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 خالصه مدیریتی
ویژه هایی از اقتصادها بهدر بخش را هاییهای اقتصادی، فرصتدر کنار همه تهدیدها و آسیب 19-گیری کوویدهمه

در  های حمایتی مرتبطها و سیاستفرصتاقتصاد دیجیتال به همراه داشته است که این گزارش به تشریح این 
ترین عامل در گذار از بخش بهداشت و درمان، اقتصاد دیجیتال به مهمشود بعد پردازد. در واقع، گفته میمیکشورها 

سازی تالیجید عیتسربر اقتصاد دیجیتال،  19-تبدیل شده است. یکی از آثار مثبت کووید 19-جوامع از بحران کووید
وجود چنین خوبی مؤید این نکته است که به نیچدر  2003در سال است که تجربه مشابه شیوع سارس  بوده دیتول

تر هرگز در هایی تبدیل شوند که پیشبخشی به تحول دیجیتال در بخشتوانند به سکویی برای شتابهایی میبحران
های فعال است که بنگاه کیر تجارت الکترونب 19-کووید احتمال ماندگاری بلندمدت اثراتاند. نکته دوم، اولویت نبوده

انند از این فرصت به نفع خود استفاده کنند. نتایج نظرسنجی جهانی مؤسسه توخوبی میدر حوزه اقتصاد دیجیتال به
در صنایع مختلف پرداخته  B2B وکارهایبر فروش و مذاکرات صاحبان کسب 19-کنزی که به بررسی اثرات کوویدمک
درصد احتمال ماندگاری تحوالت دیجیتال در تأمین  B2B ،89 وکارهایکسب صاحبان نظر دهد ازنشان می ،است

( دو 2020)از آوریل تا اوت  ماهه 4نظرسنجی در یک بازه زمانی  ماه آینده وجود دارد. این 12خدمات در محصوالت و 
نظرسنجی  دردیجیتال تحوالت  احتمال ماندگاری بینیپیش هدکه نشان میاند مورد مقایسه قرار گرفته بار انجام و نتایج

درصد رسیده است. فرصت  89و در نظرسنجی دوم با قوت گرفتن احتمال ماندگاری این آثار به درصد  ۷۵.۷۷ نخست
ایش حاشیه گردد که با افزبازمی هاابتکارات تحول دیجیتال بنگاهبرای اقتصاد دیجیتال، به  19-از کووید برخاستهدیگر 

افزایش توانایی تأمین محصوالت و خدمات ها، نهی، کاهش هزیو حفظ مشتر یوفادارافزایش ، یوررهبهسود، ارتقاء 
اهمیت و  ،شگزار ادامهدر دیجیتال همراه بوده است. وکارهای کسبهای فعال در حوزه جدید و افزایش درآمد بنگاه

آوری کمک به تاببه خوبی آشکار گردید از دو منظر  19-در بحران کوویدکه  های دیجیتالنقش زیرساخت
 مورد بررسی قرار گرفته است.  های تأمین دیجیتالچابکی زنجیرهو  اقتصادی و اجتماعی

 وکارپاسخ اولیه، احیاء، و بازطراحی کسبمرحله  3که حول  آوری دیجیتالخلق و توسعه تاب، از منظر بنگاهی
یک از در هر  های سیاستیگذاری بنگاه در اولویتسرمایه و تحول دیجیتال بنگاه نیازمند ،گیردصورت می
از  واقتصادها  در شرایط کنونی مالی منابع دیشد تیبا توجه به محدودالبته، است.  آوری دیجیتالتاب گانهمراحل سه

مستلزم این امر که  مهم است اریبسدر این زمینه  یبندتی، اولوتحول دیجیتال یهابرنامه عیمبرم به تسر ازین سوی دیگر،
 زاو عوامل برون -یاز جمله قدرت مال- بنگاه یفعل یرآوتاببلوغ  نند، مازاعوامل درون گروه مجموعهدو  بهتوجه بنگاه 

بر اساس مطالعه تحلیلی گروه  خواهد داشت. یبستگوکار در کسب تالیجیاختالل دایجاد  لیو پتانس19-کووید ریمانند تأث
و  ها یا صنایع بر جا بگذارندبر بخش (19-نند کوویدما) هارانرود بحکه انتظار می یمال اثرات نخستمشاوره بوستون، 

 ها و صنایع مختلف است. آوری دیجیتال در بخشکننده ضرورت تابتعیین تالیجیاختالل د لیپتانسدوم، 

ها در بستر اقتصاد دیجیتال و گذاری دولتسرمایهمستلزم  19-شرایط بحرانی کووید، از منظر حکمرانی
توانند بر میتنها  مدتدر کوتاه هادولت البته، ناگفته پیداست که است. اکوسیستم هوشمند و دیجیتالتقویت 
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 یفناورحذف محدودیت بر نوع  ایمجوز صدور  یهانهیانداختن پرداخت هز قی، به تعوگسترش پهنای باند اقداماتی مانند
ای ( تدوین برنامه1اقدامات ساختاری مؤثرتری در این زمینه باید انجام شود:  در بلندمدت. اما متمرکز شونددر صدور مجوز 

(، غیرهپهنای باند و ، عیتوز یهاها )شبکهرساختیزمناسب استقرار آوری دیجیتال حول مواردی مانند برای تقویت تاب
با  تشریک مساعی، بردی مشتریانافزارهای کارترویج استفاده از نرم، آموزش و تالیجیشکاف د عواملبه تمام  یدگیرس

( 2؛ دولت اتیعمل هایکاستیرفع  یبرا یابتکارات نیو همچن دیتول در تالیجیتحول د ایجاد در راستای یبخش خصوص
-سیاستتدوین ( 4 و های زیرساختی؛گذاریمشارکتی در سرمایهکارگیری مدل به( 3؛ دیجد تنظیمی هایچارچوبتدوین 

ها از اقتصاد اهم مواردی هستند که باید در برنامه حمایت دولت وکارهای سنتی به دیجیتالهای حمایت از گذار کسب
  د. ندیجیتال گنجانده شو

سازی از دیجیتال سایر کشورهاها در دولتاقدامات حمایتی  ها وسیاست گزارش، به دیگری ازدر بخش 
سازی کمک به دیجیتالوکارها، رایگان به کسب های فنی و تخصصیمشاورهارائه پرداخته شده است.  وکارهاکسب
 یگذارهیسرماحمایت از وکارهای دیجیتال، ها و کسبآپهای مالی از استارتهای اعتباری و حمایت، بستهوکارهاکسب

SMEوکارها و کسب توانمندسازی، سازیهای دیجیتالالت اعتباری به طرحی، تخصیص تسهتالیجید یهایورادر فن ها
های تجاری، استقرار سازی فرآیندهای تولید و مدلهای تسهیل دیجیتال، برنامهتالیجید هایبه لحاظ مهارت نیروی کار

های تأمین مالی و تقویت زیرساختگذاران، الکترونیک، برگزاری رویدادهای مجازی ارتباط با سرمایه یگمرک هایرویه
های آموزشی رایگان توسعه تجارت الکترونیک، حمایت از دورکاری نیروی ، دورهتالیجید کیلجست نظام استقرار، دیجیتال

 های حمایتی های دیجیتال بخشی از سیاستهای فعال در حوزه آموزشهای مالیاتی برای بنگاهاسترداد یا معافیتو کار، 
 . ی مورد بررسی استکشورها

و به تعبیری ارتقاء  کشور تالیجید ستمیاکوسهای سیاستی برای تقویت توصیهدر بخش پایانی گزارش، 
ها به اهتمام بنگاه نخست، از منظر خرد و بنگاهی،. ارائه شده استآوری دیجیتال کشور از دو منظر خرد و کالن تاب

های دیجیتال باید در کانون توجه گذاری در ارتقاء مهارتایجاد تحول دیجیتال در فرآیندهای تولید و تجارت، و سرمایه
گذاری در تربیت نیروی کار ایجاد چنین تحولی در سطح تولید و تجارت بنگاه، مستلزم سرمایه قتصادی قرار گیرد.فعاالن ا

صنعت و مرتبط با  یهامهارت مجازی آموزش هایبرنامههای دیجیتال است. برگزاری روز از نظر مهارتچابک و به
افزایی به طور مشترک با دولت، های مهارتری این دست دورهبه همت کارفرمایان و یا اهتمام به برگزااطالعات  یفناور
  وکارها را منتفع سازد. های نیروی کار بیانجامد و آثار سرریز آن در بلندمدت کسبتواند به ارتقاء مهارتمی

های گذاری در فناوریهای نهادی و ساختاری فناوری در کشور، تشویق سرمایهغلبه بر ضعف دوم، از منظر حکمرانی،
گری فناوری اطالعات و ارتباطات بر اساس نخست، الزامات انقالب صنعتی چهارم که دیجیتال، و بازطراحی نظام تنظیم

-های نظارتی است و دوم، منطبق با شرایط فعلی شیوع کوویدپذیری چارچوبمستلزم توجه به چابکی، شفافیت و انعطاف
گذاری رونیک و کاهش تورم مقرراتی در این حوزه است از ضروریات سیاستکه نیازمند بازبینی در قوانین تجارت الکت 19

گذاران همانند برخی دیگر از کشورها، سیاست الزم باشد شایدبر این اساس،  های پیش رو خواهد بود.اقتصادی در سال
روزرسانی مقررات یا بهو متعاقب آن، تصویب  کیتجارت الکترونفریز قوانین و مقررات مزاحم  و کشور نسبت به شناسایی
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 .ی اقدام نمایندموقت اضطرار نیقوان یحت یا مصوباتیی، اجرا هاینامهنییآ، در قالب 19-شرایط برخاسته از کووید حسب
یکی  های بنگاهسازتالیجید هایهای مالی در حمایت از طرحارائه بستهوکارها از طریق سازی کسبتشویق دیجیتال

ها به تشویق بنگاه های حمایت از توسعه فناوری در کشور قرار گیرد.تواند در رئوس برنامهدیگر از مواردی است که می
های مالیاتی برای استرداد یا معافیت در قالب تالیجیاستفاده از ابزارها و خدمات د ی در حوزه آموزشگذارهیسرماافزایش 

تواند گام مؤثر دیگری در راستای توسعه بسترهای اقتصاد دیجیتال در ای دیجیتال، میههای فعال در حوزه آموزشبنگاه
و مقرون  فراگیر یدسترسبهبود در جهت در راستای تحقق موارد فوق، بیش از هر چیز الزم است دولت کشور باشد. 

