شرکتها و دولتها تردیدي وجود ندارد
دازه است؟ چه کنند؟ حجم مبادالت الکترونیکی آنها چه ان میکنند؟ چگونه از آن استفاده  میاز شرکتها از اینترنت استفاده 

  تعدادي از خانوارها یا افراد خرید اینترنتی دارند؟ نرخ رشد تجارت الکترونیک چه میزان است؟ چه اثري بر رشد اقتصادي 

                                                
   1384تجارت الکترونیکی، مفاهیم و کاربردها، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی،  1

2.Turban, E, Information technology for management, Willey INC, 2002 
3 Wong, Anthony S.K, The Role of Electronic Commerce in Asia, Asia Communitech Conference, 1997 
4 Papazafeiropoulou, Natasha E-commerce / E-business current developments and future directions, 
Brunel University, 2004  
5 American Assembly of Collegiate Schools of Business (AACSB) 
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البته با توجه به تغییر و تحوالت . این سواالت و پرسشهاي بیشمار دیگري در زمینه تجارت الکترونیک وجود داردداشته است ؟ 
بر تعداد و   چشمگیري که هر روزه در زمینه فناوري اطالعات و بالتبع تجارت الکترونیک شاهد هستیم،فراوان و پیشرفتهاي 

مورد توجه سیاستگذاران، شرکتها و  همانگونه که در مقدمه عنوان شد، پاسخ این سواالت .شود تنوع سواالت نیز افزوده می
براي اینکه بتوان به این  بدلیل این اهمیت و. باشد همیت بسیاري میقرار دارد و به همین سبب داراي ا.. .بازرگانان، محققان و

ها و اطالعات الزم  این شاخصها داده .و نماگرهاي آماري را تهیه و تدوین نمود سواالت پاسخ داد باید مجموعه اي از شاخصها
المللی و  را در سطح بین اري ذکر شدهشاخصهاي آمشاید نتوان  اما .کنند در مورد ابعاد مختلف تجارت الکترونیک را فراهم می

ردد که در تولید شاخصها گ این مسئله به تفاوت تعاریف و دیدگاههاي افراد یا سازمانهایی برمی. بین کشورها مقایسه نمود
  . دخیل هستند

آن بتوان المللی است تا بر اساس  اولین گام استقرار یک تعریف عملیاتی و پذیرفته شده بین به منظور رفع این مشکل
این . گردید تا کنون تعاریف متعدي از تجارت الکترونیک ارائه شده است بیانکه  همانطور. مورد نیاز را تهیه نمود شاخصهاي

اما تعریفی که مبنا و . اند هاي مشترك بسیاري بوده و بیشتر از جانب محققان و مراکز پژوهشی مطرح شده داراي جنبهتعاریف 
  . گیرد باید کاربردي و عملیاتی باشد شاخصهاي آماري قرار می اساس کار تهیه و تدوین

المللی مختلف با تشکیل  سازمانهاي بین ومللی شکل گرفته ال بیناقدامات بسیاري در سطح  در راستاي ایجاد چنین تعریفی
ذاران گامهاي موثري گروههاي کاري و گردهم آوردن متخصصان مراکز آماري کشورها، محققان، تجار و بازرگانان، و سیاستگ

، و در اختیار داشتن دانش فنی الزم و تجربه، حیحصمراکز آماري کشورها بدلیل بکارگیري متدولوژي . اند در این زمینه برداشته
محققان و دانش پژوهان نیز بستر  .شوند شاخصهاي آماري تجارت الکترونیک محسوب میها جهت تولید  یکی از بهترین گزینه

تجار و بازرگانان و کسانیکه در کسب و کار و فعالیتهاي بازار درگیر . کنند ی علمی و نظري قضیه را فراهم میتئوریک و مبان
سیاستگذاران نیز به بیان موضوعات مورد توجه و . کنند میهستند بخوبی جنبه کاربرد اقتصادي و نیازهاي بازار را منعکس 

توان به فعالیتهاي سازمان توسعه و همکاري اقتصادي  میر این راستا د. پردازند میاساسی مورد نیاز در مسائل سیاستی 
(6OECD) ،7( اقیانوسیه- سازمان همکاریهاي اقتصادي آسیاAPEC( ، و اتحادیه اروپا(8EU) مللی ال بینالبته مراکز . اشاره نمود

