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  (Valentin Katasonov) -  *کاتاسانوف والنتين

  شيری. م. ا: برگردان از
  ٢٠١٧ جنوری ٢١

  

 سھام؟ بازار حباب يا بشر درخشان ۀآيند -رقمی اقتصاد
  

 وارد نگارانروزنامه و کارفرمايان سياستمداران، گفتمان به بيشتر چه ھر )رقمی( "ديجيتالی داقتصا" ترکيبی ۀواژ

 بانک گزارشھای سلسله ميان در اصلی گزارشھای از يکی جھان، در رقمی اقتصاد وضعيت مورد در گزارش .شودمی

 ۀمقدم در .يافت انتشار "قمیر سود" عنوان زير گزارش اين .بود ٢٠١۶ سال در "جھانیۀ توسع" پيرامون جھانی

 در ارتباطات -اطالعات عظيم انقالب ۀدرو در ما" :شودمی گفته جھانی بانک رئيس ،کيم يونگ جيم قلمه ب گزارش

 به جديد کاربران روز ھر و دارد، دسترسی اينترنت به جھان جمعيت درصد ۴٠ از بيش .بريممی سره ب بشر تاريخ

 اخيتار در ھمراه نولفيت نفر ٧ ، نفر ١٠ ھر ازً تقريبا ھاخانواده فقيرترين از درصد ٢٠ ميان در .شوندمی افزوده شبکه

 سالم آشاميدنی آب يا توالت به که کسانی تعداد از است بيشتر بسيار ھمراه نولفيت دارای ھایخانواده تعداد .دارد

 ."دارند دسترسی

 آوریفن و سيار ارتباطات اينترنت، ۀگستر بسط -١ :ايده سه القاء از است عبارت ھاگزارش اين مشترک موضوع

 در جھان کشورھای از بسياری رقمی اقتصاد -٢ .شودمی تبديل رقمی اقتصاد ايجاد ۀشالود به کامپيوتر و اطالعات

 ًکامال گزارش .گرددمی جھان در "مثبت" بنيادی اتتغيير باعث رقمی اقتصاد -٣ .دارد قرار سريع ۀتوسع ۀلحمر

 آب و توالت به را انسانھا فقيرترين دسترسی تواندمی فردا حتا رقمی اقتصاد که کند، القاء خواھدمی و است نانهبيخوش

 .سازد ممکن سالم آشاميدنی

 سه به نفر ميليارد يک از :است يافته افزايش برابر دو از بيش اينترنت کاربران تعداد ٢٠١۵ -٢٠٠۵ سالھای ۀفاصل در

 معنی بدين اين :اندگذارده نام "رقمی انقالب" را پديده اين جھانی بانک گزارش نويسندگان .نفر يونميل دويست و ميليارد

 افراد منافع رقمی انقالب .کندمی تقويت پيش از بيش را حاکميت و شھروندان شرکتھا، ارتباط امروز ھاشبکه که است،

 محصوالت نموده، راحت و آسان را اطالعات يافتدر و ھاارتباط برقراری :است کرده تأمين سرعته ب را خصوصی

 ارتباط عميق احساس آن، برکت به اين، بر عالوه .است شده ظاھر فراغت اوقات جديد اشکال آمده، پديد رايگان رقمی

 ."است شده حاصل جھانی اجماع و اجتماعی متقابل
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 و اطالعات آوریفن اگر ،)بيشتر چه ھر -"میرق سودھای"( "رقمی انقالب" نفع که نمايند،می تأکيد گزارش نويسندگان

 ھيچ نبايد !باشد درصد ١٠٠ بايد پوشش .بود خواھد ترمحسوس ھم باز شود، مديريت و تشويق دولت سوی از ارتباطات

 !بماند باقی جھان در "سايه ۀمنطق"

 سطح در تنھا نه اتارتباط و اطالعات آوریفن که آيد،می دسته ب شرايطی در ھمچنين واقعی "رقمی سودھای"

 از عبور با بايد بشريت .شود استفاده گسترده چه ھر طوره ب اقتصادی سطح در حتا ،)مردم بين ارتباط رابطه،( معيشتی