 نیو تأم مدیریتاست که نحوه  یدر همه موارد یبازنگر امر نیازمند نی. ااینترنت پرسرعت تالش بیشتری نمایدصرفه به
مرتفع ساختن موانع توسعه اقتصاد دیجیتال و ارائه کند. را تعیین می نترنتیمانند ا یجهان یعموم یبودجه کاالها

تجارت  نیاصالح قوانسازوکارهای حمایتی در این زمینه در کنار شنیده شدن صدای بخش خصوصی از سوی دولت، 
تواند گام مؤثری در تقویت و توسعه ی تنظیمی جدید بر مبنای نظرات فعاالن اقتصادی میهاو تدوین چارچوب کیالکترون

 .اکوسیستم اقتصاد هوشمند کشور باشد
  



مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان9 
 

8 
 

 مقدمه
ماه  یازدهمدر  سازمان بهداشت جهانی این بیماری را، نیچ در ووهان 2019دسامبر  در 19-کووید روسیوپیرو شیوع 

نفر آلوده و  ونیلیم میاز ن شی، جهان شاهد بهمان ماه انیو در پا کرداعالم  ریگهمه یماریب کیبه عنوان  2020مارس 
 یلی، تعطقرنطینه یبود. کشورها در سراسر جهان اقدامات اجباربر اثر ابتال به این بیماری مرگ  30،000به  کینزد

بازگشایی ای هلمرحبه طور وکارها کسب، تدریجبهبا گذشت زمان و . 1را اعالم کردند یو اماکن عموم وکارهاکسبمدارس، 
 90اقتصاد »از آن با عنوان  سرگرفتند و اقتصادی که نشریه اکونومیستهای جایگزین از شدند یا کار خود را به شیوه

 از موارد یاریدر بس ٪90 رکورد. به نوشته این نشریه با وجود آنکه را از سر گرفتفعالیت خود  ،کندیاد می 2«درصدی
آنچه  بااینهمه، .3درصدی مطلوب نیست 90ها به صورت بازگشایی و از سرگیری فعالیت ،اقتصادمورد  دراما  ،است مطلوب

 آفرینی کرد، اقتصاد دیجیتال بود. های اقتصاد نقشبیش از هر زمان در بازنایستادن کامل چرخ
به  تالیجید یهارساختیزنوظهور  یاز بازارها یاریدر بس برای نخستین بار 19-گیری کوویددر زمان همهرو، از این
اکنون به اندازه آب، برق و  فناوری اطالعات و ارتباطاتهای و زیرساخت یافتند «ضرورت» یسنت هایزیرساخت اندازه

ترین عامل در بازگشایی در واقع، پس از بخش بهداشت و درمان، صنعت ارتباطات دیجیتال مهم .اندشدهغذا مهم 
رسد حتی پایان تر اینجاست که به نظر نمیاما نکته مهم. 4ستها و بازگشت به زندگی عادی شناسایی شده اوکارکسب

گیری آید این همهبسا بر اساس آنچه از مطالعات برمیگیری به معنای پایان نقش اقتصاد دیجیتال باشد. چهیافتن این همه
توان به گزارشی از اَپک استناد کرد که الاقل در مورد آینده نزدیک، میپایان اقتصاد دیجیتال خواهد بود. گواهی بر راه بی

آثار آن کاهش  یتالش برایا  19-اثری از کوویددر آن که غیرمحتمل مدت کوتاه یویسنار کیدر  یحتمعتقد است 
 مبادالتو تجارت  یکه بازگشت به سطح عاد بردبسر می ینانیاطمناو  یاز سردرگم یسطحدر ، باز هم اقتصاد وجود ندارد

ها تسریع های دیجتال را در بسیاری از بخشپیش رفتن به سمت نظام تواندتغییرات ساختاری می نیا .کندیرا کند م
بر افزایش  19-تشریح شده است، مؤید ماندگاری آثار کووید این گزارش. مطالعه دیگری از مؤسسه مکنزی که در ۵کند

 تجارت الکترونیک در آینده است.
  

                                                 
1- Outbreak: 10 of the Worst Pandemics in History 
2- 90% economy 
3- The Economist. The 90% Economy: Life after Lockdowns 
 
 
4- ITU publications. Economic Impact of COVID-19 on Digital Infrastructure 
۵- APEC report. COVID-19, 4IR and the Future of Work 
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  19-های اقتصاد دیجیتال در بحران کوویدفرصت

 دیتولسازی تالیجید عیتسر .1
 در این کشور کیتجارت الکترون ریباعث رشد چشمگ نیچدر  2003در سال که سارس ویروس تواند مانند می 19-کووید

مورد  ریاخ یهادر دههکه  تبدیل شود ییهادر بخش تالیجیتحول د جادیا یبرا یفرصت داشته باشد و بهمشابه  یاثر ،شد
، دیتول یهارهیمجدد زنج یبررسنیازمند  ها از مدل سنتی به دیجیتالالبته، تحول فرآیندهای تولید در بنگاه. اندتوجه نبوده

کنندگان نیتأمحضور خدمات،  تیفیو ک بخشینانیتنوع عرضه، اطم یا، تعدد یمل اساسی در سطح یهارساختیزاستقرار 
 . 1های بیرونی استرورویایی با آسیب یبهتر برا یسازوکارهامعتمد و 

 کیر تجارت الکترونب 19-کووید اثراتبلندمدت ماندگاری  .2

 یبرامهم  زوریکاتال کبه ی یدمیاپ نیادهد که نشان می 2003و  2002 هایطی ساله سارس در چین وعیشمشابه  تجربه
 نیتراز بزرگ یکی در حال حاضر، که JD.com وبسایت چینی .تبدیل شد نیچ یفروشخردهدر  تالیجیتحول دایجاد 
سارس  پاسخ به بحران در 2004سال در  وکار سنتی بود کهیک کسب، رودبه شمار میجهان  نیآنالهای یفروشخرده

ال نمونه دیگر از این دست، فروشگاه اینترنتی علی بابا است که در دل بحران سارس در سد. به فروش آنالین رو آور
احتماالً  19-کووید واسطهایجادشده به راتییتغاز  یبرخنمود.  2اندازی شعبه تائوبائواقدام به گسترش خود و راه 2003
. باشد یتقاضا ممکن است موقت راتییتغ، هرچند برخی از به جای خواهند گذاشت یکیمدت در تجارت الکترونبلند اثرات

ممکن است در آینده این روال جدید را ادامه  ،پرداختندبه خرید آنالین نمیی بحران فعلمشتریان سالمند که تا پیش از 
 یعنی) اینترنتی دیجد مشتریانسهم دهد که ینشان مدر دوره کرونا  کنزیمک مؤسسه توسط اینتایج مطالعهدهند. 
 درصد ۵0از  شیب خواربار نیآنال دخری از ی،جنوب یقایو آفر لیبرز دراند( نپرداخته تیفعال نیکه قبالً هرگز به ا یکاربران

 ییو دارو ی، بهداشتیشیمحصوالت آرا، بر اساس این مطالعه، عالوه بر فروش آنالین خواربار، فروش نهمچنی. بوده است
بوده  کیمشارکت در تجارت الکترون یاز عوامل اصل یکی شهیهم یداشته است. از آنجا که راحت یریچشمگ رشدآنالین 
  .3دهندادامه  ندهیدر آکاالها را از  یبرخ نیسفارش آنال ،خریدهای اینترنتی دیاز کاربران جد یاریبس رودانتظار میاست، 

بر  19-اثرات کووید به بررسی ی فعال در صنایع مختلفوکارهااز کسب خود نظرسنجی جهانی درکنزی مؤسسه مک
بر تجارت  19-از ماندگاری بلندمدت آثار کووید جیاین نظرسناست که نتایج  پرداخته 4(B2Bفروش و مذاکرات سازمانی )

بنابر نتایج این نظرسنجی جهانی، . حکایت دارد در آینده B2Bوکار مدل کسبو ادامه موج دیجیتال در الکترونیک 
به  «ملزم»آنها را که  19-یه کوویددر مراحل اولهای گسترده اولیه به تعطیلیواکنش  از B2B هایوکارصاحبان کسب

متعلق به تجارت  پیش رو مسیر که اندرسیدهتر به این باور هر روز بیش ،ساختمی تالیجید های تجاریاتخاذ مدل

                                                 
1- ITU publications. Economic Impact of COVID-19 on Digital Infrastructure 
2- Taobao 
3- OECD report. E-commerce in the Times of COVID-19  
4- Business to Business 
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 آوریل تا اوتاز )ماه  4 حدوداً زمانی بازهدر  ،1در شکل  B2Bوکارهای . مقایسه پاسخ صاحبان کسباست الکترونیک
 دهدخوبی نشان میزمان را به در گذردر مورد آینده تحوالت دیجیتال  B2Bوکارهای نگرش فعاالن کسب تغییر ،(2020

 .1(1)شکل 
 

 ماه آینده 12محصوالت و خدمات در  تأمیندر  تحوالت دیجیتالاحتمال ماندگاری  :1 شکل
 2(ها)بر اساس درصد پاسخ B2B وکارهایصاحبان کسباز نظر  

 
 McKinsey report  2020 -منبع:

 ابتکارات تحول دیجیتال ناشی ازافزایش حاشیه سود  .3
داشته است. با استناد به دنبال وکارها برخی از کسب یبرا ییایمزا، جدی به اقتصادهاهای در کنار آسیب 19-ن کوویدبحرا

، هیانوسیاق-ایمنطقه آس وکاررهبران کسبنفر از  1۵00از  شیاز ب 3(IDCها )المللی دادهبین اخیر شرکت ینظرسنج به
 عنوان شدهاند خود کسب کرده تالیجیآنها از ابتکارات تحول د یهاشرکتکه  ییایمزا نیتربه عنوان مهم ریموارد ز
 تأمینافزایش توانایی ها، نهی، کاهش هزیو حفظ مشتر یوفادارافزایش ، یوررهبهارتقاء سود،  هیحاش افزایشاست: 

نشان  ییایاسترال یهااز شرکت 4دیلویتمؤسسه مچنین، نتایج نظرسنجی محصوالت و خدمات جدید و افزایش درآمد. ه
که  یکوچک وکارهایکسببا  سهیدر مقا هستند برخوردار ایشرفتهیپ های دیجیتالهایی که از توانمندیبنگاه دهدمی

 شتریدرصد درآمد ب 60ماه گذشته و  12در  ی راشتریدرصد رشد درآمد ب 28اند توانسته، دارند ییابتدا های دیجیتالقابلیت
نشان انجام شده است که توسط وزارت تجارت و صنعت سنگاپور  یگری. مطالعه دنیروی کار محقق کنندنفر هر  یبه ازا
ارزش افزوده ی درصد 2۵ قابل توجه شیبا افزاهای کوچک و متوسط در بنگاه تالیجید هاییفناور کارگیریبه دهدمی
های خرد، کوچک و بنگاه یائتالف تجار دیگر از جانبمطالعه نتایج است. بوده همراه  یوربهره یدرصد 16رشد و 

                                                 
1- McKinsey report. These Eight Charts Show How COVID-19 has Changed B2B Sales Forever 

 % منطبق نشود که این امر ناشی از گرد کردن اعداد است.  100مجموع ارقام ممکن است دقیقاً با  -2
3- International Data Corporation (IDC) 
4- Deloitte 
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یک صادرات  یهانهیهز اندتوانسته تالیجید هایکه ابزار مؤید این نکته است 1(AMTC) هیانوسیاق-ایآسمتوسط منطقه 
 .2ممکن سازند درصد 29تا را  زماندر  ییجوصرفهکاهش دهند و  درصد 82 تابنگاه معمولی )خرد، کوچک و متوسط( را 

 19-های دیجیتال در بحران کوویدزیرساخت نقش

 آوری اقتصادی و اجتماعیکمک به تاب .1
 یهایماریب ایمانند جنگ  یاساس یهاغلبه بر چالش یجامعه برا ییتوانا معنای بهرا  اجتماعی-یاقتصاد یآورتاباگر 
در توسعه سوی  به یراه 19-های دیجیتال در بحران کوویدزیرساخت، تعبیر کنیم یو بازگشت به حالت عاد ریگهمه

مربوط  ،19-کووید یریگهمه دوراندر  رساختیز تریناصلیو  نیتر، مهمبخش بهداشت و درمان. پس از اندساخته ندهیآ
، 19-گیری کوویددر جریان همه دهدنشان می واهدش. ه استبود مخابرات و فضای مجازی(شامل ) سیاربه ارتباطات 

انه ریشگیاز اقدامات پ یآگاهی کاهش پیدا کند، اجتماع گیریاز فاصله یناش اند انزوایکمک کرده تالیجید یهایورانف
اتکاء ، جهانی نترنتیا کیتراف یتصاعد شی. افزادنبه کار خود ادامه ده یتاحدبتوانند  یاقتصادهای منظا وبیشتر شود 

شده در انجام نتایج مطالعاتد. نکنیم دییادعا را تأ نی، اعیو توز کارآمد تأمین یهارهیبه حفظ زنج ازیو ن یدورکار به
 هایرساختیز نیترشیب دارای یکشورها حاکی از آن است کهکشور  1۷0در  19-گیری سارس و کوویدخصوص همه

