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هاي نوینتوسعه اقتصادي  و فناوري

رایدجدفناوري هايظهوروصنعتیپیشرفت هايمتخصصان،وصاحب نظران•

نموده اند؛تقسیم»صنعتیانقالب هاي«عنوانتحتمهمدورهچندبه

رهايتغییبهاشارهتحول ها،ازدستهاینبراي»انقالب«تعبیرازاستفاده•

ارکسب وکمدل هايوتولیدشیوهاساسآن ها،نتیجهدرکهداردشگرفی

.استشدهدگرگون

باجهانمی شود،شناخته»چهارمصنعتیانقالب«عنوانتحتکهحاضرعصردر•

دهقاعواستشدهمواجهدیجیتالحوزهدرفناورانهفرایندهايازمجموعه اي

.ستایافتهتغییردیجیتالی،تحول هايمبنايبرکسب وکاريهردربازي

فناوريباهمگامنیزمحیطیزیستمالحظاتچهارم،صنعتیانقالبدر•

.استگردیدهبرخوردارباالییاهمیتدرجهاز،دیجیتال

:انقالب اول
ماشینی شدن، نیروي بخار

:انقالب دوم
تولید انبوه، الکتریسیته

:انقالب سوم
،ITهاي الکترونیکی و سیستم

اتوماسیون

:انقالب چهارم
هاي سایبر فیزیکی،سیستم

اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی، کوانتوم

Source: www.britannica.com
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توسعه اقتصادي در عصر انقالب صنعتی چهارم

چه کارهایی باید انجام دهند؟مسیر توسعه در عصر انقالب صنعتی چهارم در کشورها،

کشورها چیست؟  » توسعه«در خصوص مباحث اصلی گفتگوهاي تراز جهانی 

حرکت به سمت اقتصاد سبز و اقتصاد دیجیتالی
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فرایند گذار دوگانه به اقتصاد سبز و دیجیتال

متقاعدورهاکشاکثروهستنددیجیتالیوسبزاقتصادبهدوجانبهگذاردرگیردرآمدي،سطحهرباکشورهاحاضر،عصردر•

.داردبستگیدیجیتالوسبزاقتصادبهانتقالدرآن هاموفقیتبهآن ها،آیندهاقتصاديرقابتکهشده اند

سرعتد،می کشطولدههچندینمعموالًکهراشدنصنعتیروندتوسعه،حالدرکشورهايدرویژهبهیادشدهگذارفرایند•

.می بخشد

اینبایدلکهبدارند،توسعهوتحقیقبخشدربیشترهايهزینهبهنیازدولت هاتنهانهدوجانبه،گذارایندرموفقیتبراي•

است هايسیهمسوسازيوبلندمدتدیدگاهاتخاذمستلزمامر،این.کنندگذاريسرمایهراهبرديصورتبهرامالیمنابع

درانسجامتنداشبراي.استآن هامتقابلتقویتازاطمینانبرايکشاورزيوصنعتیزیست محیطی،دیجیتالی،اقتصادي،

.گیرندرارقپایدار،توسعهراهبردياهدافتحققمسیردروجهتیکدربایدهمگیمنابع،وسیاست هااصالحات،مسیر،این

Source: UNESCO, (2021), “UNESCO Science Report: The race against time for smarter Development”.

.  کنندفرینی میآدر فرایند گذار دوجانبه به اقتصاد سبز و دیجیتال، نقشخویش، مسئولیت اجتماعی از طریق ایفاي ها شرکت
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اقتصاد سبز
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اقتصاد سبز

ونیانسارفاهبهبودموجبکهمی کندتعریفاقتصاديعنوانبهراسبزاقتصاد،UNEP(1(متحدمللزیستمحیطبرنامه•

اده،سبیانیدر.می شودمحیطیزیستکمبودهايومحیطیخطراتتوجهقابلکاهشحالعیندرواجتماعیبرابري

.گرفتنظردرفراگیراجتماعینظرازوکارآمدمنابع،کمکربنبااقتصاديتوانمیراسبزاقتصاد

اهشکراآلودگیوکربنانتشارکههاییحوزهدرسرمایه گذاري طریقازبایداشتغالودرآمدرشد،سبزاقتصاددر•