  . اند هنیز اقدامات موثري را صورت داد (9WB)دیگري نظیر بانک جهانی 
گیري  در زمینه تعریف و اندازه اي را اقدامات گسترده OECD، سازمان توسعه و همکاري اقتصادي زمانها و مراکزدر بین این سا

المللی پذیرفته و بعنوان مبنا و پایه کارهاي بعدي  انجام داده که در بسیاري موارد توسط سایر مراجع بین تجارت الکترونیک
  . مورد استفاده واقع شده است

را مامور کردند تا در زمینه تهیه و تدوین شاخصهاي آماري یک گروه آماري تخصصی  OECDکشورهاي عضو ، 1997در سال 
 گروه کاري در زمینه شاخصهاي جامعه اطالعاتیبه  1999این گروه در سال . شروع بکار نماید10 جامعه اطالعاتییک 

11WPIIS استقرار یک تعریف مبتنی بر : را بدنبال داشته است اقدامات گروه کاري مزبور تا کنون دستاوردهاي ذیل. تبدیل شد
ارائه تعاریف محدود و گسترده از مبادالت تجارت الکترونیک، تهیه الگوي طرحهاي آمارگیري از ، ICTفعالیت از بخش 

دف یک گروه تخصصی را با ه WPIIS، 1999در سال  .ICTطبقه بندي کاالیی و در خانوارها و کسب و کار،  ICTکاربردهاي 
یک سال بعد گروه توانست تعاریفی براي مبادالت تجارت الکترونیکی ارائه . گیري تجارت الکترونیک تشکیل داد تعریف و اندازه

  بدنبال آن . تجارت الکترونیک در کسب و کار را ارائه نمود/ICTگیري  اي براي اندازه نیز الگوي پرسشنامه 2001در سال . کند

                                                
6 Organization for Economic Co-operation and Development  
7 Asia-Pacific Economic Cooperation  
8 European Union  
9 World Bank  
10 Information Society  
11 Working Party on Indicators for the Information Society (WPIIS) 
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اعضا توافق کردند تا در زمینه  2002در سال . در خانوارها را نیز طراحی نمود ICTي استفاده از گیر الگوي پرسشنامه اندازه
اي بیش از تجارت الکترونیک  هکسب و کار الکترونیکی گستر. ازندکسب و کار الکترونیکی نیز به تهیه و تدوین شاخصها بپرد

ارائه  الکترونیکی از کسب و کار) نه مبتنی بر تکنولوژي(کرد یک سال بعد گروه توانست تعریفی مبتنی بر عمل). 1شکل (دارد 
در واقع کسب و کار  ."از طریق شبکه هاي کامپیوتري) درون و برون شرکتها(فرایندهاي خودکار کسب وکار ": نماید

ه، پشتیبانی، کنترل حسابداري و بودج از قبیل بازاریابی،) نه فقط مبادله(الکترونیک به معنی انجام تمام فعالیتهاي یک شرکت 
بدنبال ارائه تعریف کسب وکار الکترونیک، گروه اقدام به طراحی . باشد توسط شبکه هاي کامپیوتري می ...و موجودي انبار

از آنجائیکه موضوع مورد بررسی در این مقاله شاخصهاي . گیري کسب و کار الکترونیکی نمود طرحهاي آمارگیري جهت اندازه
به هر حال بدلیل . شود باشد از بررسی سایر مطالب مربوط به کسب وکار الکترونیکی صرف نظر می تجارت الکترونیک می

ها با هدف بهبود کمی و  این بررسی. گستردگی مباحث همچنان بررسی ها در زمینه شاخصهاي تجارت الکترونیک ادامه دارد
  .شود میکیفی شاخصهاي تجارت الکترونیک دنبال 

  
 ICT مراحل بکارگیري – 1شکل 

  
براي مقاصد  باید اصل اساسی که در تهیه و تدوین شاخصهاي آماري مورد توجه قرار دارد این است که شاخصهاي مزبور

گرفتن این اصل، گروه به با در نظر  .12سیاست گذاري قابل استفاده بوده و تولید آنها نیز از نظر آماري امکان پذیر باشد
اساسا تعریف تجارت الکترونیک و شاخصهاي تهیه شده بر پایه آن باید نیاز کاربران یا به . شناسایی نیازهاي کاربران پرداخت

