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 ایران با رویکرد توسعه تجارت الکترونیکجهان  و تاثیر کرونا بر اقتصاد 

 محمد ظاهری عبده وند

 تیبانی شرکت توزیع نیروی برق اهواز معاون مالی و پش، دانشگاه آزاد اصفهان یاقتصادعلوم دانشجوی دکتری 

 چکیده

بدده  از یک نگاه هایی کهتهدید معرض پدیده های نوظهوری هستند. بازارهای جهانی همواره در جددر  نددد من یددا می توان کددود و  ر

گددر فروپاشی اقتصادی حتی  صددتگردند، اما از نگاهی دی شددده در ی هایفر یدد   پددید تعر یددا تارهای از  نددد  مددی توان کدده  سددتند  ه

قددرن  19مسیرهای رشد اقتصادی را دیتخوش تغییرات ایایی کنند. بیماری همه گیر کووید  یددداد  تددری  رو بددیر   نددوان  بدده ع

یدد بدده بیستم در فضای اقتصاد جهانی ایت. در ای  مقاله یعی شده ایت ضم  برریی اثرات ای  بیماری بر اقتصاد جهان و ا ران، 

ندداوری و طور  اص  یددعه ف هددای تو شددا ت  مدده  یددرد. در ادا جنبه های اثرگذاری بر تویعه اقتصاد دیجیتال مورد کاوش قرار گ

هددوش  فددرم و  تویعه تجارت الکترونیک بیان و بر ی از جنبه های اقتصاد دیجیتال تحت عنوان شهروند الکترونیک، اقتصاد پلت

 مصنوعی معرفی می گردند.    

  شهروند الکترونیک، اقتصاد پلتفرم، هوش مصنوعی ،19اقتصاد دیجیتال، کووید  :کلیدواژه
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 مقدمه

قددان ، نگاران روزنامه و مشاوران ، متعدد تجاری مبتکران و رهبران تویط دیجیتال اقتصاد باالی پتانسیل سددندگان و محق  در نوی

سددترده طی " عنوان به را دیجیتال اقتصاد جهانی مجمع ، نیوز آییا کانال طبق .میشود شنا ته 1990 دهه یددت از ای گ  هددای فعال

یددتفاده ابیارهای دیجیتالی از که اقتصادی نددد و مددی ا عددات کن نددد و اطال نددوان بدده دا مددل ع یدددی عوا یددد، در کل  هددای شددبکه تول

یدد  بهره رشد برای ارتباطات و اطالعات فناوری همچنی  و مهم فعالیت فضای یک عنوان به مدرن اطالعاتی  کددرده وری تعر

 ".اند

یدده( 2019) ملل یازمان تویعه و تجارت کنفرانس تویط که زمینه ای  در ایناد از بسیاری با مطابق سددتردگی شددده ته یددت، گ  ا

شددد در شددده مددنعکس اطالعاتی تغییرات و اجتماعی و تجاری تحوالت ، باال آوری ف  تحوالت شددا ل ر تددال م صددت ، دیجی  فر

 را در پی دارد. جهان یرایر در اجتماعی اقدامات و اقتصادی های

تدده تکامل ییر میتوان را دیجیتال اقتصاد صدداد یاف عددات اقت هدده در اطال صدداد ،1970 د نددد اقت صددادی و دا کددی اقت هدده در الکترونی  د

فددی مددیالدی 2000 یددال اول دهه در اینترنت و شبکه اقتصاد و 1990 دهه در نوی  اقتصاد ،13980 مددروزه .کددرد معر تددال  ا دیجی

 اکثر در  الب رویکردهای از یکی عنوانبه اقتصادی رشد افیاید و اشتغال ایجاد وری، بهره ارتقای محوریت با اقتصاد یازی

صدداد از بازار یهم روند تغییر و یازی دیجیتال یمت به حرکت حال در آنها ا لب و شده مطرح جهان کشورهای  بدده یددنتی اقت

 هستند دیجیتال اقتصاد

هددد، می ارتقاء و تغییر را  دمات و کاالها بازاریابی و تولید شیوه دیجیتال، اقتصاد نوظهور پدیده جددر د جدداد بدده من صددتهای ای  فر

 کاهد طریق از اقتصاد ای . گردد می وکار کسب جدید مدلهای گیری شکل همچنی  و موجود وکارهای کسب برای جدید

قددد شدددن کمرنگ معامالتی، های هیینه یددطه ن سددب هددای حددوزه بر ددی در گددری وا کددار، ک فددیاید و هددره ا  کدداهد وری، ب

سددتجو تددر پددایی  های هیینه زمانی، و جغرافیایی های محدودیت توجهقابل صددوالت، یددافت  و ج بددا  بدداالی یددط  مح یددان ارت  م

لدد ، وکارهای کسب در مشتریان و ذینفعان قدرت افیاید و مشتریان و بنگاهها جددر مخت فددیاید بدده من قددابتی تددوان ا مدده در ر  ه

فددیاید و شددود می مختل  بازارهای به دیتریی تسهیل و اقتصادی بخشهای هددای در یددهم ا هددانی بازار بددال بدده را ج هددد دن   وا

 .داشت

 شاخص های رشد اقتصاد دیجیتال جهانی

پددا به بعداً شد،و آ از متحده ایاالت در که 2008-2007 مالی بحران از پس یددیا و ارو سددترش آ فددت گ صدداد ، یا هددانی اقت  وارد ج

تددال اقتصاد که حالی در ، بود شدن کند حال در ینتی اقتصادی تویعه.شد جدیدی مرحله یددط کدده ، دیجی سددل تو یددد ن  فدد  جد

شددان( AI) مصنوعی هوش و بیر  های داده تحلیل و تجییه ، ابری رایاند ، همراه تلف  اینترنت مانند هایی آوری  مددی داده ن

مددرزی نددوآوری دلیل به ، المللی بی  ریانی اطالع و یازی دیجیتال ورود با. بود آمده وجود به ، شد یددعه و فرا  بدده ، شددتابان تو
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صددادی رشد جدید موتور به دیجیتال اقتصاد ، تر کامل نفوذ بر مبتنی اطالعات و نوآوری عصر بدددیل اقت یددت شددده ت  یددال در.ا

عدد  که ، ایت داشته آییایی کشورهای در زیادی پیشرفت ،  رب جهان در فقط نه و دیجیتال اقتصاد ، ا یر های یددک با  تحر

یددط که در نوآوری افیاید شاهد همچنی  ما ، ا یراً.ایت شده ینتی اقتصاد های فعالیت و دیجیتال فناوری یازی یکپارچه  تو

سددتیم، تولید( مشترک اقتصاد شامل که) آنها کاربردی های برنامه و( IT) اطالعاتی نوظهور های فناوری ندداوری ه چددی  ف  ، بالک

بدده همه در دیجیتال اقتصاد که معتقدند ناظران.ایت جهان یرایر در موارد یایر و( ML) ماشی  یادگیری و بعدی یه چاپ  جن

