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تغییرحالدرسرعتبهجهانکهشرایطیدر

تالدیجیتحولبنیادین،هایمحرکازیکیاست،

ردآوریسرسامسرعتبانیزجهاناقتصاد.است

.(Deloitte).استدیجیتالتحولتجربهحال
رایدیجیتالتحولفرآیندنیز19-کوویدگیریهمه

هادولتدهیپاسخبرایراضرورتیودادهشتاب

درموضوع،اهمیتبهتوجهبا.استکردهایجاد

مفهومبرمروریضمنشدهسعیگزارش،این

اداقتصبرآناثرگذاریفرایندودجیتالتحول

یتالدیجتوسعهگیریاندازهمعیارهایبهکشورها،

فناوریتجارتوضعیتهمچنینواقتصادهادر

.شودپرداختهنیز(ICT)ارتباطاتواطالعات

مقدمه



تعریف اقتصاد دیجیتال

ارتباطیاردهامیلازکهاستاقتصادیفعالیتیدیجیتال،اقتصاد

واهدادهها،دستگاهوکارها،کسباشخاص،میانروزانهآنالین

ارتباطاتیچنیندیجیتال،اقتصادشالوده.شودمیمنتجفرایندها

اشیانتاینتروهمراهتلفنفناوریاینترنت،طریقازکهاست

.(Deloitte)گیردمیشکل

سوییس،النگسنتدانشگاهاستادبرنر،والترپروفسورعقیدهبه

ایهمدلزمینهدرتحولایجاددرحالداده،ازیکپارچهاستفاده

د،جدیفرایندهایایجادجدید،خدماتومحصوالتکار،وکسب

مدیریتدرجدیدیفرهنگایجادنهایتدروبهترامکانات

.است



توسعه فناوری 
دیجیتال

هایییافتن روش
برای کاهش 
هزینه و نوآوری 

استفاده کارآمد از 
منابع و سرمایه

بهبود رشد 
ژه اقتصادی به وی
در بازارهای 
نوظهور

افزایش درآمد و 
تقاضای 

کنندهمصرف

فرایند اثرگذاری فناوری بر رشد اقتصادی-1شکل 

انجام شده، PWCشکل فوق، با اقتباس از مطلبی در گزارش  آکسفورد اکونومیک که با همکاری 
.ترسیم گردیده است

فناوری و رشد اقتصادی

تبطمریکدیگرباناپذیریجداییطوربهفناوریواقتصادیرشد

دفهبافناوریبرایتقاضانوظهور،بازارهایدرطرف،یکاز.هستند

هایبازاردیگر،سویاز.استافزایشحالدراقتصادیرشدتقویت

هشکابراینوینیهایروشیافتنوجویجستدرنیزپیشرفته

خودارتباطاین.(PWC،2011)هستندنوآوریتحریکوهاهزینه

.استفضیلتچرخهنوعی



گذاری در حوزه توسعه دیجیتالسیاست

اهم اهداف عمومی در 
استراتژی ملی 
دیجیتال کشورها

لتقویت دولت دیجیتا

تیتوسعه زیرساخت ارتباطا

تالهای دیجیتقویت نواوری در فناوری

لیهای موردنیاز برای گذار دیجیتاتوسعه مهارت
هتقویت حکمرانی دادالیارتقاء امنیت دیجیت

ها گاهتقویت جذب دیجیتال توسط بن

امعهتقویت جذب دیجیتال توسط افراد ج

تقویت محافظت از حقوق مصرف کننده انالین

تتقویت حکمرانی اینترن

.  ین حوزه هم به صورت خاص توجه شده استر ادر برخی اقتصادها مانند برزیل به محورهایی مانند کاهش شکاف جنسیتی در بهره برداری از اقتصاد دیجیتال و ارتقاء سطح مهارتهای زنان د*

شورها مانند در بسیاری از کشورها استراتژی ملی برای اقتصاد دیجیتال تدوین شده و حتی در برخی ک
OECDبسیاری از اقتصادهای عضو . هم تدوین شده است5Gامریکا، فرانسه و آلمان استراتژی ملی 

خلق مشاغل ها به ویژه استارت آپ ها وهای مشخصی برای پشتیبانی از جذب دیجیتال در بنگاهسیاست
.   جدید در این حوزه دارند



