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 مؤلف پیشگفتار

هـای محاسـباتی دیجیتـالی کـار      اقتصاد دیجیتال اشاره به اقتصادی است که براسـا  و بنیـه فنـاوری   
شـود. اصـحالا اقتصـاد     اقتصاد اینترنت، اقتصاد جدید و یا اقتصاد وب نیز نامیده میکند و گاهی  می

در محافـ  علمـی محـرا و رواج پیـدا کـرد ودر       ۰99۳در سال  ۰دیجیتال ابتدا توسط دان تاپسکات
ای محـرا شـده اسـت کـه نشـانگر چگـونگی تسییـر کسـا و کـار از طریـ             ها به گونه اولین کتاب

( سه جزء اصلی مفهوم اقتصـاد دیجیتـال   Mesenbourg, 2001) 2نظر مسنبرگ محاب  اینترنت است.
 عبارتند از:

 افــزار،  افــزار، نــرم هــای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات )ســخت  حمایــت از زیرســاخت
 ارتباطات، شبکه و غیره(

 ها انجام شود( ای از رایانه کسا و کار الکترونیکی )هرگونه فرایندی که با شبکه 

  عنوان مثال خرید آنالین کتاب( الکترونیک )انتقال کاالها و خدمات، بهتجارت 
 

هـای اجتمـاعی و    هـای جدیـد هماننـد رسـانه     (، بـه مـوارد فـوق برنامـه    Bill Imlah) ۵بیـ  ایمـاله  
 جستجوی اینترنتی را اضافه کرده است.

دازش اتـم بـه   انتقـال از پـر  »( استعاره ۰99۳همچنین در اواخر قرن بیستم نیکال  نگرو پونته )
این انتقال از جابجایی مواد، جـرم و حمـ  و    0را برای اقتصاد دیجیتال استفاده نمود.« پردازش بیت
برهـای جهـانی تسییـر نمـوده اسـت. زیرسـاخت اقتصـاد         وزنی و مجازی از طریـ  پیـام   نق ، به بی

                                                                                                                                   
1. Don Tapscott 

2. Mesenbourg, T.L. (2001). Measuring the Digital Economy. U. S Bureau of the Census. 
3. The concept of a “Digital Economy” Retriued 30 March 2015 

4. Nicholas Negropote (2013), Bits and Atam, University of Phoenix, Phoneix etu. Retrieved 2013-

07-23 
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ت را فرم جهانی است که تعامـ ، ارتبـا ، همکـاری و جسـتجو بـرای اطالعـا       دیجیتال یک پلت
فراهم نموده است و اقتصاد دیجیتال را اقتصاد بـا هزینـه نزدیـک صـفر محصـوالت نامشـهود بـر        

 روی شبکه به وجود آورده است.
( اقتصاددان دانشـگاه برکلـی، بـرای موضـوع تـاریخ اقتصـادی،       Brad Delongبراد دالنگ )

ای مختلـف اقتصـاد،   هـ  کند. وی عنوان می کنـد کـه بخـ     ای را ارائه می نظریه قاب  فهم و ساده
تـرین   کننـد. بـه نظـر وی جدیـد     درخشـند و بعـد افـول مـی     های سینما در شهرت می همانند ستاره

بخ  قهرمان، فعالیتی مرکا از اطالعات، ارتباطـات و سـرگرمی اسـت و امـروزه بخـ        نجات
 افزار و ارتباطات هستند. ها و کارهای قلمرو حوزه نرم مهم اقتصاد، فعالیت

هـا،   ده رشد اقتصاد دیجیتال تأثیرات فراوانی بـر کـ  اقتصـادها، نهادهـا، سـازمان     طور گستر به
گیـر، نـاملمو  و    ها و افراد گذاشته است. در این زمینه اکثر کاالها و خـدمات جهـانی همـه    بنگاه

هـا تـأثیرات بسـیار مهمـی در      هم پیوسته شـدند. ایـن وییگـی   ه پیچیده و به نحو خاصی مرتبط و ب
هـا تـأثیرات زیـادی را بـر      مع رقم زده اسـت. در جوامـع و اقتصـاد کشـورها، شـبکه     بازارها و جوا

