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 پیشگفتار 

پردازد که آیا فناوری دیجیتال بازارها را تغییر  تحقیق در مورد اقتصاد دیجیتال به این مقوله می
های  دهد؟ فناوری دیجیتال منجر به کاهش سریع هزینه دهد چگونه تغییر می اگر می و دهد؟ می

انگیزه برای  ،گیری و تأیید شده است. در نتیجهره ها، سازی، محاسبه و انتقال داده جستجو، ذخیره
آفرین  ای افزایش پیدا کرده است. ماهیت تحول های اقتصادی به طور فزاینده دیجیتالی شدن فعالیت

کنندگان، چگونگی توسعه  فناوری دیجیتال برای نحوه درک فعالیت اقتصادی، نحوه رفتار مصرف
های جدید از سوی کارآفرینان و نحوه تعیین  ها، نحوه ایجاد بنگاه استراتژی رقابتی بنگاه

 های دولت پیامدهایی مهمی ایجاد کرده است. سیاست
کند. در حال حاضر  های مختلف بررسی می ا زمینهاین کتاب تأثیر اقتصادی دیجیتالی شدن ر

ها و مجالت مختلف در بررسی و  توان اذعان داشت با توجه به نوپا بودن این موضوع، کتاب می
توانند جامع باشند و این کتاب هم ممکن است برخی زوایای مهم  تحلیل اقتصاد دیجیتال نمی

 اقتصادی دراین باره را پوشش دهد.
به  -اند، ارتباطات  ای مختلف، که امکان ظهور فناوری دیجیتال را فراهم کردهه از میان محرک

نقشی اساسی داشته است. بنابراین، تمرکز بر روی رفتار ارتباطات دیجیتالی به  -ویژه اینترنت 
عنوان محرک اصلی فعالیت اقتصادی، سازنده است. به طور خاص، دیجیتالی شدن، دارای برخی 

های اقتصادی نیاز به درک بهتر و چگونگی  دهد بسیاری از مدل ت که نشان میهای مهم اس ویژگی
 تغییر در انواع بازارها و نهادها است.

های جدیدی در اقتصاد شده است. به طور خاص، استقرار  توسعه اینترنت، باعث ایجاد سؤال
 ،ها یاری از اینکند و بس رشد محصوالت و خدمات دیجیتال را تشویق می ،و استفاده از اینترنت

دهند. به همین ترتیب، ورود به بازارهای دیجیتال  های بسیار پایین تولید و توزیع را نشان می هزینه
های  هایی را در مورد چگونگی بازسازی فعالیت ها، سؤال اغلب آسان شده است. این ویژگی

به همین ترتیب، کم  .اقتصادی در گستره وسیعی از اقتصاد توسط دیجیتالی شدن ایجاد کرده است
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هایی برای بازارهای  های طوالنی، با ایجاد فرصت های ارتباطی، حتی در مسافت بودن هزینه
کند که چگونه  هایی را ایجاد می جدید، بازسازی اقتصادی را نیز به وجود آورده است. این هم سؤال

های  دگان در مکانتوانند بر عدم تقارن اطالعاتی بین خریداران و فروشن بازارهای جدید می
کنندگان در بازار را کاهش دهند.  مختلف غلبه کنند و هزینه جستجو برای هر یک از شرکت

این بدان  .شود های توزیع کم برای خدمات اطالعاتی تبدیل می های ارتباطی کم نیز به هزینه هزینه
ک هستند و غیرقابل تفکی« دانش»معنی است که خدمات اطالعاتی همانند محصوالت و خدمات 

های بزرگ، توسط صدها  توانند در مقیاس ها دارند یعنی کاالهایی که می شباهت عمومی به آن
های تولید  توجه را به انگیزه ،میلیون نفر و شاید توسط میلیاردها نفر در آینده مصرف شوند. این امر

ا به موضوعات ها معطوف کرده است. همچنین توجه ر کاالهای عمومی و درک چگونگی انتشار آن
که مشاغل و خانوارها وقت خود را برای کاالهای بدون قیمت  ارزیابی و سنجش هنگامی