های مربوط به تحقق اهداف توسعه اقتصاد دیجیتالاهم چالش

گذاری در حوزه توسعه دیجیتالسیاست

پراکندگی جغرافیایی جمعیت در مناطق روستایی

ای و تامین مالیهای بودجهمحدودیت

سطح تعامل و هماهنگی میان بازیگران، وزرا و ادارات دولتی

میزان اثربخشی چارچوب ها و ابزارهای سیاستی 

میزان پذیرش و سرعت توسعه فناوری های دیجیتالی

های مرتبط با ایمنی و امنیت ایجاد تعادل میان نیازهای نواوری و نگرانی
های جدید دیجیتالی مصرف کننده در زمینه استفاده از داده و جذب فناوری



گذاری در حوزه توسعه دیجیتالسیاست

ابعاد 
های سیاست

جامع  
ازی سدیجیتالی

OECDاز نگاه 

دسترسی 

استفاده  

نوآوری

مشاغل

جامعه

اعتماد

باز بودن بازار

هبودبورشدبهمنجردیجیتالیگذارصورتیدر
برایصحیحیهایسیاستکهشدخواهدرفاه
.شوندعملیاتیوطراحیموردنیازابعادهمه

جامعرویکردیوجودضرورت19-کوویدبحران
مجددارزیابی.کردتقویترادیجیتالیگذاربه

قالبدردیجیتالحوزهدرموجودهایسیاست
یکاجرایوطراحیوحکمرانیرویکرد

.استنیازموردنیزجامعملیاستراتژی



گذاری در حوزه توسعه دیجیتالسیاست

-سازیدیجیتالیجامعهایسیاستابعاد
دسترسی

داده هاوخدماتارتباطی،زیرساخت هایبهدسترسی

آنرورتضبرمرتبطوربهکهاستدیجیتالتحولزیربنای

.شودمیافزوده

تالدیجیفناوری هایازاستفادهزیربنایارتباطیخدماتوزیرساخت ها

زادآجریانوتسهیلراابزارهاوسازمان هاافراد،بینتعامالتوهستند

بهباالکیفیتبادسترسی.دنمی کنپذیرامکانرااطالعاتجهانی

یتالیدیجتحولبرایرقابتیهایقیمتباخدماتوارتباطیهایشبکه

واقتصادیفعالیتمحرکزمینه هاازبسیاریدرداده ها.استاساسی

میزاناساسبرمزایاایناماهستند،تولیدهمه منظورههایورودی

هبودسترسیافزایشبنابراین.شودمیایجادداده هابهدسترسی

چنیناگرچه،استبرخوردارفراوانیاهمیتازهادادهگذاریاشتراک

سایروهادادهامنیتوخصوصیحریمحفظمالحظاتبابایدتصمیماتی

.گیردصورتموارد

نفر100اشتراک پهنای باند ثابت به ازای هر 

نفر  100به ازای هر ( ماشین به ماشین)M2Mهایسیم کارت

نفر100اشتراک پهنای باند تلفن همراه به ازای هر 

ی دارندسهم خانوارهایی که به اتصاالت باند گسترده دسترس

30ترده سهم کسب و کارهای با دسترسی به پهنای باند گس
مگابیت در ثانیه یا بیشتر

مراه سهم جمعیت تحت پوشش با حداقل یک شبکه تلفن ه
4G

ایینابرابری در جذب پهنای باند بین خانوارهای شهری و روست

هایمولفه
دسترسی



گذاری در حوزه توسعه دیجیتالسیاست

-سازیدیجیتالیجامعهایسیاستابعاد
استفاده

وهابنگاهافراد،برایدیجیتالهایفناوریظرفیتوتوان

.داردبستگیآنهاازکارآمداستفادهبههادولت

جملهازیتال،دیجپیشرفتهابزارهایازمؤثراستفادهوانتشارپذیرش،ترویج

هایداراییوارتباطاتواطالعاتفناوریدرگذاریسرمایهترویجبا

درکلیدینقشهامهارت.استضروریهاSMEبرایویژهبهنامشهود،

کارآمدعمنابتخصیصکهتجاریمحیطیکدر.دارندشکافبردنبیناز

هایاوریفنانتشاروپذیرش،شودمیتسهیلراساختاریتغییراتواست

.گیردمیقرارحمایتموردنیزرادیجیتال