. بنابراین در روند ارائه تعریف و تدوین شاخصها باید این موضوع در کانون توجه باشد. عبارتی کشورهاي تختلف را برآورده سازد
و  ها الکترونیک قرار گرفته به دادهاي از ایجاد و توسعه تجارت  کشور یا به عبارتی هر اقتصاد بسته به اینکه در چه مرحله هر

برخی کشورها بویژه کشورهاي در حال توسعه ممکن است در مرحله ابتدایی قرار داشته . شاخصهاي خاص خود نیاز دارد
تجارت الکترونیک  زن مرحله را پشت سر گذاشته و در مراحل پیشرفته تر استفاده اباشند در حالیکه کشورهاي توسعه یافته ای

این مدل . در زمینه شناسایی نیازها مدل پیشنهادي کانادا بعنوان یکی از اعضا، مورد پذیرش گروه قرار گرفت. قرار گرفته باشند
  : کند میگروه طبقه بندي  3نیازهاي کاربران را در 

  
  

                                                
12 OECD, Defining and measuring E-Commerce, Paris, 1999 

   ICTاستفاده شرکتها از 

 کسب و کار الکترونیک 

 تعریف گسترده - تجارت الکترونیک 

  تعریف محدود - نیک تجارت الکترو

   ICTدسترسی شرکتها به 
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شرکتها، زیرساختها و بطور کلی اقتصاد خود را در زمینه   ها نیاز دارند تا آمادگی و زمینه افراد،برخی کشور: آمادگی
شاخصهاي این گروه بیشتر مورد توجه کشورهایی قرار . بکارگیري تجارت الکترونیک مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند
  .اند دارد که فعالیتهاي تجارت الکترونیک را به تازگی آغاز کرده

و  وسعت محدوده وگستره تجارت الکترونیک پس از شناسایی میزان آمادگی یک کشور یا یک اقتصاد به بررسی :شدت
رود کشورهایی که در  انتظار می. شود پرداخته می ICTاستفاده از تکنولوژي ارتباطات و اطالعات  یا به عبارتی شدت
  .بیشتري از این گروه را الزم داشته باشند هاي تر تجارت الکترونیک قرار دارند داده مراحل پیشرفته

مسلما این شاخصها مورد نیاز کشورهایی . باشد آخرین مرحله بررسی میزان تاثیر تجارت الکترونیک بر اقتصاد می: تاثیر
  . تر بکارگیري تجارت الکترونیک قرار دارند است که در مراحل بسیار پیشرفته

تجارت الکترونیک یعنی آغاز تجارت الکترونیک، گسترش و در نهایت تکامل آن، براي هر در واقع با در نظر گرفتن روند تکاملی 
  ). 2شکل (مرحله شاخصهاي متناسبی در نظر گرفته شده است 

  
  روند تکاملی تجارت الکترونیک و شاخصهاي مورد نیاز – 2شکل 

  
شود کـه   له از آنجا ناشی میاین مسئ. شود ن هر دو مرحله هم پوشانی مشاهده میشود، بی اما همانطور که در شکل مشاهده می

بطـور مثـال ممکـن    . گوناگون اقتصاد هر کشوري ممکن است در مراحل تکاملی متفاوتی قرار داشـته باشـند  و یا بخشهاي اجزا 
و اندازه شدت بـراي ایـن گـروه    است شرکتها و بخش کسب و کار یک کشور در مرحله گسترش تجارت الکترونیک قرار داشته 

. الزم باشـد و انـدازه گیـري آمـادگی بـراي آنهـا       بوده در مرحله شروع تجارت الکترونیک هامهم باشد در حالیکه دولت و خانوار
گیـري میـزان    گیري شـدت در گـروه اول و بـراي انـدازه     تواند براي اندازه بنابراین برخی شاخصها مانند دسترسی به اینترنت می

تواندمنحصر به همان گروه تلقی شود و برخی شاخصـها   بنابراین شاخصهاي هر گروه نمی. شود ی در گروه دوم استفاده میآمادگ
سـازي بـراي    اما به منظور تسـهیل و سـاده کـردن کـار شـاخص     . گیري ویژگیهاي هر دو گروه مناسب باشد تواند براي اندازه می
  .شود صها متعلق به یک گروه در نظر گرفته میگیري تجارت الکترونیک هر دسته از شاخ اندازه