اند و اصحالا شبکه محوری موضوعی کلیـدی و مهـم در اقتصـاد     زندگی افراد گذاشتهو اقتصاد 
انـد و تفکـر و    را به وجـود آورده و اینترنت اشیاء  2و محاسبات ابری ۰های عظیم شده است و داده

 ها سازمان یافته است. ول آناقتصاد جوامع نیز ح
نوشـته شـده    تجربه چندین سال آموزش و تحقی  و محالعه دانشـگاهی  براسا کتاب حاضر 

اقتصـاد فنـاوری   »است. در نگارش این کتـاب از چنـدین کتـاب معتبـر جهـانی، از جملـه کتـاب        
اوز « 0ای هـای شـبکه   اقتصـاد فعالیـت  »هال واریان، جو فـارل و کـارل شـپیرو، کتـاب     « ۵اطالعات
، چـارلز  «اقتصـاد کـالن  »کورکوبتیس و وبـر، کتـاب   « ۳های ارتباطاتی گذاری شبکه قیمت»کتاب 
لیفی نویسـنده تحـت عنـوان    أ( ترجمه نویسنده و آقای کرامت فر و کتاب فارسـی تـ  2۱۰0جونز )

ن (، در کنار محالعه و تحقی  مقـاالت متعـدد در ایـ   ۰۵8۳« )اقتصاد فناوری اطالعات و ارتباطات»
 های اخیر استفاده شده است. حوزه در سال

، تربیـت مـدر   دانشـگاه  با توجه به تجربه چندین ساله تدریس در دانشگاه عالمه طباطبائی، 

ها و موسسات آموزش عالی و انجام کارهـای تحقیقـاتی در    و برخی دیگر دانشگاه دانشگاه خاتم

                                                                                                                                   
1. Big Data 
2. Cloud Computing 

3. Varian. H and Farell. J and Shapiro. C (2000). The Economics of Information Technology, 

Cambridge University Press 
4. Shy, Oz (2001). The Economics of Network Industries, Cambridge University Press 

5. Courcoubetis. C and Weber. R (2003). Pricing Communication Network, John Wiley and Sons. 

2t.d 
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بنـدی شـده    خرد و کـالن تقسـیم  حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، کتاب حاضر در دو بخ  

است تا بتوان بیشتر محالا درخور حـوزه اقتصـاد دیجیتـال و اثـرات آن را پوشـ  دهـم. کتـاب        

فصـ  دیگـر    چهـار فص  است که ش  فص  آن را مباحث خرد اقتصاد دیجیتال و  دهمشتم  بر 

 دهد. را مباحث کالن تشکی  می

کـه در آن مفـاهیمی همچـون تبعـی      فص  اول اختصاص به مفـاهیم اقتصـاد دیجیتـال دارد    

، 2شـدگی  هـای تعـوی  و قفـ     ، هزینـه ۰بنـدی  قیمت و انواع آن در محصوالت دیجیتـالی، دسـته  

مقیا  اقتصادی سمت عرضه و سمت تقاضا، شبکه، پیامد خارجی شـبکه، اسـتانداردها و جنـگ    

 اند. استانداردها و غیره ارائه شده

ای دارد. در ایـن فصـ  بـه مباحـث      شـبکه گذاری محصـوالت   فص  دوم اختصاص به قیمت

ای پرداختـه شـده اسـت. در     گـذاری محصـوالت شـبکه    نظری و عملی اقتصادی در حوزه قیمت

ــای قیمــت بحــث نظــری روش ــه دو قســمتی،     ه ــزی، تعرف ــایی، رم ــه نه ــر هزین ــی ب گــذاری مبن

گـذاری در عمـ     گـذاری بـا ضـمانت و در بخـ  قیمـت      گذاری در حداکثر بـار، قیمـت   قیمت

، +LRIC(، هزینه بر مبنـای فعالیـت، روش   FPCگذاری هزینه کاال توزیع شده ) های قیمت روش

 ها آمده است. ( و نقا  قوت و ضعف آنECPRگذاری مؤلفه کارآمد ) روش قیمت

افزار دارد. در این فص  ابتـدا مفـاهیم سـازگاری     فص  سوم اختصاص به فعالیت تولید سخت