 .آورد روی "رقمی اقتصاد" به رايج، اقتصاد

 در ماساچوست دانشگاه از نگروپونته نيکوالس را آن( گذردمی سال ٢٠ بيش "رقمی اقتصاد" عبارت ابداع از چند ھر

 آن از دقيقی تعريف نيز جھانی بانک گزارش .است نشده روشن تاکنون آن مفھوم و محتوا اما ،)کرد ابداع ١٩٩۵ سال

ه ب که کرد، تعريف اقتصادی مناسبات از بخشی آن ۀمثابه ب توانمی خود کلی شکل در را رقمی اقتصاد .دھدنمی ارائه

 کامپيوتری و اطالعات آوریفن .شودمی مشخص ارتباطات و اطالعات وریآفن و سيار ارتباطات اينترنت، ۀواسط

 پرداختھای ھا،اجاره ھا،وام ھا،فروش و خريد(مختل عمليات و معامالت تسريع و ھاواسطه بلند ۀزنجير حذف با معاصر

 تنظيم را جامعه و ھادولت ھا،بانک ھا،شرکت بين مناسبات )محاسبات و ھاپرداخت ساير ھا،تأديه ھا،جريمه مالياتی،

 .کندمی

 نتيجه رقمی اقتصاد از تصور اين اساس بر )جھانی بانک گزارش نويسندگان جمله از( ھاتحليل از بسياری نويسندگان

 قابليت افزايش ، کار بازدھی از باالتر بسيار شکل به را جامعه "رقمی سودھای" اقتصاد الگوی اين که گيرند،می

 کاھش( اشتغال رشد ،)خدمات و کاالھا فروش تسريع حسابه ب( ھابحران تضعيف توليد، ۀھزين کاھش ھا،شرکت رقابت

 .کندمی تأمين جامعه شدن قطبی )کامل محو يا( تضعيف حتا و فقر کاھش فرد، نيازمندی بھتر تحقق ،)کاریبی

 اصلی عناصر اينترنتی ھایازیب اينترنتی؛ آگھی الکترونيک؛ پرداخت الکترونيک؛ بانکداری الکترونيک؛ تجارت

 اقتصاد شکل اين )ھاگردش ارزش شاخص مبنای بر اگر( کشورھا اکثريت در امروز .روندمی شماره ب رقمی اقتصاد

 دور راه از خدمات و کاالھا فروش و خريد از سخن .است يافته توسعه بسيار الکترونيک تجارت ويژه،ه ب رقمی،

 .است ميان در سيار و ثابت اينترنت از استفاده با )اينترنتی دفاتر و ھامغازه طريق از خدمات و کاال سفارش(

 در ھاداده .شودمی شمرده رقمی اقتصاد ۀزمين در کارشناسان معتبرترين از يکی بوستون مشاوران گروه کمپانی

 شده رائها يک شماره جدول در ئیمقايسه صورته ب کشورھا برخی در الکترونيک تجارت ۀتوسع سطح خصوص

  .است

 

 يک جدول

 ٢٠١۴ سال در کشورھا برخی در الکترونيکی تجارت ۀتوسع سطح

 گردش در الکترونيکی تجارت سھم 

 درصد به فروشیخرده تجارت

 گردش در الکترونيکی تجارت سھم

 درصد به ئیغذا مواد فروشیخرده

 ۴ /۴ ١١ /۴ ستانانگل

 ٠ /٨ ١٠ /٢ المان

 ــ ٨ /۴ چين

 ٣ ۶ /٨ امريکا
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 ــ ۶ /٢ جاپان

 ٣ /۶ ــ لنداھ

 ١ /۵ ــ فرانسه

 ٠ /٢ ٣ /٣ روسيه

 )٢٠١۶( بوستون مشاوران گروه ."نيست جايز ماندنعقب گرفت، سبقت بايد .آنالين روسيه" :منبع

 .ماندمی عقب آن از کمی المان .است يافته توسعه ًنسبتا ستانانگل در الکترونيک تجارت است، معلوم که ھمانطور