نددی  امر ای . کرد  واهد نفوذ ییایی گیری تصمیم و اقتصادی فضای ، فردی بی  تعامالت جمله از جامعه های جدداد بددا همچ  ای

ندددگی شیوه بهبود و اقتصادی رشد و شغلی های فرصت ایجاد ، جدید موفقیت به دیتیابی و علمی تحقیقات  پددی در را مددردم ز

 .داشت  واهد

کددی و بود مربو  اینترنت ظهور به عمدتا یافته تویعه کشورهای در اقتصادی رشد ، 1990 دهه در ، ای  از پید یدده از ی  هددای پا

عدده. بود 2010 یال در جهان یرایر در دیجیتال اقتصاد رشد یددد هددای آوری فدد  از ای مجمو عدداتی جد بدداطی و اطال ( ICT) ارت

لدد  مناطق در کشورها یایر در تولید جدید های شکل و اقتصادی تویعه ا یر دور از پشتیبانی همچنی  و پخد به شروع  مخت

یددد بددا دیجیتال اقتصاد ، نتیجه در. کند می یافته تویعه کشورهای فقط نه جهان نددد تول هددانی صددنعتی یددا تار یددک و ، IT دا  ج

یددر ، کشورها محدوده از فراتر - جهان یرایر در را تولید صنعت بنیادی طور به ، جدید های فناوری بر مبتنی موثرتر  شددکل تغی

 شدددن دیجیتالی تقویت ، مختل  کشورهای صنعتی یا تار پذیری رقابت بر که ایت بوده تأثیرگذار روند یک ای .ایت داده

 .ایت بوده تأثیرگذار جدید،  دماتی صنایع ایجاد برای جدید انگییه ایجاد و ینتی صنایع

 تحقیق سواالت

یددت بهبود برای دیجیتال اقتصاد تویعه از بخواهد آییایی کشور یک اگر یددره در  ددود موقع هددانی، ارزش زنج یددت ج شددد تقو  ر

یدد  دولت و صنعت گذاران ییایت کند، ایتفاده احتمالی رکود از جلوگیری و  ود اقتصادی شددور ا یددد ک یددتی درک با  از در

 .شود پرییده یوال باید چندی  و گیرد قرار توجه مورد باید موضوع چندی  .کند می کار اقتصاد نحوه

سددت  ایت کشور یک صنعت یا تار تغییر آن هدف که آینده دیجیتال اقتصاد ماهیت -1 بددا چی شددت و  مددان، گذ  چدده ز

  بود  واهد اجرا قابل آن اقتصادی عملکرد ینجد برای تدابیری

شددتیبانی کشور تولیدی صنایع تویعه از چگونه دیجیتال اقتصاد -2 نددد  مددی پ سددیرهای کدددام ک قددا م یددی ارت قددع آم ندده وا  بینا

کددرد بهتری  تا شود ایتفاده مربوطه های فناوری از باید چگونه هستند، هددا بددا را عمل یددت آن لددی طددور بدده و آورد بد  ک

 دارد  نقشی چه تویعه روند در کشور یک صنعتی های ییایت

ثددال عنوان به) دارد وجود افیوده ارزش توزیع و حاکمیتی یا تارهای آیا -3 ندده ، م حددل چگو لدد  مرا یددق از ، مخت  و تحق

 صددنایع جهانی ارزش های زنجیره از( کنید مراجعه 2.3 بخد به ، کنند می کمک کلی ارزش به ، بازاریابی تا تویعه
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صددت چه تغییرات ای    شوند گرفته کار به باید آییایی کشورهای در که مختل  هددا بددرای هددایی چددالد و هددا فر  آن

 کند  می ایجاد

فدداق دیجیتال اقتصاد تحقق در که ایت تغییراتی تفسیر و توضی  ، هدف ما در ای  مقاله تدداده ات یددت اف تدده .ا یدددی نک یدد  در کل  ا

شددورها نیاز دلیل به تحوالت ای  که ایت ای  مقاله یددر بدده ک ندددهای تغی جدداری رو قددا ،  ددود یددنتی ت  آوری فدد  در نددوآوری ارت

یددت ایجاد و اقتصادی رشد برای دولت های ییایت از حمایت ، گسترده تددال کددارآفرینی بددرای بدداال ظرف یددت دیجی . رخ داده ا

تددال اقتصاد تنظیمات در COVID-19 گیر همهبیماری   رید می نظر به که نقشی مورد در همچنی   بددازی 2020 یددال در دیجی

 .کنیم می بح  بگذارد، تأثیر آینده دیجیتال تویعه بر ایت ممک  چگونه اینکه و کند می

 بازار اصطکاک کاهد و معامله موانع کاهد

پددا ، متحده ایاالت در - جهان کشورهای ینتی اقتصاد یددیا و ارو ندده بددا - آ لدده بدداالی هددای هیی صددطکاک ، معام صددطالح.دارد ا  ا

قددابتی کددامالً بددازار یک از کمتر را بازار که شود می گفته عواملی به زمینه ای  در "اصطکاک" نددد مددی ر حددا  از.ک ئددوری ل  ، ت

 حددد از بددید اصطکاک وجود اما ، شود پردا ت باید که ایت همراه  اصی واقعی های هیینه وجود با اقتصادی های فعالیت

 بدده جدید رقبای ورود از نتیجه جلوگیری.کنند می تجربه هم هنوز همه که ایت شده ها هیینه از وییعی طی  افیاید به منجر

یددد به مایل که کاالهایی از کننده مصرف انتخاب کردن محدود ، بازار سددتند آن  ر فدداه و بددازار بددازده بددر تددأثیر و ه صددرف ر  م

یدددار متقبل نقل و حمل هیینه از ناشی تواند می همچنی  اصطکاک عوامل ای .ایت کننده شددنده و  ر یددل بدده فرو سددافت دل  و م

 .باشد فروشنده و  ریدار های هیینه

لدده یدده طی را ینتی اقتصاد های فعالیت از انتقال دیجیتال، تجارت فرآیندهای یددت مرح یددت کددرده تقو یددت: ا بددل هددای فعال  از ق

مددل تددأثیر تحت مرحله هر معامالتی های هیینه .معامالت از پس و معامالت ، معامله فددی عوا شددورهای در مختل شددرفته ک  قددرار پی

یددد به مربو  اطالعات باید کنندگان مصرف ، بازار در معامالت انجام برای ابتدا، .ایت گرفته نددده تول قددالم مددورد در را کن  یددا ا

صددیه آنها به اجتماعی های ریانه طریق از چه و دویتان نیدیکان، تویط چه. کنند کسب هستند  رید به مایل که کاالهایی  تو

سددتجوی های هیینه دیجیتال، اقتصاد در .کنند پردا ت را معامله از قبل جستجوی هیینه باید کنندگان مصرف شود، بددل ج  از ق

نددد می کنندگان مصرف. ایت یافته کاهد شدت به معامله کدده جددای بدده توان شددان این یددرون   ود نددد،ب یددق از برو هددای طر  موتور