  .3برخوردار هستندگیری همه یمنف راتیتأثتوانایی بهتری برای جبران از  ای باندپهن

 های تأمین دیجیتالچابکی زنجیره .2
محصول  یاز طراح یتجار یندهایشده است که شامل فرآ یسازمانده نیتأم یهارهیزنج حولمدرن  یدر اقتصادها دیتول

دهندگان ارائهو  کیخدمات لجستکنندگان تأمینکنندگان، دیتول نفعان مختلفی اعم ازو ذی است یمشتربه  لیتا تحو
از سوی وکار است. کسب طیها و محرساختیتوسعه ز یعموم یهااستیس نیازمند گیرد که این فرآیندرا دربرمی یفناور

در سه دهه گذشته است، از جمله جدید  یروندها ظهور جهینت نیمأت رهیزنج بازیگرانمتقابل  یوابستگ شیافزادیگر، 
به صورت جداگانه  گرید هابه موجب این امر بنگاه. محورمشتری دیو تولی سپار، برونگراییتخصصپردازش محصول، 

 یدر اقتصادها .پردازندیرقابت مبه  متصلبه هم  نیمأت هایرهیزنج به عنوان یکی از بازیگرانبلکه  ،کنندیرقابت نم
ها از جمله سازی فعالیتدیجیتالاند. کردهسازگار  19-ی کوویدهابا چالش به سرعت خود را نیتأم یهارهیزنج ه،شرفتیپ

 نیتأم رهیزنج یچابک آنالین کمک زیادی به تینظارهای سامانه به کمک لجستیک و تدارکات هامحمولهرهگیری 
محکوم ( رهی)گمرک، بنادر و غقرار گرفتن در بسترهای دیجیتال بدون  نیتأم یهارهیزنج یسازتالیجیدالبته،  اند.کرده

های دیجیتال آنها ممکن است مقاومت الزم را در برابر فشارها های تأمین و زیرساخت، زنجیرهالبته. شد به شکست خواهد
( 1: مؤلفه توجه کرددو به  دیبا نیمأت رهیزنج سکیر کاملرک دنداشته باشند. برای  19-هایی مانند کوویدو بحران

                                                 
1- Asia Pacific MSME Trade Coalition 
2- APEC report. Supporting MSMEs’ Digitalization amid COVID-19 
3- ITU publications. Economic Impact of COVID-19 on Digital Infrastructure 

1

2

3
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میزان شکنندگی  ای /قرار گرفتن در معرض زانی( م2د. ننکیکه آن را شکننده م نیمأت رهیزنج یاساس یهایریپذبیآس
در کشورهای در حال توسعه، این . زنندای زنجیره دامن میهیریپذبیآس بهها( که شوک ای) رمترقبهیحوادث غ در برابر
به بحران شد و  یررسمیغ زشار یهارهیزنجموجب اختالل در  قرنطینه، برای نمونه قایآفرها بیشتر است. در پذیریآسیب
انجامید. دلیل این امر جذب پایین فناوری در فعالیت زنجیره تأمین بود که  این قاره مناطق یدر برخ ییغذا تیامن یاساس

  .1ها یا توزیع محصوالت و خدمات را با مشکل مواجه کردتأمین نهاده

 بنگاهسطح در  دیجیتالآوری تاب خلق

 وکارهادر کسب دیجیتالآوری تابتوسعه  مراحل
گروه  مطالعهارزش است. خلق  یعامل اصل بنگاه آوریطور کلی خارج از آن، تابو به 19-کووید برانگیزچالشدوران در 

ی از آنها کی، تشرک ۷، از هر تاکنون 198۵از سال  ذشته، در چهار رکود گدهدنشان می 2019 مشاوره بوستون در سال
ها آوری بنگاهاین امر به توان تاب. دهد شیافزا رکود طیشرا رغمیعلسود خود را  هینرخ رشد فروش و حاش توانسته است

بلکه در دل  اشاره ندارد؛از بحران  احیاء مرحلهفقط به شود، برخالف آنچه به طور معمول درک میآوری گردد. تاببازمی
معضالتی مانند با  وکارهاکسب، احیاء در مرحله .نهفته است دیجد و شرایط تیواقع سویآوری پیش رفتن بهمفهوم تاب
 یهاینیبشیپرسد که مواجه هستند و بعید به نظر می دسترسی به اعتباراتکار و نیروی  ، بازارعرضهتقاضا،  نااطمینانی

با خود را به سرعت که  رندیبگ ادی دیبا هابنگاه ،نیبنابرا واقع شوند.ثر ؤم بتوانند در این زمینه یاتیعمل یندهایو فرآ یسنت
و کارکنان از یک سو مدت های ملموس و کوتاهها با تمرکز بر فرصتسناریوهای مختلف تطبیق دهند. در این راستا، بنگاه

در مرحله باید ، و هوشمند از سوی دیگر های جدید دیجیتال در خود و انطباق با شرایط کاری دیجیتالبا پرورش مهارت
ها از بحرانبیشتری سرعت  اهم ب کندمیها کمک بنگاهبه  ،تالیجید آوریتابدر  یگذارهیسرما. تر پیش برونداحیاء سریع
  کنند. جادیا داریپا یرقابت تیمز دیجد شرایط و واقعیاتدر بتوانند و هم  عبور کنند

حوزه  شرکت ۷00حدود  یگذارهیسرما یهاتیاولو خصوصدر بر اساس نتایج مطالعه تحلیلی گروه مشاوره بوستون 
های مشابهی اولویت 19-گیری کوویدها در دوره همهشرکتاز  یاریبسمدیران اجرایی متحده،  االتیدر ا فناوری اطالعات

 د:نشوخالصه می زیر مرحله 3اند که در آوری داشتهبرای تاب
 پاسخ اولیه .1

های حاضر در نظرسنجی، در این مرحله ضمن بنگاهوکار است. کسب و تدوام امنیتاطمینان از این مرحله به معنای 
 یازهایبه ن ییپاسخگو یرا براخود  ایهیسرما یهانهیهزدورکاری،  امنیت هاییفناور نهیدر زم یگذارهیسرماافزایش 

 اند. کاهش داده ابتدای بحران یفور

                                                 
1- ITU publications. Economic Impact of COVID-19 on Digital Infrastructure 1
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 احیاء .2
 تالیجید یهادر اهرم یگذارهیسرماوکار است. اندازی مجدد کسبسازی برای بازیابی و راهاین مرحله به معنای آماده

وکارها کسب ،مهم یهابخشسازی تالیجیو د نیمأت هایرهیتداوم زنج تا با احیاء ادامه یافته استدر طول دوره همچنان 
 رشد کنند.  بتوانند

 بازطراحی .3
ها بنگاه یگذارهیسرمادر مرحله بازطراحی، گذاری در راستای ایجاد مزیت رقابتی پایدار است. این مرحله به معنای سرمایه

و و دیجیتال  یادادههای پلتفرم تیتوسعه و تقو آوری دیجیتال از طریقتدوام تاب راستایدر  کیاستراتژ یهاتیدر اولو
 .یابدمیهمچنان ادامه  ونیاتوماس سازیمضاعف

هایی که مدیران فناوری اطالعات مؤلفهو )پاسخ اولیه، احیاء، بازطراحی(  آوری دیجیتالتاب گانهسه ، مراحل2شکل در 
اند قرار داده بنگاه گذاریدر هر یک از این مراحل در اولویت سرمایه ی حاضر در نظرسنجی گروه مشاوره بوستونهابنگاه

  .1است قابل مشاهده

 وکارهادر کسب آوری دیجیتالتاب محورشش 
 محور 6ها را حول آوری دیجیتال بنگاهها در صنایع مختلف در سرتاسر جهان، تاببا مطالعه بنگاهگروه مشاوره بوستون 

های ها باید فعالیتبنگاه آوری دیجیتال کهتاب محور 6، گروه مشاوره بوستون مطالعهنتایج شناسایی کرده است. بر اساس 
  :2عبارتند ازخود را حول آنها شکل دهند 

 ش و درآمدحفظ و افزایش فرو .1
 محورگذاری دیجیتال و دادهبازاریابی، فروش و قیمتسریع تغییرات در نیازهای مشتریان همراه با شناسایی به معنای 

 است.

 سازی عملیات بنگاهچابک .2
 است.شرکت  عملیات، توسعه و دی، توللجستیک، نیمأت رهیاختالالت زنج به معنای مدیریت سریع

 توانمندسازی نیروی کار  .3
 دیجد یکردهایرو پیروی از. در هر شرایطی استثر ؤم یکار و همکار انجام معنای توانمندسازی نیروی کار جهتبه 
 گیرد.در این حیطه قرار می های نیروی کارظرفیتو توسعه  هااستعداد تیریمد

 های دیجیتالپردازی و پلتفرمتسریع داده .4
 های دیجیتالسازی دادهعمومی. محوری فناوری اطالعات است یهاها و برنامهرساختیزی به دسترس به معنای ارتقاء

 گیرد. هوش مصنوعی در این حیطه قرار میو  هابر داده یمبتن گیریتصمیم به منظور تسهیل

                                                 
1- BCG report. The Digital Path to Business Resilience 
2- BCG report. The Digital Path to Business Resilience 

1

2
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 ارتقاء امنیت سایبری .5
ها یورافن طریق توسعه ازدهی سریع به رفتارهای ناقض امنیت دیجیتال پاسخو  تالیجید یهاییدارا به معنای صیانت از

 است. منیا یهاو روش

 مالی منابعتقویت  .6
 یهااستیو س های سربارهزینه، کاهش محورای مخارجهزینه استفاده از مدل بابه معنای اطمینان از نقدینگی مالی بنگاه 

 .بنگاه استدر گردش  هیو سرما ینگینقد تیریمد محور در راستایداده

شرکت در سطح  ۷00حدود گذاری مدیران فناوری اطالعات های سرمایهاولویت آوری دیجیتال وتابگانه شش محورهای
 درآمده است. به نمایش 2شکل در جهان ذیل هر یک از این محورها )بر اساس نظرسنجی گروه مشاوره بوستون( 

  
 هر مرحله گذاری در سرمایههای و اولویتدیجیتال  آوری: مراحل تاب2شکل 

 
 Boston Consulting Group (BCG)  2020 -منبع:

در  یبندتی، اولوتحول دیجیتال یهابرنامه عیمبرم به تسر ازیو ن در شرایط کنونی مالی منابع دیشد تیبا توجه به محدود
 کردیرودر قالب خاص خود  یازهایو ن طیبا توجه به شرا ی خود راهاتیاولوتوانند میها بنگاهمهم است.  اریبس زمینهاین 

 گروه مجموعهدو  بهدر این حوزه، بنگاه  ماتیکنند. تصم سازیه، احیاء، بازطراحی( پیادپاسخ اولیهفوق ) یاسه مرحله
 لیو پتانس19-کووید ریمانند تأث زاو عوامل برون -یاز جمله قدرت مال- بنگاه یفعل یرآوتاببلوغ  نند، مازاعوامل درون

 .1خواهد داشت یبستگوکار در کسب تالیجیاختالل دایجاد 
                                                 

1- BCG report. The Digital Path to Business Resilience 1
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 ها و صنایع مختلفآوری دیجیتال در بخشگذاری در تابسرمایه متفاوت هایفوریت
ها و صنایع مختلف با یکدیگر متفاوت است. گروه مشاوره بوستون با لحاظ دیجیتال در بخش آوریتاب ضرورتو  اولویت
 نخست، ها و صنایع مختلف پرداخته است.بخشبندی آوری دیجیتال به دستهکننده ضرورت تابتعیینعامل  دو کردن
 آشفتگی یسطح کنونکه از  دنها یا صنایع بر جا بگذاربر بخش (19-نند کوویدما) هارود بحرانکه انتظار می یمال اثرات

ها و صنایع، بخششده بر تحمیلفشار مالی  در مطالعه گروه مشاوره بوستون، ارزیابی. ها قابل مشاهده استی بخشمال
های نکول اعتباری پنج بر اساس سوآپ–درصد است  1۵هایی که احتمال نکول بدهی آنها بیش از با توجه به سهم بنگاه