 مشاوران گروه کمپانی ھمان اطالعات اساس بر .است توجه جالب چين در الکترونيک تجارت ۀتوسع باالی سطح

 بوده دالر ميليارد ٧٧ ،٢٠١۴ سال در و دالر ميليارد ١٨ چين در الکترونيک تجارت گردش ٢٠١١ سال در بوستون،

 ٣ /٣ روسيه در فروشیخرده تجارت گردش کل در الکترونيکی تجارت ۀتوسع مقايسه، برای .)برابر ۴ /٣ رشد،( است

 ارزيابی مجزا طوره ب ئیغذا محصوالت فروشیخرده ۀزمين در الکترونيکی تجارت ۀتوسع .است شده برآورد درصد

 بسيار روسيه در تجارت نوع اين شاخص .ند اپيشتاز زمينه اين در امريکا ۀمتحد اياالت و لنداھ ستان،انگل .شودمی

 .دھدمی تشکيل را ئیغذا محصوالت فروشیخرده کل از درصد ٠ /٢ و است نازل

 کشورھا، برخی در الکترونيک بانکداری .نيست رقمی اقتصاد ۀدھندتشکيل بخش تنھا اما است، مھم الکترونيکی تجارت

 ميزان کردند سعی بوستون مشاوران گروه کمپانی کارشناسان .است يافته توسعهً نسبتا باال، رشد با کشورھای در ًمثال،

 از بسياری بر مشتمل ھایشاخص در آن نتايج .نمايند ارزيابی ھابخشۀ ھم به توجه عطف با را رقمی اقتصاد ۀتوسع

 مورد کشور ٨۵ بوستون مشاوران گروه کمپانی .است شده بيان )بوستون مشاوران گروه کمپانی شاخص"( متغيرھا

 -٢ نمارک؛د -١ :از عبارتند پيشتاز گروه کشورھای .است مودهن بندیرتبه شاخص اھميت ترتيب به را بررسی

 ھایرديف کشورھای از برخی نام .ستانانگل -٧ ؛اروین -۶ لند؛اھ -۵ جنوبی؛ وريایک -۴ ؛يدنسو -٣ لوکزامبورگ؛

 ھند ؛)۴٢( يونان ؛)۴٠( ايتاليا ؛)٣٩( روسيه فدراسيون ؛)٣۵ رتبه در( چين :کنيممی ذکر را بندیرتبه جدول پائينً نسبتا

 .دارد قرار جدول رديف آخرين در ،٨۵ رديف در کامرون ئیفريقاا کشور .)٨٠(

 معيار .کنندمی بندیگروه دسته ۵ در را رقمی اقتصادھای انواع ۀھم بوستون مشاوران گروه کمپانی کارشناسان

 .سرانه داخلی ناخالص درآمد و رقمی معامالت ۀتوسع نسبی سطح :از است عبارت آنھا بندیگروه

 "ھارقمی" ۀاستفاد مورد آوریفن باالی سطح و "رقمی" اقتصادی عمليات باالی درصد با کشورھای را پيشتازان گروه

 .لنداھ و اروین ،يدنسو ستان،انگل نمارک،د جنوبی،وريای ک :ھستند کشور شش آنھا و دھدمی تشکيل

 را )اساسی( گروه دومين اروپا ۀاتحادي کشورھای و جاپان ،ريکاام ،المان مثل جھان، ۀيافتتوسعه اقتصادھای اکثريت

 .دھندمی تشکيل

 "رقمی" عمليات پائينً نسبتا نمودار با اما ،)سرانه داخلی ناخالص درآمد( رفاه باالی سطح با کشورھای شامل سوم گروه

 شمرده گروه اين جزو سعودی عربستان و عربی ۀمتحد امارات نخست ۀوھل در خاورميانه، کشورھای .باشدمی

 معرض در سوم گروه کشورھای از يکسری که کنند،می تصريح بوستون مشاوران گروه کمپانی کارشناسان .شوندمی