ی کنند،مجلوگیريزیست محیطیخدماتوزیستیتنوعنابوديازومی دهندافزایشرامنابعوانرژيبهره وريمی دهند،

وتسهیلررات،مقتغییروسیاستیاصالحاتهدفمند،عمومیهزینه هايطریقازبایدسرمایه گذاري هاگونهاین.گرددمحقق

.شوندحمایت

ویژهبهعمومیافعمنمنبععنوانبهواقتصاديمهمدارایییکعنوانبهراطبیعیسرمایهبایدتوسعهمسیر،سبزاقتصاددر•

.ندکبازسازيلزومصورتدروتقویتحفظ،است،وابستهطبیعتبهآن هاامنیتومعیشتکهفقیريافرادبراي

1- United Nations Environment Programme (UNEP)

Source: “Towards a Green Economy Report”, UNEP.
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اقتصاد سبز

بهکاملطوربهتقریباً پایداري،امربهیابیدستامااست؛نشدهپایدارتوسعهجایگزین،»سبزاقتصاد«مفهوم•

.استوابسته»اقتصادياصالح«

ظیرنمعضالتیبهاساسیتوجهاست،گرفتهصورت»قهوه اياقتصاد«مدلطریقازجدیدثروتخلقکهدهه هاییدر•

وجودزیاديهفاصلهزاره،توسعهاهدافبهرسیدنتاهنوزبنابراینواستنشدهمنابعاستهالكواجتماعیحاشیه نشینی

.دارد

.شودکاراداقتصکردنسبزرويجديصورتبهبایدآن،تحققبرايکهاستحیاتیبلندمدتهدفیک،»توسعهپایداري«•

Source: “Towards a Green Economy Report”, UNEP.
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اقتصاد سبز

اد سبزشرایط توانمندساز مورد نیاز براي گذار به اقتص: هاي گذار به اقتصاد سبزبایسته
بستر مقررات ملی

ها و سیاست هاي کالنبرنامه

یارانه ها و مشوق ها

لیبازار، قوانین، تجارت و پیمان هاي حمایتی بین المل

گی فزاینده وابستتمرکز دارد که از آن جمله می توان به » اقتصاد قهوه اي«در حال حاضر، شرایط توانمندسازها به شدت به سمت 

. اشاره کردبه انرژي سوخت هاي فسیلی

Source: “Towards a Green Economy Report”, UNEP.

 هاي فسیلی در البته به زعم این ارائه، فناوري جدید جهانی، به میزان قابل اطمینانی جهت غلبه بر آثار منفی کاربرد سوخت

.تولید انرژي، توانایی دارد
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اقتصاد سبز

مدیراناجتماعیمسئولیت هاينقشوسبزاقتصاددربارهغلطباور

ت هايفرصوثروتایجادمانعتنهانهاقتصادها»شدنسبز«دهندمینشانکهداردوجودتوجهیقابلشواهد•

رايبراتوجهیقابلفرصت هايمی توانندکهدارندوجودبسیاريسبزبخش هايبلکه،نمی شودشغلی

. آورندفراهمشغلایجادوثروترشدوسرمایه گذاري

.وجود دارد) Trade-off(میان پایداري زیست محیطی و پیشرفت اقتصادي یک رابطه جانشینی 

Source: “Towards a Green Economy Report”, UNEP.

لبه نماید و رفاه مسئولیت اجتماعی مدیران می تواند با اتخاذ  تدابیر مدیریتی و اقتصادي مناسب، بر این تناقض غ

.اجتماعی را ممکن سازد
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اقتصاد سبز

سبزاقتصادهايمزیت

. کندمیجبرانرامشاغلبرخیحذف،سبزمشاغلطریقازشدهاضافهاشتغال،سبزاقتصادبهگذارفرآینددر•

یرین،شآبجنگل داري،کشاورزي،نظیرمهمبخش هايازوسیعیطیفدرراپایدارفقرمی تواندسبزاقتصادیک•

.دهدکاهشانرژي،وشیالت

این.ی کندمارائهتغییراینبهیابیدستبرايسیاست هامورددررادستورالعمل هایی»اقتصادسبزسازي«رویکرد•

توسطهک(بازارنارسایی هايبهتوجهمحیط زیست،برايمضریارانه هايحذفیاکاهشطریقازمی تواندسیاست ها

قانونیچارچوبآوردنفراهم،بازاربرمبتنیمشوق هايایجاد،)شده اندایجادناقصاطالعاتوبرون زاعوامل

.شونداعمالسرمایه گذاريتحریکوسبزعمومیتدارکاتومناسب

Source: “Towards a Green Economy Report”, UNEP.