 دهند، متمرکز کرده است. اختصاص می
های بازارها و خدمات دیجیتال به طور عام به اصول اقتصادی جدیدی احتیاج  گرچه این ویژگی

ز سایر بازارها، نیاز به تحلیل و بررسی ندارند، اما با فرض یکسان گرفتن نتایج نظری و تجربی ا
توان به راحتی ذخیره و برای  جداگانه و مختص دارند. به عنوان مثال، اطالعات دیجیتالی را می

ای برای حریم خصوصی و امنیت ایجاد  های دیده نشده گیری جمع کرد اما چالش بهبود اندازه
 ازه کافی برای افراد و جوامع برجسته نیستند.کند و این مسائل در بحث اقتصاد داده هنوز به اند می

ها ناشی از عدم تطابق بین نهادهای تاریخی و  فشارهای زیادی برای تغییر سیاست ،در کل 
شرایط موجود و آینده وجود دارد و این عدم تطابق خواستگاه بازیگران خصوصی و دولتی برای 

ها نیز کم  هد رفت و همچنین خواستهایجاد تغییرات است. این فشارها به زودی از بین نخوا
ها را روشنی  ها و نگرش تواند بحث نخواهد شد. تحقیقات اقتصادی در مورد اقتصاد دیجیتال می

 بخشد.
کند که اقتصاد دیجیتال یک زمینه جدید است. در  در کل باید گفت که نویسنده فکر نمی

شود  ی از علم اقتصاد را شامل میا های گسترده عوض، تحقیقات در زمینه دیجیتالی شدن، زمینه
های دولت، اقتصاد پول،  وکار، تاریخ اقتصادی، اقتصادسنجی، اقتصاد کار، سیاست )همانند کسب

های اساسی در اقتصاد دیجیتال  الملل و سازمان صنعتی و غیره(. بسیاری از مشارکت اقتصاد بین
ست. بنابراین تحقیق در مورد اقتصاد ها، محمل فکری علمی خود را پیدا کرده ا نیز در این زمینه

 .دیجیتال، حتی اگر کاربردها متنوع باشد، از یک چارچوب سازگار برخوردار است
برای ارائه مطالب اقتصاد دیجیتال سه روش مکمل وجود دارد. یک روش در پرداختن به 

رویکرد باشد.  می (Digital Economyهای اساسی آن، در حد توصیف اقتصاد دیجیتال ) سؤال
های صرف علم اقتصاد )اقتصاد خرد و اقتصاد کالن( و دنبال کردن جایگاه و  دیگر ورود به نظریه

 Digitalکارکرد فناوری دیجیتال در علم اقتصاد است که نویسنده در کتاب اقتصاد دیجیتال )
Economics)  دو  ها پرداخت. رویکرد دیگر، ترکیب به برخی از آنبه بازار آمد  6931سال که
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کند.  رویکرد اول و دوم در زمینه اقتصاد دیجیتال است که این کتاب رویکرد ترکیبی سوم را دنبال می
بندی، کاربرد و ارائه آخرین تحقیقات  ای از چگونگی چارچوب های گسترده بنابراین با ارائه نمونه

زمینه تأکید دارد.  در این روزهای  های مختلف برای پرداختن به برخی سؤال روش رویباره،  دراین
گسترده است و سعی شده فصول انتخابی کتاب بر اساس  موضوعرفت، دامنه  طور که انتظار می همان

های باز تأکید دارد و  طورکلی، مباحث این کتاب بر دستور کار سؤال های روز جامعه باشد. به اولویت
 .های عمومی است نشده در سیاست همچنین تمرکز بر مسائل حل

ها چند ویژگی مشترک است. این موضوعات نمایانگر بسیاری از مرزهای فعال  ه فصلدر هم
تحقیقات اقتصادی دیجیتال امروز هستند و به سمت رویکرد یک زیرشاخه تمایل ندارند. به طور 

های اقتصاد ناشی  دهند که اقتصاد دیجیتال از بسیاری از زمینه تر، این فصول نشان می مثبت
هایی در  گام ،های این کتاب های جامعه و افراد مطابقت دارد. فصل کرد سؤالشود و با روی می