سهم کاربران اینترنت

ستفاده سهم افرادی که از اینترنت برای تعامل با مقامات دولتی ا
کنندمی

ماه گذشته به صورت آنالین12سهم کاربران اینترنتی که در 
اندخرید کرده

های ماه گذشته فروش12کارهای کوچکی که در وسهم کسب
اندتجارت الکترونیکی انجام داده

سهم کسب و کارهایی که در فضای وب حضور دارند

کنندسهم کسب و کارهایی که خدمات ابری خریداری می

هنای میانگین مصرف ماهانه داده تلفن همراه به ازای اشتراک پ
باند تلفن همراه، گیگابایت

های مولفه
استفاده

های سهم افراد بزرگسالی که در زمینه حل مساله در محیط
فناورانه مهارت دارند



گذاری در حوزه توسعه دیجیتالسیاست

-سازیدیجیتالیجامعهایسیاستابعاد
نوآوری

باعثوکندمیجاجابهدیجیتالعصردررامرزهانوآوری

.شودمیپایداررشدووریبهرهشغل،ایجاد

غییراتتبهمنجرکهاستدیجیتالتحولاساسیمحرکدیجیتالنوآوری

ورینوآ.می شودافرادمصرفوتولیدخلق،تعامل،شیوه هایدربنیادی

هبلکشود،میجدیدخدماتومحصوالتایجادباعثتنهانهدیجیتال

وکندمیفراهمکاروکسبجدیدهایمدلوبازارهابرایراهاییفرصت

ربعالوه.دهدافزایشآنازفراتروعمومیبخشدرراکاراییتواندمی

ازیگسترده اطیفسمتبهرانوآوریدیجیتالداده هایوفناوری هااین،

انرژی،حمل ونقل،بیمه،مالی،اموربهداشت،آموزش،جملهازبخش ها،

.می کنندهدایتICTبخشهمچنینوساختصنعتوکشاورزی

به عنوان درصدی از تولید ICTگذاری در حوزه سرمایه
ناخالص داخلی

به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلیR&Dهزینه 

به عنوان درصدی از  ICTگذاری خطرپذیر در بخش سرمایه
تولید ناخالص داخلی

(  حداکثر دو ساله)های نوپا سهم شرکت

ان به عنو)درصد پراستنادترین اسناد در علوم رایانه 10
(درصد اسناد برتر رتبه بندی شده10درصدی از 

ICTهای مرتبط با سهم اختراعات در فناوری

های مولفه
نوآوری



گذاری در حوزه توسعه دیجیتالسیاست

-سازیدیجیتالیجامعهایسیاستابعاد
مشاغل

بیشترمشاغلبهدیجیتالتحولکهشودحاصلاطمینانباید

رادیگرشغلبهشغلیکازانتقالوشدهمنجربهترو

.کندمیتسهیل

غییراتتبهمنجرکهاستدیجیتالتحولاساسیمحرکدیجیتالنوآوری

ورینوآ.می شودافرادمصرفوتولیدخلق،تعامل،شیوه هایدربنیادی

هبلکشود،میجدیدخدماتومحصوالتایجادباعثتنهانهدیجیتال

وکندمیفراهمکاروکسبجدیدهایمدلوبازارهابرایراهاییفرصت

ربعالوه.دهدافزایشآنازفراتروعمومیبخشدرراکاراییتواندمی

ازیگسترده اطیفسمتبهرانوآوریدیجیتالداده هایوفناوری هااین،

انرژی،حمل ونقل،بیمه،مالی،اموربهداشت،آموزش،جملهازبخش ها،

.می کنندهدایتICTبخشهمچنینوتولیدوماهیگیریکشاورزی،

از کل مشاغلICTسهم مشاغل مرتبط با 

های دیجیتال محور از کل مشاغلسهم بخش

نندکهای مبتنی بر شغل را دریافت میسهم کارکنانی که آموزش

های علوم، فناوری، سهم فارغ التحصیالن جدید در رشته
(STEM)مهندسی و ریاضیات

ه های بازار کار فعال، بمخارج عمومی برای تقویت سیاست
عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی

