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به اندازه کافی در مورد سال 2020 و ویروس کرونا شنیده ایم و آن را می شناسیم. دیکشنری آکسفورد در 
توصیف سال 2020 آن را سالی دانست که در یک کلمه قابل توصیف نیست. در زمان نگارش این گزارش 
61 میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا مبتال شده اند و 1.4 میلیون نفر از بین رفته اند. حقیقت اینست 
که احتماال در سال 2020 اقتصاد جهان به میزان 4.4 درصد کوچک خواهد شد. شاخص اعتماد مشتری* 
از پایین ترین میزان خود در طول تاریخ 5 واحد پایینتر است اما تمام این صحبت ها نیز قادر به توصیف 
صحیح تخریبی که پاندمی ویروس کرونا در دنیا به وجود آورد نیستند. مشخصا مسیر ریکاوری و بازگشت 

به دوران پیش از کرونا برای اقتصاد دنیا مسیری طوالنی، ناهموار و غیر قابل پیش بینی خواهد بود.
بـر خـالف تمـام اتفاقـات بـدی که در سـال 2020 افتـاد و تمام شـاخه هایی که بعضـا از بیـن رفتند و یا 
بسـیار ضعیـف شـدند، یـک روند به شـکلی بسـیار قدرتمند رشـد نمـود. بلـه ، دیجیتالی سـازی فعالیت 
هـا. دیجیتالیـزه شـدن کارهـا بـه انسـان در انجـام کار، تحصیـل و حتـی در مواقعـی زندگـی اجتماعی 
محـدود کمـک نمـود و گام هایـی بـرای عـادی سـازی شـرایط برداشـت. تقریبـا 1.2 میلیـارد کـودک به 
واسـطه کرونـا از تحصیـل در شـرایط عـادی محـروم شـدند امـا هرجـا که زیرسـاخت مـورد نیـاز وجود 
داشـت تحصیـل بـه صورت آنالیـن ادامه یافـت. پیش بینی هـا حاکی از رشـد 33 درصدی بازار کسـب 
و کارهـای دیجیتـال در سـال 2020 به نسـبت سـال 2019 دارنـد. فعالیت هـای اجتماعی اکثـرا به صورت 
ویدئـو کنفرانـس اتفـاق افتادنـد و ایـن پیش بینی ها باعث شـد کـه اپلیکیشـنی ماننـد Zoom در حال 
حاضـر در بـازار سـرمایه 129 میلیـارد دالر ارزش داشـته باشـد یعنـی بیـش از IBM. در یـک پژوهـش 
مشـخص شـد کـه 93درصـد از کارفرمایـان در دنیـا رو بـه دورکاری آورده انـد و تقریبـا 50 درصـد آنهـا 
اعتقـاد داشـتند پـس از ویـروس نیز بـه این شـیوه ادامه خواهنـد داد. پاندمـی کرونا نابرابـری ها را در 
بخش هـای مختلـف افزایـش داد و رهبـران جهانـی را بـه این فکر فـرو برد کـه چگونه می تواننـد با کار 
گروهـی شـرایط را بهتـر از گذشـته بازیابـی کننـد. همـه اتفاقات مـورد بحث در بـاال در نهایـت منتج به 
ایـن شـد کـه دیجیتالی سـازی مـی توانـد در آینده راهکاری بسـیار مثبت و مناسـب برای بشـر باشـد.
در پژوهشــی کــه در ادامــه خالصــه ای از آن را مطالعــه خواهیــد نمــود محققــان دانشــگاه تافتــز بــا 
همــکاری مســترکارت شــاخص هوشــمندی دیجیتــال را معرفــی مــی کننــد. ایــن شــاخص بــر اســاس 
ورژن ارتقــا یافتــه کارت امتیــازی تکامــل دیجیتــال 2015 و HBR 2017 بنــا شــده اســت و منجــر بــه 

ایجــاد کارت امتیــازی تکامــل دیجیتــال 2020 شــده اســت. 

مقدمــه



شــاخص هوشــمندی دیجیتــال در واقــع ترکیبــی از 358 شــاخص مربــوط بــه کارت هــای امتیــازی 
ــه  ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــه 90 کشــور م ــه در پهن ــال اســت ک ــاد دیجیت ــال و اعتم تکامــل دیجیت
ــادی و  ــط نه ــن، شــرایط تقاضــا، محی ــزارش شــرایط تأمی ــن گ ــی ای ــار پیشــران اصل اســت. چه
در نهایــت نــوآوری و تغییــر بــوده انــد. نتایــج حاصــل از اعمــال ایــن چارچــوب توانســته اســت 
شــرایط حــال حاضــر و نــرخ رشــد یــا افــول  دیجیتالــی شــدن کشــورهای مــورد بحــث را معیــن 
کنــد و نقــاط قابــل رشــد و دارای پتانســیل نــوآوری و تغییــرات مــورد نیــاز در قوانیــن را روشــن 

کنــد.
شــاخص اعتمــاد دیجیتــال در یــک گــروه کوچکتــر از ملــل شــامل 42 کشــور اعمــال شده اســت 

و 4 پیشــران اصلــی داشــته اســت: محیــط، تجربــه ، رفتــار و نگــرش. 
امـا موضوعـی کـه در این یادداشـت بیشـتر بـر آن تمرکـز خواهیم نمود شـاخص تکامـل دیجیتال 
در دنیاسـت کـه در یـک پهنـه از 90 کشـور شـامل کشـورمان مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت و این 
کشـورها را به 4 منطقه و بخش تقسـیم نموده اسـت: کشـورهای برجسـته، کشورهای ایسـتا ، کشورها 
و اقتصادهـای در حـال رشـد و گسـترش و در نهایـت اقتصادهـا و کشـورهای تحـت نظـر و در حال 
ظهـور. در بخـش کشـورهای برجسـته 3 اقتصـاد بـه شـکلی بسـیار قدرتمند در حـال حرکتنـد که به 
آنهـا کشـورهای فـوق برجسـته لقـب داده شـده اسـت. ایـن سـه اقتصـاد برجسـته عبارتنـد از: کره 
جنوبـی، سـنگاپور و هنگ کنـگ. این اقتصادهـا در کنار اقتصادهـای کوچکی مانند تایوان، اسـتونی، 
نیوزیلنـد و امـارات متحـده عربـی از کشـورهایی هسـتند کـه در این شـاخص با قدرت در حال رشـد 
هسـتند و قابلیـت انطبـاق و چابکـی فراوانـی نسـبت بـه تغییـرات و نوآوری هـای محیطـی از خود 

نشـان داده اند.
ــال ســرآمد اســت.  ــه شــکلی دیگــر در شــاخص تکامــل دیجیت ــه نوعــی دیگــر و ب ــز ب چیــن نی
ایــن کشــور در پیشــران های تقاضــا و نــوآوری بــرای دیجیتالــی شــدن بــا اختــالف برتریــن کشــور 
دنیاســت. عــالوه بــر چیــن کشــورهای دیگــری همچــون اندونــزی، هنــد، برزیــل و نیجریــه نیــز در 
ایــن بخــش رونــد رو بــه رشــدی دارنــد امــا مســیر آن هــا بــرای احصــا نتایــج ایــن پیشــرفت کامال 
متفــاوت اســت. در حالیکــه اندونــزی و هنــد رشــد تکانــه ای و جهشــی بســیار زیــاد تکنولوژیــک را 

تجربــه مــی کننــد نیجریــه و برزیــل آهســته تــر و پیوســته تــر در حــال پیشــرفتند.