است که صنعت  هر در تالیجیاختالل د لی، پتانسدوممورد صورت گرفته است.  -2020ماه می  29ساله از ابتدای 
 یعیدر صنا های فعالبنگاهشود. مشاوره بوستون احصاء میگروه  )DAI(1 تالیجیشاخص شتاب د های آن بر اساسداده

و متمرکزتر  -به لحاظ مالی- ترانهیگراعملدر موقعیتی رو هستند، هروبدیجیتال کمتری و خطر اختالل  یمال آشفتگیکه با 
 زانیو هم م تالیجیاختالل د لیکه هم پتانس ییهابخشقرار دارند. اما در  تالیجید آوریتابدر  یگذارهیسرما یبرا

 شکل)به  کنند را یک فوریت تلقی تالیجید آوریتابدر  یگذارهیسرما دیبا وکارهاکسباست،  ادیز در آنها یمال آشفتگی
  .2(نماییدمراجعه  3

 ها و صنایع مختلفآوری دیجیتال در بخشضرورت تاب: 3 شکل

 
 Boston Consulting Group (BCG)  2020 -منبع:

                                                 
1- Digital Acceleration Index (DAI) ( که توسط گروه مشاوره بوستونBCGاندازه ) 38در  هابنگاه تالیجیبلوغ دشود، به ارزیابی محاسبه میگیری و 

 تالیجید ستمیو اکوسای داده یهاتوانمندیو  ی، فناورمردم ،تالیجیرشد د دیجد یهاکانال ،ارزش رهیشدن زنج یتالیجید ،و نقشه راه یاستراتژ :از جمله تالیجید بُعد
 .در این شاخص مورد ارزیابی قرار دارند عیشرکت در سراسر کشورها و صنا 8000از  شیب پردازد.می
 

2- BCG report. The Digital Path to Business Resilience 2
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 بنگاهسطح در  تالیجیتحول ددستیابی به و  کینوآورانه تجارت الکترون یهاپرورش مدل
 سازی حرکت کنند تا بتوانند بقای خود را حفظ کنند. ، در مسیر دیجیتالفرآیندهاها باید با ایجاد تحول دیجیتال در بنگاه
 هایتوانمندیو  تالیجیصنعت، بلوغ د، بنگاهاندازه  متأثر از عواملی مانندها بنگاهدر  تالیجیو سرعت تحوالت د تیماه

 رانیمدکه به  است یجهان باًیعد مهم تقرهفت بُدارای  هاتحول دیجیتال بنگاه، وجود نیآنها متفاوت خواهد بود. با ا
 .1کنند سازیدیجیتالرا وکار خود کسبند کمیکمک  هابنگاه ییاجرا

 
 هادر بنگاه تالیتحول دیجمحورهای تغییر برای دستیابی به : 1جدول 

 …به  …از محورهای تحول
 نفعانذی، ارزش اینقشه ارزش پو  اندار، ارزش سهامیارزش خط رهیزنج ارزش افزوده

 
-های کسبمدل
 وکار

، محور-داده دادهایبرون ایخدمات   محصوالت یبرا تالیجید یهاکانال
 تالیجید یهاستمیاکوس

سِرورهای بر  یمبتن ،ایجزیره،یمراتبسلسله های عملیاتیمدل
 شخصی و داخلی سازمان

 چابک، مبتنی بر پلتفرم 

 ی، کارآمد، اخالقآورتاب، یبوم  هنگام، بهنهیکم هز ی،جهان  نیتأمزنجیره 
 پیشرو ،انه، هوشمندزمانیدرون، نگرانهشیپ  نگرانهای، پسنامهآئین سازیتصمیم

 تأمین مالی/
 گذاریسرمایه

منابع  افتنیدرآمد، /نهیهز زدایی ازریسک  رشد اهداف و دیجد انهورافن یهاتیقابل
-محیطیزیست، اهداف دیجد یدرآمد

 اجتماعی و حاکمیتی
های چابک و از نظر مهارتکار  یروین  شدهشناختهمهارتی  یهاشکاف حذف استعدادها

های مبتنی بر روز، مدلدیجیتالی به
 استعدادهای تقاضامحور

 WEF-Digital Transformation  2020-منبع:

 19-در واکنش به کووید های اقتصاد دیجیتالتقویت زیرساخت در هانقش دولت
در  تالیجید یهارساختیز و ضعف ایت شبکهو اتصاال یدسترس یهاتیمحدودموجب شد  19-کووید یریگهمه

تا حدی ناشی از هستند و  یبر فناور یمبتن تا حدیها تیمحدود نیا .شودنمایان خوبی به افتهیکمتر توسعه یبازارها
شکاف های هزینهکه  یزمانمقطع  نیا در .مربوطه( یمحل یمناسب و کمبود محتوا متی)شامل سواد، ق هاسایر محدودیت

 یتالیجید یبرااز این فرصت استفاده  با دیها بادولت ،آشکار شده استبرای کشورها  یگریاز هر زمان د شیب تالیجید
 د.نراه را برای بخش خصوصی هموار کن سیار،بخش ارتباطات راستای تقویت در اقدامات عملی  اتخاذ وکردن اقتصاد خود 

 یهانهیانداختن پرداخت هز قی، به تعوپهنای باند گسترش توانند بر اقداماتی مانندمی تنها هادولت مدتکوتاهدر البته، 

                                                 
1- WEF report. Digital Transformation: Powering the Great Reset  1
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ها باید در راستای مواردی که دولتدر زیر،  .1متمرکز شونددر صدور مجوز  یفناورحذف محدودیت بر نوع  ایمجوز صدور 
 اتخاذ کنند تشریح شده است.  بلندمدتدر  های اقتصاد دیجیتالتقویت و حمایت از زیرساخت

 2تالیجید یآورتاب تقویت .1
 پرسرعت اینترنت یهادر شبکه یگذارهیسرما یمیاقل-یطیمحستیو ز ی، اجتماعیاقتصاد وایدفبا توجه به  دیها بادولت
عدم  نهیهز ،19-کووید بحران در جریانداشته باشند. در این حوزه  یگذارهیبه سرما جامعی، نگاه آن یهانهیو هز

باید موارد زیر را آوری دیجیتال تاب برنامه .روشن شدبرای کشورها آوری دیجیتال به خوبی تاب نامهبربرخورداری از 
 پوشش دهد:

 های دیجیتالفعلی زیرساخت آوریتابارزیابی الف( 
از کشور آوری فعلی باید به شناسایی تابدر وهله اول آوری دیجیتال، تابای در زمینه و برنامهطرح  هر به منظور تدوین

وستا، ر/)شهر تالیجیشکاف د عوامل ،یفعل یهارساختیز 3تحمل فشار آزمونخدمات،  تیفیها، کرساختیاستقرار ز منظر
آنها  ضریب جذبو  کاربردی ایافزارهنرم یابی(، ارزهای کوچک و متوسطشرکت /بزرگ یها، شرکتیدرآمد هایدهک

در کارگیری فناوری بهشرکت،  ندازهبخش و ابه تفکیک ) دیتولسازی تالیجیسطح د یابی، ارزیاجتماع یهاگروه بین
، پس از آن پرداخته شود. (یو ارائه خدمات عموم یادار یندهایدولت )فرآ اتیعمل آوریتاب( و وکارکسب یندهایفرآ

 نیا در کنند. تدوین یبعد هایبحران یبهتر برا یمربوطه و آمادگ هایکاستیرفع  یبرا ییهاطرحتوانند یکشورها م
 عواملبه تمام  یدگی(، رسغیرهپهنای باند و ، عیتوز یهاها )شبکهرساختیاستقرار ز :توجه شودموارد زیر به  دیباها طرح

در  یبا بخش خصوص تشریک مساعی، افزارهای کاربردی مشتریانترویج استفاده از نرم، آموزش و تالیجیشکاف د
 .دولت اتیعمل هایکاستیرفع  یبرا یابتکارات نی، و همچندیتول در تالیجیتحول د ایجاد راستای

   سازی اجزای شبکه هماهنگب( 
 جادیااما ، کنندمیعمل  به صورت مجزا( رهیو غ IXP، یدسترساعم از ) اینترنت یهامختلف شبکه یاجزاباوجود آنکه 

، بیترت نیبه هم برای جلوگیری از اختالل در شبکه ضروری است.آنها  یاپراتورهاو  شبکهاجزای  نیب بیشتر یهماهنگ
و  نانیاطم تیقابل در راستای بهبود یکاربر یهاهمه گروه یخدمات برا تیفینظارت بر ک یهماهنگ برا کردیرو کیبه 

از خانه  دیتر بایمدت طوالن یبرا یشتریکه افراد بزمانی) هاداده و حجم باالی در شرایط ترافیک سنگین شبکه آوریتاب
، یشیماندمیشبکه متفاوت از آنچه امروز  آوریتابو  تیفیبه ک ندهیالزم باشد در آ دیشادر این راستا، نیاز است.  (دنکار کن

  .میکن نگاه
 نهادسازیج( 

و  هاترساخیروزافزون ز هاییدگیچیپ تیریمدمنطبق با الزامات و  توانمند ینهادها نیازمند تالیجیدآوری تاب جادیا
 از طرف دیگر است. یخصوصبخش و  دولت نیو ب ،از یک طرف یدولت یهادر بخش یهماهنگایجاد و  یجهان یبازارها

                                                 
1- ITU publications. Economic Impact of COVID-19 on Digital Infrastructure 
2- ITU publications. Economic Impact of COVID-19 on Digital Infrastructure 
3- stress testing 

1
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 دیجد تنظیمی هایچارچوبتدوین  .2
در این  د.نشو در فناوری اطالعات و ارتباطات بازنگری یگذارهیسرما کیتحر تنظیمی با هدف یهاچارچوب استالزم 
 .1، مجوزدهی و رقابت بازبینی کنندگر باید در مقررات مربوط به دامنه دسترسینهادهای تنظیمها و دولت راستا

  سازیچابکالف( 
است که اهمیت آن در پاسخ های تنظیمی جدید در تدوین چارچوب های اساسیاز مؤلفه دیگر یکی گرنهاد تنظیم چابکی

 .2خوبی آشکار گشتبه 19-به مقتضیات دوره کووید
 تنظیمی یکردهایروپذیری شفافیت و انعطافب( 

 ،از کشورها یدر تعدادد. نباش ریپذشفاف و انعطاف دیبا کیتجارت الکترون دیجد یهادلمدر  گریرویکردهای تنظیم
 یهاسقف پرداخت افزایشاز جمله  ؛کردمشاهده خوبی بهتوان را می 19-کوویدمقررات در پاسخ به بحران  یریپذانعطاف

کارهایی که نیاز به فضای کسب در خصوص یبندمنطقه و مقررات ناظر بر نیموقت در قوان ئاتاستثنا ای الکترونیکی
-دوچرخه یبرا یاضاف یرهایمس جادیتراس خود و ا یفضا شیافزا یها برادادن به رستوران اجازه فیزیکی دارند، مانند

. رندینظر بگ در کیتجارت الکترون نهیرا در زم یمشابه یریپذانعطاف دیها با(. دولتسیدر پار برای نمونه) یسوار
-کسب نانیعدم اطم ،یتجار یهامدل فعلی ناظر بر نیقوان خصوصدر  شفافبا ارائه اطالعات  بایدها دولت، نیهمچن
  .3ها را کاهش دهندوکار

 تجارت الکترونیک فریز قوانین و مقررات بازدارندهج( 
نیازمند  کیتجارت الکترونو تمام عیار  عیب و نقصبی تنظیمیو  ینهاد هایچارچوب جادیا ای یپرداختن به موانع ساختار

روزرسانی مقررات ها نسبت به تصویب یا بهدولت الزم باشد شاید ،اساسبر همین . استمدت انیاصالحات م یاستراتژ
 یموقت اضطرار نیقوان یحت یا مصوبات، ییاجرا هاینامهنییآدر قالب  19-کووید برخاسته از بحرانمتناسب با شرایط 

