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 رشد اقتصاد ديجيتالي كشورهاثير دسترسي به اينترنت بر تأ

و استفاده كشورهايي كه دسترسي به اينترنت : Boston  (BCG)1 ينگروه مشاور براساس تحقيقات انجام شده توسط 

 .كنند را فراهم ميد، رشد اقتصاد ديجيتالي خود نرا گسترش ده از آن

باشد،  می ICANNکه یکی از مشاوران ارشد   Boston، توسط گروه مشاوره 4242ژانویه  42این عنوان گزارشی است که در 

به کوتاه است. این گزارش ابتدا نگاهی  2روان كردن چرخ های اقتصاد اينترنتياست. عنوان اصلی این گزارش،  شدهمنتشر 

یک اینترنت آزاد واحد را د در اهمیت اقتصاسپس و د انداز مینقاط جهان  ی به شبکه جهانی اینترنت در اقصاچگونگی دسترس

"کاک الکترونیکیاصط"این گزارش شاخص  کند. بیان می
را تشریح و  (شوند عواملی که مانع رشد بلوغ اقتصاد اینترنتی می) ،3

در های تجاری، با  در سطح شرکتهم کند. این شاخص، موانع دسترسی به اینترنت را هم در سطح کاربران انفرادی و  کمینه می

 کند. ی میگیر اندازه اطالعات و صاشخاها، صنایع،  ساخترفتن زیرنظر گ

با اصطکاک الکترونیکی پایین و کشورهای با  یدهد که اختالف بین کشورها نشان می Bostonگروه مشاوره تحقیقات 

 )تولید ناخالصی کشور( است. GDPدرصد  4.2اصطکاک الکترونیکی باالبه میزان 

به طرز  آنو استفاده از به شبکه جهانی اینترنت دسترسی آسان  گروه حاکی از آن است کهاین  4242ژانویه  42گزارش 

 Bostonدر گزارش جدید گروه مشاورین که این تحقیق،  لی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد.رشد اقتصاد متواند  میچشمگیری 

نموده و به این نتیجه رسیده که کشورهایی که گیری  کشور اندازه 52در  را ده از اینترنتهای استفا محدودیتآورده شده است، 

 .بهتری برخوردار هستند اقتصاد دیجیتالیاز ، هستند 2های برخط در فعالیت یحدودیت کمتردارای م

که رتبه کشورها را با توجه به چهار نوع  کند می را بررسی "اصطکاک الکترونیکی"به نام  شاخصی جدید این گروه گزارش

یه را محدود مربوط به زیرساخت که دسترسی پاها عبارتند از اصطکاک  این اصطکاککند:  نیکی بیان میاصطکاک الکترو

 در معامالت برخطهای تجاری  باعث محدود شدن مشارکت افراد و شرکتاشخاص که و  عتصناصطکاک مربوط به کند،  می

 د.وش ی بر خط میمحتوا ودسترسی به اطالعات باعث محدودیت شود. اصطکاک اطالعات که  می
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https://www.bcgperspectives.com/content/articles/digital_economy_telecommunications_greasing_wheels_internet_economy/
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و از  دیجیتال به سرعت در حال رشد استاقتصاد "اعالم کرد: این گزارش  کنندگان یکی از تهیه ،Paul Zwillenberg آقای 

رشد اقتصاد دیجیتالی  عامل دادندر معرض خطر از دست  باالاصطکاک الکترونیکی کشورهایی با پیشی گرفته و  سنتیقتصاد ا

دارای پتانسیل بر این عقیده هستند که باال، اصطکاک الکترونیکی  بعبارت دیگر کشورهایی با .های شغلی هستند و فرصت

 ".زیادی برای افزایش اقتصاد خود به میزان کافی هستند

 . دهد نشان میرتبه کشورها را با توجه به چهار نوع اصطکاک الکترونیکی  4نمودار شکل 
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 .قراردارداصطکاک الکترونیکی  چهارجزء در کشور هر چگونه که دهد می نشان 4شکل  نمودار

 

 :گزارش این مهم های یافته ازجمله

  دارند: را  چهارجزء خوب درتمامی امتیازتمایل به گرفتن  (کاک الکترونیکیاصطی با کمترین کشورها)کشور برتر پنج

 باشند. می قانونمند های و محیط قابل پشتیبان تجارت ،قدرتمند های زیرساخت دارای ها آن
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 کشورهای در حال توسعه( رایج مشکالت) سرعت قیمت و ،اولیه و پایه دسترسی به مربوط نتایج ،ای دیگر مقایسه در 

 .باشد میبرخط  تجارت هدایت در کنندگان مصرف توانایی و کار، نیروی سرمایه،مرتبط با  های کاستی بعنوان

 و  محصوالت تمایل دارند درصد 22 با احتمال بیشتر از وبکاربران  کوچک و متوسط، های تجاری مورد شرکتدر

دهند که منابع مورد  ها ترجیح می آندرصد  53 بیشتر از و برسانندفروش ب خود،در خارج از منطقه خود را های  سرویس

 های خود را از خارج از منطقه خودشان تهیه کنند. نیاز برای سرویس

 ها را در جهت  توانایی آنکه  هستندمواجه  ها کاکاصطعی از با طیف وسی کوچک و متوسط های تجاری شرکت

که است مصرف کننده  برخطحفاظت از اطالعات  ها تنها نگرانی بزرگ آن شرکت کند. دسترسی به اینترنت محدود می

 باشد. برای مصرف کنندگان مینیز مسئله شایعی 

کاک اصطکاهش کلیدی می تواند تأثیر قابل توجهی در چند حوزه خوب در  گذاریسیاست یک این گزارش بیانگر این است که

 .کشورهای کمتر توسعه یافته داشته باشد یاینترنت اقتصاد سرعت توسعه استفاده از اینترنت در افزایش موجب و الکترونیکی

 رسند.  به نظر میبخشند، ضروری  ها ارتقاء می ویژه در زیرساخت به گذاری را هایی که سرمایه سیاست

Fadi Chehadé شرکت  مدیرعاملICANN ترنت تبدیل به این"اعالم کرد:  است ی این گزارش را داده که درخواست تهیه

این نکته قابل توجه اینکه است. های شغلی در سراسر جهان شده  ای در رشد اقتصادی و ایجاد فرصت نیروی تعیین کننده

رفته گجهان  اقصا نقاطاز  گوناگوناندکاران  دستن همواره ازی آورود به این معنا که هستندهمواره در حال رشد اطالعات 

 ".کنند ارزیابی می شود و این افراد همواره یک شبکه واحد را که باز و در دسترس همگان است، می

 . کنید دریافت www.bcgperspectives.comاز آدرس  یدتوان می ار گزارش ایناصلی  نسخه

 باشد: لینک زیر قابل دسترسی می  دراین گزارش  pdfمتن همچنین 

http://www.icann.org/en/news/presentations/bcg-internet-economy-27jan14-en.pdf 

 كنندگان: تهيه

 زاده بهروز عباس

 ماهنوش دادخواه امیدی

 منبع:

http://www.icann.org/en/news/announcements/announcement-24jan14-en.htm 

http://www.bcgperspectives.com/