شاخص هوشمندی دیجیتال



دسته بندی اقتصادهای جهان بر اساس تکامل دیجیتال

اقتصادهای برجسته. 1
ــه  ــال باالیــی مــی باشــند. ایــن اقتصادهــا در زمین ــه تکامــل دیجیت ــی بســیار پیشــرفته اند و دارای تکان ــه لحــاظ دیجیتال ایــن اقتصادهــا ب
راهبــری نــوآوری بــر اســاس مزایــای موجــود و ایجــاد بهتریــن راه هــای فناورانــه در جهــان ســرآمد می باشــند. مــردم ایــن کشــورها در بهــره 
ــاوری هــا ندارنــد و زیرســاخت های اجرایــی فناوری هــای  گیــری از فناوری هــای آنالیــن بســیار موفقنــد و مشــکلی بابــت اســتفاده از ایــن فن
دیجیتــال بــه خوبــی در ایــن کشــورها موجــود اســت. هرچنــد کــه بایــد ایــن نکتــه را در نظــر داشــت کــه بــا توجــه بــه قابلیــت گســترش 
فــوق العــاده زیــاد فنــاوری در جهــات مختلــف باقــی مانــدن در ایــن شــرایط و حفــظ قــدرت تکانــه ای تکامــل دیجیتــال در ایــن کشــورها امــری 
بســیار چالشــی خواهــد بــود. بــرای اینکــه ایــن اقتصادهــا بتواننــد در ایــن زمینــه موفــق باشــند الزم اســت کــه همــواره پیشــرانه نــوآوری در 
ایــن کشــورها فعــال باشــد و همــواره در کشــور تقاضــای تکنولوژیــک وجــود داشــته باشــد، در غیــر اینصــورت ممکــن اســت اقتصــاد دیجیتــال 
در ایــن کشــورها رو بــه افــول گــذارد. عــالوه بــر ایــن مــردم در کشــورهای دارای اقتصــاد برجســته بــا ذهنــی بازتــر و نگرشــی بدبینانــه تــر بــه 

فنــاوری و دیجیتالــی شــدن امــور و آینــده مــی نگرنــد.

اقتصادهای ایستا. 2
ایــن اقتصادهــا پیشــرفت دیجیتالــی باالیــی دارنــد امــا تکانــه تکامــل دیجیتالــی پایینــی دارنــد. ایــن اقتصادهــا کشــورهایی بودنــد کــه در 
مواجهــه بــا پیشــرفت های دیجیتالــی و فنــاوری بــا ســرعت پایینتــری واکنــش نشــان داده انــد امــا همچنــان دارای زیرســاخت های تکنولوژیــک 
قدرتمنــدی هســتند. ایــن اقتصادهــا بایســتی بتواننــد بــر روی نقــاط قــوت تکنولوژیــک خــود تأکیــد بیشــتری داشــته باشــند و آن هــا را بــا 
ســرعت و چابکــی بیشــتری تقویــت نمــوده و موانــع اســتراتژیک موجــود را از بیــن ببرنــد. بهتریــن راه بــرای جلوگیــری از افــول ایــن اقتصادهــا 
ــا الگوگیــری از اقتصادهــای برجســته بتواننــد نــوآوری را در اقتصــاد متبــوع خــود نهادینــه نماینــد. بالعکــس کشــورهای دارای  اینســت کــه ب
اقتصادهــای برجســته مــردم در کشــورهای دارای تکامــل دیجیتالــی ایســتا نگاهــی خــوش بینانــه تــر بــه تکنولــوژی دارنــد و بیشــتر مشــتاق 
اســتفاده از مزایــای فناوری انــد. شــواهد حاکــی از آنســت کــه ایــن اقتصادهــا احتمــاال بجــای ســرمایه گذاری روی رشــد شــتاب دیجیتــال بــه 
دنبــال ایجــاد و وضــع قوانینــی بودنــد تــا بتواننــد نابرابری هــای موجــود در اجتمــاع را از بیــن ببرنــد، از اطالعــات و داده هــای موجــود حفاظــت 

کننــد و بــه نگرش هــای موجــود اطمینــان ایجــاد کننــد.



اقتصادهای در حال گسترش. 3
ــا ســرعت بســیار باالیــی در حــال تکامــل دیجیتالی انــد.  ایــن اقتصادهــا در حالــت موجــود در ســطح دیجیتالــی پایینــی قــرار دارنــد امــا ب
تکانــه بســیار بــاالی تکامــل دیجیتالی شــدن ایــن اقتصادهــا آن هــا را بــه گزینه هایــی جــذاب بــرای نــوآوران و ســرمایه گذاران برجســته تبدیــل 
مــی کنــد. ایــن اقتصادهــا دارای یکــی از خوشــبین تریــن نگــرش هــا بــه فنــاوری و دیجیتــال شــدن هســتند. ایــن اقتصادهــا معمــوال بــه دلیــل 
ــرای  ــر ب ــی بهت عــدم وجــود زیرســاخت های مناســب و کیفیــت پاییــن تحقیقاتــی عقــب نگــه داشــته شــده اند و ایجــاد موسســات تحقیقات
تقویــت و غنــی ســازی نــوآوری در کشــور و ســرمایه گذاری در دسترســی و کیفیــت بهتــر دیجیتالی شــدن مــی توانــد آنهــا را بــه اقتصادهــای 
دیجیتــال پویاتــری تبدیــل کنــد. اقتصادهــای در حــال گســترش مــی تواننــد در آینــده ای نــه چنــدان دور بــه اقتصادهــای دیجیتــال برجســته 

تبدیــل شــوند. کشــورهای چیــن، هندوســتان، اندونــزی، عربســتان ســعودی، کنیــا و روســیه سردســته ایــن اقتصادهــا مــی باشــند.

اقتصادهای در حال ظهور و نظاره گر. 4
ــه  ایــن کشــورها بــه واســطه زیرســاخت های ضعیــف تکنولوژیــک و نداشــتن تکانــه شــدت دیجیتالــی شــدن مناســب احتمــاال در آینــده ن
چنــدان دور دچــار چالش هــای وســیعی بشــوند. ایــن کشــورها دارای بیشــترین میــزان بدبینــی نســبت بــه تکنولــوژی و دیجیتالــی شــدن امــور 
هســتند. البتــه برخــی از ایــن اقتصادهــا در مواجهــه بــا کمبودهــای زیرســاختی، موانــع تحقیقاتــی و پاییــن بــودن تقاضــای فنــاوری دیجیتــال 
راهکارهــای نوآورانــه ای دارنــد. شــاید اولیــن و پیــش پــا افتاده تریــن راهــکار بــرای آنهــا افزایــش دادن ســطح دسترســی بــه اینترنــت از طریــق 
افزایــش دادن دسترســی بــه اینترنــت همــراه در کشــور اســت. در کشــورهایی کــه در ایــن دســته قــرار دارنــد امــا مــردم آن بــا دیجیتالی شــدن 