بعـد مجـزاي تعریـف را     3المللـی، گـروه توانسـت     پس از شناسایی نیاز کاربران و در راستاي ارائه یک تعریف پذیرفته شده بین
   :شناسایی کند، شامل

  

  آمادگی

 
 شدت 

 تاثیر

 زمان

ک
مراحل فعالیتهاي تجارت الکترونی
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  شود که از طریق آن فعالیتهاي مربوط به تجارت الکترونیک انجام می :شبکه
  که قرار است شاخصهاي آن تهیه شود  فعالیتی :فرایند

  نقش دارند فرایند مورد نظرکسانیکه در  :بازیگران
  : شود، دو نوع تعریف گسترده و محدود ارائه شده است اي که از طریق آن تجارت الکترونیک انجام می با توجه به نوع شبکه

وش کاال و خدمات بین شرکتها، خانوارها، افراد، یکه مبادله الکترونیک به خرید یا فر: تعریف گسترده تجارت الکترونیک
کاالهـا و خـدمات از طریـق    . شود دولت و سایر سازمانهاي خصوصی یا عمومی از طریق یک شبکه کامپیوتري گفته می

یـا خـارج از    13توانـد از طریـق شـبکه    شوند، اما پرداخت و تحویل سفارش کاالها و خدمات مـی  شبکه سفارش داده می
  . یردصورت پذ 14شبکه

یکه مبادله اینترنتی به خرید یا فروش کاال و خدمات بین شـرکتها، خانوارهـا، افـراد،    : تعریف محدود تجارت الکترونیک
کاالها و خدمات از طریق اینترنت سفارش . شود دولت و سایر سازمانهاي خصوصی یا عمومی از طریق اینترنت گفته می

  . تواند از طریق شبکه یا خارج از شبکه صورت پذیرد االها و خدمات میشوند، اما پرداخت و تحویل سفارش ک داده می
توانـد   فقط به مبادله توجه شده و از سایر فرایندهاي کسـب و کـار کـه مـی    آنها در ویژگی مشترك هر دو تعریف این است که 

بـه عبـارتی شـروع فراینـد      همچنین در هر دو تعریف فقط به انجـام و یـا  . بصورت الکترونیکی انجام شود صرف نظر شده است
بـه  . از طریق شـبکه تاکیـد نشـده اسـت    ) پرداخت و تحویل سفارش(مبادله از طریق شبکه توجه شده و بر لزوم تکمیل فرایند 

عبارتی در این تعاریف به سفارشات الکترونیکی اهمیت داده شـده و پرداخـت یـا تحویـل سـفارش از طریـق شـبکه و بصـورت         
   .اریف نیستالکترونیکی مورد توجه تع

را در  EDI15ها  هاي اختصاصی از قبیل تبادل الکترونیکی داده شبکه ،تعریف گسترده. جنبه اول تعریف بر نوع شبکه تاکید دارد
این تعریف در کشورهایی کاربرد دارد که تجارت الکترونیک بصورت یک جزء معمول و عـادي کسـب و کـار شـکل     . گیرد بر می

هاي اختصاصی بخوبی و بطور گسترده براي انجام مبـادالت الکترونیکـی    گرفته، بعنوان نمونه هم اکنون در ایاالت متحده شبکه
ین تعریف براي کشورهاي کمتر توسعه یافتـه و یـا اقتصـادهاي کوچـک در حـال توسـعه کـه        اما ا. گیرد مورد استفاده قرار می

بـراي ایـن کشـورها    . کنـد  باشد، کـاربردي پیـدا نمـی    هاي اختصاصی ندارند و عمده ترین شبکه ارتباطی آنها اینترنت می شبکه
  . تر است مناسب  باشد، تعریف محدود که زیر مجموعه تعریف گسترده می

در . شود کـه بایـد در تعریـف منظـور یـا از آن خـارج شـود        تعریف مربوط به نوع فعالیت یا فرایند کسب و کاري می جنبه دوم
حالیکه بسیاري از کشورها تمایل دارند از بین فرایندهاي کسب و کار فقط فرایند خرید و فروش را در تعریف بگنجاننـد برخـی   