، این مزاحم فریز قوانین و مقررات با هدف شناسایی و 4یتیساوب یاندازراهنمونه، ایاالت متحده با  رای. باقدام کنند
 و بازدارنده مزاحمموقت مقررات  قیتعل ایحذف  ات خود را در زمینهشنهادیپ است تا کردهفراهم عموم  امکان را برای
 .۵ارائه دهند 19-رویارویی با کوویددر  کیتجارت الکترون

 زیرساختی هایگذاریی در سرمایهمشارکتمدل  کارگیریبه .3
گذاری به سرمایهگذاران هیو سرما ایتوسعه یمالؤسسات ها، معالقه دولت شیافزاو  19-شرایط ناشی از کووید با توجه به

توسعه  مشارکتی در یهاظهور مدلشاهد در آینده  ادیاحتمال ز به، (ICTهای فناوری اطالعات و ارتباطات )رساختیزدر 
 اینترنت که برای توسعه نوری بریف در اینترنت یگذارهیسرما مشارکت،موجب این خواهیم بود که به ICT هایرساختیز

                                                 
1- ITU publications. Economic Impact of COVID-19 on Digital Infrastructure 
2- WEF report. Global Technology Governance Report 2021: Harnessing Fourth Industrial Revolution 
Technologies in a COVID-19 World 
3- OECD report. E-commerce in the Times of COVID-19 

 /https://www.pauseregulations.comنشانی:  سایت برای دریافت پیشنهادات فعاالن اقتصادی و عموم مردم بهوب -4
۵- World Bank report. Recommendations to Leverage E-commerce during the Covid-19 Crisis 

1

2
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G4  وG۵ و کاهش  های مختلف اقتصادبخشدر  یاقتصاد آوریضروری هستند، افزایش خواهد یافت. این امر، به تاب
 .1کمک خواهد کرد تالیجیشکاف د

 وکارهای سنتی به دیجیتالحمایت از گذار کسبهای سیاستتدوین  .4

 یامدهایبا پبتوانند  تااند برداشته یهدفمند یهاگام تالیجیدوکارهای سنتی به کسب ها در زمینه گذاراز دولتبرخی 
 ه استها کمک کردبنگاهبه  وکارکسبتداوم  ارانهی یطراح با ، ژاپنمقابله کنند. برای نمونه 19-کووید بحران یاقتصاد

 یبانیبرنامه پشت با ارائه جنوبی گسترش دهند. کرهدر بسترهای دیجیتال و سازند را متنوع  ودخ فروش یهاتا کانال
 نیز، به طور و سنگاپور نی. چرو بیاورند نیآنال وکارکسببه تا  ه استکرد قیرا تشو سنتی خود یهافروشگاه ،یاختصاص

 یجهان ای یابا دامنه منطقه کیتجارت الکترون بسترهایبه  یابیدست یبرا ی خرد، کوچک و متوسطهابنگاه فعاالنه از
 .2را کاهش دهند ی خودهانهیهز از این طریق بتوانندکنند تا یم تیحما

 تالیجید حذف شکاف اهتمام به .5
 ی، اجتماعیاقتصاد راتی، با در نظر گرفتن تمام تأثفراگیر به اینترنت پرسرعت یاز دسترس تیحما به منظور دیها بادولت

 ییدر مشاغل روستا یرگذاهیسرما در این بخش بکنند. یگذارهیسرما توسعهبه ، اقدام پیرامون این امر یطیمحستیو ز
تأمین مشارکتی  در قالب اًعمدتکه  به شبکه اینترنت پرسرعت مناطق روستایی اتصال ،نیو همچندارای توجیه مالی 

، کاهش دهد ریو فق تیجمعرا در مناطق کم نهیپرهز یهارساختیاستقرار ز نهیتواند هزیمو گیرد صورت میها رساختیز
 . 3گیردها قرار گذاری دولتباید در اولویت سرمایه

ی کشورهادر  19-در دوران کووید هاوکارسازی کسبحمایت از دیجیتالهای سیاستی طرح
 منتخب

استفاده افزایش و ی دسترس عیتسر حول دو محورکشورهای منتخب که های سیاستی هایی از گزینهنمونه ،در این بخش
تشریح  اندکردهاتخاذ  19-کوویدبحران  وکارها در شرایطآوری کسبو تابتداوم  تیتقو در راستای تالیجید یاز ابزارها

در حوزه  یجدیدهای کامالً طرحیا به آنها اشاره شده است ذیل هر کشور در این بخش که های سیاستی طرح شده است.
و در اند یا از قبل موجود بوده انداتخاذه شده 19-که به منظور مقابله با بحران کووید هستند یتالتقویت اکوسیستم دیج

اقدامات قیدشده، به هیچ وجه  .4اندسازی شدهمتناسبو  تطبیق پیدا کرده 19-کووید برخاسته از نیازهایبا  شرایط حاضر
وکارها در این ایام نیستند، بلکه فقط سازی کسبدربرگیرنده تمامی اقدامات سیاستی کشورها در زمینه حمایت از دیجیتال

گونه اقدامات حمایتی اند یا نیاز بیشتری در زمینه اینکشور داشتهفعلی آن دسته از اقداماتی که تناسب بیشتری با شرایط 
 . انداحصاء شده است شدهمی احساس

                                                 
1- ITU publications. Economic Impact of COVID-19 on Digital Infrastructure 
2- OECD report. E-commerce in the Times of COVID-19 
3- ITU publications. Economic Impact of COVID-19 on Digital Infrastructure 
4- OECD report. Policy Options to Support Digitalization of Business Models during Covid-19 
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 آرژانتین
 1(MSMEهای خرد، کوچک و متوسط )از بنگاه تالیجید یبانیشبکه پشت .1

 دهدارائه میرا  ییابزارها وا کارهاز راه یعیوس فیط ،است یخصوص دولت و بخش یهمکاراین طرح که بستری برای 
خدمات . فهرست دهندیها قرار مMSMEدر دسترس  ،در چارچوب شبکه یفناور یهاو شرکت ی بازرگانیهاکه اتاق

 یهانهی. زمگیرددربرمیرا  یدولت یهاسازمانها و ، شرکتهااتاق دیجد یهایها و همکارمشارکت واست  ایپواین شبکه 
کوچک و  یهااست. آموزش شرکت لجستیکو  یکی، تجارت الکترونبه اینترنت ، اتصالدورکاری همکاری شامل یاصل

 برایو آموزش  یفن هایکمکهای این سامانه به ارائه یکی از زیرشاخه .گیردمینیز در همین فهرست قرار متوسط 
استفاده زمان،  تیریبهبود مداختصاص دارد که خدماتی مانند مشاوره با موضوع  هاMSME یهاتیظرف شیافزا ایتوسعه 

توانند یمندان معالقه .شودرا شامل می کاریدور یو مشاوره برا گانکنندنیمأو ت یبا مشتر تباطار یبرقرار ابزارهای از
 سامانهدر  یشخص یفن هایکمک افتیو در نانیکارآفر ریبا سا اتیزنده و تبادل تجرب یبه گفتگوها یدسترس یبرا

 نام کنند. ثبت یمجاز
  پزشکیلوازم و  زاتیتجههای مرتبط با یفناورات/دیاز تول حمایتبرنامه  .2

 است که در نانیکوچک و متوسط و کارآفر یهاشرکت رخانهیدب با همکاری یبانیبرنامه پشت کیدربرگیرنده طرح،  نیا
در که است  یبه کسان یمالو  یفن هایکمک یاعطاآن هدف  کند وفعالیت میآرژانتین  مولدچارچوب وزارت توسعه 

، مهار، به مقابلهکه  تالیجید یهاپلتفرم از جمله ارائه ؛کننددهی میخدمات بهداشت و درمان هاییفناور ای اتدیتول حوزه
 یهاتیارزش آن، ک یهارهیو زنج یپزشک زاتیتجه دیتول مرتبط باموارد  .دنکنمیکمک  19-کاهش کووید ایدرمان 

و  مهار که در راستای تالیجید هایپلتفرم و یها، محصوالت بهداشت شخص، داروها و واکسنی، لوازم بهداشتصیتشخ
 گیرند.در این فهرست قرار مینیز کنند اپیدمی فعالیت میکاهش 
 نیآرژانت یصنعت برابا عنوان جلسات مجازی  .3

-نیمأو ت دارانیخر بین یهماهنگ ءارتقا در راستای ی آرژانتینهابنگاه نیب یجلسات مجاز عنوان ،صنعت برای آرژانتین
 دیتول یهاتیظرف تیتقو در راستایارزش  یهارهیزنج سازییکپارچهو  یبخش نیب هاییهماهنگ لیکنندگان، تسه

 است. کار  یروینسالمت  یبرا یاظتحف زاتی، درمان و تجهصی، تشخسرایت بیماریاز  یریشگیپ زاتیتجه
 (MSMEهای خرد، کوچک و متوسط )بنگاه های دیجیتالآموزش یبرا یاتیاعتبار مال .4

 یطیمحهای زیستبرنامهو  یدیتول یهاتیظرف ارتقاءدر  یگذارهیسرماافزایش  ها بهبنگاه با هدف تشویقبرنامه  نیا
چارچوب  در .شوندمعاف میمرتبط  یهانهیهزاز  بخشی ایاز بازپرداخت کل ها برابر با آن بنگاه اتخاذ شده است که آنها

و همچنین، بسترهایی  تالیجیاز ابزارها و خدمات د و استفاده یمربوط به دسترس هایآموزش کیاستراتژ حوزه ،این برنامه
ند، نکیم به صورت دیجیتال ارائهرا ها MSMEدر  19-ل کوویدو کنتر یریشگیپ های مرتبط باو آموزشها پروتکلکه 

 معافیت یباالتردرصد مشمول هستند،  کیاستراتژ هایحوزه نیآموزش در ا یکه متقاض ییهاشرکت شده است.اضافه 

                                                 
1- Micro, Small & Medium Enterprises 
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انجام  یاتیاعتبار مال اعطای یکیالکترون یگواه کی ارائه در قالببنگاه  مالیات استردادمعافیت یا . شدخواهند مالیاتی 
 رهیو غ یگمرک هایاتیمالبر ارزش افزوده،  اتی، مالدرآمد از جمله مالیات بری اتیمال هایمعافیت یبرااز آن شود که یم

 شود.یاستفاده م
  خرد، کوچک و متوسط یهاشرکت های مرتبط با فناوریطرح حمایت ازبرنامه  .5

 یهاتشویق طرح ای یورافن هایپلتفرم، توسعه شیآزمای هاکیت ،زاتیتجه ،کاال دیتول کیدارد با تحر یبرنامه سع نیا
 یریگدر مبارزه با همه نیآرژانت یهاتالشافزایی به هم، نانیکارآفر ایها MSME برای قابل اجرا و با فناوری مرتبط

بالعوض  هایکمکاز توانند یم کنند،ت میرکاشم ی که در این طرحنانیو کارآفرها SME .کمک کند 19-کووید روسیو
. حداکثر مند شوندبهرهپزو  6،000،000 تا سقف، ادیز ریبا تأث یهاطرح یبرا و آرژانتینپزوی  1،800،000حداکثر  تا سقف

 1(IADB) ییکایآمر کشورهایبانک توسعه  یبانی، از پشتطرح نیخواهد بود. ا پزو ونیلیم ۷0 در این طرح ییمبلغ اعطا
 مند شوند،در آنها از مزایای این برنامه بهرهمشارکت  باتوانند فعاالن اقتصادی میکه  ییهاطرحجمله  از برخوردار است.