مت تعادلالبته به زعم این ارائه، برخی از این رویکردها در شرایط اقتصادي که دروضعیت تعادل است و یا به س

.سیر می کند، پاسخ گو خواهد بود
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اقتصاد دیجیتالی
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اقتصاد دیجیتالی

نظیرموارديومی دهدنشانرامصرفوتولیدالگوهايبردیجیتالیهايفناوريتأثیرکهاستاقتصاديدیجیتالیاقتصاد•

کاربردتأثیرحتتکهصنایعومعدنکشاورزي،ماننداقتصادسنتیبخش هايحتیودیجیتالبانکداري،الکترونیکتجارت

می شود؛شاملرااندگرفتهقرارنوظهورفناوري هاي

هايفعالیتازايگستردهطیفکهشودمیاطالقدیجیتالیهايفناوريومحاسباتبرمبتنیاقتصادبهدیجیتالیاقتصاد•

اقتصاد«نظیردیگريعناوینتحتدیجیتالیاقتصادگیرد؛میبردررااجتماعیوفرهنگیکسب وکاري،اقتصادي،

می شود؛خواندهنیز»وباقتصاد«یا»جدیداقتصاد«،»اینترنتی

این.شودمیناشیفرآیندهاوهادادهها،دستگاهمشاغل،افراد،بینروزانهبرخطارتباطمیلیاردهاازدیجیتالیاقتصاد•

.استاشیانتاینتروهمراهتلفنفناورياینترنت،طریقازماشین هاوسازمان هاافراد،پیوستگیهمبهبرمبتنیموضوع

Source: - UNCTAD, (2019), “Digital Economy Report”.
- Compaine, (2001).
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اقتصاد دیجیتالی

هاي اقتصاد دیجیتالیمولفه

اقتصاد 
دیجیتالی

تجارت الکترونیک

وکار هاي کسبزیرساخت
الکترونیکی

وکار الکترونیکیکسب
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اقتصاد دیجیتالی

، ردیابی و حتی گیريقابل اندازهکه به راحتی شوند هاي دیجیتال میاشیاء آنالوگ قادر به تولید سیگنال
. استگیري کارآمد تجزیه و تحلیل براي تصمیم

هدیجیتالی شد

)Digitized(

یم به هم مرتبط نفعان سازمان، توسط ارتباطات بی سکنندگان و سایر ذيسرمایه انسانی، دارایی ها، تامین
یمنـی در بگیرند و نگرش، کـارایی و اتصمیم هاي بهتري سازد تا این موضوع، افراد را قادر می. شوندمی

.یابدسراسر سازمان ارتقا می

متصل

)Connected(

روري، به شرکت ها اجازه می دهد تا واسطه ها را دور بزنند و با حذف کانال هاي غیرضـاقتصاد دیجیتالی 
.گرددرابطه مستقیم تري بین خریداران و فروشندگان برقرار می

یمارتباط مستق

)Direct(

هاي اصلی اقتصاد دیجیتالیویژگی

Source: United Nations Economic Commission for Africa, (2019), “Digital transformations and economic diversification in Central 
Africa: issues, challenges, and opportunities”.
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اقتصاد دیجیتالی

ه ایـن معنـی شخصی سازي ب. استسازي مشتریان شخصیهاي اصلی اقتصاد دیجیتالی، یکی از ویژگی
مورد عالقه مشتریان در زمان و مکانی که می خواهند، محصوالت و تجربیات متناسب با برندهاياست که 

.خود را دریافت می کنند

سازي شخصی

شده

)Personalized(

ط آن چه را ها فقبر این اساس، شرکت. کندعمل می» گذارياشتراك«اقتصاد دیجیتالی بر اساس مفهوم 
مثالً بـه جـاي. دهندخرند و  صرفاً براي زمان و ارزش دریافتی، پرداخت انجام میکه الزم دارند، می