امــور بیشــتر کنــار مــی آینــد شــاید راهــکار اصلــی هدفمنــد کــردن مصــارف دیجیتــال بــرای توانمندســازی رشــد اقتصــاد دیجیتــال باشــد. 
اقتصــاد دیجیتــال در ســالی کــه دنیــا بخاطــر پاندمــی کرونــا عمــال متوقــف شــده بــود بــه شــکلی کــه گفتــه شــد تغییــر نمــود. تجربــه قرنطینــه 
ــش و آزمــون بکشــد.  ــه چال ــا را ب ــت دنی ــادی زیرســاخت های اینترن ــا حــد زی ــود توانســت ت ــده نشــده ب ــن دی ــه پیــش از ای در ســطحی ک
نمــودار زیــر رشــد اقتصــاد دیجیتــال را متاثــر از تغییــر در رفتارهــای ناشــی از فاصلــه گــذاری اجتماعــی در مقابــل انعطــاف اقتصــادی کشــورها 
)کــه شــاخص آن میــزان تغییــرات در تولیــد ناخالــص داخلــی در بــازه یکســاله اســت( را بــه تصویــر مــی کشــد. در ایــن نمــودار برخــی کشــورها 
بــه دالیــل مرتبــط بــا همگونــی مقایســه ها کنــار گذاشــته شــدند. ایــران در ایــن زمینــه جــزو کشــورهایی اســت کــه بــا وجــود اینکــه بصــورت 

کامــل قرنطینــه را اجــرا نکــرد میــزان تولیــد ناخالــص داخلــی خــود را بــا کمتریــن میــزان آســیب مواجــه دیــد.



شکل1-تکاملدیجیتالوتابآوری

شاخص حالت کنونی رشد تکامل دیجیتال



ا را به 
جیتال در دنیـا م

ط اقتصـاد دی
تحلیـل شـرای

6 نتیجـه اصلی می رسـاند: 



در دوران پاندمــی ویــروس کرونــا، زیرســاخت های اقتصــاد دیجیتــال باعــث شــدند اقتصــاد کشــورها کمتــر ضربــه بخــورد . 1
ــی از  ــادی ناش ــرات اقتص ــن اث ــن رفت ــن از بی ــد متضم ــی توان ــی نم ــه تنهای ــا ب ــاخت ه ــن زیرس ــت ای ــه تقوی ــا اینک  و ب
ــاال بــودن میــزان شــاخص حالــت کنونــی  ــد. ب ــد اثــرات مخــرب آن را کــم کن فاصله گــذاری اجتماعــی باشــد امــا می توان
رشــد اقتصــاد دیجیتــال در بســیاری از کشــورها توانســت راهگشــای بســیاری از مشــکالت اقتصــادی کشــورها باشــد البتــه 

کــه میــزان ایــن کمــک بــه زیرســاخت های اقتصــادی کشــورها نیــز بســتگی مســتقیمی دارد.

حمایــت بیشــتر از داده هــای خصوصــی و در کنــار آن کاهــش حمایــت از داده هایــی کــه مــی تواننــد بــه اســتفاده همــگان . 2
ــث از  ــد باع ــن رون ــود. ای ــد ب ــال قدرتمن ــاد دیجیت ــاخت اقتص ــورهای دارای زیرس ــترک کش ــعار مش ــی ش ــه نوع ــند ب برس
بیــن رفتــن موانــع فعالیت هــای دیجیتالــی و تولیــد داده خواهــد شــد. ایــن دو مــورد از ارکان ســاخت جامعــه دیجیتــال 

نوآورانــه و قدرتمنــد خواهنــد بــود.

ــت. . 3 ــال اس ــاد دیجیت ــیل های اقتص ــری از پتانس ــرای بهره گی ــی ب ــه کاف ــرط الزم و ن ــراه ش ــت هم ــه اینترن ــی ب دسترس
ــا  ــد بایســتی ب اقتصادهــا و کشــورهایی کــه در منطقــه اقتصادهــای در حــال گســترش و اقتصادهــای نوظهــور قــرار دارن
ــیل های  ــتر پتانس ــه بیش ــکوفایی هرچ ــال ش ــه دنب ــت ب ــت ثاب ــراه و اینترن ــت هم ــه اینترن ــی ب ــطح دسترس ــش س افزای

ــال باشــند. اقتصــاد دیجیت

تمــام اقتصادهــا در همــه 4 دســته گفتــه شــده بایســتی بــر روی توانمندســازی کاربــران و اصطالحــا "بهداشــت دیجیتــال" . 4
ســرمایه گذاری زیــادی انجــام دهنــد. ایــن کار باعــث مــی شــود کــه اطالعــات نادرســت در فضــای جامعــه گســترده نشــود 
ــه ایجــاد تقاضــا و  ــا بخش هــای دولتــی و خصوصــی فعــال در زمین ــه حداقــل برســد. شــراکت ب و تهدیــدات ســایبری ب

تأمیــن بهداشــت دیجیتــال مــی توانــد راه حــل مناســبی بــرای تقویــت انعطــاف اکوسیســتم های دیجیتــال باشــد.

کشــورهای پیشــرفته تــر از لحــاظ اقتصــاد دیجیتــال بایــد بتواننــد توازنــی میــان حفــظ تکانــه رشــد اقتصــاد دیجیتــال . 5
)کشــورهایی کــه نــوآوری را بــه عنــوان یکــی از ارکان اصلــی اقتصــاد در نظــر میگیرنــد( و ایجــاد موسســات تحقیقاتــی بــرای 
تشــکیل اقتصادهــای دیجیتــال قابــل اعتمــاد بــه وجــود بیاورنــد. سیاســت گذاران بایــد بتواننــد ایــن تــوازن را میــان رشــد 

ســریع و قدرتمنــد و محیــط پایــدار قابــل اعتمــاد در فضــای دیجیتــال ایجــاد کننــد. 

انتخــاب چنــد محــور اصلــی نــوآوری و دیجیتــال ســازی در اقتصادهــای پیشــرفته دیجیتالــی می توانــد بــه عنــوان یکــی از . 6
مبانــی ســرمایه گذاری خارجــی بــر روی اســتعدادها و ظرفیت هــای هــر کشــوری تلقــی شــود و بــرای ســایر اقتصادهــا بــه 

عنــوان یــک نمــاد از آینــده هدفمنــد و دیجیتــال عمــل کنــد.



مبانی اصلی گزارش 
اینکــه بگوییــم در زمانــی زندگــی مــی کنیــم کــه تــا پیــش از ایــن غیــر قابــل پیــش بینــی بــود شــاید بیانیــه دقیقــی نباشــد. اقتصــاد جهــان 
بــه شــکلی غیرمنتظــره از حرکــت بــاز ایســتاد و میلیاردهــا نفــر در سرتاســر دنیــا در قرنطینــه انــد. اقتصادهــای دنیــا در حــال حاضــر بــه نحــوه 
صحیــح اجــرای فاصلــه گــذاری اجتماعــی توســط مــردم خــود و پایــداری شــکل ظاهــری کار و ســالمت آن وابســته انــد. اقتصــاد دیجیتــال 
بــه منزلــه نقطــه اتصــال ایــن اقتصــاد اجتماعــی شــده دیجیتــال در نظــر گرفتــه می شــود. مــردم بــرای گــذران امــور خــود در حــال اعتمــاد بــه 
نهادهــای اقتصــاد دیجیتالــی هســتند کــه هیچــگاه بــه ایــن شــکل مــورد آزمــون قــرار نگرفتــه بودنــد و کمــاکان در مراحــل اولیــه رشــد خــود 
هســتند. بــه عنــوان مثــال نتایــج برگــزاری انتخابــات اخیــر ایــاالت متحــده آمریــکا کمــاکان در حــال آشــکار شــدن اســت و بــه دلیــل اخبــار 