البتـه تردیـدي نیسـت    . از قبیل بازاریابی و تبلیغات را نیز در تعریف وارد کننددیگر تمایل دارند تا سایر فرایندهاي کسب وکار 
روز به روز اهمیت بیشـتري پیـدا کـرده و شـرکتها از انجـام ایـن        ICTکه این گونه فرایندهاي کسب وکار با توجه به گسترش 

شد تا در ارتباط با خریـد و   سببین موضوع ا. کنند عاید خود می ارارتباطات و اطالعات نفع بسیاري  فعالیتها توسط تکنولوژي
فروش تعاریف محدود و گسترده براي تجارت الکترونیک ارائه شود و در کنار آن تعریفی براي کسـب و کـار الکترونیکـی وضـع     

همانطور که اشاره شد در زمینه تعریف و تدوین شاخصـهاي کسـب وکـار    . شود که سایر فرایندهاي کسب و کار را پوشش دهد
  . فعالیتهایی را انجام داده است WPIISرونیک نیز الکت

تجارت الکترونیک تعاملی است که بـین  . پردازد که در فرایند تجارت الکترونیک مشارکت دارند جنبه سوم تعریف به افرادي می
را متصـور شـد    توان حاالت مختلفـی  گروه می 3با در نظر گرفتن این . شود و دولت انجام می مصرف کنندگان  گروه شرکتها، 3
   .)1جدول (

                                                
13 On-line  
14 Off-line  
15 Electronic Data Interchange  
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  گروه شرکتها، مصرف کنندگان و دولت 3ارتباط بین  – 1جدول 
   (Government)دولت  (Business)شرکتها  (Consumer)مصرف کنندگان

G2C  G2B G2G دولت(Government) 
B2C B2B B2G  شرکتها(Business) 
C2C  C2B C2G کنندگان مصرف(Consumer) 

  
بـوده و   B2Cو  B2Bبیشتر توجهات و مباحـث در زمینـه   اما  .توان شاخصهایی را در نظر گرفت این حاالت می براي هر کدام از

. 16شود انجام می B2Bدرصد تجارت الکترونیک در گروه  80تقریبا . باشد اغلب شاخصهاي آماري نیز مربوط به این دو حالت می
B2C ترش بوده و به همین سبب در تهیه و تدوین شاخصهاي آماري به آن نیز داراي ظرفیتهاي بالقوه بسیاري براي رشد و گس

و تدوین شاخصهاي مربوطه کار کمتري صورت گرفته و کشورهاي معدودي این زمینه  B2Gدر زمینه . توجه فراوانی شده است
  . اند را تجربه کرده

  
  

  شاخصهاي تجارت الکترونیک 
  

از  .توان به معرفی شاخصـهاي آمـاري پرداخـت    للی از تجارت الکترونیک حال میمال بینپس از ارائه تعریفی مناسب، عملیاتی و 
اند کـه   فعالیتهاي شایان توجهی داشته Eurostat، و OECD ،APECاند  بین مراکز و سازمانهایی که در این زمینه فعالیت نموده

  . پردازیم میبه بررسی آنها 
ایـن  . )2جدول(اند  انوارها تعیین کردهشرکتها و خ بینت الکترونیک در گیري تجار شاخصهایی را براي اندازه OECDکشورهاي 

از آنجاییکه تجربه زیادي در زمینه تهیه و تدوین شاخصهاي . شوند بندي می طبقه شدتو  آمادگیشاخصها در گروه شاخصهاي 
به منظور تهیـه  . ائه شده استار شدتو  آمادگیوجود ندارد، در حال حاضر فقط شاخصهایی براي سنجش  تاثیرمربوط به گروه 

باشـد   گیري تاثیر تجارت الکترونیک بر اقتصاد مطالعات موردي و طرحهاي پژوهشی در دست اجرا می و تدوین شاخصهاي اندازه
این وضعیت در مـورد شاخصـهاي تجـارت الکترونیـک مربـوط بـه       . اما هنوز به نتیجه نهایی و توافق همگانی منتهی نشده است