ندددگان، کنند، می ایتفاده  ود های  انه در که جستجو شددگاه تولیدکن هددای و هددا فرو یددب کاال نددت در را منا یدددا اینتر نددد پ . کن

هددا قیمت مقایسه و محصوالت جستجوی در کنندگان مصرف به هوشمند عامل افیار نرم ای ، بر عالوه مددک آن نددد مددی ک  تددا ک

سددتم از بسیاری ، ای  بر عالوه .کند  ریداری را باالتر کیفیت با و تر ارزان کاالهای بتواند مددل یی یدد  هددای عا جددود آنال  دارد و

یددداران اطالعات هیینه کاهد باع  و ، دهند می ارائه را کاال و کاال به مربو  اطالعات که یدد   ر سددتجوی در آنال  مددوارد ج

 .شوند می نظر مورد
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یددد ترجیحات و کننده مصرف های کننده توصی  که  نی اطالعات از ایت ممک  فروشندگان ، معامالت روند در دوم،   ر

قددط کنندگان مصرف که حالی در ، کنند ایتفاده ، ایت آنها نددد مددی ف مددت بددا توان یددال هددای قی شددندگان بددا شددده ار ندده فرو  چا

صدداد در. شود می زنی چانه های هیینه به منجر ناچار به امر ای .بینند تددال اقت ندده ، دیجی سدده هیی مددت مقای صددرف قی ندددگان م  از کن

ندده های هیینه بنابرای  و باشد دشوار مشا ل برای آنها در تبعیض که شود می باع  ای  و ، ایت رقابتی اینترنت طریق نددی چا  ز

 .یابد می کاهد آنالی   رید در

 مراحل و کرده پر را  ود شخصی اطالعات ، کنند کلیک هستند  رید به مایل که کاالهایی روی باید فقط کنندگان مصرف

 پس های هیینه به منجر که دارد فروش از پس  دمات و تحویل به نیاز همچنی  معامالت اتمام ، یوم.کنند تکمیل را یفارش

هددای نرم ، دیجیتال اقتصاد در. شود می معامله از ندده افیار هددای ، ای رایا کددی کتاب مدده ، الکترونی تددال هددای روزنا  ، هددا فددیلم ، دیجی

سددتقیم انتقال آنها ویژگی بارزتری . هستند دیجیتالی کاالهای اکنون هم محتوایی محصوالت یایر و MP3 موییقی هددا م  از آن

هددانی تجارت های ویژگی از ، گسترده یازی دیجیتال طریق از توانند می کنندگان ،مصرف نتیجه در.ایت شبکه طریق  از ، ج

یددت تغییر حال در ینتی اقتصاد اگرچه. کنند جلوگیری تحویل های هیینه از ناشی معامالت های هیینه مددا ، ا یدد  ا نددا بدددان ا  مع

 .ایت رفته بی  از کامل طور به اقتصادی های فعالیت در معامالت های هیینه که نیست

شددرفت با ، حقیقت در. اقتصادی تئوری در کامل رقابت مانند دریت ، ایت آل ایده کشور یک اصطکاک بدون اقتصاد  در پی

نددد دیگری های راه ید همچنان اما ، ایت یافته کاهد ینتی معامالت های هیینه در اگرچه ، ارتباطات و اطالعات فناوری  مان

گددی مددوارد یددایر و شددبکه ازدحام های هیینه و معنوی مالکیت حقوق از محافظت های هیینه ظددارتی و فرهن جددود ن  کدده دارد و

 .ایت برجسته مختل  مناطق در مختل  کشورهای در آنها تفاوت دلیل به. ایت شده بیشتر بسیار

 ارزش زنجیره در مشارکت و دیجیتال های ورودی ، جهانی ارزش زنجیره

فددت یرچشمه شنایی جامعه از جهانی ارزش های زنجیره مطالعه یددره" مفهوم.گر هددانی ارزش زنج مددان "ج یددره ه  در ارزش زنج

سددبت  ود تمرکی تغییر با تواند می شرکت یک چگونه که ایت متمرکی موضوع ای  بر که ، نیست تجاری معمول فعالیتهای  ن

جدداری فعالیتهای تخصیت به یددتراتژی ، ت جدداری ا تددری  بدده را  ددود ت هددد یددا تار شددکل به عددات. د هددانی مطال یددره ج  ارزش زنج

گددذاری برای را تولید های شبکه یازی بهینه برای ها شرکت تالش چگونگی یددد بددر تأثیر قددال و تول  شددبکه دا ددل در ارزش انت

یددد هددای شددبکه یددازماندهی برای ها یازمان یازوکار بر چگونه ارزش توزیع یا تار اینکه و کند می برریی تأمی  زنجیره  تول

نددد بددر جهانی ارزش زنجیره تحلیل و تجییه چارچوب. گذارد می تأثیر المللی بی  فددیودن رو هددوم از ، ارزش ا حددی و مف  تددا طرا

 پددایی  از و پددایی  به باال از جهت دو از را جهانی صنایع ای .دارد تأکید ، صنعت یک در بازده و نهایی ایتفاده ، توزیع تا تولید

 از  اص مکانهای و صنایع در بازارها و فرآیندها ، محصوالت ، قوانی  ، ایتانداردها ، فناوری ، شغلی محتوای ایاس بر باال به

عدد  آوری ف  پیشرفت ، طوالنی زمان مدت برای.کند می اد ام جهان یرایر جدداد با شددا  ای یددعه در ن یددره تو  ارزش هددای زنج
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هددانی ارزش های زنجیره به امکان دیتریی یافته تویعه کمتر مناطق و کشورهای به و ایت شده جهانی یددتیابی هددای راه و ج  د

 .دهد می را اقتصادی تویعه به

سددبت متمایی تفاوتهای معمول طور به کشور یک کلی اقتصاد مختل  بخشهای در دیجیتال اقتصاد تویعه ، حاضر حال در  بدده ن

تددر صنعتی فعالیتهای کلی افیوده ارزش در شده ایجاد دیجیتال اقتصاد ارزش نسبت. دهد می نشان را دیگران لددی بیرگ  مددی را م

 .کرد درک صنعت تری  پایی  و دوم رتبه صنعت ، مسلط  دمات صنعت عملکرد ویژگیهای ایاس بر ای مقایسه نظر از توان

 تولید در جهانی ارزش های زنجیره شکل تغییر

هددانی ارزش هددای زنجیره در افیوده ارزش توزیع یددی ج یددتخوش ن تددی د یددت شددده تغییرا شددته در کدده ا یددت نددداده رخ گذ  ای .ا

شدداهده تددوان مددی که را رقابتی الگوهای و تولیدی های فعالیت ماهیتتا  دارد جدیدی های مدل و ها دیدگاه به نیاز تغییرات  م

بددرو آن بددا آنها جستجوی هنگام آییایی کشورهای که را هایی چالد و ها فرصت همچنی  تغییرات ای  .کنید درک کرد،  رو