شـده اسـت و در ادامـه از دو روش پیامـد خـارجی شـبکه و       افزاری ارائه  و عدم سازگاری سخت

هـا و احتمـال شکسـت در بـازار      کننـده  ها به بحث درخصوص ساختار بازار، مصرف روش مؤلفه

افزاری پرداخته شده اسـت. در ایـن فصـ  بـرای هـر روش خالصـه جداگانـه         محصوالت سخت

 ه نشده است.آورده شده است و برخالف فصول دیگر در انتهای فص  خالصه آورد

افـزار دارد. در ایـن فصـ  فـره شـده اسـت کـه         فص  چهارم اختصاص به فعالیت تولید نرم

افزارهـای مخصـوص    ها عضویت خود را مستقیماً از تنوع خدمات حمـایتی سـخت   کننده مصرف

جای فره پیامـدهای  ه آورند که این ب کنند به دست می ها استفاده می های عام  که آن یا سیستم

هـا، سـود و رفـاه     بکه است. در این فص  همانند فص  قبـ  موضـوع بـه مقایسـه قیمـت     خارجی ش

 شود. تحت سازگاری و ناسازگاری پرداخته می
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های بازار اطالعات به دو دلی  در قالـا   فص  پنجم اختصاص به بازار اطالعات دارد. فعالیت
ت بـا هزینـه بسـیار کـم     گیرند که یکی آن است که خریـداران اطالعـا   های شبکه قرار می فعالیت

کنندگان بفروشند. دوم اینکه با گذر از چـاپ بـه    توانند آن را بازتولید کنند و به دیگر مصرف می
از طریـ  بـار اضـافی بـرای      ۰دنیای دیجیتال، انتقال اطالعات ممکن است با پدیده ازدحـام شـبکه  

بنـدی بازتولیـد    طبقه تعدادی از جستجوگران اطالعات به وجود آید. لذا در این فص  موضوعات
های دیجیتالی در مقاب  غیردیجیتالی، جذب و عـدم جـذب مـازاد     اطالعات، حفاظت کپی رسانه

 گذاری خدمات اینترنتی بحث شده است. کپی و قیمت
( دارد. پـول  ATMفص  ششم اختصاص به موضـوع پـول و بانـک و ماشـین در خـودپرداز )     

، نهادها و غیره برای انجـام معاملـه در کـاال و    دارای یک مفهوم وسیع از پرداخت توسط اشخاص
رسند دارد. یک تواف  دوجانبه بر مفهوم اصلی پرداخت و دریافـت پـول،    خدمتی که به تواف  می

کند. در فصـ  حاضـر مفهـوم پـول از دیـدگاه       یک شبکه را بین همه نمایندگان تجاری ایجاد می
فعالیت بانکداری و اثرات رفـاهی سـازگاری    های خودپرداز در های انتقال و دستگاه شبکه، هزینه

 ارائه شده است. ATMهای  و ناسازگاری دستگاه
فص  هفتم از بخ  کالن کتاب اختصاص به توسعه فناوری و استانداردسـازی دارد. در ایـن   

هـای جدیـد در یـک محـیط      ها، پـذیرش فنـاوری   فص  کتاب به چگونگی انتخاب فناوری بنگاه
پـردازد. ضـمیمه فصـ  هـم موضـوع تعـادل نـ  را         ردسازی فناوری مینوآور و موضوع استاندا

 کند. محرا می
رشد اقتصادی، ارائه شده است. تمرکـز اصـلی ایـن فصـ  بـر روی      فناوری و تم شفص  هدر 
ها و فناوری نقـ  بسـیار مهمـی     های رشد اقتصادی در مباحث اقتصاد کالن است که ایده تئوری

ها شده است و از ایـن   فص  ابتدا مروری اجمالی بر اقتصاد اندیشهکنند. در این  را در آن بازی می
ارائـه   2بنیـان  هایی بسط داده شده است. سپس یک مدل ساده از رشد اقتصادی ایـده  رهگذر بین 

شده است. در نهایت نحوه ترکیا مدل مذکور را با مدل رشـد سـولو ارائـه شـده اسـت تـا یـک        
 صادی ارائه شود.تئوری قوی درباره عملکرد بلندمدت اقت