  . اند زمینه انجام دادهکانادا و استرالیا کارهایی در این   دارد و فقط معدودي از کشورهاي اروپاي شمالی، دولت نیز وجود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
16 UN, E-Commerce and Development Report, 2001  
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 OECD - شاخصهاي تجارت الکترونیک  - 2جدول 
  مجموعه شاخصهاي مربوط به شرکتها

  نسبت شرکتهاي داراي کامپیوتر /تعداد -1
  سطح و سهم کارکنان داراي کامپیوتر شرکتها -2
  نسبت شرکتهاي داراي دسترسی به اینترنت /تعداد -3
  سطح و سهم کارکنان داراي دسترسی به اینترنت شرکتها -4
  نسبت شرکتهایی که فرایندهاي خاصی را از طریق اینترنت انجام می دهند/تعداد -5
  نسبت شرکتهاي داراي وب سایت /تعداد -6
  خاصی براي بکارگیري تجارت الکترونیک دارند نسبت شرکتهایی که موانع و مشکالت/تعداد -7
   اند هنسبت شرکتهایی که براي استفاده از اینترنت برنامه ریزي کرد/تعداد -8
   اند هنسبت شرکتهایی که از طریق اینترنت سفارش گرفت/تعداد -9

  اند هنسبت شرکتهایی که از طریق شبکه هاي کامپیوتري سفارش گرفت/تعداد -10
  کاالها و خدماتی که از طریق اینترنت سفارش داده شده استارزش  -11
  ارزش کاالها و خدماتی که از طریق شبکه هاي کامپیوتري سفارش داده شده است -12
  نسبت کاال و خدماتی که از طریق اینترنت سفارش داده شده است  -13
  شده است نسبت کاال و خدماتی که از طریق شبکه هاي کامپیوتري سفارش داده -14

  شاخصهاي مربوط به خانوارمجموعه 
  نسبت خانوارهاي داراي کامپیوتر /تعداد -1
  نسبت خانوارهاي داراي دسترسی به اینترنت /تعداد -2
  انجام می دهند از طریق اینترنت نسبت خانوارهایی که فعالیتهاي خاصی را/تعداد -3
  دارند  براي بکارگیري تجارت الکترونیک ینسبت خانوارهایی که موانع و مشکالت خاص/تعداد -4
   اند هنسبت افرادي که از طریق اینترنت براي مصرف خود کاال یا خدمات سفارش داد/تعداد -5
   اند هارزش کاالها و خدماتی که افراد براي مصرف خود از طریق اینترنت سفارش داد -6
  

اي است که در زمینه شاخصـهاي تجـارت    ز اولین سازمانهاي منطقهیکی ا APEC اقیانوسیه-سازمان همکاریهاي اقتصادي آسیا
قرار گرفتن اعضاي گروه در مراحل مختلف بکارگیري تجـارت الکترونیـک چالشـهایی را    . الکترونیک اقداماتی را انجام داده است

ابـل مقایسـه نباشـند امـا     المللی ق شاید شاخصهاي تعیین شده در سطح بین. در زمینه تهیه و تدوین شاخصها ایجاد کرده است
. 17توانند بخوبی نیازهاي کشورهاي منطقه را برآورده سازند و روند تجارت الکترونیک را در هر کشور و منطقه نمایش دهنـد  می

این راهنما . تهیه گردید APECراهنماي ارزیابی آمادگی تجارت الکترونیک اي بنام  در راستاي تهیه و تدوین شاخصها، مجموعه
هر دسته در برگیرنده پرسشـهاي   .)3جدول (دسته شاخص تشکیل شده است 6ازه گیري آمادگی تجارت الکترونیک از براي اند

هنگ کنگ، ژاپن،  در زمینه شاخصهاي تجارت الکترونیک در مراحل ابتدایی قرار دارد و تایوان، APECکار . باشد تفصیلی تر می
  . اند هاین زمینه فعالیتهاي خود را ادامه دادمالزي، مکزیک، پرو، تایلند، و ایاالت متحده در 

  
  
  
  

                                                
17 Chung, In-kyong, ASEM statistics inventory on e-commerce for ASEM e-commerce portal site, 4th 
ASEM TFAP officials’ meeting on e-commerce, 2005 
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   APEC –شاخصهاي تجارت الکترونیک  -  3جدول 
  تکنولوژي و زیرساختهاي اساسی  -1
  دسترسی به خدمات مورد نیاز  -2
  سطح فعلی و نوع استفاده از اینترنت  -3
  فعالیتهاي تسهیالتی و بهبود دهنده  -4
  ا منابع انسانی و سطح مهارته -5
  ایجاد موقعیت براي اقتصاد دیجیتال  -6
  