 مددی ایجاد ارزش فروشد می و تولید را کاالها که شرکتی برای بالقوه طور به ارزش زنجیره در فعالیتها .کند می برجسته هستند

 .گیرد قرار رقابت بازار در آنها ارزش تخصیت های قابلیت تأثیر تحت ایت آنها ممک  نسبی اهمیت اما ، کند

سددتقر شددرکت یط  در اقدامات کلی مرحله یه در معمولی تحلیل یددت شددده م سددترده طددور بدده کدده ا یددات در گ بددو  ادب  بدده مر

یددد از پددس و تولید ، تولید پید فرآیندهای: ایت گرفته قرار بح  مورد شرکت ایتراتژی یددت. تول یددک  هددای فعال یدددی در تول

ندده تولید  ط یک در بازده عنوان به کارهایی چه که شامل اینست صنعت تولید انبوه جددام کار ا نددوان بدده) شددود مددی ان ثددال ع  م

مدداری ، مثال عنوان به) دیتی صنایع کار یک در یا( همراه تلف  یا اتومبیل یا ت شددی مع شددی نقا فددرادی بددا( یفار  را کددار کدده ا

 .دهند می انجام

صددول" هددی  .هستند نامحسوس ا لب و ، تولید برای مواد و تامی  طراحی ، تویعه و تحقیق شامل تولید پید های فعالیت  "مح

کدد  را شددرکت یک محصوالت فعالیتها تولید عوض، ای  در ، اما شود نمی تولید فیییکی نددد مددی مم یددت .ک  از پددس هددای فعال

یددد به ای  فعالیتها .را شامل می شود  دمات و بازاریابی ، توزیع های فعالیت مثال عنوان به ، تولید کددی تول یددیی شددرکت فییی  چ

یددابی ، تددر ارزان تدددارکات و یریعتر تحویل شامل نامشهود های فعالیت ، حال ای  با. کند نمی اضافه تددر بازار سددته و به ندددی ب  ب

 یددازد مددی قددادر را شرکت که ایت مواردی ا لب فروش از پس  دمات افیاید و تر رقابتی گذاری ،قیمت جذاب محصول

 .آورد بدیت را بازار در منایب جایگاه

 اد ددام" مددورد اولی .شددد  واهد جهانی ارزش زنجیره ارزش توزیع یا تار در احتمالی تغییر دو به منجر دیجیتال فناوری تعبیه

یدددی  یر های فعالیت با دیجیتال اقتصاد تولید عوامل دادن پیوند هدف با که ایت "مکمل جددود تول سددیم در مو هددانی کددار تق  ج

فددیودن بددا جدید محصوالت تولید ، فروش با اینترنت ترکیب شامل که بعنوان مثال شود می انجام یددد ا یددابی و مددواد تول  از بازار

صددل در که نامرئی تولید پیوندهایبه کمک  بنابرای ، .باشدمی  اجتماعی های ریانه طریق شددته بدداالیی یددود ا نددد، دا یددل بدده ا  دل
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شددتری یود توانند می هیینه، در جویی صرفه یا وری بهره بهبود یا تولید پیشرفته فناوری از ایتفاده سددب بی نددد ک یدد  .کن سدداله ا  م

نددد بوده کار به مشغول مونتاژ و تولید پیوندهای در که شرکتهایی بر که شود منفی اثر دو به منجرمیتواند  گددذارد تددأثیر ا  ، اوالً .ب

هددای بدده صعود دشواری ، دوم. نیست مفید تجارت رشد و تولید گسترش برای که ، شوند می تر فشرده منافع یددره انت  ارزش زنج

یددع یددا تار در دیگر احتمالی تغییر .شد  واهد محکم بیشتر نامطلوب موقعیت و یافته افیاید جهانی فددیوده ارزش توز مددانی ا  ز

یدد  .شود اد ام تولید زنجیره در دیجیتال اقتصاد های شرکت در تولید عوامل جایگیینی که افتد می اتفاق  اد ددام" دوم مددورد ا

تدداژ پیوندهای و تولید فرآیندهای وارد مستقیماً تولید جدید عوامل .شود می نامیده "جایگیی  صددلی مون مدداالً و شددوند مددی ا  احت

یدد  بر عالوه. کنند می جایگیی  را ارزان و فشرده کار نیروی قدده ، ا یددره هددای حل صددلی ارزش زنج هددانی ا یددی ج مددان ن یددر همی  تغی

یددی تدددارکاتی پیوندهای ، جایگیی  یازی یکپارچه یازی پیاده روند در ، مثال عنوان به. کرد  واهند کدد  ن یددت مم یددل بدده ا  دل

 تدداریخی تغییر باع  که ایت چییی همان تغییرات نوع ای  که ایت ای  ما اصلی بح . شوند جایگیی  کامالً مکانی تغییرات

 .ایت داده یوق ینتی اقتصاد تجاری فرآیندهای از فراتر روند ای  در را کشورها از بسیاری و شده دیجیتال اقتصاد

 کرونا دوران در دیجیتال اقتصاد و فناوری توسعه چالش

ضددعیت به کرونا ویروس شیوع دلیلبه شدن دیجیتالی و فناوری تویعه روند یددده و یددت، و بدددل ایپیچ یددت، امن صدداد حاکم  و اقت

 نددوآوری امنیت، باید مشا ل، مدیران و دیجیتال اقتصاد حوزه رهبران حال، عی  در اما ایت شده تبدیل چالد یک به فناوری

یددایی شددرایط از حاصل الزم تجربیات و دروس طریق از را بحرانی فضای ای  با  ود تجاری هایگذاری یرمایه انطباق و  شنا

 .کنند ترییم و

نددا گیرهمه بیماری شیوع با جهان، یرایر مردم روزمره زندگی شدن دیجیتالی روند ایسنا، گیارش به نددد از کرو شددته مدداه چ  گذ

یدد  از پددید کدده آلمانی متویط و کوچک هایشرکت از بسیاری مثال عنوان به. ایت کرده پیدا ایفیاینده یرعت ندده در ا  زمی

نددد ای  پذیرش و شرایط با انطباق به مجبور کردند،می عمل ناکارآمد و کند بسیار شدن دیجیتالی گددر، یددوی از. شدددند فرای  دی

نددد کددرده گذارییرمایه هایشانزیریا ت یازیدیجیتال زمینه در قبال که نیی هاییشرکت سددبت بود شددان بدده ن سددتند همتاین  توان

 .آورند دیت به رقابت عرصه در را  وبی جایگاه

تددالی هاینوآوری ای  قطعا کند،می اشاره آن به مجازی فضای پژوهشگاه که همانطور ای ، وجود با بددد تددا دیجی نددده و بدداقی ا  ز

 نددوآوری امنیت، باید مشا ل، مدیران و دیجیتال اقتصاد حوزه رهبران. کنندمی پیدا بسیاری تغییر زمان گذر در و ماند نخواهند

یددایی شددرایط از حاصل الزم تجربیات و دروس طریق از را بحرانی فضای ای  با  ود تجاری هایگذاری یرمایه انطباق و  شنا