تم در مورد رشـد اقتصـادی و فنـاوری، اختصـاص بـه رشـد       شبه دنبال ارائه فص  ه نهمفص  

بنیـان و   های اخیر الگوهای رشد مبتنی بر اقتصـاد دانـ    دارد. در سال دیجیتالاقتصادی و فناوری 

فناوری اطالعات و ارتباطات محرا شده است که هدف ایـن فصـ  ارائـه الگوهـای متناسـا بـا       

                                                                                                                                   
1. Congestion 

2. Idea-Based 



 99 2 پیشگفتار مؤلف

فناوری اطالعات و رشد اقتصادی است. در این فصـ  ابتـدا بـه نحـوه ورود فنـاوری اطالعـات و       

ف عرضه اقتصاد پرداخته شده اسـت. در ادامـه الگـوی رشـد     ارتباطات و مکانیسم تأثیر آن بر طر

 رگنسون، کوا و یا جوال ارائه شده است.یوهای  اقتصادی برگرفته از دیدگاه
وری دارد. در ایـن فصـ  ابتـدا نقـ       بهرهفناوری دیجیتال و هم اختصاص به موضوع دفص  

موضــوع در قالــا وری ارائــه شــده اســت ســپس ایــن   فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در بهــره
ها و کالن اقتصاد مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت و در ادامـه برخـی معماهـای          ها، بنگاه سازمان

موجود در این حوزه ارائه و بحث و بررسی شده و در نهایت آینده اقتصـاد دیجیتـال بحـث شـده     
 است.

و کتاب حاضر با توجه به سـح  محالـا آن بـرای دانشـجویان تحصـیالت تکمیلـی اقتصـاد        
 باشد.   های مرتبط مفید می رشته

هـای ناشـی از تـدوین     دانم از خانواده عزیزم به خاطر تحم  سختی جا بر خود الزم می در این
این کتاب و همکاران خود که مشوق من در نگارش این کتاب بودند تشکر و قـدردانی کـنم. از   

متعـددی را در فراینـد    میالنی، دکتـر اکبـر احمـدی کـه نکـات      سرکار خانم دکتر مهنوش عبداله
سازی این کتـاب بـرای چـاپ،     کنم. عالوه بر آن در آماده تدوین کتاب گوشزد کردند تشکر می

انـدرکاران نشـر آمـاره بـه      بین، خانم لیال مومنی، خانم سـمیرا مـؤدب و دسـت    از آقای بهنام نیک
مـ  شـدند   پرسـت و همکـاران ایشـان کـه زحمـات شـایان تقـدیری را متح        وییه آقای فرهاد نوع

 سپاسگزارم.
رود کـه خواننـدگان محتـرم     گـردد و انتظـار مـی    ص ایـن کتـاب بـه نویسـنده برمـی     ئکلیه نقا

بـه اینجانـا ارسـال      jahangarde@gmail.comنظرات خود را از طری  پست الکترونیکی  نقحه
 کنند.
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 فصل اول

 مفاهیم اقتصاد دیجیتال

 مقدمه -7-7
شده و پایان عمر صنعتی آغـاز گردیـد. تحـوالت    ای  جهان از نیمه دوم قرن بیستم وارد عصر تازه

پرشتاب علمی و فناوری در زمینه ترانزیستورها موتـور محـرک ایـن تحـول بـوده اسـت. ابتـدا بـا         
هـای   هـا بـه فنـاوری    رایانـه   ورود رایانه به بازار و در ادامه با تحول در حوزه اطالعات و ارتباطات،

بـه وقـوع پیوسـت. اجـزاء     « فنـاوری اطالعـات  »پیوسـتند و انقـالب    ـ  تلفـن و تلویزیـون   ـ  ارتباطی
هـای فیزیکـی نبودنـد بلکـه در عـوه       هـای فنـاوری قبلـی، دسـتگاه     انقالب اخیر همانند انقـالب 

هـا، مشخصـات اسـتاندارد، پروتکـ ،      بودند. اجزای فناوری اطالعات و ارتباطـات، ایـده  « ها بیت»
 هـای  ، نامـ  وبب، فایـ   ۰هـای صـحبت   صـفحات وبب، اتـاق   افزارهـا،  نویسی و نـرم  های برنامه زبان