های مولفه
مشاغل



گذاری در حوزه توسعه دیجیتالسیاست

-سازیدیجیتالیجامعهایسیاستابعاد
جامعه

همبهوپیچیدهروش هایبهراجامعهدیجیتالفن آوری های

یکدیگراببایدذینفعانهمهومی دهندقرارتأثیرتحتمرتبط

.سازندمتوازنراخطراتومنافعتاکنندهمکاری

واضحغلباکلیتأثیراتزیرااستپیچیدهدیجیتالتحولاجتماعیاثرات

ثال،مبرای.باشدمتفاوتگوناگون،کشورهایدراستممکنونیست

عات،اطالبهدسترسیافزایشبرایرافرصت هاییدیجیتالفناوری های

زشآموغنی سازیو،(دورراهازپزشکیمانند)سالمتمراقبت هایبهبود

ارکمیانتعادلعدمبهمربوطچالش هایهمطرفیازاما.می کنندفراهم

الیدیجیتجامعهیکازحمایتکلی؛طوربه.ورندمی آوجودبهزندگیو

جیتالدیتحولطریقازرفاهورشدبهرسیدنمنظوربهفراگیرومثبت

.استضروری

نندکساله که از اینترنت استفاده می74تا 55سهم کاربران 

ترین چارک درآمدیسهم کاربران اینترنت با پایین

دهندنویسی انجامتوانند برنامهساله که می24تا 16سهم زنان 

نابرابری در استفاده از اینترنت بین مردان و زنان

اده درصد افرادی که از تجهیزات دیجیتال در محل کار استف
دکننکنند و هفته ای یک بار یا بیشتر دورکاری میمی

، ساله که بهترین عملکرد را در علوم15-16آموزانسهم دانش
.  اندریاضیات و خواندن داشته

OECDشاخص حکمرانی دیجیتال 

های مولفه
جامعه

(فرکیلوگرم به ازای هر ن)های الکترونیکی تولید شده زباله



گذاری در حوزه توسعه دیجیتالسیاست

-سازیدیجیتالیجامعهایسیاستابعاد
اعتماد

آن،بدون.استضروریدیجیتالهایمحیطدراعتماد

.شدنخواهدحاصلاجتماعیواقتصادیپیشرفت

وهابنگاهافراد،آن،ازمندیبهرهودیجیتالتحولکاملپذیرشبرای

انجامبرایدیجیتالمحیطکهکنندحاصلاطمینانبایدهادولت

هاینبهجبهنسبتبیشتریمزایایآنهااقتصادیواجتماعیهایفعالیت

.داشتخواهدهمراهبهمنفی

صی یا سهم کاربران اینترنت که سوء استفاده از اطالعات شخ
اندنقض حریم خصوصی را تجربه کرده

ین های امنیتی از پرداخت آنالسهم افرادی که به دلیل نگرانی
کنندبرای خرید استفاده نمی

ت، سهم افرادی که به دلیل نگرانی در مورد بازگشت محصوال
کنندخرید آنالین نمی

ها و امنیت درصد مشاغلی که در آنها وظایف حفاظت از داده
ICTشودشان انجام میعمدتاً توسط کارکنان

های سالمتگذاری دادهمیزان اشتراک

های مولفه
اعتماد



گذاری در حوزه توسعه دیجیتالسیاست

-سازیدیجیتالیجامعهایسیاستابعاد
بازاربودنباز

سرمایه گذاریوتجارترقابت،نحوهدیجیتالفن آوری های

برایرامحیطیبازار،بودنباز.می دهدتغییررابنگاه ها

.کندمیفراهمدیجیتالتحولشکوفایی

 هایگاهبنبهکهکسب وکاربرایمناسبمحیطیایجادبابازار،بودنباز

بیشمحدودیت هایبدونوبرابرشرایطدرمی دهداجازهداخلیوخارجی

باز.ودشمیدیجیتالتحولبهمنجرکنند،رقابتسنگینشرایطیاحداز

مککمزبورهایبنگاهبهوکندمیتقویترارقابتهمچنینبازاربودن

تصادیاقرشدبهوببرندبهرهگذاریسرمایهوتجارتمزایایازتاکندمی

.کنندکمک

کارهایی که از طریق تجارت الکترونیک وسهم کسب
رسانندمحصوالت خود را در خارج از مرزها به فروش می