 .کنند ترییم و

 کمتر تشریفات و بیشتر عملگرایی •
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نددابرای  و کرده محافظت  ود نقدینگی از همواره کنندگانمصرف و گذارانیرمایه قاعده، یک عنوانبه یددده مددورد در ب  هایا

یدد  اولیه پذیرندگان. کنندمی عمل محتاطانه و کارانهمحافظه بسیار جدید یددده ا مددوال هاا یدداب مع سددتند نددادر و کم  شددرایط در. ه

 .ایت معمول و مشهود کامال امری بیشتر، تکنولوژیک و اقتصادی گراییعمل اعمال بحرانی

شددده حد از بید نیازهای یا و چی بالک مانند شده،تبلیغ حد از بید هایفناوری تویعه از ناشی نوظهور مفاهیم پذیرش  تفسیر

 کردن  رج به حاضر مردم عموم. بود  واهد کرونا ویروس ظهور از پید عصر از تریخت بسیار زندگی، یبک راحتی برای

بددل در و هستند واقعی مشکالت و مسائل حل برای بیشتری پول تددری پددول مقا هددای بددرای کم نددد لددوکس، کاال  هددایفناوری مان

 .کنندمی هیینه یادشده،

مددد طوربدده تا یازندمی قادر را ما هافناوری ای . هستند زیادی میایای دارای دیجیتال هایفناوری کلی طور به  در مددوثر و کارآ

 ظددرف نوعی تغییرات ای  گویی. بود  واهد مفید بسیار کرونا گیریهمه از بعد ویژهبه امر ای  که کنیم کار  ود  انگی دفاتر

یددتفاده بددا کدده دهدمی قرار مشا ل، مدیران و اقتصادی رهبران ا تیار در آزمایشگاهی ندددمی آن از ا  هایشددیوه و هایددبک توان

شددی بددد و  ددوب تاثیرات باید هاآن. کنند امتحان آن وایطه به را مدیریت مختل  حددوالت از نا یددک ت  بدده شدددهاعمال تکنولوژ

یدد  شددرایط در مدددیریت یددبک کدددام بفهمند تا کنند مشاهده را گیرهمه بیماری ای  ظهور وایطه نددی، ا مددد مددوثر، چنی  و کارآ

مددر ای  از توانندمی چگونه اینکه و( کندنمی عمل یا) کندمی عمل ترپیشرفته یددتیابی بددرای ا ندددمان بدده د  بر ددی بددرای بدداالتر را

 .کنند ایتفاده  ود یازمان در  طو 

 دولت با فعال همکاری •

یددده شبکه ایجاد به منجر هاآن با مرتبط مشا ل و دیجیتال هایفناوری بلوغ کلی طور به هددم و پیچ یددته ب یددان ایپیو  و هددادولت م

یدد  از پید دولتی یاالراندیوان. ایت شده حوزه، ای  اقتصادی فعاالن یدددگی بددا ا شددده، هایپیچ یددت بددا یاد بددارزه تددوان نها  و م

 .اندکرده اتخاذ احتمالی، ریسک تری پایی  دارای الگوهای بر مبتنی تنها را ضعیفی بسیار تصمیمات عموما

نددد در شددتوانه تددامی  فرای صددادی و پددولی پ نددی، شددرایط در اقت ثددل بحرا هددانی شددیوع م یددروس یددک ج شددنده، و لددت ک گددام دو  هن

مددی  به و گیردمی قرار هاشرکت مدیره هیئت جایگاه در نوآوری و رشد مورد در گیریتصمیم یددل، ه یدد  دل قددد، ا مددان در ن  ز

 .بود  واهد مشهودتر و ترمرتبط گذشته به نسبت هاگذارییرمایه بازپردا ت

شددد یودمند زیادی حدود تا دیجیتالی هایفناوری برای تواندمی امر ای  چدده. با گددوی گر شددده ال سددیاری در یاد شددورهای از ب  ک

شددده یدداالراندیوان کدده زمانی تا اما ایت، گرفته قرار ایتقبال و ایتفاده مورد یافتهتویعه کددر طددرز یاد یددر را  ددود ف نددد، تغی  نده

سددتگی نیازمند جهانی تامی  زنجیره. گیردنمی صورت زمینه ای  در پیشرفتی شددتر، پددذیریانعطاف تر،یددخت و یددفت هایواب  بی

یددر حیاتی تامی  هایزنجیره کنترل زمینه در دولت با هاشرکت پید از بید همکاری و بهتر فراوانی فدداع  ددذا، یددالمت، نظ  و د

 .ایت ارتباطات
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 یایبری امنیت اولویت •

. گذاشت  واهد تاثیر دیجیتال امنیت بر جهات و ابعاد از بسیاری در بحران از حاصل جهانی فقر و المللیبی  هایتند افیاید

حدددودیت اعمال با تواننمی دیگر یددم هایم یددی از مال یددتکاری و جایو شددورها در د ضددای در کدده ک جددازی ف  رخ یددایبری و م

 .ایت ترییختگیرانه قوانی  اعمال مستلیم امر ای  و آورد عمل به جلوگیری دهد،می

ندددمی بیر  مقیاس در اطالعاتی عملیات و یایبری حمالت جدداد یددبب مددوثری طددور بدده توان نددد در مددرج و هددرج ای  اداره فرای

شددورهای یاکنان ایت ممک  شرایط، ای  در. دهند جلوه ناتوان ییایی و اقتصادی نظر از را هاآن یا و شوند کشورها کددام ک  نا

 .بدانند جذاب باال، بازدهی و عواقب از بودن عاری وایطه به را یایبری جرائم ارتکاب مبارزه، حال در یا

شددت  واهد تاثیر نوآوری در دولت د الت و گذارییرمایه دیجیتال، تجارت بر دیگر بار امنیتی مسایل ای  همه حدد  و گذا  ب

لددیبی  بازارهای از حیاتی و مهم هایفناوری شدن جدا امر، ای  نتیجه. کندمی تسریع را فناوری حاکمیت مورد در هددد المل   وا

یددک  دداص هایقابلیت از بسیاری اروپا، کلی طور به و آلمان مثال، عنوان به. بود لددی صددورتبه را  ددود تکنولوژ جدداد مح  و ای

هددد فناوری هایییایت و ژئوپلیتیک مسائل میان تقاطع مورد ای  در توجه جالب نکته و کنندمی اداره کدد . بددود  وا یددت مم  ا

شددان نوظهور هایارزش به را  ود وفاداری شوند مجبور زودیبه هاشرکت نددد ن مدددهای و ده ندده پیا ندده فناورا شددی پرهیی  آن از نا

 .بپذیرند یال هاده برای را آن چندگانه اقتصادی و ییایی پیامدهای همچنی  و انتخاب

 

 جهانیدیجیتال از دیدگاه بر اقتصاد  19 کویید تأثیر

یددیا در ویژه به و ، جهان یرایر در مردم روزمره زندگی بر زیادی تأثیر و شد آ از 2019 یال اوا ر از گیری همه بیماری  ، آ