 .يابند ارتقاء اول گروه حتا يا دوم گروه به آينده در توانندمی آنھا اند،گرفته قرار رقمی عمليات باالی ۀتوسع

 سطح از باالتر رقمی عمليات ۀتوسع سطح کشورھا گروه اين در .ھستند "رظھو حال در پيشتازان" -چھارم گروه

 .کشورھاست اين ۀنمون ترينمشخص چين .باشدمی اقتصادی ۀتوسع
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 تعريف رقمی اقتصاد توسعه ۀزمين در "ماندگانعقب" را گروه اين بوستون مشاوران گروه کمپانی کارشناسان ۀھم

 .کنندمی

 ارزيابی را اقتصاد در رقمی آوریفن کاربرد و توسعه سطح فقط بوستون مشاوران گروه کمپانی که است، ذکر شايان

 کاربست و ايجاد مخارج .شودمی اقتصادی ۀتوسع موجب حد چه تا آوریفن اين که زندنمی تخمين را اين اما کند،می

 اقتصادی ۀتوسع در آن سھم قل،حدا يا، نمايد؟ کسر تواندمی را داخلی ناخالص درآمد از ميزان چه رقمی آوریفن

 نيست؟ آميزاغراق

 کشورھای ملی ناخالص درآمد در رقمی اقتصاد سھم .جھانی بانک گزارش در "رقمی سھام سود" به برگرديم ھم باز

 درصد ١٢ با ايرلند ھم آن داردرکور و بوده درصد ۶ فقط ٢٠١١ سال در توسعه و اقتصادی ھمکاری سازمان عضو

 ؛٧ /۵ -سوئيس ؛٨ -جاپان ؛٩ /۵ -جنوبی وريایک کشورھای ،)ملی ناخالص درآمد درصد( بعدی یھارديف در .بود

 گروه در رشد شاخص کمترين دارای ريشتا و اروین ال،گپرت کشورھای .داشتند قرار ٧ /٢ -امريکا ؛٧ /۵ -ستانانگل

 توضيح چنين نويسندگان را تفھرس در ايرلند اول جايگاه .بودند توسعه و اقتصادی ھمکاری سازمان کشورھای

 .نمود ارائه رقمی اقتصاد ۀعرص در فعال شرکتھای برای مالياتی نظام ترينمطلوب کشور اين که دھند،می

 عمل در محاسبه مبنای .است برانگيز سؤال بسيار رقمی اقتصاد کالن اقتصادی تأثيرات از ارزيابی روش حال، اين با

 ديگر به .ھستند مشغول ارتباطات و اطالعات آوریفن تجارت و توليد توسعه، به که گيرد،می قرار ئیھاکمپانی شاخص

 افزارسخت و افزارنرم توليد و توسعه( شودمی محاسبه ارتباطات و اطالعات آوریفن بخش مخصوص وزن سخن،

 ساير ھایکمپانی که را فنی ابزارھای فقط بخش اين اما .)غيره و اينترنت صوتی، ارتباطات خدمات کامپيوترھا، برای

 .سازدمی فراھم کنند،می استفاده غيره و الکترونيک بانکداری الکترونيک، تجارت ۀعرص در عمليات برای ھابخش

 تا رقمی اقتصاد در کنندهشرکت عوامل ۀھم فعاليت از حاصل ۀافزود ارزش ۀمحاسب اطمينان قابل و جانبهھمه ھایروش

 و اطالعات آوریفن سھم که کنند،می يادآوری گذرا صورته ب فقط جھانی بانک گزارش نويسندگان .ندارد وجود کنون

 سھم آنھا، باور به .است پائين بسيار ھنوز اقتصادی ۀيافتتوسعه کشورھای در اقتصادی ۀتوسع آھنگ رشد در ارتباطات

 در درصد؛ ٣ برابر ١٩٩٩ -١٩٩۵ ھایسال دوره در يافتهتوسعه کشورھای اقتصاد رشد در الکترونيکی اقتصاد ۀھم