MP3پول الکترونیکی، دولت الکترونیکی و از ایـن قبیـ  هسـتند.     ، 2ها و معامالت بر خط ، حراج
کـه غایـت    آینـد  ها از چند ابزار و پروتکـ  اصـلی بـه وجـود مـی      نکت  مهم این است که تمام این

آنجاکه اینترنـت فاقـد هرگونـه قیـد فیزیکـی اسـت،        باشد. از می« اینترنت»ها نوآوری ترکیبی  آن
تـر شـوند، در برخـی     تعجبی ندارد که با چنین سرعتی گسترش یابد. هر چـه ابزارهـا بهتـر و قـوی    

هـای   ها سرعت نوآوری افزای  خواهد یافت. چرا که جمعیت بیشتری قادر به ایجـاد برنامـه   زمینه
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ایـن جریـان فنـاوری در فراینـدهای مختلـف       تری خواهنـد شـد.   تر و سریع کاربردی بر خطِ ساده
خرد و کالن اقتصادی مؤثر بوده است و شکلی از اقتصاد دیجیتالی را در دنیا رقـم زده و همزمـان   
در طرف عرضه و تقاضای اقتصـاد منجـر بـه بهبـود و کـارایی اقتصـادی و نهایتـاً رشـد و توسـعه          

 اقتصادی شده است که نیاز است مورد واکاوی قرار گیرند.
و  ۰هـای اقتصـادی در فنـاوری پیشـرفته     ترین پدیـده  با این وصف فص  حاضر مروری بر مهم

اقتصاد دیجیتال است. برای این منظور ابتدا مفاهیم مهمی که در ایـن کتـاب بیشـتر مـورد اسـتفاده      
2سازی شوند. به عنوان مثال مفاهیمی چون شخصی گیرند ارائه می قرار می

و محصـوالت،   قیمـت  
، ۳هـای تبـدی    ، هزینـه 0بندی کاالها در یک سـبد  ، دسته۵های مختلف از یک محصول تهی  نسخه

ای، اسـتانداردها و اثـرات    ، بازدهی نسـبت بـه مقیـا ، مفهـوم شـبکه، اثـرات شـبکه       6شدگی قف 
هـای اقتصـادی    هـا در اقتصـاد روزمـره و فعالیـت     باشند. اکثـر ایـن پدیـده    سیستم ارائه و بازگو می

هـای مـرتبط بـا فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات از اهمیـت         ند امـا در فعالیـت  معمول نیز وجود دار
 خاصی برخوردارند.

 

 تفکیک تولید و قیمت 7-1
در بازار محصوالت فناوری اطالعات و ارتباطات به دو دلی  تبعی  قیمت اهمیـت دارد. اوالً در  

ین معمول است کـه اغلـا   بازار این محصوالت وییگی هزین  ثابت باالی تولید و هزین  نهایی پای
باشد. به ویـیه اغلـا، قیمـت از     گردد که همراه با ناکارایی می منجر به قدرت بزرگی در بازار می

هزین  نهایی فراتر خواهد رفت و این بدان معناست که منافع سود حاص  از تبعـی  قیمـت بـرای    
دهد کـه مشـاهداتمان    اجازه میعالوه فناوری اطالعات به ما  ها کامالً شفاف و روشن است. به آن

شـود   کننده را مانیتور و تحلی  کنیم. این وییگـی باعـث مـی    را با دقت انجام داده و رفتار مصرف
های مختلف بازاریابی که درگذشـته اسـتفاده از آن بسـیار مشـک  بـوده حـداق  در        که استراتیی

هـا و   توانـد قیمـت   مـی  کـارگیری پیـدا کننـد. بـرای مثـال یـک فروشـنده        مقیا  وسیع قابلیت بـه 
کاالهایی را پیشنهاد کند که از نظر رفتار فردی یا خصوصیت از هم متمایز هستند. در ایـن بخـ    

هـا   کارگیری تبعی  قیمت کتاب هدف این است که برخی از اثرات اقتصادی ناشی از توانایی به
 نشان داده شود.
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