نددد  می دوام مدت چه: ایت آن تأثیرات مییان شود ارزیابی باید آنچه.دارد ، ایت کرده ظهور ابتدا در ویروس که جایی  آور

یددا و چگونه  و گیرند می قرار تأثیر تحت دیجیتال مشا ل از یک کدام صدداد آ لددی اقت هددان ک صدداد و ج جددات در فددرد هددر اقت  در

 گذاشت   واهد تأثیر مختل  زمانی مقاطع در و مختل 

یددت بدان ای  ، بکشد طول ماه 24 تا 18 حدودا19کویید گیر همه زمان مدت ، 2020 یال ژوئ  از که رود می انتظار  کدده معنا

یددت الزم همچنی  اما .ایت طوالنی دوره یک  ود  ودی به که یابد ادامه 2022 یال تا بالقوه طور به شود می بینی پید  در ا

صددادی مختل  یطوح در قطعی تغییرات احتماالً و بود  واهد تر طوالنی احتماالً گیری همه اثرات از بر ی که بگیریم نظر  اقت

یددت در عمومی رکود ،جهانی اقتصاد بر تأثیر . واهد کرد احساس را آن اثرات جهان که کند می ایجاد صددادی هددای فعال  و اقت

شددورهای همه .ایت بوده نقل و حمل و نوازی مهمان ، گردشگری  دمات بدداض حددال در بددیر  ک لددی انق یددد ک  نا ددالت تول

 .هستند 2020 یال در  ود دا لی
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 کاهد با ، ایت شده بینی پید( 2019 یال از دیگر یال به یال از) 2020 یال برای آفالی  مصرف کاهد ٪42 ، چی  برای

هددان را جددایگیینی اثر ، انقباض دیفرانسیل.ایت توجه قابل هم هنوز اما کمتر آنالی  مصرف درصدی 20 نددد مددی پن یددد ، ک   ر

شددتری یهم و شود می مراجعه حضوری جایگیی  آنالی  یددت از بی یددت بدده را فعال فددیاید .آورد مددی د شددابه ا صدددی 26.8 م  در

 .ایت شده مشاهده هند در 2019 یال به نسبت

  دددمات یددمت بدده هددا شددرکت یوق دهی با گیر همهبیماریهای  ایت، شده مشاهده قبالً که اقتصادی رکود شواهد ر م علی

سددریع ، بددود راه در کدده را یا تاری تغییرات ،(شرقی جنوب آییای و ینگاپور در دیجیتال بانکداری ، مثال عنوان به) آنالی   ت

فددیاید جا همه در که ایت اینترنتی ترافیک ، دماتی البته نتیجه چنی .ایت کرده تدده ا یددت یاف نددوان بدده ، ا ثددال ع یددا در م  دو ایتال

 های ریانه ، بازی ، ویدئو پخد ، دیجیتال نشر و ا بار در نیی عمده افیاید .ایت رییده افیاید ٪31 به ژاپ  در و شده برابر

تددی .ایت رییده ثبت به آموزش و اجتماعی یددان در ح صددرف جددوانتری  م ندددگان م سددبت ، کن یددداران از ٪12 و ٪10 بددی  ن   ر

 .ایت شده ثبت بار اولی  برای آنالی 

ضددا افیاید بلکه شود، نمی محدود یمصرفموارد  به آنالی  تجارت شهرت افیاید ندده در گددذاری یددرمایه بددرای تقا  هددای زمی

یدد   دددمات در گددذاری یددرمایه های فرصت. شود می نیی مشاهده مختل  نددوان بدده آنال ثددال ع نددد م مددوزش ، یددرگرمی مان  ، آ

ضددا، افیاید نتیجه .کرد برجسته را  ذا و پیشکی  دمات فددیاید تقا مددالی ا مددت احت پددی دارد.  هددا قی یددی در  یددرا را ن صددرف ز  م

یدد   دددمات برای را  ود رزرو قیمت در برابری شد افیاید 2016 یال به نسبت کنندگان شددان آنال نددد مددی ن یددر تددأثیر. ده   

قددل و حملهیینه های  بر تأثیر آنالی   دمات حرکت به یمت ایتفاده از مستقیم هددد ن فددیاید .بددود  وا ضددا ا یددد بددرای تقا   ر

یددل بددرای نقل و حمل تقاضای افیاید باع  حاضر حال در آنالی  یددت شددده کدداال تحو نددی  .ا ظددار همچ ضددای رود مددی انت  تقا

عدد  که ، باشد داشته وجود هواپیمایی نقل و حمل در اجتماعی فاصله برای بیشتری مددت شددود مددی با لددیط قی یددرا رود بدداالتر ب  ز

 تویعه از باید همچنی  ما ، افیایشی اثرات از گذشته .گردند می باز  ود 19کویید از قبل یط  به کمتر هواپیما بار فاکتورهای

مدداری   مثبت یرریی عنوان به جدید های آوری ف  مددهای  بی یددر ه نددیم یدداد گ بدده  .ک تددوان  طدده می یدد  راب یددعهدر ا یددایل تو یدده و  نقل

 .کرد اشاره آموزشی های فناوری و ناام  مناطق و ها بیماریتان در ها ربات از ایتفاده ، تحویل برای را  ودمختار

 داخلی دیدگاه از دیجیتال اقتصاد بر 19 کویید تأثیر

کددی یددر هاییددال در کدده هدداییبخد از ی بددل شددکلبه ا  ظدده قا شددور در مالح شددد ک یددت ر تدده، فعال صدداد حددوزه یاف تددال اقت  و دیجی

 .ایت داده افیاید شدتبه را آن رشد کاتالییور،یرعت عنوانبه کرونا بیماری که بوده آنالی  وکارهایکسب

شددان ایران آمار مرکی تویط 1399 اول فصل اقتصادی رشد گیارش انتشار هدددمی ن صدداد کدده د یددران اقت شددتمی  بددرای ا صددل ه  ف

صددد 3.۵ معادل 98 یال بهار به نسبت جاری یال بهار در دا لی نا الت تولید ارزش و کرده تجربه را منفی رشد متوالی  و در

ظددار کرونا، بیماری و هاتحریم پایداری نظیر شرایطی به توجه با. ایت یافته کاهد درصد 13.1 معادل 97 یال بهار به نسبت  انت
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 از پددس هاییددال در بار نخستی  برای ترتیب، ای  به و کند ثبت را منفی ارقام نیی 1399 یال اقتصادی رشد مجموع که رودمی

شددنی به ارقام، و آمار ای . شود منفی متوالی یال یه برای اقتصادی رشد جنگ، بدداض شدددت رو صدداد انق یددران اقت  ضددرورت و ا

 .دهدمی نشان را گذاریییایت پارادایم تغییر

مددی  در هددابخد بر ددی و نبوده همگ  مختل  هایبخد برای اقتصادی رشد ترکیب البته یددی دوره ه شددد ن صددادی ر بددت اقت  مث