گیـري تجـارت الکترونیـک در     را بـراي انـدازه   ینیز در این راستا یک طرح آمارگیري مقـدمات  Eurostatاداره آمار اتحادیه اروپا 
ده تا طرح تالش کر Eurostat. نفر کارکن دارند 10شود که بیش از  این طرح شامل شرکتهایی می. شرکتها طراحی نموده است

بیشتر شاخصهاي مد نظر مربـوط بـه انـدازه گیـري شـدت تجـارت الکترونیـک        . اجرا کند OECDمزبور را در چارچوب تعریف 
   .)4جدول (باشد  می
  

   Eurostat –شاخصهاي تجارت الکترونیک  - 4جدول 
  استفاده از کامپیوتر  -1
  استفاده یا برنامه ریزي براي استفاده از اینترنت  -2
  داشتن وب سایت  -3
  نوع ارتباط اینترنتی  -4
  موانع و مشکالت استفاده از اینترنت  -5
  استفاده از تجارت الکترونیک براي خرید  -6
  موانع و مشکالت استفاده از تجارت الکترونیک براي خرید  -7
  برنامه ریزي براي استفاده از تجارت الکترونیک براي خرید  -8
  اده از تجارت الکترونیک براي خرید مدت زمان استف -9

  فرایندهاي بکار گرفته شده براي خریدهاي الکترونیک  -10
  منافع استفاده از تجارت الکترونیک براي خرید  -11
  براي خرید  B2Bاستفاده از بازارهاي اینترنتی تخصصی  -12
  اي کامپیوتري انجام شده است درصد خریدهایی که از طریق اینترنت یا سایر شبکه ه/ارزش خریدها -13
  استفاده از تجارت الکترونیک براي فروش  -14
  موانع و مشکالت استفاده از تجارت الکترونیک براي فروش  -15
  برنامه ریزي براي استفاده از تجارت الکترونیک براي فروش  -16
  مدت زمان استفاده از تجارت الکترونیک براي فروش  -17
  بکار گرفته شده براي فروش هاي الکترونیکفرایندهاي  -18
  منافع استفاده از تجارت الکترونیک براي فروش  -19
  براي فروش  B2Bاستفاده از بازارهاي اینترنتی تخصصی  -20
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  وضعیت موجود شاخصهاي تجارت الکترونیک در ایران 
  

همانگونه که در فصل قبل بیان شد، سازمانها و مراکز بین المللی مختلفی در زمینه تهیه و تدوین مجموعه شاخصـهاي آمـاري   
 .مورد اشـاره قـرار گرفـت    Eurostatو ، OECD ،APECاز این بین شاخصهاي پیشنهادي . تجارت الکترونیک فعالیت می نمایند

سـازمان   3ابتدا کار یکی از ایـن  ، براي بررسی وضعیت فعلی ایران در زمینه تهیه و تدوین شاخصهاي آماري تجارت الکترونیک
  . ه نمودبنابراین براي انتخاب مناسب ترین گزینه باید آنها را با یکدیگر مقایس. بعنوان مرجع و مبنا قرار داده می شود

انجام شده بطوریکه بعنوان چارچوب و یا راهنماي کار سایر  OECDکار نسبتا کاملی در زمینه تعریف تجارت الکترونیک توسط 
تجـارت الکترونیـک را پوشـش     شـدت و  آمـادگی همچنین شاخصهاي ارائه شده توسط آن، دو زمینه . سازمانها قرار گرفته است

. تجـارت الکترونیـک را در بـر مـی گیـرد      شـدت نیـز   Eurostatو شاخصـهاي   مـادگی آ APECدهد در حالیکه شاخصـهاي   می
فقط در زمینـه   Eurostatاما کار  اندازه گیري و بررسی می کندتجارت الکترونیک را در شرکتها و خانوارها  OECDشاخصهاي 
ارائه شـده   OECDا و خانوارها توسط بعالوه به منظور تهیه شاخصها، پرسشنامه هاي جداگانه اي براي شرکته. باشد شرکتها می