ریسهم خدمات قابل ارائه دیجیتالی از کل تجارت خدمات تجا

المللیاز تجارت بینICTسهم کاالها و خدمات 

سهم ارزش افزوده خدمات دیجیتالی در ارزش صادرات صنعت
(ساخت)

OECDشاخص محدودیت تجارت خدمات دیجیتال 

گذاری مستقیم خارجی شاخص محدودیت قانونی سرمایه
OECD

های مولفه
باز بودن بازار



گذاری در حوزه توسعه دیجیتالسیاست

Going Digital Toolkit

OECDعنوانتحتراپلتفرمی“Going Digital Toolkit”

،OECDعضوکشورهایوضعیتتوانمیآندرکهکردهطراحی

کشورهایخاورمیانه،منطقهکشورهایبرخی،ASEANکشورهای

ازیکهرلحاظبهرااروپااتحادیهعضوکشورهایو20گروه

درپیشروکشورهایوضعیتباومشاهدهشدندیجیتالیهایمولفه

.کردمقایسهجهان

https://goingdigital.oecd.org/


اقدامات در حوزه توسعه دیجیتال

اقتصادی آن موجبب شبد تبا تحبول -و پیامدهای اجتماعی19-گیری کوویدهمه
اری از در بسبی. دیجیتال جزو یکی از اولویت هبای سیاسبتی اقتصبادها قبرار گیبرد

ی کشبورها کشورها استراتژی ملی برای اقتصاد دیجیتال تدوین شده و حتی در برخ
تا نیمه سال . هم تدوین شده است5Gمانند امریکا، فرانسه و آلمان استراتژی ملی 

. اندتدوین کردهکشور استراتژی ملی هوش مصنوعی را 60بیش از  2020
. تندبازارهای ارتباطات دائما در حال تغییر و گرایشات نیز در حال همگراشبدن هسب

اظر و های مقامبات نباین تحول به برخی کشورها کمک کرد تا وظایف و مسئولیت
ها و برقراری کهبهبود کیفیت شب. رگوالتور در کشورهایشان را اصالح و تعدیل کنند

خبی از دیگر اقدامات مهمی بودند کبه توسبط برخودرگوالتوری، هایی برای مشوق
.کشورها از جمله آلمان و کره جنوبی استفاده شد

رگوالتوری و طراحی خطوط راهنما اساس ارائه خدمات توسبط نهادهبای حقبوقی 
ا از جملبه مرتبط در حوزه دیجیتال هستند که مصادیق گوناگونی در سبایر کشبوره

ی در امنیت سایبری در جمهوری چک، فین تبک در مکزیبک، امضبای الکترونیکب
تعیبین . دشبونشیلی و تدارکات دولتی الکترونیکی در اتریش و نبروژ را شبامل مبی

های ژیهای جدید کسب و کار مرتبط با تکنولواصول راهنما برای رگوالتوری مدل
. دیجیتال هم از اقداماتی است که توسط دولت دانمارک انجام شده است

ها برای توسعه دیجیتالاقدامات دولت



ننبد هبای دیجیتبال ماها برای جبذب فنباوریهای بالعوض یا با نرخ کم به بنگاهارائه وام
هبای رت، ارائه خدمات مشاوره دیجیتال و مهبا(پرتقال)، بیگ دیتا (کره جنوبی)خدمات ابر 
در عین . تندوکارها هسهای مالی از کسباز جمله پشتیبانی( دانمارک و اسلوونی)دیجیتالی 

الت بالعبوض حال پشتیبانی مالی غیرمستقیم در حوزه تحقیق و توسعه هم در قالب تسهی
ن در کشبورهایی ماننبد برزیبل و ژاپب. شبودهای خدماتی در آلمبان ارائبه مبیمانند پلتفرم

ر مالیاتی یا سایر گیرد که از جمله اختصاص اعتباپشتیبانی مالی غیرمستقیم هم صورت می
هبای ارائبه مشبوق. اسبتICTهای مالی در رابطه با سرمایه گبذاری در حبوزه پشتیبانی