 درآمد از درصد دھم ٨ و ١ برابر ،٢٠١۴ -٢٠١٠ ھایسال دورۀ در درصد؛ ١ برابر ،٢٠٠٩ -٢٠٠۵ ھایسال دورۀ

 ھایکمپانی ۀسرماي رشد تأمين برای سھم اين اصلی بخش که کنند،می اعتراف آنھا اين، رغمه ب .بود آنھا داخلی ناخالص

 برای که داخلی ناخالص درآمد افزايش مجموع از درصد ٢٠ًتقريبا .شودمی صرف رتباطاتا و اطالعات آوریفن بخش

 ھاشرکت و ھابخش آن ۀواسطه ب بود، شده گرفته نظر در ٢٠١۴ تا ١٩٩۵ ھایسالۀ سال بيست ۀدور در رقمی اقتصاد

 از حاصل سود اصلی بخش هک شود،می معلوم .بودند ارتباطات و اطالعات آوریفنۀ کنندمصرف که گرديد، تأمين

 نه شودمی امريکائی اطالعات آوریفن ھایکمپانی ھمه، از قبل اطالعات، آوریفن ھایکمپانی نصيب رقمی اقتصاد

 سھم و .دارد قرار امريکا در جھان باالی آوریفن با کمپانی ١۴ از کمپانی ٨ جھانی بانک ھایداده اساس بر .جامعه

 ۀسرماي کلۀ افزود -داخلی ناخالص درآمد شود،می زده تخمين درصد ٧ امريکا داخلی الصناخ توليد در رقمی اقتصاد

 بھادار اوراق بازار در ٢٠٠٠ -١٩٩٩ ھایسال در داريم خاطره ب البته، .ارتباطات و اطالعات آوریفن بخش ھایغول

"NASDAQ"  شد دميده یحباب چه به باال آوریفن با کمپانی کاغذھای ۀمبادل ھنگام امريکا. 

 وقت ھمان درست .رسدفرامی باال ارتباطات و آوریفن ۀدور ،"جديد دوره" که شد، گفته بسيار باره اين در وقتھا آن

 دالالن ۀروزمر زندگی به ورود برای ماساچوست و ھاروارد ھایدانشگاه ديوارھای از "رقمی اقتصاد" اصطالح

 لستر امريکائی شناسان جامعه که داريم خاطره ب نيز را اين .جھيد يرونب آنھا با مرتبط نگارانروزنامه و امريکائی
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 ھایسال در (Дэниел Белл)بل دانيل و (Элвин Тоффлер) تافلر الوين ،(Лестер Карл Туроу) تورو کارل

 در اکنون، .کردند آغاز آن پناه در خود نظرات بسط و "پساصنعتی ۀجامع" اصطالح کاربرد به بيستم قرن ٧٠ -۶٠

 يافته تبلور "رقمی اقتصاد" مفھوم در مشخص طوره ب "پساصنعتی ۀجامع" آرمانینيمه و مجرد فکر قرن، دو تقاطع

 ھمان .کرد سقوط ممکن حد تريننازل به ٢٠٠٠ سال در اطالعات آوریفن ھایکمپانی از بسياری سھام قيمت .است

 حباب، در دميدن برای دوباره سوداگران بعد سال چند ."کردند رپ" باال آوریفن ھمين با را خود "شکم" ھابسياری وقت

 -٢٠٠٧ ھایسال سنگين مالی بحران به آن و .برداشتند خيز مسکن اوراق و مسکن وام بازار حباب در بار اين اما

 گستاخانه اندگرفته تصميم آن کنندگانشرکت که مواجھيم، ئیھابازیدالل جديد دور با ما امروز بگمانم، . شد ختم ٢٠٠٩

 .کنند بازی رقمی اقتصاد ۀشدفراموش ھایکارت با

  روسيه اقتصادی ھایپژوھش مرکز مدير اقتصاد، علوم دکتر پروفسور، -*

 "شاراپوف فيودورويچ سرگئی" نامه ب

-buduschee-svetloe-ekonomika-cifrovaja/2017/01/08/news/ru.fondsk.www://http

html.43346-puzyr-birzhevoj-ili-chelovechestva 
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