بطور کلی عواملی نظیر تجربه بیشتر در زمینه کار روي شاخصهاي تجارت . که پیوسته مورد بررسی و تجدید نظر قرار می گیرد
دو (الکترونیک و بدنبال آن ارائه یک تعریف پذیرفته شده بین المللی، پوشش دادن زمینه هاي بیشـتري از تجـارت الکترونیـک    

. نسبت به سایرین مـی گـردد   OECD، و ارائه شاخصهاي مربوط به شرکتها و خانوارها سبب برتري کار )شدتو  آمادگیمینه ز
تهیه طرحهاي آمارگیري و پرسشنامه هـاي جداگانـه بـراي خانوارهـا و     (این عوامل در کنار مزیت مهم ارائه راهکارهاي اجرایی 

بعنوان مبناي ارزیابی وضـعیت موجـود شاخصـهاي تجـارت      OECDب شاخصهاي می تواند مالك مناسبی براي انتخا) شرکتها
  . الکترونیک در ایران باشد

می توان بررسی نمود که آیا نظام آماري ایران شاخصهاي مزبـور را تولیـد مـی کنـد؟ از     حال با در اختیار داشتن این چارچوب 
ي نگذشـته و وسـعت فراوانـی نیـز پیـدا نکـرده، لـذا بـه مقولـه          آنجاییکه در ایران از ظهور پدیده تجارت الکترونیک زمان زیـاد 

شـاخص مربـوط بـه خانوارهـا      6شاخص مربوط به شرکتها و  14از بین  .شاخصهاي تجارت الکترونیک توجه اساسی نشده است
دسترسی بـه   این شاخصها عبارتند از نسبت خانوارهاي داراي کامپیوتر و نسبت خانوارهاي داراي. شود شاخص تولید می 2تنها 

در زمینه شاخصهاي مربوط به شرکتها هنوز هیچ شاخصی تولید نشده اما اخیرا اقـداماتی در ایـن زمینـه انجـام شـده      . اینترنت
در صورتیکه نتـایج ایـن کـار    . به این منظور به پرسشنامه هاي آمارگیري فعلی مرکز آمار ایران سواالتی افزوده شده است. است

   .مربوط به شرکتها را تولید نمود 1-5وان شاخصهاي ت می قابل استخراج باشد
  
  

  نتیجه گیري 
  

مالحظـه شـد کـه    . اشاره گردیدوضعیت موجود نظام آماري ایران در زمینه تهیه شاخصهاي تجارت الکترونیک به در فصل قبل 
ضوع تجارت الکترونیک، مرکـز  اما بدلیل اهمیت مو. تعداد بسیار اندکی از شاخصهاي تجارت الکترونیک در ایران تولید می شود

آمار ایران بعنوان متولی آمار رسمی در کشور باید اقدامی اساسـی و جـدي را در ایـن زمینـه آغـاز نمـوده و نسـبت بـه تولیـد          
مرکز آمـار ایـران موظـف     ،برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی 21ماده بر طبق . ي تجارت الکترونیک مبادرت ورزدشاخصها

در راستاي این وظیفه قانونی فعالیتهایی در مرکز آمار ایـران آغـاز   . اي تجارت الکترونیک را تهیه و تدوین نمایداست تا شاخصه
همچنـین در طرحهـاي   . گردیده که نیازمند همکاري و هماهنگی سایر سازمانها و ارگانها براي تسـریع در رونـد آن مـی باشـد    

  اضافه شده اما این سواالت تمام شاخصهاي مربوط به شرکتها را پوشش  سواالتی براي بررسی وضعیت شرکتها فعلیآمارگیري 
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اي جهت تولید سایر شاخصـها   عالوه بر این نیاز است تا طرحهاي آمارگیري جداگانه. نداده و الزم است تا تعداد آنها افزایش یابد
امکانـات داخـل کشـور توصـیه هـاي      و  شایسته است در کنار این اقدامات عالوه بر مدنظر داشـتن شـرایط  . تعریف و اجرا شود

مورد استفاده قرار گرفته تا روند تولید شاخصهاي آماري تجـارت الکترونیـک در کشـورمان    المللی و تجربیات سایر کشورها  بین
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