.کنندونقل خریداري میخرید خودروهاي حمل بار، صرفاً خدمات حمل

گذارياشتراك

)Shared(

ادامه-هاي اصلی اقتصاد دیجیتالیویژگی

Source: United Nations Economic Commission for Africa, (2019), “Digital transformations and economic diversification in Central 
Africa: issues, challenges, and opportunities”.
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اقتصاد دیجیتالی

)IT/ICT(بخش دیجیتال : هسته اصلی

اقتصاد دیجیتالی: دامنه محدود

1شدهاقتصادي دیجیتالی: دامنه وسیع

افزارساخت سخت

خدمات اطالعات
افزارو نرمITمشاوره 

مخابرات و ارتباطات
خدمات دیجیتالی

اقتصاد پلتفرمی

اقتصاد اشتراکی
2اقتصاد گیگ

وکار الکترونیککسب

تجارت الکترونیک

3کشاورزي دقیق

4اقتصاد الگوریتمی

یقلمروي اقتصاد دیجیتال

. شده هستندبا توسعه فناوري مدرن، اقتصادهاي سنتی و دیجیتالی در حال ادغام در یک اقتصاد واحد تحت عنوان اقتصاد دیجیتالی): Digitalized Economy(شده اقتصاد دیجیتالی-1

.پذیر رایج هستند و از پلتفرم هاي دیجیتالی براي ارائه خدمات کوتاه مدت استفاده می شوددر یک اقتصاد گیگ، مشاغل موقت و انعطاف): Gig Economy(اقتصاد گیگ -2

.دهدراهبردي است که داده هاي زمانی، مکانی و فردي را جمع آوري و تجزیه و تحلیل می نماید و در تولید کشاورزي مورد استفاده قرار می): Precision Agriculture(کشاورزي دقیق –3

.هایی از یک برنامه کاربردي توسط اشخاص اشاره دارداین اصطالح به دادوستد الگوریتم ها یا بخش): Algorithmic Economy(اقتصاد الگوریتمی -4

Source: Bukht & Heeks, (2017).
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اقتصاد دیجیتالی

الیاقتصاد دیجیت

راهبردها و 
ضوابط 

دیجیتالی

زیرساخت 
دیجیتالی داده مهارت 

دیجیتالی

هاي غلبه مدل
وکار کسب

دیجیتالی

گذار از ارائه 
خدمات به ایجاد

تجربیات

توسعه 
هاي زیست بوم

صنعتی

کننده کلیديروندهاي تعیین

توانمندسازهاي کلیدي

دل
م

ب
کس

د 
دی

 ج
ي

ها
ار

وک
ي

فناور
ي نوظهور

ها

هاتکفین•

حکمرانی دیجیتالی•

تجارت الکترونیک•

بازارهاي تجاري•

الیتولید محتواي دیجیت•

انواع خدمات دیجیتالی•

• 5اینترنت نسل 

• فناوري ابري

• اینترنت اشیا

• هوش مصنوعی

• هاي بزرگداده

• واقعیت مجازي

• واقعیت افزوده

• امنیت سایبري

• رباتیک

• محاسبات کوآنتومی

مدل اقتصاد دیجیتالی
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اقتصاد دیجیتالی

ترویج استفاده از اینترنت

دیجیتالی شدن خدمات

گسترش تجارت الکترونیک 

افزایش شفافیت اقتصاد

رسی سریع و ارزان به محصوالتدست

هاي جدید کارآفرینیخلق فرصت

توسعه کمّی و کیفی خدمات عمومی

هاريگذابهبود حکمرانی و اصالح سیاست

رکاريتغییر برخی مشاغل سنتی و رونق دو

شبکههزینه باالي ایجاد زیرساخت و توسعه

هدیدنیاز به متخصصان حرفه اي آموزش

هاچالش هامزیت

هاي اقتصاد دیجیتالیها و چالشمزیت

Source: UNCTAD, (2019), “Digital Economy Report”.
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هاي اقتصاديها و بنگاهنقش دولت

در گذار به اقتصاد سبز و دیجیتالی
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هاي اقتصادي در گذار به اقتصاد سبز و دیجیتالیها و بنگاهنقش دولت