بعضــًا اشــتباهی کــه از طریــق شــبکه های دیجیتــال پخــش شــد ایــن انتخابــات تحــت تاثیــر قــرار گرفــت. 
ــم  ــر ه ــیار بدت ــت بس ــک می توانس ــگاه تکنولوژی ــا از ن ــود ام ــز ب ــش برانگی ــیار چال ــر دوره ای بس ــی بش ــن دوره در زندگ ــد ای هرچن
ــن  ــه توانســتیم ای ــرار داشــتیم ک ــی ق ــا در موضع ــال در دنی ــی اقتصــاد دیجیت ــت کنون ــه لحــاظ حال ــه ب ــت ک ــوان گف  باشــد. بهرحــال می ت
ــام  ــا تم ــد ب ــن هایش می توان ــک اپلیکش ــا کم ــت ب ــه اینترن ــد ک ــت ش ــا ثاب ــه م ــن دوره ب ــم. در ای ــام دهی ــی را انج ــذاری اجتماع  فاصله گ
ــد. ایــن آزمــون ناخواســته قطعــا باعــث  ــرای انســان شبیه ســازی و اجــرا کن ــه ای کپــی وار از زندگــی اجتماعــی را ب محدودیت هایــش نمون
پیشــرفت هرچــه بیشــتر زیرســاخت های دیجیتــال و اعتمــاد و اتــکای بیشــتر در جوامــع بشــری بــه اقتصــاد دیجیتــال خواهــد شــد. درس 
دیگــری کــه در دوران پاندمــی کرونــا تحصیــل شــد ایــن بــود کــه گســترش و شــمول اقتصــاد دیجیتــال بــرای کشــورها دیگــر یــک انتخــاب 

نیســت و کشــورها مجبورنــد بــه گســترش هرچــه بیشــتر آن بپردازنــد. 
در طــول ســالیانی کــه از رصــد رشــد اقتصــاد دیجیتــال در کشــورهای مختلــف مــی گــذرد شــاهد ایــن بودیــم کــه بــا همــه نقایــص موجــود 
در بازارهــای داخلــی، زیرســاخت های اقتصــاد دیجیتــال در غالــب کشــورها روز بــه روز در حــال گســترش اســت. در تمــام دنیــا پاندمــی کرونــا 
باعــث شــد کــه خریــد و فــروش کاالهــا، فعالیت هــای اجتماعــی و نحــوه کار کــردن افــراد از طریــق اقتصــاد دیجیتــال دســتخوش تغییــر شــود 
و انســان هــا از زندگــی فیزیکــی گذشــته بســوی زندگــی دیجیتــال در آینــده رهســپار شــوند. بــا اینکــه عصــر دیجیتــال بــدون شــک شــروع 

شــده اســت، انجــام همــه کارهــا بصــورت دیجیتــال در حــال حاضــر نشــدنی اســت. 
پاندمــی کرونــا مشــکالت زیرســاختی دیجیتــال در همــه کشــورها را بــه معــرض نمایــش گذاشــت. از هندوســتان کــه قــرار بــود کالس هــای 
آنالیــن تحــت واتســپ برگــزار شــود امــا بســیاری از خانــواده هــا بــه گوشــی های هوشــمند دسترســی نداشــتند تــا آمریــکا کــه بســیاری از 
دانــش آمــوزان مجبــور شــدند بخاطــر دسترســی بــه Wi-fi بیــرون یــک فروشــگاه زنجیــره ای تاکوبــل جمــع شــوند تــا بتواننــد تکالیــف خــود 
ــی  ــد 5G بنظــر م ــی مانن ــت و فناوری های ــه اینترن ــرای گســترش دسترســی ب ــش ســرمایه گذاری هــای ب ــا افزای ــان ب را انجــام بدهند.همزم



رســد کــه رقابت هــای دیجیتــال بــه عرصه هــای جدیــدی کشــیده می شــود. دسترســی تنهــا بــه فناوری هــای دیجیتــال دیگــر تنهــا بــه عنــوان 
قــدرت دیجیتــال اقتصادهــا در نظــر گرفتــه نمی شــود بلکــه مفاهیــم نوپایــی ماننــد ســواد دیجیتــال، کیفیــت دسترســی بــه اینترنــت و قابلیــت 
اعتمــاد بــه فناوری هــای دیجیتــال مــواردی هســتند کــه تفاوت هــا را رقــم می زننــد. متعاقبــا کشــورهایی کــه بتواننــد دسترســی قابــل اعتمــاد 
و ســریع و بــا کیفیــت بــه فناوری هــای دیجیتــال را بــرای مــردم خــود فراهــم کننــد مــی تواننــد نگرشــی خــوش بینانــه تــر نســبت بــه فنــاوری 
و تکنولوژی هــای دیجیتــال در میــان مــردم ایجــاد کننــد. هرچقــدر ایــن اکوسیســتم های دیجیتالــی فعال تــر باشــند داده هــای بیشــتری تولیــد 

خواهــد شــد کــه می توانــد در آینــده بــه مثابــه خــون جــاری در رگ هــای اقتصــاد دیجیتالــی رقابتــی در نظــر گرفته شــود.
در عصــری کــه اعتمــاد بــه موسســات مختلــف در سراســر دنیــا روز بــه روز در حــال کاهــش اســت وظیفــه اصلــی مدیــران و تصمیم گیــران و 
دولتمــردان دنیــا ایجــاد حــس اعتمــاد نســبت بــه سیســتم های دیجیتــال اســت. گــذر از اصــل دیجیتالــی حــال حاضــر بــه آینــده دیجیتالــی 

هــوش مصنوعــی در گــرو ایجــاد ایــن حــس اعتمــاد بــه سیســتم های دیجیتــال در مــردم اســت. 
در ایــن مطلــب شــاخص هوشــمندی دیجیتــال بــه عنــوان یــک پلتفــرم تحقیقاتــی بــرای ایجــاد بینــش برهــان محــور و قابــل اعمــال بــرای 
افزایــش قابلیــت رقابــت دیجیتــال معرفــی شــده اســت. ایــن قابلیــت رقابــت دیجیتــال می توانــد اعتمــاد بــه اقتصــاد دیجیتــال را افزایــش داده 
و اســتفاده امــن از داده، هــوش مصنوعــی و ســایر فناوری هــای پیشــرفته را بــرای افزایــش بهــره وری و اهــداف باالتــر بــه دنبــال داشــته باشــد. 
ایــن شــاخص می توانــد بــه عنــوان ابــزاری در اختیــار تصمیم ســازان و مدیــران و دولتمــردان قــرار بگیــرد تــا مــا را از عصــر دیجیتــال حاضــر 

بــه عصــر درگیــر در هــوش مصنوعــی و غنــی از داده آینــده برســاند.
سواالتی که این گزارش بر پایه آن بنا شده است در زیر آمده است:

چگونــه گســترش فضــای اقتصــاد دیجیتــال توانســته اســت بــه مــردم در حفــظ فاصلــه گــذاری اجتماعــی کمــک کنــد و 	 
ــا را کاهــش دهــد؟ ــی کرون زیان هــای اقتصــادی پاندم