برای تجزیه و تحلیل عوامل و پیامد  یهای نظری اقتصاد و کاربرد جهت استفاده از چارچوب
بندی شده  طورکلی کتاب در دوازده فصل جداگانه بخش دیجیتالی شدن اقتصاد برداشته است. به

پردازد که به دلیل ماهیت و شباهت  می« بنیان اقتصاد دانش»و « دانش»است. فصل اول به موضوع 
ای برای ارائه  های گوناگون طرح و زمینه بیشتر خدمات دیجیتالی به موازین دانش این فصل با سؤال

های  کند. فصل دوم به موضوع مهم تحول دیجیتال و سؤال مباحث خاص اقتصاد دیجیتال فراهم می
های  ها و کانال باط آن با اقتصاد دیجیتال پرداخته است. در فصل سوم مؤلفهمهم این حوزه و ارت

های اقتصادی آمده است. فصل چهارم تمرکز بر قواعد  تأثیرگذاری فناوری دیجیتال بر چارچوب
های اقتصادی دارد.  اقتصادی با ظهور فناوری دیجیتال بر طرف عرضه، تقاضا، بازار و سیاست

 ،های مهم تحول دیجیتال ها و پیامدهای اقتصادی یکی از پیشران استفصل پنجم به موضوع سی
کشد و مسائل مهم این  پردازد. فصل ششم موضوع اقتصاد داده را پیش می یعنی هوش مصنوعی می

که یکی از  (Cryptocurrenciesها ) کند. فصل هفتم بر رمز پول حوزه را تحلیل و بررسی می
کند. فصل هشتم موضوعات اقتصادی انرژی و  میتمرکز مباحث مهم اقتصاد دیجیتال است 

وکارهای الکترونیکی و  دهد. فصل نهم موضوع کسب فناوری دیجیتال را مورد مداقه قرار می
دهد. فصل دهم به  وکارها را مورد بحث قرار می تحوالت زنجیره ارزش و زنجیره تأمین در این کسب

اوری دیجیتال اختصاص دارد. فصل یازدهم به یکی از موضوع مهم و اساسی اشتغال، بازار کار و فن
وری و فناوری دیجیتال  بهره ،یتال در اقتصاد یعنی رشد اقتصادیپیامدهای کارکرد فناوری دیج

ها،  کند. در بسیاری از فصل پردازد. فصل آخر موضوع سنجش اقتصاد دیجیتال را طرح می می
. در فصل آخر شدن استدیجیتالی  بر با تمرکزهای اقتصادی  موضوعات مربوط به سیاست

کید شدیدی بر رویکردهای بی های مهمی طرح می سؤال طرفانه  شود چرا که در این زمینه تأ
تواند میزان دیجیتالی شدن را ارزیابی کند و  طرفانه می گیری بی سنجش اقتصادی وجود دارد. اندازه

های خصوصی و اجتماعی دیجیتالی  مدت را برای درک منافع و هزینه مفاهمه و گفتگوی طوالنی
گذاری در دیجیتالی سازی  شدن آغاز کند. در نتیجه، این امر فهم درستی از میزان بازده سرمایه
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شود که  یک خواننده زیرک متوجه می .بخشد های دولتی و خصوصی را بهبود می توسط سازمان
ها بیشتر به عواقب  ام فصل. شاید به طور مستقیم، تماند هشدکتاب وارد ن دربرخی از مباحث 

اقتصادی فناوری دیجیتال مانند افزایش اتوماسیون در ساخت و خدمات یا استفاده بیشتر از فناوری 
شوند که این موضوع به دلیل  دیجیتال تمرکز دارند و برخی از موضوعات مرتبط ظاهر نمی

 های مهم تمرکز شود. گستردگی مباحث بوده و سعی شده بر اولویت
سرانجام برای خواننده ممکن است این سؤال ایجاد شود که چرا کتاب با بحث سنجش اقتصاد 

کید می دیجیتال بسته می شود که  شود و این موضوع در ابتدا نیامده است. در پاسخ به این سؤال تأ
مسئله آزاردهنده این است که . دوم، نخست حجم مطالب موضوع اقتصاد دیجیتال گسترده است