بددل شکل به توانسته ا یر هاییال در که هاییبخد از یکی. اندداشته ظدده قا شددد ایمالح بددد، ر  حددوزه بددا مددرتبط هددایفعالیت یا

سددترده اقبال با جمعیتی و اقتصادی تکنولوژیک، روندهای تغییر به توجه با که بوده آنالی  وکارهایکسب و دیجیتال اقتصاد  گ

مددا شدددمی بینیپید آتی هایدهه برای روندها ای  تداوم نیی کرونا بیماری ظهور از پید تا حتی که هرچند. ایت شده مواجه  ا

فددیاید شدت به را دیجیتال اقتصاد رشد یرعت کاتالییور، یک عنوان به بیماری ای  مددار. داد ا قددام و آ لدد  ار  و دا ددل در مخت

 هددایتراکند ارزش شدداپرک، اطالعات برایاس نمونه، یک ذکر عنوان به و ایت موضوع ای  موید  وبی به کشور از  ارج

 .ایت یافته افیاید درصد 270 معادل گذشته یال به نسبت جاری یال ابتدای ماههپنج در اینترنتی

یددت هدداییبخد از یکی هوشمند، همراه هایتلف  برای کاربردی هایبرنامه و بازی تولید حوزه مدداال کدده ا ندددمی احت یددل توا  ذ

فددوذ ضددریب افیاید. کند تجربه روپید هاییال و جاری یال طی را ایمالحظه قابل رشد دیجیتال، اقتصاد در ا یر انقالب  ن

نددی داند رشد جوان، جمعیت باالی شمار ،(1398 یال در درصد ۵4) ایران در هوشمند تلف  طدده ف یددعه و مربو سددتم، تو  اکویی

 بر ددی بهداشتی، هایپروتکل رعایت و اجتماعی گذاریفاصله از ناشی الیامات و هابخد تمامی در الکترونیک تجارت رشد

 .کنندمی محتمل را رشد ای  که هستند متغیرهایی از

شددره گیارش برایاس یددط منت فدده تو طدده در بازارکا کددرد بددا راب یددیان ،1398 یددال عمل مددد م یددعه درآ مدده و بددازی دهندگانتو  برنا

(Developers )یددارد 120 و هابازی تومان میلیارد 69) بوده تومان میلیارد 189 معادل 1398 یال در مددان میل مدده تو  کدده( هابرنا

یدد  البته. دهدمی نشان ا یر یال ۵ طی را برابری 9 رشدی قددم ا یددعه یددهم صددرفا ر لددغ از دهندگانتو یددط شددده پردا ددت مب  تو

یددی. ایت بوده تومان میلیارد 2۵0 از بید احتماال صنعت، درآمد مجموع و دهدمی نشان را بازارکافه یهم از پس  ریدار  برر

 بید یال ای  در دهندگانتویعه درآمد و داشته چشمگیری شتاب 1398 یال در درآمد رشد که دهدمی نشان درآمدی روند

 ابتدا از بازار دهندگانتویعه درآمد مجموع. ایت بوده بیشتر 97 و 96 هاییال درآمد مجموع از و یافته افیاید درصد 83 از

یددتمید و حقوق مجموع که کنید دقت ایمقایسه تصویر یک داشت  برای و بوده تومان میلیارد 477 معادل تاکنون تددی د  پردا 

یددارد ۵00 حدود کار نیروی نفر هیار 9 از بید با 1398 یال در کوروش افق ایزنجیره هایفروشگاه شرکت تویط مددان میل  تو

شددد حددال در بددازار مالحظه قابل ابعاد  وبی به رقم، ای . ایت بوده یددد ر مدده تول شددمند هددایتلف  بددرای بددازی و برنا شددان را هو  ن

 دهد.می
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یدددار میلیون 2.4 شامل)  ریدار میلیون 4 حدود 1398 یال طی یددد  ر قدددام( جد یددد بدده ا فدده از  ر ندددکرده بازارکا یددانگی  و ا  م

یددت بوده هابازی برای تومان هیار 6.۵ و هابرنامه برای تومان هیار 12.4 معادل آنان  رید هر ارزش جددا از. ا یدد  کدده آن قددام ا  ار

 بدده تمایل که گفت توانمی بوده، صفر تقریبا  رید هر ارزش حقیقی رشد و یافته افیاید درصد 30 از کمتر قبل یال به نسبت

فددیاید ندده و) فددروش افیاید ناحیه از بیشتر فروشندگان درآمد رشد و ایت بوده ثابت تقریبا افراد پردا ت مددت ا یددل بدده( قی  دل

فددیاید با ابتدایی هایماه در حداقل که کرونا بیماری از پس شرایط به توجه با. ایت بوده جدید مشتریان ورود و بازار تویعه  ا

تددال ابیارهای از بیشتر ایتفاده احتماال و) نشینی انه مییان شددور در( دیجی مددراه ک ظددار بددود، ه  شددمار جدداری یددال در رودمددی انت

یددی رشد نیی دهندگانتویعه درآمد و یافته افیاید موبایلی هایبازی و برنامه  ریداران بدده 1399 یددال در را محسو نددد تجر . ک

سددبت کرونا از پس دوره در هاایرانی تویط "موبایل  رید" عبارت برای گوگل جستجوی شا ت که ایت ذکر به الزم  بدده ن

بددل گذارییرمایه به اقدام جاری یال در نیی بازارکافه شرایط، ای  به توجه با. ایت یافته افیاید درصد 23 حدود آن از قبل  قا

 ایت. نموده بازی تولید برای  ود ا تصاصی دهندهشتاب روی بر مالحظه
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سددترش دلیل به بازاریابان، و بنکداران و نقل و حمل و پخد هایشرکت فعالیت کاهد یا توق  دلیل به کاال تأمی  زنجیره  گ

شددتری تعداد شرایط ای  در که اندکرده تحلیل بازاریابان. ایت شده مختل جهان یرایر در کرونا ویروس اپیدمی و فددراد از بی  ا

شددگاه در حتی و بروند فروشگاه به ایایی ضروریات برای توانندنمی زیرا کنندمی  رید آنالی  صورت به یددی هافرو  بدده کدداال ن

 .ایت شده کمیاب دلیل همی 

یدد   ریداران که شودمی مشاهده حتی و هستیم شاهد را آنالی  فروش رشد شرایط ای  در  روز کدداری یدداعات طددول در آنال

یددرا ایت، معمول  یر اتفاقی ای  که هستند  رید مشغول آنالی  فروش هاییایت روی یددداران ز مددوالً  ر یددر یدداعات در مع   

 .کنند نمی  رید زمان ای  در و دهندمی انجام آنالی   رید کاری

کددی تجارت و آنالی  هایفروشگاه دارای که فیییکی هایفروشگاه ای ، بر عالوه سددتند، الکترونی لددی شددرایط در ه  بددازار، تعطی

ندددمی ثبت  ود گیارشات در را بیشتری فروش شددا لی. کن یددعه را  ددود کددار کدده م نددد داده تو شددگاه از و بود یدد  هایفرو  آنال