الگوهای رو به رشد اقتصاد دیجیتال در دنیا چه هستند و در گذر زمان چقدر تغییر کرده اند؟	 

شــاخص های رقابــت دیجیتــال چگونــه رشــد کــرده انــد و کــدام کشــورها بــه لحــاظ مزایــای رقابــت دیجیتــال در دنیــا 	 
ســرآمدند؟



دورنمایی از پلتفرم شاخص هوشمندی دیجیتال
ایران ششمین کشور دنیا از منظر تکانه تکامل دیجیتال

این شاخص برای جمع بندی و یکپارچه کردن تمام شاخص های اقتصاد دیجیتال موجود در جهان بوجود آمده است. این شاخص در واقع بر اساس 
کارت امتیازی شرایط حاضر و روند تاریخی اقتصاد دیجیتال در 90 کشور دنیا )که تقریبا 95 درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند( را از سال 2008 
تا 2019 بررسی می کند تا بتواند دیدگاهی کلی از روند و جایگاه اقتصاد دیجیتال و رشد آن را در اختیار تصمیم سازان و دولتمردان قرار دهد. نتایج 
این بررسی هم حالت رشد اقتصاد دیجیتال کنونی و هم تکانه تکامل دیجیتال کشورها را نشان خواهد داد و می تواند بینشی تقریبا کامل جهت 

سرمایه گذاری، نوآوری و شرایط زیرساختی اقتصاد دیجیتال در کشورها را به تصویر بکشد.
کارت امتیازی تکامل دیجیتال 90 کشور مورد بحث در این بررسی را در 4 دسته بندی تقسیم می کند. پنج کشور در گروه اقتصادهای برجسته 
قابل توجهند: سنگاپور، تایوان، استونی، کره جنوبی و امارات متحده عربی. هرکدام از این کشورها از یک روش منحصر بفرد برای رسیدن به شرایط 
حاضر اقتصاد دیجیتال خود بهره جسته اند. سنگاپور، ایاالت متحده آمریکا، هنگ کنگ، سوییس و کشورهای حوزه اسکاندیناوی برترین کشورها 
در رتبه بندی شاخص رشد اقتصاد دیجیتال هستند. چین همانند دو ویرایش قبلی این گزارش سریعترین کشور به لحاظ پیشرفت تکامل دیجیتال 
در دنیاست و باالترین تکانه رشد اقتصاد دیجیتال در دنیا را دارد. ایران در این زمینه در رده بسیار خوب ششم قرار دارد. برای بررسی شاخص 
تکامل دیجیتال 90 کشور مورد بحث در این مطلب 160 شاخص موجود در پایگاه داده های 45 منبع بزرگ دنیا از جمله بانک جهانی، یورومونیتور، 
مسترکارت، World economic forum ،GSMA و... مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج و الگوها و روندهای مورد بحث در این گزارش نشان داد که 
پیشبرد اهداف اقتصاد دیجیتال بسیار متفاوت از پیشبرد اهداف عادی اقتصادی است و به دخالت بجا و صحیح سیاستگزاران و تصمیم گیران رده 

باال نیاز دارد. 

پیشران های تکامل دیجیتال
کارت امتیــازی تکامــل دیجیتــال ارزیابــی میتنــی بــر داده ای از پیشــرفت اقتصــاد دیجیتــال جهانیســت. فرضیــه اصلــی کارت امتیــازی تکامــل 

دیجیتــال اینســت کــه 4 پیشــران اصلــی باعــث پیشــرفت اقتصــاد دیجیتــال در کشــورها می شــوند.



شرایط تأمین:
دسترسی به زیرساخت ها : پیچیدگی، میزان پوشش و سطح امنیت ارتباطات

زیرساخت انتقالی: دسترسی به موسسات مالی و گزینه های پرداخت الکترونیک
زیرساخت های اجرایی: کیفیت زیرساخت های حمل و نقل، عملکرد لجستیک

شرایط تقاضا:

شرایط انسانی: توانایی مصرف کننده و اشتیاق به خرید، پهنه توانایی دیجیتال
درک پرداخت دیجیتال: سطح درگیری مالی، استفاده از پول دیجیتال، استفاده از پول دیجیتال موبایل

استفاده از دستگاه ها و اینترنت: میزان استفاده از دستگاه های دیجیتال، سطح دسترسی به اینترنت ثابت و 
همراه، مصرف دیجیتال

شمول دیجیتالی: میزان برابری جنسیتی دیجیتال، برابری رسته ای دیجیتال، سطح دسترسی دیجیتال روستایی

محیط نهادی:

موسســات و محیــط کســب و کار: فضــای قانونــی کشــور، مقــررات مالیاتــی، حمایــت از دارایــی 
هــای فکــری و حفاظــت از ســرمایه گــذاران و کاغذبــازی

ــای  ــات و فناوری ه ــاوری اطالع ــتفاده از فن ــزان اس ــی: می ــال و تحقیقات ــتم دیجیت اکوسیس
ــی ــت مخابرات ــت، رقاب ــال در دول دیجیت

اعتماد و کارآمدی تحقیقاتی: شفافیت قوانین، کیفیت قانون گذاری

تغییر و نوآوری:

ــه هــای ســرمایه گــذاری، ظرفیــت اســتارتاپی، توانایــی جــذب و  ورودی: فرصــت هــا و گزین
حفــظ ســرمایه

پردازش: پیچیدگی فعالیت های کسب و کاری، تحقیق و توسعه
خروجی ها: کسب ارزش، خلق ارزش

شکل2-روشمحاسبهتکاملدیجیتالدرقالبپیشرانهایرشداقتصاددیجیتال



شرایط تامین:
زیرساخت ها تا چه حد برای انجام تعامالت و معامالت دیجیتالی پیشرفته هستند؟ این پیشران کیفیت و آمادگی زیرساخت های دیجیتال و زیربنایی 
آنالوگ را برای سهولت دسترسی ، امکان تعامل و معامالت آنالین و اطمینان از تحقق و تحویل کاالها و خدمات فیزیکی و دیجیتال اندازه گیری می کند.

شرایط تقاضا:
آیــا مصرف کننــدگان تمایــل و توانایــی حضــور در اکوسیســتم دیجیتــال را دارنــد؟ وضعیــت آمادگــی مــردم بــرای پذیــرش فناوری هــای 
ــت؟  ــه اس ــف چگون ــیت های مختل ــا و جنس ــا ، رده ه ــال در نژاده ــای دیجیت ــتفاده از فناوری ه ــت اس ــت؟ وضعی ــه اس ــال چگون دیجیت

ــر بوجــود آمده اســت: ــه پرســش های زی ــرای پاســخ ب ــی شــرایط تقاضــا ب شــاخص های زیربنای
آیا مصرف کنندگان ابزار و وسایل الزم برای استفاده مداوم از اقتصاد دیجیتال را دارند؟	 