عه فنباوری مالیاتی برای تحقیق و توسعه از اقداماتی است که دولت روسیه در زمینبه توسب
.برددیجیتالی بکار می

ر کشبورها ببه های غیرمالی از کسب و کارها دیجیتالی هبم داشکال گوناگونی از پشتیبانی
ه نمونه های کسب و کار است کآید که بارزترین آن ایجاد مراکز مشاوره و توصیهعمل می

هبای وصیهمرکز خدماتی ترکیه ت. خورداین مراکز در کشورهای سوئد یا ترکیه به چشم می
تجبارب دهد یا کشورهای پرتغال و اسلوونیهای کسب و کار جدید ارائه میمرتبط با مدل

.  گذارندفعاالن موفق در این زمینه را به اشتراک می
قویبت ت. در حوزه کسب و کار هم اهداف سیاستی در حوزه توسعه دیجیتال مشخص شده اسبت

ای هببهره وری و استفاده از فناوری دیجیتال با هدف تسبهیل دسترسبی ببه دانبش و مهبارت
ترونیک، از الک-موردنیاز برای پشتیبانی از توسعه محصوالت و خدمات نوآورانه از جمله سالمت

هبا دولبتهای کلبی توسبعه دیجیتبالیجمله اهدافی هستند که در بخش کسب و کار سیاست
تبا ازیبن های کوچک و متوسط هستندیکی از اهداف سیاستی در حوزه بنگاه. منظور شده است

سانی در های دیجیتالی، آگاهی تکنولوژیکی و میزان پذیرش آنها همراه با اطالع رطریق مهارت
. رابطه با امنیت دیجیتال و حریم شخصی، بهبود یابد

ها برای توسعه دیجیتالاقدامات دولت



وآنبابطمرتتجهیزاتورایانهالمللیبینتجارتتقویتدیجیتال،هایفناوریبهفزایندهاتکایدهندهنشانآنکتاد،2020سالهایدادهآخرین
.استقبلینزولیروندشدنمعکوس

هزار 2.3درصدی نسبت به سال قبل، به حدود 4با افزایش 2020در سال ICTصادرات کاالی 
2.5درصدی نسبت به سال قبل، به حدود 1میلیارد دالر و واردات این محصوالت با افزایش حدود 

. هزار میلیارد دالر رسید

.استیافتهافزایشهستند،دیجیتالتحولاولیهمراحلدرکهکشورهاییدرحتیICTصرفهبهمقرونکاالهایوارداتگیری،همهشیوعبا
ایندر.یافتافزایشدرصدواحد3تقریبا  ،2019سالبهنسبتکهرسیددرصد16بهجهاندروارداتیکاالهایکلازICTسهم،2020سالدر

.داشتقرارICTکاالهایوارداتصدردردرصدی3افزایشباجانبیتجهیزاتوکامپیوتروارداتسال،

جهان-ICTتجارت 

رشد 2020 نسبت به 2019ارزش تجارت

ICT 4صادرات%

ICT 1.1واردات%



تجارت کاالی
ICTایران

1400هفت ماهه نخست 

11.4تقریبا کهاستبودهدالرمیلیارد3.2حدودایراندرICTکاالیوارداتارزش،1400نخستماهههفتدر
کد73شاملاند،شدهواردمدت،اینطیکهICTکاالهای.دهدمیتشکیلراکشورکاالیوارداتارزشکلازدرصد
.شوندمیرقمیششتعرفه

.استارتباطیتجهیزاتبهمربوط،1400ماهههفتطیشدهواردICTکاالهایازتوجهیقابلبخشکلی،طوربه
تلفنگوشیبهمربوط(دالرمیلیارد2.3تقریبا )1400نخستماهههفتدرICTوارداتارزشمجموعازدرصد70حدود
.استشدهواردعربیمتحدهاماراتمبداازآنازدرصد91ازبیشکهبوده851712تعرفهکدباهمراه
دالر،میلیارد4.2)1399سالکلوارداترقمبامقایسهدر1400نخستماههفتطیITCوارداتباالیرقمضمنا ،
بوده1400سالدرهمراهتلفنخصوصبهمحصوالتاینوارداتشدهتمامبهایافزایشدلیلبهعمدتا (بعدیاسالید
.است