)  جیتالیدولت دیجیتالی براي اقتصاد و جامعه دی(تحول دیجیتالی در بخش عمومی 

دولت سنتی
)Analogue Government(

و عملیات بسته، تمرکز داخلی
هاي سنتیرویه

دولت الکترونیک
(E-Government)

شفافیت بیشتر،
رویکردهاي کاربرمحور

ICTرویه هاي مبتنی بر 

دولت دیجیتالی
(Digital Government)

، رویکردهاي باز و کاربرمحور

یتحوالت فرآیندي و عملیات

Source: OECD (2014), “Recommendation of the Council on Digital Government Strategies”.
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هاي اقتصادي در گذار به اقتصاد سبز و دیجیتالیها و بنگاهنقش دولت

ها در گذار به اقتصاد سبز و دیجیتالینقش دولت

دیجیتالی؛وسبزاقتصادهايحوزهدرنوآوريترویجمنظوربهتشویقیهايسیاستاتخاذ•

دیجیتالی؛وسبزاقتصادنیازموردهايزیرساختایجادوعمرانیهايگذاريسرمایه•

دیجیتالی؛وسبزاقتصادسمتبهاقتصاديهايفعالیتهدایتبرايمناسبمالیاتیسیستمیکطراحی•

صاداقتدربازارقدرتازنادرستاستفادهکردنمحدودمنظوربهمؤثرقانونیونهاديچارچوب هايتوسعه•

محور؛فناوريبزرگهايشرکتبرايانحصارایجادازجلوگیريودیجیتالی

دیجیتالی؛اقتصاددرشخصیهايدادهوخصوصیحریمازحفاظتملی،امنیتحفظبرايتمهیدهاییبینیپیش•

دیجیتالی؛اقتصادجدیدهايچالشبارویاروییبرايالمللیبینهايهمکاريتقویت•

...لـداري و هاي مربوط به اقتصاد سبز نظیر صنایع بازیافـت، کشـاورزي، جنگتوسعه و ترویج فعالیت•

مگانی؛آموزي هعالی، مهارتسازي، اعطاي یارانه، آموزشهایی نظیر تبلیغات و گفتماناز طریق اقدام

.  بزها با اصول اقتصاد سآموزش و توانمندسازي شاغالن بخش کشاورزي به منظور انطباق فعالیت•

ام
قد

ا
اد

تص
 اق

عه
وس

ر ت
ظو

 من
 به

ت
دول

ي 
ها

بز
س

ام
قد

ا
جی

دی
اد 

تص
 اق

عه
وس

ر ت
ظو

 من
 به

ت
دول

ي 
ها

ی
تال



23

هاي اقتصادي در گذار به اقتصاد سبز و دیجیتالیها و بنگاهنقش دولت

دیجیتالیوسبزاقتصادبهاقتصاديهايبنگاهوهاسازمانگذارمنظوربهنیازمورداجراییهاياقدام

سازمان؛درسبزاقتصادبهگذارودیجیتالیتحولراهنقشهتدوینوراهبردهاتعیین•

ی؛زیست محیطمالحظاتوفناورياطالعات،برمبتنیتصمیم گیريترویجودیجیتالیسازمانیفرهنگاشاعه•

دیجیتالی؛تحولوسبزاقتصاداصولبامتناسبکارآمددهیسازمانوکسب وکارفرایندهايدرتحول•

؛سازمانرددیجیتالیرانیحکماستقرارمنظوربه،»کنترلونظارت«و»هماهنگیوبرنامه ریزي«کارآمدِنظام هايایجاد•

کسب وکار؛حوزهنوبنیان هايباهمکاريودیجیتالیوسبزاقتصادحوزهدرگذاري هاسرمایهتوسعه•

ارائهردهاآنازاستفادهو)اشیااینترنتوبلوكزنجیرهمصنوعی،هوشنظیر(نوینفناوري هايرصدوپژوهیآینده•

خدمات؛ومحصوالت

.ایشانبهشخصی سازي شدهوسریعخدماتارائهبرايسیستمیراه اندازيطریقازمشتریانتجربهبهبود•
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حکیم ابوالقاسم فردوسی

بیا تا جهان را به بد نَسپَریم

به کوشش همه دست نیکی بریم

چو باشد همی نیک و بد، پایدار

همان به که نیکی بود یادگار
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