ها، MSME یبرا خالقانه تحوالت جادیبا هدف ا ییهاتیو فعال یهستند که هدف آنها توسعه خدمات فناور ییهاطرح
 است. یکیالکترون یهاو پرداخت کی، تجارت الکترونیدورکار یهاپلتفرمایجاد مانند 

 استرالیا
 کارآفرینان به و تخصصی آنالین مشاوره فنی ارائه برنامه .1

و  پذیریرقابتافزایش  راستای کمک بهدر  آنالین یاارائه خدمات مشاورهبرای  ایابتکار عمل دولت استرال این طرح،
 دهد:های زیر را پوشش میهای فنی و تخصصی تحت این برنامه، حوزهمشاورهاست.  کشور ی اینهاوکارکسب یوربهره

 که به توسعه دیجد یهایفناور کارگیریجذب و به در زمینه یفنتخصصی خدمات  ،وکارهای کسبهاها و چالشفرصت
های ارتقاء دانش، اعتماد به نفس و توانمندی ،هابنگاه پذیری و رشدرقابتو افزایش خدمات ، ندهایمحصوالت، فرآو بهبود 

 کنند.کمک میوکارها دیجیتال کسب
 شرکت دولتی خدمات اینترنت استرالیا اعتباری هایکمک .2

-شرکتکمک به  یبرا دالر یلیونم 1۵0 ارزشبه  اعتباریبسته کمک  ،2(NBNاسترالیا )شرکت دولتی خدمات اینترنت 
و سایر خود  مشترک کوچک و متوسط وکارهایاز کسب بتوانند آنها تا است در نظر گرفته ینترنتا کنندههای تأمین

کنندگان اینترنت در این طرح حمایتی، تأمینحمایت کنند.  اندمتأثر شده 19-ی کوویدیرگهمه ازکه مشترکان حقیقی 
های وسیله از بنگاهشوند تا بدینشده از تخفیف برخوردار میهای مشخصفروشیاتصاالت جدید اینترنت عمدهبرای تأمین 

 یبرارا  افزایش ظرفیت پهنای باند ی مربوط بههاینههز ،ینهمچن NBNشرکت کوچک و متوسط حمایت به عمل آید. 
 ها بتوانندمشمول تخفیف کرده است تا این شرکت درصد 40حداقل به مدت سه ماه تا  ینترنتیخدمات ا کنندگانتأمین

 .قرار دهند بیشتری را در اختیار کاربران اینترنت خود )اعم از حقیقی یا حقوقی(باند  یپهنا

                                                 
1- Inter-American Development Bank (IADB) 
2- The National Broadband Network (NBN)  

1

2
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 چین

 پهن بانداینترنت  یهاشبکه یو نگهدار احداث لیتسه .1
 یهاشبکهو  ینور بریو نفوذ ف هستند ینور بریف یهاتحت پوشش شبکه به طور کامل نیچ یدر حال حاضر مناطق شهر

4G گیری کوویدهمهپاسخ به  درچین اطالعات  یوزارت صنعت و فناور .رسدمیدرصد  98به آن  ییدر مناطق روستا-
پهن اینترنت  یهاشبکه یو نگهدار احداث لیتسه جهت یاضطرار یک سازوکار دیاز شروع تول یبانیپشت و در راستای 19

کنترل و نظارت  تیشبکه، تقو تیو گسترش ظرف ءارتقا بهرا خدمات مخابرات دهندگان ارائهدر نظر گرفته است که باند 
 19-کوویدشیوع دوران در  نیچکند. با وجود آنکه ترغیب می یخدمات نصب و نگهدار زودهنگام تأمینو  عملیات شبکه

تجربه  2019سال  انیبا پا سهیدر مقاخود  نترنتیاشبکه  کیترافافزایش را در درصد  ۵0از  شیب، 2020در ابتدای سال 
باقی بمانند و پاسخگوی افزایش و مقاوم  داریپا توانستند همچنان آنمخابرات  یها، شبکهموجب این طرح، اما بهکرد

 .باشندخود باالی تقاضای مشترکین 
 اطالعات یصنعت و فناورمرتبط با  یهامهارت مجازی آموزش سامانه .2

به همراه  ،اطالعات یوزارت صنعت و فناور، یاجتماع نیو تأم یوزارت منابع انسانچند وزارتخانه در چین از جمله، 
 ای درهیبه طور مشترک اطالع این کشور یکارگر یهاهیاتحاد ونیو فدراسچین  و اصالحات یتوسعه مل ونیسیکم

 که صادر کردند 19-کوویددر پاسخ به  نیآنال یهامهارت یآموزشهای دورهشرکت در  بهکار  یروهاین قیو تشو تیحما
-مهارت مجازی آموزشبرنامه  قالبدر  گانیرا و نیآنال یاحرفهی آموزش هایبرگزاری دورهبه  قیرا تشو یمقامات محل

 یهابنگاه یبرا، وزارت صنعت و فناوری اطالعات چین نیهمچن د.رکیاطالعات م یصنعت و فناورمرتبط با  یها
از  شیب، میاز ماه  .ه استکرد یاندازراه گانیرا نیآنال آموزشی هایدورهاین کشور خرد، کوچک و متوسط  یاقتصاد

رسد. می ساعت-نفر 1،۷41،000آن به  نیآنال هایو آموزش صورت گرفته است آموزشی این پایگاه از دیبازد 9،414،000
های های آموزشی مختص بنگاههمچنین، دورهساعت است.  36۵،000 از متجاوز آموزشی این پایگاه ساعات مجموع

 است. بوده دیبازد ونیلیم 16از  شیبا ب آموزشیدوره  600از  شیبمشتمل بر ، لیآور 30 اقتصادی از
 الکترونیک تجارت تمام آنالین های سامانه .3
 هایمجهز به سامانهآنها  شتریکرده است که ب جادیا یفرامرز کیتجارت الکترون یشیمنطقه آزما 10۵ نی، چ201۵از سال 

، اتیمالپرداخت ، لجستیک، یگمرک صیترخهای رویهتوانند یها مها از طریق این سامانهبنگاه. هستند نیخدمات آنال
 کیتجارت الکترونبرای  این مناطق، محیط مناسبیانجام دهند.  نیبه صورت آنالرا  سایر امورو  مهی، بیارزهای تسویه

اطالعات  یوزارت صنعت و فناور .اندایجاد کرده هستندکه بیشترشان خرد، کوچک و متوسط  ی چینهابنگاه فرامرزی
ه کمک کردها MSMEبه  JD.domو  Alibabaمانند الکترونیک تجارت های تمام آنالین چین با بکارگیری سامانه

ها مشکل رکود فروش و این برنامه گام بردارند. اشتغالثبات در  جادی، گسترش بازار و اهانهیکاهش هزمسیر در  است
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کاهش  ها MSME، توزیع و تأمین مالیتدارکاتهای هزینه اندموجب شدهو  اندکردهحل در چین را  کاهش سفارشات
 .یابد

 

 فرانسه
 (یو خصوص ی)دولت یمشاوران تخصص یها به شبکه ملSMEاتصال  .1

 یتالیجیکوچک( و پر کردن شکاف د اریبس یها )از جمله شرکت هاSMEشدن  یتالیجیاز د تیحما دولت فرانسه در
، پیش یپلتفرم مل این. 1اندازی کرده استراه France Numبه نام  یطرح مل کیتر، بزرگ یهابا شرکت هااین شرکت

توانستند با اتصال میها شده بود که شرکت جادیها اSME سازیبا هدف تسهیل دیجیتال 2018در اکتبر از شیوع کرونا 
در ارتباط با ( و ارائه دهندگان خدمات یو خصوص ی)دولت یمشاوران تخصص یشبکه مل یهاهیمطالب و توص به آن، از
این  .مالی استفاده کنند نیأمت یموجود برا یهانهیاز جمله گز از موضوعات یاگسترده فیطدر خود  یسازتالیجیپروژه د

ابتکارات  خصوصاطالعات در ، به ارائه 19-کووید هایچالش با تغییر تمرکز خود بر 19-کوویدع شبکه، در زمان شیو
در فرانسه اختصاص  وکارهاشدن کسب یتالیجید هایروندارقام و  نیدر مورد آخر یخصوصبخش و  ی، محلیمختلف دولت

 پیدا کرد. 
 تروکارهای کوچکسازی کسبدیجیتال کمک به فراخوان .2

پرداخت  و لیتحو هایسامانه، تالیجید هایمشتمل بر فروشگاه) تالیجیبزرگ د یهااز شرکت یفراخوانطی دولت فرانسه 
 انددیده 19-تری از بحران کوویدآسیب بیشتر را که های کوچکوکارها و فروشگاهکسب یدسترس خواسته است (نیآنال

-کمک به فروشگاهاین طرح،  هدففراهم کنند.  تخیفمشمول  ای گانیرابه صورت  تالیجید امکاناتاز  یعیوس فیبه ط
 یمقررات بهداشت لیبه دل یکیزیف دیاست که خر یطیدر شرا آنهافروش محصوالت و خدمات تدوام  یبرا یمحل یها
 محدود شده است. قرنطینهپس از رفع  یحت

 آلمان
 های دیجیتالآپمیلیارد یورویی برای حمایت از استارت 2بسته حمایتی  .1

وکارهای ها )کسبآپاستارتاز  تیحما یرا برا ییوروی اردیلیم 2 بسته یکدر دوران شیوع کرونا آلمان، دولت فدرال 
، تخصیص منابع این بسته حمایتیمحور . درآورده استاجرا  به ،تالیجیدر بخش د ویژهبه ،کوچک وکارهایکسبو  (نوپا

 نیاست. او کوچک  پانو یوکارهاکسبخصوصی در پذیر بخش مخاطرهگذاران سرمایه تأمین مالی عمومی بهبیشتر 
 مشترک یهایگذارهیاز سرما یبه عنوان بخشرسد، مینوپا  یهاشرکتات اعتبار نیتأم به مصرف که اضافی التیتسه

کار گرفته به -مصوب کمیسیون اروپا-اروپا  یدولت یهاچارچوب کمک و در یخصوصبخش گذاران هیبا سرمادولت آلمان 
 .شودمی

                                                 
 www.francenum.gouv.frبه نشانی:  -1
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 تالیجید یهایورادر فن هاSME یگذارهیسرماصندوق حمایت از  .2
 یو دانش فن تالیجید یهایورادر فن (نیروی کار ۵00 دارای زیر) هاSME یگذارهیاز سرما تیحمابه  صندوقاین 
دو موضوع . استها SME در یتجار یهاو مدل یتجار یندهایفرآ یسازتالیجیداز  تیحما صندوق این . هدفپردازدمی

به لحاظ  نیروی کار ؛ دوم، توانمندسازیافزارسختو افزار رمدر ن یگذارهیسرمانخست، : عبارتند از صندوق نیامورد تأکید 
خود شرکت را در برنامه  «یسازتالیجید طرح» دیبای متقاضی تسهیالت از این صندوق، هاشرکت .تالیجید هایمهارت
-تالیجیبا سطح د شرکتموجود  تیوضعمقایسه و  شدهیزیربرنامه یگذارهیسرمابه توصیف  دیطرح با نیکنند. ا لحاظ

شرکت هر و  طرحهر  یشده برا درنظرگرفته مبلغ کند. نیرا تضم یگذارهیسرما یداریو پابینی بپردازد سازی مورد پیش
، مبلغ پروژه و نوع مانند اندازه شرکتخود خاص  طیبسته به شرا دیها باشرکتو  خواهد بود وروی ۵0.000حداکثر 

این ارزش، مبلغ  رهیزنج کیشرکت در  نیمتحمل شوند. در صورت وجود چندآن را درصد  60تا 30، حدود یگذارهیسرما
 .افزایش یابدهر پروژه و شرکت  یبرا وروی 100.000تواند تا یم تسهیالت

 هاSMEسازی برنامه تسهیل دیجیتال .3
در را فناوری  تخصصیمرکز  26است. دولت آلمان ها SMEدر  تالیجید یندهایفرآ اتخاذ حمایت از برنامههدف این 

 تالیجید یندهایاطالعات، فرآ ی، فناورنی، بالکچیهوش مصنوعزمینه در . این مراکز کندیم یمال نیتأمسراسر آلمان 
 دهند. یم گانیمشاوره را هاMSMEبه  نیو فروش آنال