 آیا مصرف کنندگان تمایل دارند که فعاالنه درگیر اقتصاد دیجیتال باشند؟	 

محیط نهادی:
ــی  ــی اساس ــررات، نقش ــن و مق ــاد قوانی ــاخت ها و ایج ــتقیم در زیرس ــرمایه گذاری مس ــر س ــالوه ب ــت ع ــت های دول ــات و سیاس اقدام
ــرمایه گذاری و  ــای س ــکل و فض ــن ش ــا در تعیی ــد. دولت ه ــال دارن ــای دیجیت ــع فناوری ه ــاد و توزی ــری از ایج ــا جلوگی ــت ی در حمای
نــوآوری در فناوری هــای دیجیتــال و کاربردهــای آنهــا نقشــی کلیــدی دارنــد. دولــت هــا بــا فراهــم کــردن محیطــی پایــدار کــه  مشــوق 
ــد. ــا می کنن ــال مهی ــاد دیجیت ــداف اقتص ــبرد اه ــرای پیش ــرایط را ب ــد، ش ــت می کن ــدگان محافظ ــت و از مصرف کنن ــرمایه گذاری اس س
همچنیــن دولت هــا می تواننــد بــا ایجــاد و بکارگیــری فناوری هــای دیجیتــال و یــا تســهیل شــرایط اســتفاده از آن بــه اهــداف اقتصــاد 

ــر ــع پرســش هایی نظی ــرای رف ــن بخــش ب ــد. شــاخص های ای ــال کمــک کنن دیجیت
آیا دولت ها اقدامات مناسبی برای دیجیتالی شدن امور انجام داده اند؟	 

آیا دولت ها با وضع قوانین مناسب به روند دیجیتالی شدن کمکی کرده اند؟	 
پاسخ می دهند.

نوآوری و تغییر:
نــوآوری نقشــی کلیــدی بــرای حــل مشــکالت جهانــی، منطقــه ای و داخلــی دارد. نــوآوری و متعاقــب آن تغییــر، مرزهــای اکوسیســتم 
ــال و  ــع ایــن شــاخص ها تاثیرگذارتریــن شــاخص ها جهــت شــروع و پویایــی اکوسیســتم دیجیت ــد. در واق ــال را جابجــا مــی کنن دیجیت



ــه اســتعداد و ســرمایه؛ فرآیندهایــی،  ــد دسترســی ب ــه ورودی هایــی مانن ــوآوری ب ــا تجزیــه سیســتم های ن دیجیتالی شــدن امــور هســتند. ب
ماننــد همــکاری دانشــگاه و صنعــت در تحقیــق و توســعه و خروجی هایــی ماننــد محصــوالت و خدمــات دیجیتالــی جدیــد ایجــاد شــده میــزان 
ــخ  ــدد پاس ــش در ص ــن بخ ــاخص های ای ــود. ش ــایی می ش ــرفت شناس ــای پیش ــده و فرصت ه ــری ش ــور اندازه گی ــک کش ــوآوری در ی ــوذ ن نف

بــه ایــن ســوالند: میــزان نــوآوری در اقتصــاد دیجیتــال کشــور چقــدر اســت؟

چهار پهنه تکامل دیجیتال
بــا ایجــاد شــاخص تکانــه تکامــل دیجیتــال، شــاخص کلــی هوشــمندی دیجیتــال کــه در ایــن مطلــب ارائــه شــده اســت شــاید کاملتریــن 
مفهــوم از تکامــل دیجیتــال را تــا بــه امــروز نمایــش دهــد. در نهایــت شــاخص تکامــل دیجیتــال 90 کشــور موجــود در گــزارش را بــه دســته 

کلــی تقســیم بندی می کنــد:
ــدی 	  ــی قدرتمن ــرایط دیجیتال ــی دارای ش ــت کنون ــاظ حال ــه لح ــم ب ــه ه ــتند ک ــی هس ــته: اقتصادهای ــای برجس اقتصاده

هســتند و هــم دارای قــدرت تکانــه ای تکامــل دیجیتــال باالیــی هســتند و در واقــع توانســته اند شــرایط دیجیتالــی خــود 
را حفــظ نمــوده و بــا قــدرت بــدان ادامه دهنــد. ایــن کشــورها در زمینــه اســتفاده از نــوآوری و ایجــاد مزایــای پایــدار و 

موثــر نوآورانــه و دیجیتــال در دنیــا ســرآمد هســتند.

اقتصادهــای ایســتا: ایــن دســته شــامل کشــورهایی اســت کــه در حالــت کنونــی بــه لحــاظ دیجیتــال بســیار قدرتمنــد 	 
هســتند امــا بــه لحــاظ تکانــه و حفــظ حالــت دیجیتــال در شــرایط پایینتــری قــرار دارنــد. ایــن کشــورها بایــد بتواننــد 
میــان پایــداری و ســرعت رشــد خــود تعــادل و تــوازن برقــرار نماینــد. ایــن کشــورها اغلــب بــر روی موسســات نهــادی و 

ــد. ــرمایه گذاری نموده ان ــال س ــمول دیجیت ــترش ش گس

اقتصادهــای رو بــه گســترش: اقتصادهایــی هســتند کــه بــا وجــود اینکــه در حالــت کنونــی بــه لحــاظ دیجیتالــی شــرایط 	 
قدرتمنــدی ندارنــد امــا بــه ســرعت در حــال رشــدند. بــا توجــه بــه ســرعت بــاالی تکامــل دیجیتــال ایــن کشــورها بــرای 

ســرمایه گذاران مقصــد مناســبی هســتند.

ــال و ســرعت پاییــن رشــد 	  ــی دیجیت ــل شــرایط فعل ــه دلی ــن اقتصادهــا ب ــر: ای ــور و نظــاره گ اقتصادهــای در حــال ظه
خــود بــا چالش هــای زیــادی روبــرو خواهنــد شــد. البتــه علــی رغــم شــکاف های شــدید زیرســاختی ، جمعیــت جــوان در 
ایــن اقتصادهــا بــا افزایــش اســتفاده از رســانه های اجتماعــی و پرداخت هــای تلفــن همــراه ، عالقــه بــه آینــده دیجیتالــی 

را نشــان داده انــد.



 	

شکل -3 رشد دیجیتال در حالت کنونی و تکانه ای



نمرات و رتبه ها
در جــداول زیــر نمــرات و رتبه هــای 90 کشــور مــورد بحــث بــه لحــاظ تکامــل دیجیتــال در حالــت کنونــی و تکانــه ای بــه نمایــش گذاشــته 
شــده اند. در ایــن جــداول ایــران در حالــت کنونــی تکامــل دیجیتــال بــا امتیــاز 43.13 در رتبــه 67 قــرار دارد امــا بــه لحــاظ تکانــه ای از برتریــن 

کشــورهای دنیاســت و در ایــن مطالعــه بــا نمــره 62.26 در رتبــه ششــم دنیــا بــه لحــاظ تکانــه تکامــل دیجیتــال قــرار دارد.