گیری اقتصاد دیجیتال کمتر مورد توجه  گیری ارزش خدمات دیجیتال و در کل اندازه دازهمبحث ان
گیرد. از این نظر با فهم  برخی اقتصاددانان دانشگاهی و حتی نهادهای بسیاری کشورها قرار می

بسیار معتبر جلوه و نورتون ها، مفاهیم و کارکردهای اقتصاد دیجیتال، جمله معروف کاپالن  نگرش
به دست سنجید همان چیزی است که  آنچه شما می»د که نکن مطرح میو نورتون کند. کاپالن  می
های  دقیق و بروز اقتصاد دیجیتال، تحلیل گیری و سنجش ؛ یعنی در صورت اندازه«6آورید می

 کننده باشند. توانند روشن های دیجیتال می های اصلی فناوری اقتصادی جریان
های مربوط به آن  نظری و کاربردی اقتصاد دیجیتال و تحلیل کتاب حاضر با توجه به وجه

های اقتصاد کشور توسط نویسنده در دانشگاه عالمه  ها تحقیق و تدریس در دانشکده حاصل سال
طباطبایی و دانشگاه خاتم در مقاطع تحصیالت تکمیلی است. از این رو برای دانشجویان 

چنین  های مرتبط و حتی فنی و مهندسی و هم شتهکارشناسی، تحصیالت تکمیلی اقتصاد و کلیه ر
گذاری بسیار مفید  سازی و سیاست ها و مراکز تحقیقاتی، تصمیم کارشناسان و محققان در دانشگاه

 تواند باشد. می
ام که همواره مشوق و همراه من در به ثمر رسیدن این  دانم از خانواده در اینجا بر خود الزم می

چنین از  ها این اثر قابل تدوین و انتشار نبود. هم ا که بدون حمایت آنکتاب بودند تشکر کنم چر
سازی  پرست )مدیریت نشر آماره( و خانم سمیرا مؤدب که زحمات زیادی در پیاده آقای فرهاد نوع
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 فصل اول

 بنیان دانشاقتصاد 

 مقدمه .1
بنیان به مفهوم اقتصادی است که تولید، توزیع و مصرف آن مبتنی بر دانشش و اطالعشات  اقتصاد دانش

 هشای فناوری هشای فعالیتبشاال،  هشای فناوریگذاری بر  باشد. این یعنی اقتصاد به طرف رشد سرمایه
 علشم اقتصشاد، وری متمرکشز باششد. در ادبیشات باال، نیروی کار با مهارت باال و منشافع ناششی از بهشره

فنشاوری  جدید و مدرن رشد اقتصادی تالش زیادی را در جهت فهم بیشتر نقشش دانشش و های ئوریت
گشذاری بشر تحقیشق و  اند. لذا در این دیدگاه سرمایه وری و رشد اقتصادی به کار بسته با محوریت بهره

بشر گشذاری  بشر سشرمایه عشالوه توسعه، آموزش و تربیت و مدیریت ساختار کار بسیار کلیدی هستند.
های رسمی و غیررسمی یک موضوع مهم و جشدی در عملکشرد اقتصشاد  دانش، توزیع دانش در شبکه

کننشده در تبشادل دانشش  بنیان نوآوری محور تعامل بشین تولیدکننشده و مصشرف است. در اقتصاد دانش
 خطی سنتی نوآوری ششده اسشت. های مدلکدگذاری شده و ضمنی است. این مدل تعامل، جانشین 

هشا، دولشت و  و ارتباط بین فعالیتها   ( که سازگار با جریانNIS) 6های نوآوری ملی سیستم پیکربندی
کننده بسشیار مهشم اقتصشادی در  باشد یک تعیینفناوری  و مراکز پژوهشی در توسعه علوم وها   دانشگاه

بنیان با ویژگی تقاضای فزاینده بشرای نیشروی  است. اشتغال در یک اقتصاد دانش بنیان دانشیک اقتصاد
بشاالی اقتصشاد بشه سشمت پویشایی فنشاوری  دانش بر و های بخش شود. ا مهارت باال شناخته میبکار 
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