 کره جنوبی
 برنامه حمایت از دورکاری و فروش مجازی .1

دورکاری و فروش  حوزهکار در ارائه دهنده راه یهاشرکت خصوصاطالعات در  انتشار با هدفرا  یتیسادولت کره وب
از  شیب یبندو طبقه وکارهاکسب یتقاضا ییشناسا و یبررس با تیساوب نی. اه استکرداندازی راهمحصوالت آنالین 

 یجستجو جینتا در این پایگاه اینترنتی،. فعالیت خود را آغاز کرده است، های اقتصادیبخش تفکیک به راهکار 140
توانند یو کاربران م شودارائه می( رهیمحصوالت آنها و غ متیاطالعات شرکت، عملکرد و قحاوی ها )شده شرکتلتریف

 گانیرا ی به صورتراهکارهای ،هااطالعات شرکت عالوه بر .نمایندشرکت مراجعه  هر تیسابه وب شتریب اتیجزئ یبرا
 .گرفته استکاربران قرار در دسترس 

 گذارانبرگزاری رویدادهای مجازی ارتباط با سرمایه .2
 گذاریهای سرمایهطرحشروع تسهیل  و یگذارهیجذب سرمامشکالت  غلبه بردر ها MSMEهدف کمک به کره با 

برآید.  19-کووید برخاسته از هایچالشگذاران از پس هیبا سرما نیآنال یدادهایرو یبا برگزار تالش کرده است ،دیجد
 هایشرکت( 2؛ ات سیارارتباط یاپراتورها( 1ه است: کرد میگذاران بالقوه را به چهار دسته تقسهیسرمابدین منظور، کره 

. این (خطرپذیر یگذارهیسرما یجهان یهاشرکت /یجهان یهاشرکت( 4؛ ریخطرپذ یگذارهیسرما یهاشرکت( 3بزرگ؛ 
از جذب  مندنظام یبانیپشت به منظور د.کنیبرگزار مگذاری را با موضوع سرمایه ییهارویدادهر گروه  یهر هفته براکشور 
پس از و  شودگذاشته میگذار هیانتخاب سرما یهادوره هاMSMEبرای ، دادیروبرگزاری هر از پیش  ،یگذارهیسرما
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ها قرار در اختیار بنگاه ریخطرپذ یگذارهیسرما یهاشرکت ارتباط گرفتن با بیشتری برای یهافرصت ،دادیروبرگزاری 
آپ استارتو  MSME 34با حضور  دادی، چهار رومی(ماه  لیتا اوا لیآور لیاوا ازکره در عرض یک ماه ) .شودداده می
 است. کردهبرگزار 
 های دیجیتالحمایت از تأمین مالی و تقویت زیرساخت .3

 یو اجتماع یاقتصاد یدر ساختارها رییتغ تحقق یبرا تالیجیکالن در بخش د یهایگذارهیسرما کره در راستای تقویت
 ، بر سه رکن متمرکز شده است:  یبر نوآور یرشد مبتن دیجدمحرک  یموتورها افتنیو  19-کووید متعاقب شیوع

( 3 و ؛های ناشی از شیوع بیماری()به دلیل محدودیت بدون تماس عیاصن تقویت( 2 ؛تالیجید یهارساختیز استقرار( 1
( بهبود 1 انجام داده است:اقدام را  10 ،باالسری. کره در سه بخش فوق یاجتماع هایگذاریسازی سرمایهتالیجید
 کلیدی )تأمین حوزهمردم در شش  یدر زندگ یواقع راتییتغ جادی( ا2 ؛هاداده عمرتمام مراحل چرخه  درها رساختیز

( 3 ؛شتریب یهادادهکاربست و  یآوربا جمع ها(MSME و، صنعت یونقل، خدمات عموم، حملو درمان ، بهداشتیمال
( 6 ؛هاداده و یهوش مصنوع یهارساختیز تی( تقو۵؛ 5G یهاپروژهء ارتقا( 4 ؛5G های فناوریرساختیز استقرار

 تیو امن یابر رایانش هایشبکه تی( تقو8 ؛خدمات بدون تماسپیشبرد ( ۷ ؛عیدر همه صنا یهوش مصنوع نفوذگسترش 
 .تالیجید کیلجست نظام استقرار( 10و  ؛کشور قدیمی اصلی یهارساختیزسازی تالیجی( د9 ؛یبریسا

 سنگاپور
 صورتحساب الکترونیکیکمک هزینه پرداخت  .1

 کرده است یگذاریهسرما یکیالکترون پرداخت فاکتور ینهکمک هز تحت عنوان)دالر سنگاپور( دالر  یلیونم 10 ،سنگاپور
 هایمؤلفهکند تا یکمک م وکارهاکسببه  یمبه طور مستق ینهکمک هز ینکمک کند. ا وکارهاکسب یسازیجیتالبه د تا

کار  توانند با استفاده از این مؤلفهمی یمالبخش کارکنان  .کنند لحاظخود  فعلی امکاناترا در  یکیالکترون صورتحساب
و  ینهکاهش هز ،ییاز بهبود کارا وکارهاتمام کسب ،ینبنابرا انجام دهند. مجازی شبکه خود را از راه دور و در قالب یک

یک کانال اضافی برای ارسال فاکتورهای الکترونیکی از با این اقدام، دولت سنگاپور شوند. موقع منتفع میپرداخت به
 فاکتورهای الکترونیکی کندنظر گرفته است که فروشندگان را تشویق میطریق شبکه ملی فاکتورهای الکترونیکی در 

شبکه نام در ثبت ینپس از اول یطواجد شرا وکارهایکسب ارسال نمایند.های دولتی از طریق این شبکه به دستگاه خود را
 . خواهند کرد یافتدر یدالر 200پرداخت  یک واحد، هویتیهر شماره  یبه ازا، یکیصورتحساب الکترون یمل

 هاSMEسازی تسهیل دیجیتال طرح .2
 ایشدهآزمون و خطا سازییجیتالد یهاکارراه شامل طرح ینها است. اSME سازییجیتالد تسهیل ،طرحهدف این 

است.  رسیده 1سنگاپور اینفوکام ایرسانه توسعه اداره ییدتأ پیش بهاز  هر صنعت، یجیتالد یهااست که مطابق با برنامه
، از ریوبهره راهکارهای افزایش مربوط به ینهاز کمک هزبا استفاده توانند یماین کشور و متوسط  کوچک یهابنگاه

در قالب شده یبانیپشت یجیتالد یهاکارراه .شوندمند بهرهشده  ییدتأ یشاز پ یهاراهکار یلقب ینا یافته بهیارانه تخصیص

                                                 
1- Infocomm Media Development Authority 1
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به  پاسخدر صف  یریتمد یهایستمس ،ینو همچن یمجاز یهامالقات، ینآنال یهمکار یشامل ابزارهااین طرح، 
 یشافزا 2020دسامبر  31تا  ٪80 به، 2020 یلآور 1 از ٪۷0 های مورد تأیید نیز ازتأمین مالی هزینه. است 19-کووید
بینی شده پیش وکارهاکسب یازهاین پاسخگویی به یشده براییدتأ یشاز پکار راه 180از  یشبدر این طرح،  است. یافته
 .اندمند شدهبهره طرح یناز ا SME 20،000از  یش، بدر مجموع و است

 اسپانیا
  هاSMEسازی دیجیتال تسهیالت اعتباری حمایت از .1
-یجیتالد حمایت مالی ازبه  ،هاSME یبرا 1اسپانیا یرسم یاعتبار مؤسسهات از سوی اعتبار با تخصیص اسپانیادولت 
 یهاکارراهارائه ها و SMEشدن  یجیتالید مرتبط باو خدمات  یزاتو اجاره تجه یدخرپرداخته است.  هاSME سازی
سازی اسپانیا از دیجیتالهای دولت از جمله حمایت یندهآدو سال در  یورو یلیونم 200از  یشب تخصیص در کنار یدورکار
SMEدر قالب این طرح است ها . 
 در سراسر کشور یجیتالدفاتر تحول دتأسیس  .2

نموده  یجیتالدفاتر تحول د ها اقدام به تأسیس دفاتر مرکزی با عنوانسازی بنگاهاسپانیا در راستای کمک به دیجیتال
بخشند. این دفاتر، به ارائه  یعخود را تسر یسازیجیتالد تا روند دنکنیم یبانیپشت ینانها و کارآفرSMEکه از  است

در را دفتر  100سال  2در طول  پردازند. اسپانیا قصد داردهای اقتصاد میدر هر یک از بخشها SME بهخدمات مشاوره 
 یدولت یگرانازب یرو سا یاتاق بازرگان یبرنامه با همکار ینا. خواهد بود یتعداد فعلبرابر  3 که کشور تأسیس کندسراسر 

 شود.یمانجام  مشارکت دارندها SME به آموزشارائه اسپانیا که در  یو خصوص
 الکترونیک  یالمللینبخدمات مشاوره استراتژیک در حوزه تجارت  .3

 الکترونیک یالمللینبخواهند در قالب تجارت میکه  یاییاسپان یها، به آن دسته از شرکتی اسپانیاسسه تجارت خارجؤم
 این مؤسسه دهد.یارائه م یکدر تجارت الکترون یکخدمات مشاوره استراتژ، دهندتوسعه  ی خود رابازارهاو  نمایندفعالیت 
برنامه  (2 و ؛شرکت و موقعیت یتوضع یصتشخ( 1: دپردازاساسی می در راستای دو محورساعت مشاوره  122به ارائه 
 6طرح و  یاجرا یالزم برا هایمؤلفه در خصوصآموزش ساعت  10، ینبر ا عالوه .آنالین یالمللینفروش ب یکاستراتژ

 .داده شده استاختصاص ، ندشویم ایجادروند  ینا طیکه  یدهاییترد مرتفع ساختن به یساعت مشاوره اضاف
  الکترونیکتوسعه تجارت آموزشی رایگان دوره  .4

 در همکاری با یکدیگر اقدام به برگزاری این کشور 3ی، تجارت و گردشگروزارت صنعتو اسپانیا  2یدانشکده سازمان صنعت
اند، متأثر شده 19-کوویداز بحران  فعاالن اقتصادی کهها و SME، ینانکه به کارآفراند کرده یگانرا یکارگاه آموزش یک

ساعت  ۷0 مشتمل برکارگاه آموزشی  یندهد. ایارائه میجیتال دوکار کسب یطدر مح یریگیمتصمهای الزم برای آموزش
 است. یجیتالدوکار کسبطرح  یهته یبرا ورهساعت مشا 10و  ینآموزش آنال

                                                 
1- Official Credit Institute (ICO) 
2- School of Industrial Organization 
3- Ministry of Industry, Trade and Tourism 

1

2

3



مرکز ژپوهش اهی ااتق اریان 28

 

2۷ 
 

 

 سوئیس
 های گمرکی الکترونیکرویه .1

با  شوند.انجام می یکیکامالً الکترونبه صورت  یسدر سوئ( یاظهارنامه گمرکاز جمله تسلیم ) یگمرک هایرویهاز  یبرخ
ارائه دهند.  خود را به صورت دستی أمبد یگواه یا گواهی سیرمانند  یشتریاسناد ب بایدها شرکت گاهی اوقاتحال،  ینا

را با ارتباطات  یشخص یهاگرفته است تا حد امکان تماس یمتصم سوئیس فدرال گمرک، اداره در دوران شیوع کرونا
 یا سیر یهاینامهگواه یکپ ،در حال حاضرسوئیس ، اداره گمرک راستا ینکند. در ا جایگزین( یمیلا یژه)به ویک الکترون