رشد دیجیتال : حالت کنونی

ف
کشورردی

حالت 
کنونی 
رشد 

دیجیتال

ف
حالت کنونی کشورردی

رشد دیجیتال

74.51بلژیک98.8223سنگاپور1

ٌامارات متحده 89.8224آمریکا2
74.44عربی

72.99فرانسه88.1225هنگ کنگ3

69.03مالزی87.326فنالند4

68.68جمهوری چک87.1727دانمارک5

68.02لیتوانی86.8928سوییس6

67.35اسلوونی85.4829هلند7

66.95اسپانیا85.3430نروژ8

66.58قطر85.0731سوئد9

65.75پرتغال84.2932ایسلند10

65.06لتونی83.0933کره جنوبی11

63.58لهستان82.3234ایرلند12

63.01اسلواکی81.4835بریتانیا13

63بحرین80.7536تایوان14

62.42عربستان80.4637نیوزیلند15

62.13شیلی80.2438کانادا16

61.89چین80.0939استرالیا17

61.27ایتالیا79.2740آلمان18

57.75مجارستان77.7641ژاپن19

57.14بلغارستان76.6642استونی20

56.6کرواسی75.4243اتریش21

رژیم 22
56.54یونان75.0244صهیونیستی





63.01اسلواکی33.3466تانزانیا31

43.8کلمبیا41.6967غنا32

56.54یونان32.3168کامبوج33

رژیم 34
صهیونیستی

49.07اردن75.0269

66.95اسپانیا89.8270آمریکا35

بوسنی و 71
هرزگوین

80.24کانادا39.6581

65.75پرتغال32.1482الئوس72

75.42اتریش33.783اوگاندا73

74.51بلژیک85.3484نروژ74

42.83سریالنکا39.4185مصر75

34.03پاکستان47.1986برزیل76

85.07سوئد56.687کرواسی77

80.09استرالیا40.9488تونس78

57.75مجارستان87.389فنالند79

27.75نیجریه40.1590پرو80

84.29ایسلند88.1250هنگ کنگ15

امارات 16
متحده عربی

52.08کاستاریکا74.4451

44.29فیلیپین28.0152کامرون17

54.06رومانی57.1453بلغارستان18

77.76ژاپن34.3154الجزایر19

81.48بریتانیا50.7155قزاقستان20

45.86مکزیک6356بحرین21

42.69نامیبیا68.0257لیتوانی22

40.9اکوادور32.6758بنگالدش23

80.46نیوزیلند54.2959اروگوئه24

85.48هلند98.8260سنگاپور25

87.17دانمارک44.0861کنیا26

86.89سوییس65.0662لتونی27

72.99فرانسه52.2763صربستان28

جمهوری 29
چک

21.11اتیوپی68.6864

آفریقای 30.8265بولیوی30
جنوبی

50.79

رشد دیجیتال : تکانه

ف
ردی

تکانه کشور
رشد 

دیجیتال
ف

ردی
تکانه کشور

رشد 
دیجیتال

48.26آرژانتین61.8936چین1

46.03اوکراین51.8537آذربایجان2

76.66استونی47.7238اندونزی3

80.75تایوان46.5739هند4

62.13شیلی46.7940ویتنام5

42.75روآندا43.1341ایران6

79.27آلمان53.4642گرجستان7

40.58مراکش32.1643ساحل عاج8

53.04تایلند66.5844قطر9

40.05لبنان52.7845روسیه10

82.32ایرلند83.0946کره جنوبی11

61.27ایتالیا62.4247عربستان12

52.43ترکیه63.5848لهستان13

67.35اسلوونی69.0349مالزی14



اقتصادهای برجسته بر اساس موارد زیر رتبه بندی شده اند:
میزان فراگیری اقتصاد دیجیتال در فعالیت های روزمره مانند: تجارت الکرتونیک، پرداخت ها و سرگرمی ها.	 

جذب، آموزش و حفظ استعدادهای دیجیتال	 

تقویت مشاغل کارآفرین دیجیتالی 	 

دسترسی سریع و همه جانبه به اینترنت پهن باند و همراه	 

تخصص در صادرات کاالها، خدمات و رسانه های دیجیتال	 

راهبری نوآوری در میان دانشگاه ها، کسب و کارها و مراجع دیجیتال	 

اقتصادهای رو به گسترش بر اساس موارد زیر رتبه بندی شده اند:
بهبود دسترسی به اینترنت همراه ، قیمت مناسب و کیفیت و تقویت پذیرش فناوری های دیجیتال	 

تقویت محیط های نهادی و توسعه مراجع دیجیتال	 

سرمایه گذاری در شرکت های دیجیتال ، بودجه تحقیق و توسعه دیجیتال و آموزش استعدادهای دیجیتال	 

کاهش نابرابری های دیجیتال	 

اقدامات بالقوه قابل انجام
در حالــی کــه اقتصادهــا بــا ترکیبــات مختلــف مالحظــات جمعیــت شــناختی و ســایر چالش هــا روبــرو هســتند، شــاخص هوشــمندی دیجیتــال 
بــه برخــی از الگوهــای در حــال ظهــور، پیامدهــای آن و اقدامــات کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت قابــل اجــرا کــه مــی تواننــد متناســب بــا نیازهــا و 

اولویت هــای کشــورهای مــورد نظــر طراحــی شــوند، اشــاره می کنــد.
اقتصادهــای در حــال ظهــور و در حــال گسترشــی کــه تقاضــای دیجیتــال پایــدار و یــا در حــال شــکل گیری دارنــد بایســتی اقدامــات ذیــل را 

انجــام دهنــد:
سرمایه گذاری بلندمدت بر روی آموزش فناوری های دیجیتال و زیرساخت های دسترسی به فناوری های دیجیتال	 

وضــع قوانیــن تســهیلگر جهــت حمایــت از نوآوری هــای دیجیتــال و متعاقــب آن دسترســی امــن و همگانــی بــه محصــوالت 	 
ــات دیجیتال و خدم

افزایش مشوق ها برای گسترش همه گیری فناوری های دیجیتال در جنسیت ها، طبقات، مکان های جغرافیایی و قومیت های مختلف	 



اقتصادهای در حال ظهور بایستی در زمینه پرداخت های همراه از اقتصادهای رو به گسترش الگوبرداری کنند.	 

ــطح 	  ــش س ــد افزای ــت اول بای ــد. اولوی ــدم بردارن ــن راه ق ــد در ای ــی بای ــب ماندگ ــری از عق ــرای جلوگی ــا ب ــن اقتصاده ای
ــه  ــال ایجادشــده ب ــی نوآوری هــای دیجیت ــدون دسترســی همگان ــال باشــد چــرا کــه ب ــه فناوری هــای دیجیت دسترســی ب

ــد. ــرار گیرن ــول ق ــورد قب ــاخته و م ــکار س ــود را آش ــیل خ ــد پتانس ــه نمی توانن هیچ وج

ــد.  ــت را انجــام دهن ــات پــس از موفقی ــد اقدام ــد و بای ــق بوده ان ــن مســیر موف ــز در ای اقتصادهــای برجســته در حــال حاضــر نی
البتــه چندیــن کشــور از ایــن نــوع کشــورها بایســتی همچنــان ســطح دسترســی مــردم را بــه فناوری هــای دیجیتــال افزایــش دهنــد و 
هرجــا نیــاز اســت مشــکالت را رفــع کــرده و دسترســی را تســهیل کننــد. بــرای حفــظ رهبــری دیجیتــال اقتصادهــای برجســته بایســتی 

اقدامــات زیــر را انجــام دهنــد:

همه گیری دیجیتال را افزایش داده و در صدد کاهش نابرابری های جنسیتی، قومی و جغرافیایی دیجیتال برآیند.	 

به ترویج و آزمایشی نوآوری های دیجیتالی که خرد متعارف را به چالش می کشد و بشر را به جلو می کشد، ادامه دهند.	 

ــراه را در 	  ــه ثابــت و هم ــه صرف ــرون ب ــی و مق ــال، اینترنــت پرســرعت جهان ــوآوری دیجیت ــرای آماده ســازی نســل بعــدی ن ب
اولویــت قــرار دهنــد.