کددی فددروش  ددوبی بدده نه و  وبی آن به نه البته داشتند را تربیر  آنالی  هایفروشگاه مشابه تجربه نیی کردندمی ایتفاده  فییی

 .داشت  واهد نهاآ آنالی  کار و کسب بر بهتری تاثیر زیاد احتمال شود بدتر اوضاع اگر ولی

مددات یددایر و شددوینده مواد یبییجات،  ذایی، مواد  رید برای توانندنمی مردم کرونا، به آلوده کشورهای در مثال؛ برای  ملیو

 تددامی  و یددبییجات و  ذایی مواد تهیه برای آنالی   رید هایبرنامه از توانندمی آنها شرایطی، چنی  در. بروند آنجا به ایایی

 کدده کنیممددی مشاهده و بینندمی را زیان بیشتری  هستند ابیاری چنی  فاقد که کارهایی و کسب لذا. کنند ایتفاده  ود مایحتاج

 هستند کاربردی و فروشگاهی هاییایتوب اندازیراه فکر به شرایط ای  در کارها و کسب ای 
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صددوالت و کاال یوپرمارکتی، مایحتاج یبییجات، و میوه  ذایی، مواد آنالی  فروش هایاپلیکیش  و یایتوب از ایتفاده  مح

 .ایت یافته افیاید چشمگیری طرز به  یره و عطر و پوشاک حتی و ضروری

نددده مصرف جبهه فروش، و تجارت حوزه در تددالی یددمت بدده یددرعت بدده و کددامالً کن کددت شدددن دیجی ندددمی حر  آن در کدده ک

نددد یفارش کنند، انتخاب اطمینان با و مقایسه را محصولی توانندمی مشتریان نددد پردا ددت و ده یدد  بددا. کن شددندگان حددال، ا  فرو

 . دهند تحویل مشتریان محل به را محصوالت ویروس، گیری همه شرایط ای  در توانندمی

 تحقیقات آتی فرصت

هددانی ارزش زنجیره و ینتی اقتصاد در تغییراتی ، ایت یافته تویعه جهان یرایر در دیجیتال اقتصاد که همانطور یددیا ج جدداد آ  ای

 .ایت کرده

 بددا ، بخد ای  در.کنند ایتفاده منطقه در توانند می محققان که دارد وجود جدید تحقیقاتی های فرصت از بسیاری ، نتیجه در 

 .دهیم می نشان را موضوعات تری  کننده امیدوار و ها پیشرفت جدیدتری  ، ها بخد زیر در آنها بندی دیته

 .ایت دیجیتال اقتصاد برای ایتفاده قابل منابع و ابیارها به مربو  آنها از مورد دو

 .ایت 19کویید گیر همه اثرات و دیجیتال اقتصاد انداز چشم از ناشی بازار یا تار به مربو  مورد آ ری 

 مصنوعی هوش و بیر  های داده •

یددعه بددرای مهم عامل دو ، بود دیجیتال اقتصاد تولد اصلی عامل ها داده یازی دیجیتال اگر سددترش آن تو فددیون گ قددادیر روزا  م

هددانی مددالی بحران زمان از .ایت ها تکنیک جدیدتری  طریق از آنها از مفید اطالعات ایتخراج قابلیت و بیر  های داده  ، ج

یددان به زیادی حد تا گذشته آوری ف  اجرای برای یهام یود های فرصت یددیده پا یددت ر جدده در.ا شددورهای ، نتی یددیایی ک  بدده آ

 .دارند نیاز اقتصادی رشد برای جدیدی انگییه

یددت شددده بینی پید یدده کدده ا یددل و تجی صددنوعی هددوش و هددا داده تحل یددد م یدددی ام صدداددانان بدده جد بددران ، اقت گددانی ره  و بازر

کددرد و صددنعت هر در تقریباً ها داده بر متمرکی بیر  های برنامه ، ای  بر عالوه.دهد می ای انگییه چنی  برای کارآفرینان  عمل

 اند. شده تبدیل تولید مهم عامل یک به تدریج به و اند کرده نفوذ تجاری

 پلتفرم اقتصاد •

صددادی هددای فعالیت از که ایت دیجیتال فناوری بر مبتنی ای فیاینده طور به جهانی اکوییستم یک پلتفرم اقتصاد نددی اقت  بددر مبت

 .ایت شده تشکیل ای شبکه و باز پلتفرم از پشتیبانی و داده

 ، شبکه افیایی هم اصل ایاس بر.کند برآورده را آن تویعه نیازهای که دارد نیاز جدیدی یازمانی های فرم به فرم پلت اقتصاد

جددارت اقتصاد ایاس و پایه به - دیجیتال بستر - کند می تقسیم را بازارها و شرکتها که یازمان از جدیدی نوع نددده ت بدددیل آی  ت

 .شد  واهد
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 دیجیتال شهروندی •

یددیعی طی  در شهروندان مشارکت برای را ای زمینه دیجیتال شهروندی یددت از و لددت هددای فعال جدداد دو نددد، مددی ای نددی  ک  همچ

نددوبی کددره .شود می شهروندان رفاه بهبود باع  و دارد اجتماعی  دمات اصلی های جنبه به تری راحت دیتریی طدد  بدده ج  ل

 و شددهروندان، ایتفاده برای عموم دیترس در شده آوری جمع شخصی  یر های داده کردن باز برای 1996 یال در  ود تعهد

عددات آوری جمع روند شفافیت بر تأکید همچنی  شددتراک بدده و اطال عددات گددذاری ا شددورها یددایر از ، اطال صددله ک یدد .دارد فا  ا

یددری رأی الگوهای ، شهروندان مالیات مطالعات برای را پتانسیل بددات در گ یددت و انتخا یددی قابل شددور هددای تددالش و دیتر  در ک

 مسائل بنابرای .ایت کرده ایجاد یبی و پایدارتر انرژی و انرژی از ایتفاده های شیوه اتخاذ برای  انه صاحبان و مشا ل تشویق

 .ایت مطالعه قابل گذشته از بیشتر اکنون دیجیتال شهروندی های جنبه ای  همه به مربو  دیجیتال اقتصاد

 نتیجه گیری

ضددوح بدده ، ایم کرده ارائه جهانی دیجیتال اقتصاد با رابطه در ما که تحوالتی که ایت ای  تحقیق ای  در کلیدی نکته یدداز بدده و  ن

شددتیبانی برای  ود ینتی تجاری روندهای اصالح برای کشورها شددد از پ تددر ر فددیاید ، به یددترس در ا  فدد  در نددوآوری بددودن د

یددد های مدل از که دولت های ییایت ایجاد ، تحول برای آوری مددل جد مدداعی تعا یددت بددرای اجت شددد تقو صددادی ر لددی اقت  دا 

 .پردازند می موفق آمیی موفقیت اندازی راه و دیجیتال کارآفرینی برای باال ظرفیت تشویق به همچنان و کنند می حمایت
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