 .یردپذیرا م یجیتالامضا شده د یهایگواه ،ینو همچن أمبد یگواه

 ترکیه
 هاSMEحمایت از تجارت الکترونیک  1کارزار .1

تجارت گذار به ی و یرگهمهء کاهش اثرات سو راستای درها SMEؤثر به م یهدف ارائه راهکارهابا  یدجد ینکمپ یک
تجارت  هایپلتفرمدر با حضور  کندمی یقتشورا ها SME. این کمپین، استآغاز به کار کرده یک در ترکیه الکترون
 مؤسسات یک،تجارت الکترون، پایگاه وکارکسب 2۵ ،تاکنون استفاده کنند. کارزار ایجادشده یهااز فرصتیک، الکترون

 .آورندبه عمل می یو فن یمال یبانیها پشتSME که از اندکرده مشارکتکارزار  یندر ا یردولتیغ یهاپرداخت و سازمان
 های فناوری و مراکز تحقیق و توسعه و طراحیحمایت از دورکاری در پارک .2

 یو توسعه و طراح یقمراکز تحق ،ینو همچن های فناوریپارکمستقر در  یهاشرکت در دورکاری ، به تشویقطرح ینا
 توانند، میکنندیکار م ینآنالو  دورکارکه به صورت نفراتی تعداد  اعالممراکز مشروط بر  ین. ااختصاص داردترکیه 

 عمل، در راستای ابتکار ینااستفاده کنند. دولت  از سویارائه شده  یتیحما یو سازوکارها یاتیمال یهایتاز معافکماکان 
 گیرد.صورت می یفاصله اجتماع حفظبه  و کمک یاقتصاد یهابنگاه یجیتالد یهایتدولت از فعال یتحما

 بریتانیا
 وکارهاسازی کسبحمایت از دیجیتال .1

کرده است، تر در بریتانیا فعالیت می( که پیشBe the Business)موسوم به  وکارهادولتی حمایت از کسبسسه ؤم کی
متناسب ند، فعالیت خود را هوشمو  تالیجید یهایاستفاده از فناور خصوصدر  وکارهاکسب تصمیمات تسهیل در راستای

 یهامهارتتقویت  قیکوچک و متوسط کمک کند از طر وکارهایتا به کسب تغییر داده است 19-با شرایط فعلی کووید
گذشته بر ایجاد در  این مؤسسه. افزایش دهندخود را  یورموجود، بهره تالیجید یهایورااز فن شتریو استفاده ب یتیریمد

کارشان تا وکسب یمناسب برا یوراانتخاب فنمرحله رهبران تجارت را از بتواند که  متمرکز بود نیجعبه ابزار آنال کی

                                                 
1- campaign 1
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 سازی شده استمتناسب 19-کووید هایبا چالش، کنونیدر شرایط این امکان . کند ییراهنما یفناور هیو تعب یسازادهیپ
تمرکز این مؤسسه در واقع، . یابندآوری دست احیاء و تاببه  تالیجید یابزارها با استفاده ازد کمک کن وکارهاکسبتا به 

 تالیجید یهایکمک کند موانع استفاده از فناور وکارهاکسباست تا به  متمرکز کردهبه گام  مگا یخود را بر مشاوره عمل
 کنند. مرتفعرا 

 وکارهاپلتفرم حمایتی کسب .2
وکارها از کسبناسب م تالیجید حمایت یبرااقداماتی  شبردیدر حال پ بریتانیا 1وکار، انرژی و استراتژی صنعتیوزارت کسب

 یهاتیاولو حمایت از به پلتفرم نیا .هدایت کند در دوره پساکرونارشد به سوی ، تیدر نهارا در مسیر احیاء و  تا آنها است
 تقویتو  یمال تأمینبه  یدسترس وکارها،کسبمدت  انیم یابیبازاحیاء و  : پردازدهای زیر میحوزهدر ها SME یاستیس

 . یاز مشاغل محل تیحما

 ایران های سیاستی برایتوصیه
توان می 19-کووید بحرانفعلی شرایط  درشد، اما وری شناخته میهای رشد بهرهشاید در گذشته فناوری یکی از محرک

با توجه به است.  تبدیل شده وکارهابقای بسیاری از کسب اصلی طوشریکی از به عامل فناوری با قاطعیت گفت که 
های ، بنگاهدر جهان تجارت الکترونیکروند بر  19-گرفته در مورد ماندگاری بلندمدت آثار کوویدهای صورتبینیپیش

بازار و  یهاتیانطباق با واقع یبراسازی تولید و تجارت تالیجید فرآیندهایراهی جز همراهی با  خرد، کوچک و متوسط
آوری دیجیتال است که از کشور و به تعبیری ارتقاء تاب تالیجید ستمیاکوساین امر مستلزم تقویت  .ندارنددن مان یرقابت

 دو منظر خرد و کالن باید بدان پرداخته شود.
گذاری سرمایهو  تجارتو در فرآیندهای تولید ها به ایجاد تحول دیجیتال اهتمام بنگاه از منظر خرد و بنگاهی،نخست، 

ایجاد چنین تحولی در سطح تولید و تجارت  باید در کانون توجه فعاالن اقتصادی قرار گیرد.های دیجیتال ارتقاء مهارتدر 
 هایبرنامههای دیجیتال است. برگزاری روز از نظر مهارتگذاری در تربیت نیروی کار چابک و بهبنگاه، مستلزم سرمایه

به همت کارفرمایان و یا اهتمام به برگزاری این دست اطالعات  یناورصنعت و فمرتبط با  یهامهارت مجازی آموزش
های نیروی کار بیانجامد و آثار سرریز آن در تواند به ارتقاء مهارتافزایی به طور مشترک با دولت، میهای مهارتدوره

-الگوی مناسبی باشد. سرمایهتواند وکارها را منتفع سازد. بر اساس مطالعه حاضر، چین در این زمینه میبلندمدت کسب
کارهای دیگری هستند که در کنار توانمندسازی های دیجیتال، راهسازی عملیات بنگاه و ارتقاء پلتفرمگذاری در چابک

 وکارهای کشور را افزایش دهند.آوری دیجیتال کسبتوانند تابنیروی کار می
های گذاری در فناوریتشویق سرمایهفناوری در کشور،  های نهادی و ساختاریغلبه بر ضعف از منظر حکمرانی، دوم،

الزامات انقالب صنعتی چهارم که نخست، گری فناوری اطالعات و ارتباطات بر اساس بازطراحی نظام تنظیمو دیجیتال، 
-و دوم، منطبق با شرایط فعلی شیوع کووید است های نظارتیپذیری چارچوب، شفافیت و انعطافمستلزم توجه به چابکی

گذاری از ضروریات سیاست است و کاهش تورم مقرراتی در این حوزه تجارت الکترونیک بازبینی در قوانینکه نیازمند  19

                                                 
1- Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) 1
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و  ینهاد هایچارچوب جادیا ای یپرداختن به موانع ساختارقطع به یقین،  های پیش رو خواهد بود.سالدر اقتصادی 
همانند  الزم باشد بر همین اساس، شاید. استمدت انیاصالحات م یاستراتژنیازمند  کیتجارت الکترون کارآمد تنظیمی

روزرسانی مقررات متناسب با شرایط فعلی برخاسته از گذاران کشور نسبت به تصویب یا بهبرخی دیگر از کشورها، سیاست
رای نمونه، ایاالت . بی اقدام نمایندموقت اضطرار نیقوان یحت یا مصوباتیی، اجرا هاینامهنییآ، در قالب 19-کووید

 یاندازراهی را تیساوب ،در شرایط پاندمی اخیر کیتجارت الکترونمتحده با هدف شناسایی و فریز قوانین و مقررات مزاحم 
 مزاحمموقت مقررات  قیلتع ایحذف  ات خود را در زمینهشنهادیپ د تاآورفراهم میعموم  کرده است که این امکان را برای

 .ارائه دهند 19-رویارویی با کوویددر  کیتجارت الکترون و بازدارنده
های مناسب و مقتضی یکی دیگر از مواردی است که وکارها از طریق طراحی و ارائه حمایتسازی کسبتشویق دیجیتال

زمینه این یکی از کشورهایی که تجارب آن در های حمایت از توسعه فناوری در کشور قرار گیرد. تواند در رئوس برنامهمی
سسه ؤم کاز طریق ی وکارها،است که در راستای حمایت از کسببریتانیا گذاران واقع شود مورد استفاده سیاست تواندمی

 شتریب مندیبهره خصوصدر  آنها تصمیمات تسهیل پردازد تا ضمنوکارها میبه کسب به گام مگا یمشاوره عملدولتی به 
آوری به احیاء و تاب تالیجید یابزارها با استفاده از تا وکارها کمک کند، به کسبموجودند هوشمو  تالیجید یهایاز فناور

ها بنگاه یسازتالیجید هایهای مالی در حمایت از طرحتخصیص بسته. دست پیدا کنند یورهرهبافزایش  بهدر نهایت، و 
از  تیحما یکی دیگر از اقداماتی است که در تعدادی از کشورها اجرا شده است. به طور نمونه، آلمان با تأسیس صندوق

 یهایورادر فن هاSME یگذارهیاز سرما تیحما، به هاSME ی درتجار یهاو مدل یتجار یندهایفرآ یسازتالیجید
خرد،  یهاشرکت های مرتبط با فناوریحمایت از طرحبرنامه آرژانتین نیز در قالب . پردازدمی یو دانش فن تالیجید

ها، مانند MSME یبرا خالقانه تحوالت جادیو ا یکه هدف آنها توسعه خدمات فناور ییها، از طرحکوچک و متوسط
 ریتأثضریب با  یهاطرح، در دو سطح است یکیالکترون یهاو پرداخت کی، تجارت الکترونیدورکار یهاایجاد پلتفرم

کند. سنگاپور نیز طرح مشابهی متوسط، با اعطای تسهیالت اعتباری بالعوض حمایت می ریتأثهای با ضریب و طرح ادیز
، هاSMEبه  یجیتالد یهاکارراهرا به اجرا درآورده است که عالوه بر ارائه  هاSMEسازی با عنوان طرح تسهیل دیجیتال

 ایرسانه توسعه به تأیید اداره کند )مشروط بر اینکه طرحتأمین مالی میدر این زمینه را ها بنگاه هایدرصد از هزینه 80
 . رسیده باشد(اینفوکام این کشور 

استرداد یا  در قالب تالیجیاستفاده از ابزارها و خدمات د ی در حوزه آموزشگذارهیسرماها به افزایش تشویق بنگاه
تواند گام مؤثر دیگری در راستای توسعه های دیجیتال، میهای فعال در حوزه آموزشبنگاههای مالیاتی برای معافیت

در  یاتیمال یهایتمعافیتی دولت و حما یسازوکارها، حاضربسترهای اقتصاد دیجیتال در کشور باشد. بر اساس مطالعه 
 ای در این زمینه باشد.های آموزندهتواند حاوی درسآرژانتین و ترکیه می

اینترنت صرفه و مقرون به فراگیر یدسترسود بهبدر جهت دولت در راستای تحقق موارد فوق، بیش از هر چیز الزم است 
 یبودجه کاالها نیو تأم مدیریتاست که نحوه  یدر همه موارد یبازنگر نیازمندامر  نی. اتالش بیشتری نماید پرسرعت

که  جهانیبر تجارت  19-کند. از طرف دیگر، با توجه به ماندگاری اثرات کوویدرا تعیین می نترنتیمانند ا یجهان یعموم
و  رسد مرتفع ساختن موانع توسعه اقتصاد دیجیتالتواند تجارت کشور را نیز متأثر سازد، به نظر میهایی از آن میجنبه
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را به خود اختصاص  کشور ای عمومیهبخشی از اهداف سیاستقطع به یقین  باید ارائه سازوکارهای حمایتی در این زمینه
و تدوین  کیتجارت الکترون نیاصالح قوان، در این مسیر، شنیده شدن صدای بخش خصوصی از سوی دولت .دهد

اکوسیستم  و توسعه تقویتتواند گام مؤثری در میکشور بر مبنای نظرات فعاالن اقتصادی  های تنظیمی جدیدچارچوب
 باشد.  اقتصاد هوشمند کشور
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