ــای  ــتند و در دهه ه ــادرات هس ــل ص ــی قاب ــد، همگ ــرورش می دهن ــا را پ ــه آنه ــتم هایی ک ــادی و اکوسیس ــای نه ــا و محیط ه ــن نوآوری ه ای
آینــده بــه طــور فزاینــده ای بــه منابــع مهــم سیاســی، اقتصــادی و قــدرت نــرم تبدیــل می شــوند.

اقتصادهــای ایســتا بســیار پیشــرفته هســتند و از منابــع دیجیتالــی پرشــماری برخوردارنــد امــا از شــتاب و تکانــه تکامــل دیجیتــال کمتــری 
برخوردارنــد. ایــن اقتصادهــا بــرای رفــع ایــن نقیصــه بایســتی اقدامــات زیــر را انجــام دهنــد:

با ادامه سرمایه گذاری در محیط نهادی از قدرت دیجیتال خود محافظت کنند.	 

ــی 	  ــرات احتمال ــر خط ــدگان در براب ــد و از مصرف کنن ــان حاصل کنن ــال اطمین ــای دیجیت ــه فناوری ه ــی ب ــی همگان از دسترس
تغییــرات دیجیتــال محافظــت کننــد.

افراد حرفه ای با توانایی های دیجیتال را جذب نموده، آنها را آموزش دهند و حفظ کنند.	 

مهمتــر از همــه، بــرای افزایــش شــتاب تکامــل دیجیتــال، بــه دنبــال یافتــن جایگاه هــای جدیــد دیجیتــال، تخصــص بیشــتر 	 
در آنهــا و پــرورش محیط هــای دوســتانه بــرای نــوآوری باشــند.



الگوها و بینش های قابل توجه در مناطق مختلف: خاورمیانه و آفریقا
ــاظ  ــه لح ــف از هم ــرایط مختل ــا و ش ــوام و فرهنگ ه ــه و اق ــل توج ــیع و قاب ــک وس ــا ژئوپلتی ــه ای ب  در منطق
فناوری هــای دیجیتــال نیــز شــرایط متفاوتــی را در بیــن کشــورهای ایــن منقطــه طــی می کننــد. موضــوع مشــترک 
در حــال ظهــور در ایــن منطقــه، رشــد قــوی تقاضــای دیجیتــال بــه رهبــری اقتصادهایــی ماننــد رژیــم صهیونیســتی ، 
امــارات و قطــر اســت کــه بــه طــور کلــی منطقــه را هدایــت می کننــد. به عــالوه، افزایــش پذیــرش پرداخــت تلفــن 
ــر در ایــن کشــورها  ــد نابراب ــی هرچن ــه رشــد قابــل توجــه دیجیتال ــا ب همــراه در کشــورهای جنــوب صحــرای آفریق
کمــک کــرده اســت. ایــران بــه عنــوان کشــوری کــه بــه تازگــی بــه ایــن نســخه از گــزارش پیوســته اســت توانســته 
تکانــه تکامــل دیجیتــال بســیار قابــل توجهــی در ســال های اخیــر داشــته باشــد و در ایــن زمینــه از کشــورهای تقریبــا 
رقیــب خــود در خــاور دور ماننــد هنــد و ویتنــام پیشــی بگیــرد. روندهــای قابــل اشــاره در ایــن منطقــه عبارتنــد از:

گسترش مراجع دیجیتال. 1

کشــورهای عــرب شــبه جزیــره ای شــامل عربســتان ســعودی، قطــر، امــارات متحــده عربــی 	 
و بحریــن همگــی توانســته اند مراجــع دیجیتالــی زیــادی را بــا هــدف ایجــاد اســتراتژی های 

بلندمــدت گســترش فضــای دیجیتــال ایجــاد کننــد.

ــه 	  ــاال، جمعیــت جــوان و دسترســی ب ــا داشــتن جمعیــت باســواد نســبتًا ب ایــن کشــورها ب
ــود از  ــی خ ــه دیجیتال ــد پروازان ــای بلن ــام دیدگاه ه ــور، در انج ــارج از کش ــتعدادهای خ اس

ــتند. ــوردار هس ــبی برخ ــت مناس موقعی

افزایش سطح دسترسی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا. 2

کشــورهای ایــن منطقــه در حــال تجربــه انقالبــی موبایلــی هســتند. ارتباطــات و 	 
پرداخت هــای موبایلــی تقریبــا تمــام قــاره را در بــر گرفتــه اســت.

تنهــا در فاصلــه بیــن ســال های 2010 و 2018 بیــش از 135 میلیــون حســاب بانکــی همــراه 	 



در کشــورهای مــورد بحــث افتتــاح شــده اســت و ایــن کشــورها در حــال حاضــر 
ــد. ــان انجــام می دهن ــراه را در ســطح جه بیــش از یــک ســوم پرداخت هــای هم

پیشــرفت های ناچیــزی در افزایــش ســطح دسترســی در کشــورهای ایــن منطقــه 	 
ــده  ــراه ش ــال هم ــات دیجیت ــتفاده از خدم ــش اس ــث افزای ــه باع ــاده ک ــاق افت اتف
اســت. 85 درصــد از ســطح ایــن قــاره حداقــل توســط یــک آنتــن 3G پوشــش داده 
ــرای افزایــش ســرعت تکامــل  ــا بایســتی اقدامــات بیشــتری ب شــده اســت. قطع

دیجیتــال در ایــن کشــورها صــورت پذیــرد.

کاهش نابرابری های دیجیتال. 3

اقتصادهــای خاورمیانــه و آفریقــای شــمالی پیشــرفت چشــمگیری در کاهــش 	 
ــارکت در  ــکان مش ــر ام ــا نف ــه میلیون ه ــته اند و ب ــی داش ــای دیجیتال نابرابری ه

فعالیت هــای اقتصــاد دیجیتــال را داده انــد.

پیشــرفت هایی در زمینــه کاهــش اختالفــات جغرافیایــی و جنســیتی در حــال 	 
انجــام اســت. زنــان و شــهروندان روســتایی بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه اینترنــت 
ــود دارد. ــیت وج ــمول جنس ــادی در ش ــکاف های زی ــوز ش ــا هن ــد، ام ــی دارن دسترس

نحوه محاسبه شاخص تکانه تکامل دیجیتال
شــاخص تکانــه تکامــل دیجیتــال بــا اســتفاده از فرمــول نــرخ نــرخ رشــد ســاالنه ترکیبــی CAGR محاســبه 
شــده اند. ایــن فرمــول بــا نــرم کــردن تغییــرات در نــرخ رشــد هــر کشــور امــکان بررســی میــزان رشــد در یــک 
بــازه ده ســاله را بــه نگارنــدگان ایــن گــزارش دادنــد. ایــن روش بــه دلیــل کارایــی راحــت در حــوزه کســب و 
کار و اقتصــاد مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. پــس از محاســبه شــاخص نــرخ رشــد بــرای هرکــدام از کشــورهای 
مــورد بحــث در گــزارش امتیــازات CAGR بدســت آمــده را بــرای هــر کشــور بــه عــددی در مقیــاس 1 تــا 100  

تبدیــل کردیــم. امتیــازات تکانــه تکامــل دیجیتــال بــه شــکل نســبی محاســبه شــده اند.