کهاستبودهدالرمیلیون3.1حدودایراندرICTکاالیصادراتارزش،1400نخستماهههفتدر
.دهدمیتشکیلرا(خامنفتبدون)کاالصادراتارزشکلازدرصد0.01تقریبا 

.شوندمیرقمیششتعرفهکد45شاملاند،شدهصادرمدت،اینطیکهICTکاالهای
تجهیزاتبهمربوط،1400ماهههفتطیشدهصادرICTکاالهایازتوجهیقابلبخشکلی،طوربه

.استارتباطی
کد10بهمربوط،1400نخستماهههفتدرICTدالریمیلیون3.1صادراتمجموعازدرصد90ازبیش
.استبودهرقمیششتعرفه

صادراتازدرصدی24حدودسهم)دالریهزار732صادراتو852550تعرفهکدبافرستندههایدستگاه
ICT)حدودوعراقمقصدبهتعرفهکداینصادراتارزشازدرصد70تقریبا .دارندقراراقالماینصدردر
.استشدهصادرترکیهمقصدبهآنازدرصد30



تجارت کاالی
ICTایران
1399سال 

ارزشکلازدرصد11تقریبا  کهاستبودهدالرمیلیارد4.2حدودایراندرICTکاالیوارداتارزش،1399سالدر
.دهدمیتشکیلراکشورکاالییواردات

.شوندمیرقمیششتعرفهکد80شاملاند،شدهواردمدت،اینطیکهICTکاالهای
.استبودهارتباطیتجهیزاتبهمربوط،1399سالطیشدهواردICTکاالهایازتوجهیقابلبخشکلی،طوربه

.استرقمیششتعرفهکد5بهمربوط1400نخستماهههفتدرICTوارداتارزشمجموعازدرصد78ازبیش
سالدررا(دالرمیلیارد2.5حدود)کشورICTوارداتارزشازدرصد59ازبیش851712تعرفهکدباهمراهتلفنگوشی
.استشدهواردعربیمتحدهاماراتمبداازآنازدرصد97تقریبا ودهدمیتشکیل1399

0.02تقریبا کهاستبودهدالرمیلیون8حدودایراندرICTکاالیصادراتارزش،1399سالدر
.دهدمیتشکیلرا(خامنفتبدون)کاالصادراتارزشکلازدرصد

.شوندمیرقمیششتعرفهکد49شاملاند،شدهصادرمدت،اینطیکهICTکاالهای
تجهیزاتبهمربوط،1399سالطیشدهصادرICTکاالهایازتوجهیقابلبخشکلی،طوربه

.استبودهارتباطی
بهمربوط،1399سالدرICTدالریمیلیون8صادراتمجموعاز(دالرمیلیون4.9حدود)درصد60ازبیش
مقصدبهتعرفهکداینصادراتارزشازدرصد92حدود.است(فرستندههایدستگاه)852550تعرفهکد

.استشدهصادراندونزیوترکیهکشورهایبهمابقیوعراق



توصیه سیاستی

ماهیتبامداخالتکاهشبرایدیجیتالاقتصادحوزهدررگوالتوری
خدماتبازاردردولتدستوریواداریهایدخالتوگریتصدی

خشبگذاریسرمایهومشارکتجلببرایحیاتیموضوعیدیجیتالی،
.استحوزهایندررقابتتقویتوخصوصی
اداقتصحوزهدرهابرنامهتدوینوگذاریسیاستداردضرورتهمچنین
بایدمی.باشدخصوصیبخشنهادهایموثرمشارکتودخالتبادیجیتال

ارزیابیعلیفوضعیتتحلیل،وپایشقبلیعملکردزیر،محورهایکلیهدر
هیهتآنمراحلهمهبرنظارتوپایشبینیپیشضمنبهبودبرنامهو

:شود
اتصالودسترسی-
هابنگاهوخانوارهاتوسطدیجیتالازاستفادهوجذب-
دیجیتالدولت-
آنازاستفادهوتسهیمداده،بهدسترسی-
کنندهمصرفبامرتبطهایسیاستوخصوصیحریم-
دیجیتالیامنیت-
هاتمهارتوسعهونواوریوعلمهایحوزههایسیاستسازیدیجیتالی-


